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Buitengewone onderstand aan de Werkloozen. 

12 millioen frank in werk en in waren per maand. 

Nationaal Hulp en Voedingskomiteit 

Inrichting van den Onderstand en Bescherming voor Werkloozen- 

Reglement 

 

I Algemeen inrichting: Arbeidsaanmoediging en onderstand aan de 

Werkloozen. 
Bekommerd om de gevolgen te bestrijden der buitengewone werkloosheid door den oorlog 

teweeggebracht, heeft het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit besloten, ten einde aan een zoo 

groot getal mogelijk werklieden arbeid te verschaffen, vooraf de gemeenten ter hulp te komen door 

de uitvoering van werken van openbaar nut , zoals aardewerken, ontginningen, gezondheidswerken, 

enz. 

De Gemeenten die zinnens zijn aan de werkloozen werk te verschaffen, zullen het Provinciaal Hulp - 

en Voedingskomiteit ervan te verwittigen voor den aard van het werk aan te duiden, welke ze 

voornomen zijn uit  te voeren, alsook den duur van hetzelfde en het getal werkloozen dat ze zich 

verbinden bezigheid te verschaffen. Het Nationaal Komiteit zal pogen haar de noodige hulp te 

verschaffen, namelijk door haar als toelage een tegemoetkoming te bezorgen gelijk aan het bedrag 

van den onderstand waarop de gebezigde werkloozen zouden mogen aanspraak maken ingevolge 

het reglement hierna bepaald. 

Subsidiavilijk wat de Gemeenten betreft, die niet bij machte zijn op die wijze al hun werklieden 

bezigheid te verschaffen of welkdanig werk van openbaar nut uit te voeren, zal er door het Nationaal 

Komiteit, onder de leiding der Provinciale Hulp en Voedingskomiteiten en de medewerking der 

Gemeenten, een bijzondere dienst van tegemoetkoming worden ingericht voor al dezen die waarlijk 

in de onmogelijkheid zijn te arbeiden en daardoor in nood verkeeren. 

De Gemeenten die in de voorwaarden van het reglement, verlangen aan hun werkloozen onderstand 

te verleenen , maar daartoe de toereikende hulpmiddelen missen, zullen de tusschenkomst van het 

Nationaal Hulp en Voedingskomiteit mogen inroepen. Die tusschenkomst zal onder vorm van 

voorschot geschieden ,welk voornoemd komiteit zal verleene aan de gemeenten voor een bedrag 

der 9/10 van den onderstand aan de werkloozen toegereikt. 

 

De gemeenten zullenin hunne eigene kas moeten putten voor het overige 1/100 van den onderstand, 

ten einde den onmiddelijken last te dekken. De gemeenten die de tusschenkomst inroepen van het 



Nationaal komiteit zullen het hiernavolgend reglement der inrichting van den onderstand aan de 

werkloozen moeten bijtreden. 

Het huidig reglement is opgemaakt met het oog op de nieuwe inrichting. 

Art.1 - De Provinciale Hulp - en Voedingskomiteiten verzamelen de inlichtingen en vragen hunner 

gewestelijke en plaatselijke Hulpkomiteiten, bestuderen en oefenen toezicht uit op de maatregelen 

in toepassing gebracht door de gemeenten, maken voor 't Nationaal Komiteit de voorstellen van 

tegemoetkoming op , deelen onder de plaatselijke komiteiten de fondsen uit, wekken het initiatief 

aan en beteugelen de misbruiken. 

De Provinciale Komiteiten zijn uitgenoodigd, met het oog op wat in het bijzonder door deze nieuwe 

inrichting wordt geeischt, zich bevoegde personen toe te voegen, 

Art.2 - De Plaatselijke Hulpkomiteiten richten onder toezicht der gemeenten, den dienst van 

inwendige orde in: zij hebben namelijk te zorgen dat de lijsten der ondersteunde werkloozen 

opgemaakt in dag aan dag in regel gehouden worden, den onderstand uit te deelen, de mogelijke 

misbruiken te beteugelen, alle mogelijk initiatief te nemen. Ze zullen hunne inlichtingen en 

voorstellen overmaken aan het Nationaal Komiteit door tusschenkomst der Provinciale Komiteiten. 

Tot iuitvoering hunner zending wordt de bijzondere aandacht der plaatselijke komiteiten gevestigd 

op het belang en de gewichtigheid zich personen toe te voegen, behoorende tot de nijverheid, tot 

den handel, tot de arbeidersinrichtingen, beroepsvereenigingen en mutualiteiten of andere 

bijzondere bevoegde personen, mits de vertegenwoordiging der verschillende partijen steeds in acht 

te nemen. 

