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l95B - laar van de Wereldtentoonstelling.
De groo,tste manifestatie van deze eeuw, waar-

gan 5l landen en internationale organismen mee-
'werken.

Deze verwezenlijking heeft meer dan I0 milliard
frank gekost.

Om de gebouwen, die m,eer dan een millioen me-'ter vierkant bedekken, op'te trekken hebben twaalf
duizend arbeiders gedurende meer dan zestig mil-
lioen uur gewerkt en meer dan dertig duizend ton
staal gebruikt.

Radio Vatikaanstad verklaarde in haar uitzending
van woensdag 16 April : < De Wereldtentoonstel-
ling van Brussel is zonder twijfel een uitzonderlijke
gebeurtenis, niet a!leen voor Brussel en België, maar
ock voor de ganse wereld >.

Na te hebben voorop,gesteld dat de Tentoonstel-
ling een bemoedigende poging voor het internatio-
naal levên zou ziin, ging de Radio verder : < Daar
zal-een'gro,te les gegeven worden aan onze huidige
politiekers. D'eze les zal gepaard gaan met de nodige
'voorlichting. lmmers, de Tentoonstelling is een on-
weerlegbaar bewijs van de eenheid van het mense-
lijk geslacht en bijg'evolg van de broederlijkheid
onder de mensen. De organisators van de Tentoon-
stelling van het atoomtijdperk hebben beslo'ten dat
het algemeen thema, door d,e deelnemende naties
i,n hun onderscheiden paviljoenen voorgesteld, de
opvatting van het geluk zo'u ziin, waardoor de ver-
schillende naties worden bezield. De bezoekers zul-
len begrijpen hoe onzinnig en verouderd het rassen-
onderscheid is, dat de wereld verdeelt. >

ln België werken alle steden en dorpen mede aan
het welslagen van dit machtig werk.

Daarom heeft uw beheerraad besloten ook zijn
steentje tot die grote gebeurtenis bij te dragen, door

d,e volgende schikkingen voor de jaarlijkse algemene
vergadering te treffen.

1 . Ee jaarlilkse vergadering zal do,o,rgaa,n op'Zondag
l5 funir o,m, l0 uur stipt iin de zaal vanr de herberg
<< Les mille Collon,nes' >>, Em. Wau'tersstraat, 64, te
Bru,srsel !l (Laken).

Dit lokaal ligt niet ver van een ingang van de
Tentoonstelling - de Beneluxpoort - en niet ver van
de Sint Lambertuskerk.

Aldus krijgen onze kameraden, die zulks verlan-
gen, de gelegenheid om, hun zondagsplicht te vol-
brengen en bereiken ze in enkele minuten tijds
een machtige ingang van d'e Tentoonstelling.

2. Flo'e het lokaaE per tram, bereirkern ?

a) aani het Zuidstation o{ aan hef voo,rp,lein van
het Noordstation,.

Lijnen lB en Bl. Plaat Expo (donkerblauwe kleur)

b) Rogierplaats (Kruidjturilnlaanù.

Lijnen l6 - 39 en 40. Plaat Expo (lichtblauwe
kleur).
Wanneer men deze lijnen gebruikt, moet men

aan de voorlaatste halte afstappen ; het lokaal be-
vindt zich op 20 meter afstand.

e) Buurttrams aan het eilndlp,uint vân het No,ord-
sfaf iio'n (Rogierplaats).

Lijnen W - C - L - S - H. De halte < Koloniale
Brug > aanvragen.

Het is geraadzaam per spoorweg te reizen en het-
zij in het Zuidstation, hetzii in het Noordstation
af te stappen.
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Voor dte ledren die langs dle baan komen :

["!it G,ent :

Ter hoogte van de hoofdingang van de Basiliek
van Koekelberg, links inslaan naar de De Srnet de
Nayerlaan, deze laan volgen tot aan het kruispunt
van de Houba de Strocperlaan.

uit Luik :

Op de Meiserplaats rechts inslaan en de Lamber-
montlaan in de richting van Laken volgen langs de
Van Praetbrug en de Vuurkruiserslaan tot aan het
Chinees Paviljoen, daarna naar links zwenken langs
de LDikke Linde in de richting van de Sint Lamber-
tuskerk.

Ook kan men beneden de Lambertmontlaan,
langs de brug Teichm,ann, links inslaan in de rich-
ting van de gasfabrieken tot de square Jules De
Trooz, daarna de Em,. Bockstaellaan nemen tot aan
de De Sm,et de Nayerlaan.

2. De algemene vergadering zal zo kort mogelijk
zijn, ten einde onzevrienden ontmiiners toe te laten
zo lang mogelijk op de Tentoonstelling te vertoeven.

3. Al de leden, die hun bijdrage voor 1958 betaal-
den, hebben recht op een kosteloze ingangskaart
voor de Tentoo'nstelling.

Hierna volgen enkele inlichtingen nopens de op
de Tentoonstelling toegepaste tarieven.

Ingang : 30 fr. persoon, behalve op 1 Mei en op
21 luli, dagen waarop het toegangsrecht op 70 fr.
teruggebracht wordt.
20 fr voor de kinderen van 6 tot 12 iaar. De kin-
deren beneden de zes iaar komen gratis binnen,
indien ze vergezeld worden van hun ouders.