II Het opmaken der lijsten van ondersteunde werkloozen. 
Art.3 - Het plaatselijk Hulpkomiteit, onder toezicht van het gemeentebestuur, maakt de lijst der 

werkloozen op, ingevolge de bepalingen hieronder heropgenomen: Hiervoor wordt het Plaatselijk 

Hulpkomiteit op eene bijzondere wijze aanbevolen de medewerking in te roepen van de 

Werkbeurzen, der Werkloozenkassen en Werkloozenfondsen, zoals de beroepsvereenigingen,  

 

de maatschappijen van werkmanswoningen of inrichtingen van vooruitzicht thans in werking. 

Art.4 - De eerste opname der lijsten zal enkel de werkloozen bevatten, beroofd van alle arbeid op 

den dag dat die lijsten moeten opgemaakt worden; de werkloozen gedeeltelijk van werk beroofd 

moeten, ten minste voorloopig ter zijde gelaten worden; de bijzondere aandacht der gemeente 

wordt nochtans gaande gemaakt voor het uitreiken van bijzonderen onderstand, op die belangrijke 

categorie werklieden, in afwachting dat het Nationaal Komiteit in staat gesteld zij dezen ter hulp te 

komen. 

Art5. - Voor het opmaken der lijsten zal aanzien worden als werkloozen de werkman, ambachtsman, 

de bediende van nijverheid en handel van beide geslachten ouder zijnde dan 16 jaar, die met de 

voortbrengst zijner arbeid in zijn levensonderhoud voorzag, van werk is beroofd geworden uit 

oorzaak der door den oorlog teweeggebrachte krisis en die thans in nood verkeeren. 



Om in de mogelijkheid gesteld te zijn den onderstand te regelen volgens de behoeftigheid der 

familiën zal men de lijsten volledigen met de toevoeging der echtgenoote zonder beroep van den 

werklooze en het getal kinderen onder de 16 jaar met hem inwonende. 

Art.6 - Er zal geen onderscheid gemaakt worden onder de werkloozen: 

a) - volgens zij behooren tot de bijzondere nijverheid of tot de openbare besturen. 

b) - of hun werk wordt uitgeoefend in 't werkhuis of ten hunnent, 

c) - of zij deelmaken of niet van zekere inrichtingen, wat ook dezer aard zij. 

Art.7 - Om van den onderstand te kunnen genieten, behalve de voorwaarden van ouderdom en 

werkloosheid reeds hooger aangeduid, moet men waarlijk in bood verkeeren; ten einde 

dienaangaande een oordeel te vellen, zullen de plaatselijke komiteiten de noodwendigheden van het 

gezin over hun geheel beschouwen, alsook de voorwaarden van bestaan, eigen aan de plaats en de 

beschikbare middels van den belanghebbenden. De behoeftigheid van den staat kan dus het gevolg 

zijn van onbeschikbaarheid zoowel als van gebrek aan hulpbronnen; in't bijzonder zij aangemerkt dat 

de eigendom der woning kan meêbrengen dat de behoeftigheid niet wordt uitgesloten. 

Art.8 - De Arbeiders, werkloos geworden sedert den datum op welke de eerst  opname is geschied 

zullen ingeschreven worden, als 't blijkt dat hunnen werkloosheid onvrijwillig is. Te dien einde zal de 

aanwijzing van den patroon worden gevraagd. 

Art.9 - Zullen niet genieten van den onderstand. 

a) - De Werklieden van beide geslachten die niet werkloos waren voor 15 februari 

laatstleden. 

b) - Dezen die niet in staat gesteld zijn te bewijzen dat zij in den loop der maanden Juli en Juli 

1914 gewerkt hebben ten minste gedurende 15 dagen, in de nijverheid of in den handel, 

tenzij dat zij er toe verhinderd geweest waren door ziekte, seizoenwerkloosheid, 

werkstaking, lock-out of bestatigd ongeval. 

c) - De zieken, gebrekkelijken, slachtoffers van ongevallen, die anderen onderstand of 

vergoeding ontvangen. 

d) - De echtgenoote en hare kinderen die militaire vergoeding genieten. 

e) - De werkloozen die weigeren zouden eenen hun aangeboden behoorlijken arbeid aan te 

nemen, dien ze redelijker wijze kunnen verrichten. 

Het plaatselijke komiteit, gelast met het opmaken der lijsten en het toekennen van den onderstand, 

zal zich dienaangaande doordringen, niet enkele van den beroepsaanleg van het werk en dezes 

gewone voorwaarden, maar ook van de noodwendigheden des huidigen toestand, die én van de 

patroons én van de werklieden eene meerdere krachtinspanning vergt. Insgelijks zal het, voor wat 

het loon aangaat, de ekonomische voorwaarden der onderneming in acht nemen. Indien het 

werkaanbod enkel tijdelijk of gedeeltelijk is, zal de onderstand billijker wijze voorlopig geschorst 

worden of evenredig verminderd worden. 



Art.10. - Het plaatselijk komiteit zal desgevallend doen voorbrengen de werkboekjes, de 

verklaringen der patroons, de polis-certificaten van verzekering tegen ongevallen of andere 

bewijsstukken, zonder de bestendige maatregels van toezicht, rechtstreeksche onderzoeken enz, te 

verwaarloozen. 

Art.11.-  Het plaatselijk komiteit zal met de desgevallende medewerking der inrichtingen, hooger bij 

artikel 3 aangeduid, de volledige lijst opmaken dergenen die onderstand ontvangen volgens de 

inrichting die geroepen is deze uit te reiken; die centralisatie heeft voor doel te beletten dat 

personen meermalen op de lijst voorkomen,. De lijst zal opgemaakt worden volgens model A van den 

hierbijgevoegden nummerstaat. 

De lijst zal zorglijk dag per dag moeten gehouden worden, daar het getal werkloozen aan eene 

gestadige wijziging onderhevig is. Ze zal overhandigd worden aan de Gemeentebesturen, aan't 

Provinciaal Komiteit en dezes afgevaardigden, bij elke opeisching van hunnentwege 

Art.12 - Iederen persoon, die onderstand ontvangt; zal voorzien zijn van eene identiteitskaart 

volgens model B hierbij gevoegd, ter plaatse afgeleverd waarop den onderstand is aangeduid, de 

wijzigingen die zich voordoen in den toestand is aangeduid; de wijzigingen die zich voordoen in den 

toestand van den belanghebbende, zullen er op aangeduid worden telkens ze zich voordoen, erbij 

opsommend den onderstand die toegekend is geworden. Die kaart zal bij elke opeisching van de 

plaatselijke overhed en der afgevaardigden van 't Provinciaal Komiteit moeten getoond worden. 

Al de inlichtingen betreffende den toestand van den werklooze en dezes gezin zullen bij middel van 

fichen worden opgemaakt, volgens model C hierbij, en bewaard worden in een middenlokaal, waar 

de Gemeentebesturen en hunne afgevaardigden ze zullen kunnen inzien 

III Uitdeling van den Onderstand 
Art.13. - De Onderstand aan de werkloozen verleend, en voortkomende van de voorschotten door 

het Nationaal Komiteit bezorgd, zal rechtstreeks in natura of onder den vorm van bons worden 

uitgedeeld . De gemeenten mogen naar goeddunken het bedrag van den onderstand dien ze, 

ingevolge het reglement, rechtstreeks uit hare eigene kassen verleenen, hetzij in natura, hetzij in 

speciën uitdeelen. 

Art.14. - De onderstand zal overhandigd worden aan den vereenigden werklooze bij 

hoogervermelde inrichtingen en door dezer tusschenkomst; maar zullen slechts in aanmerking 

komen de vereenigingen bestaande op 1 september 1914. De Inrichtingen die kunnen aangenomen 

worden zijn: 

 1°) de gemeentelijke of tusschengemeentelijke Werkloozenfondsen; 

 2°) de Beroepsverenigingen; 

 3°) de Mutualiteiten; de maatschappijen van werkmanswoningen0 

In geval de werklooze aangesloten is bij verscheidenen dezer inrichtingen, zal hij ingeschreven 

worden op de lijst van uitdeeling van het Werkloozenfonds, als hij er bij aangesloten is, zoo niet op 

de lijst naar zijne keus. 



Het plaatselijk Komiteit zal een bijzonderen dienst inrichten voor het uitdelen van den onderstand 

aan de werkloozen die bij geen enkele vereeniging zijn aangesloten, alsook voor dezen die niet voor 1 

September 1914 ingeschreven waren bij de beroepsvereeniging of de mutualiteit. 

Art.15. -De aanvaarding der Werkloozenfondsen en verscheidene inrichtingen die de 

onderstandsuitkeering op zich nemen, geschiedt door de plaatselijke Komiteiten, onder toezicht van 

de provinciale Komiteiten. Indien er eenen algemeenen uitdeelingsdienst bestaat of er eenen wordt. 

ingericht zullen er maatregelen genomen worden opdat de aangeslotenen bij Werkloozenfondsen, 

bij Beroepsvereenigingen, of mutualiteiten en Maatschappijen van Werkmanswoningen den hun 

toegewezen onderstand kunnen verkrijgen in een of meer afzonderlijke lokalen. 

Art.16.- De Plaatselijke Hulp en Voedingscommiteiten, de gemeentebesturen en hun afgevaardigden 

zullen waken dat het misbruik van den onderstand zich niet voordoet, hetzij door het slecht gebruik 

ervan, hetzij door het voortverkoopen der bons van koopwaren. 

Het toezicht over de werkloosheid is vereenigd in eenen enkelen dienst, ingericht door het plaatselijk 

Komiteit en geplaatst onder de bijzondere waakzaamheid en onder toezicht der Provinciale 

Komiteiten. 

IV Maatregelen van toezicht en waakzaamheid. 
Art.17.- De werkloosheidsvergoeding zal minstens om de veertiend agen worden overhandigd. De 

werkloooze moet zich persoonlijk aanbieden, voorzien van zijn identiteitskaart. Hij zal al de 

bewijsstukken, door het plaatselijk Komiteit indien noodig geoordeeld, moeten voorleggen. De 

Uitdeeling van den onderstand zal bewezen moeten worden door de handteekening op de lijst (liste 

d'émargement) of door middels van toezicht. 

Art.18.- De vereenigden bij werkloozenfondsen, Beroepsverenigingen of Mutualiteiten en 

maatschappijen van werkmanswoningen zullen zich aan dezelfde maatregel van toezicht moeten 

onderwerpen als de werkloozen, die door het Komiteit rechtstreeks worden bediend. 

De lijst (liste d'émargement) en de stuks bewijzende de uitreiking van den onderstand aan de 

vereenigden zullen nagezien worden door de gemeentebesturen en plaatselijke Komiteiten of hunne 

afgevaardigden. 

Art.19.- De Plaatselijke Komiteiten zullen na elke betaling de staten van den verleenden onderstand 

door tusschenkomst van de inrichtingen verzamelen, alsook de staten der hulp door hun rechtstreeks 

bezorgd. Daarvan zullen ze aan het Provinciaal Komiteit de opsommingstabel meêdeelen. Het 

Provinicaal Komiteit evenals de Gemeenten, zullen iedere maand de verschuldigde sommen aan het 

plaatselijke Komiteit overhandigen. 

Art.20.- De plaatselijke Komiteiten zijn gemachtigd de misbruiken en onreglmatigheden te 

beteugelen. 

In geval van onverschil tusschen de belanghebbenden en de plaatselijke Komiteiten, zal het 

Provinciaal Komiteit uitspraak doen. Desgevallend zal het Nationaal Komiteit geroepen worden de 

eindbeslissing te nemen. 



De beteugeling der misbruiken zal geschieden door 't schorsen, voorloopig of bepaald van den 

onderstand zelf. 

De misbruiken, gepleegd door een der inrichtingen, zal de schorsing der collectieve medewerking tot 

den dienst, als collectiviteit, voor gevolg hebben. 

Art.21.- Het Nationaal Komiteit en de Provinciale Komiteiten zullen toezichters aanduiden, gelast 

met het nazicht der werkzaamheden van de plaatselijke Komiteiten, gelast ook met het nemen van 

inlichtingen bij  de werkersinrichtingen en werkgevers omtrent misbruiken of partijdige handeling. 

V Onderstandsrooster 
Art.22.- De onderstand is voorloopig toegekend aan de belanghebbende aangeduid op grondslag 

hiernavolgende, te weten per week: 

Ongehuwde werklooze 3 frank 

Werklooze (hoofd des huisgezins) 

a) 3 fr: voor zichzelf, bovendien 

b) 1,50 fr: voor zijne echtgenoote huishoudster of zo deze niet bestaat, aan den persoon der 

familie, onder hetzelfde dak wonenen die haar vervangt (indien de eene zoals de andere 

geen vergoedend werk uitgeoefend of zelve den onderstand niet geniet als werkloos zijnde). 

c) 50 centiemen per kind onder de 16 jaar bij zijne ouders en werkloos zijnde 

 

Het reglement dat wij hooger afkondigen, is deze week te Brussel overhandigd geworden aan de 

afgevaardigden van de provinciale Hulp en Voedingskomiteiten met verzoek onmiddellijk den 

dienst van den onderstand erin beschreven in te richten. 

Voor de gemeenten, die hunnen staten ingediend hebben, is reeds een eerste voorschot betaald 

geworden, volgens het getal werkloozen die ze hebben opgegeven. 

Er zullen natuurlijk nog enkele dagen verloopen vooraleer er zal kunnen overgegaan worden tot de 

uitdeeling van den onderstand, daar de Provinciale Komiteiten nu slechts in bezit zijn gesteld van 

het bepaald reglement den dienst van den onderstand regelende 

De verleende onderstand aan de werkloozen wordt geraamd op 12 millioen frank in de maand. 
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