Atomium : 60 Ir. voor het volledig bezoek, boven-
ste bol inbegrepen.
50 {r. voor de toegang tot het rond gezichtspunt
van de bovenste bol.
30 fr. voor het bezoek van de onderste bollen.

Toegang tot < Vrolijk België > :75 f r per persoon ;

20 fr. wanneer men een boekle van 10 ingangen
neemt.

Dierentuin : toegangsrecht l0 fr.
De toegang tot de paviljoenen is kosteloos. Er ziin

ongeveer 200 paviljoenen.
Om zich in de tentoonstelling te verplaatsen be-
schikt men over een miniatuurtrein, die de 5 km
lange rondrit in 40 minuten tiid aflegt : l5 fr per
persoon.

De zweefbaan '. 20 fr per persoon. leder schuitie
kan twee personen vervoeren.

De gemotoriseerde driewielers : rondrit naar keuze
voor twee personen tegen 60 fr. het halfuur.

Perso'nen met kitndteren :

Kindertuinen worden ter beschikking van de ou-
ders gesteld. Open van l0 tot lB uur 30'. toegang :

I 0 fr per dag en per kind.

De officiële bewakingsdienst neemt alleen de
kinderen aan van 3 tot l3 jaar. Het is geraadzaa'm
de kinderen, die minder dan drie jaar oud zijn, niet
naar de tentoonstelling mee te nemen.

Verder in dit blad zult U de dagorde van onze
algemene vergadering vinden, alsook de balans van
het dienstjaar 1951, die U ter goedkeuring zal wor-
den voorgelegd.

IN DE AFDELING BR.ABANÏ.

De afdeling Brabant heeft de droeve plicht U het
overlijden te melden van onze vriend Roger Cosse.
We bieden de zo zwaar beproefde familie ons recht-
zinnig en broederlijk rouwbeklag aan.

IN EE AFDEI.!NG OOST-VLAANDER,EN.

De Verbroederingen van de Ontmijners en van de
Cenie hebben op'B Februari in de feestzaal van het.
V.V.V. te Cent een welgeslaagde avo'nd belegd. Een )--
uiigebreid verslag van dit feest zal in ons volgend
nummer verschijnen.

O[$ZE BEHEER,RAAD

De beheerraad heeft regelmatig ziin vergaderin'
gen gehouden onder voorzitterschap' van Generaal
SfVdtN. Waren aanwezig: de maioors SAMYN en
BONMARIACE, de. kommandanten CEORGE en
MERCX, kapitein COCNEAU, dhh. LINOTTE, lT-
TERS, VAN CLEVEN, BERTRAND en onze immer
toegewijde secretaris H. BAE;NTS.

Tijdens deze zittingen heeft de beheerraad zich
beziggehouden rmet de studies van onze we'zen,
tussenkomsten ter getegenheid van de Plechtige
Communie, alsook met de hulpverlening aan zekere
ontmijners.

Ten slotte werden de nodige schikkingen getrof-
fen voor onze algemene vergadering van l5 Juni e.k.
Tijdens de zitting van l3 Februari jl. werd de nieu-
*é korpso"erste van het SEDEE, majoor DAUTEL :/
begroet en tevens een afscheid gebracht aan kolo-
net POSCHELLE, die tot een ander ambt werd ge-
roepen. Ceneraal SEVRIN sprak zijn spijt uit over
het feit dat kolonel POSCHELLE,ons verliet, maar
zegde in naam van de beheerraad, dat hij de functie
vaÀ ere-ondervoorzitter van onze Verbroedering zal
blijven waarnemen.

Daarna heette hij maioor DAUTEL, oud-o'ntmii-
ner van de < heldenperiode >, hartelijk welkom.

De nieuwe korpsoverste zegde ons zijn algehele
medewerking toe en beloofde alles in het werk te
stellen om de schone geest van de ontmijners hoo'g
te houden.

Ceneraal SEVRIN dankte hem zeer hartelijk in
naam van de Verbroedering en wenste hem alle suc-
ces toe in zijn nieuwe functie. Hij verzekerde hem
dat de Verbroedering hern haar onvoo'rwaardelijke
sfeun in alie omstandigheden zal toezeggen.
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En kele beschouwingen
over de Pensioenkwestie

Wanneer men jong is en moedig, wint men al-
tijd haast genoeg om de twee eindjes van het jaar
aan elkaar te knopen. Maar, wanneer men wordt
< afgedankt > en de jaren stilaan beginnen te we-
gen, is het nodig over een behoorlijk pensioen te
beschikken, ten einde de rest van het leven zonder
zorgen door te maken.

Daarom moet het pensioen onze allereerste be-
kommernis zijn. Men moet trachten er het maxi-
mum uit te halen, niets onverlet lat'en om het te
verbeteren en zo volledig mogelijk te maken.

Voor enkele jaren nog was het genot van e,en mi-
litair pensioen - zelfs voor tien dienstjaren - een
hinderpaal voor het bekomen van een ouderdoms-
pensioen. Men moest een keuze doen tussen de
twee soorten pensioen.

Opdat ge zoudt doordrongen ziln van het belang
van deze kwestie, zullen we U de voornaamste pun-
ten betreffende het ouderdoms- en bediendepen-
sioen uiteenzetten.

Sedert 1954 werden vier nieuwe wetten betref-
f,ende de pensioenen gestemd :

Het pen'sioen' voor de vri,j verzekerde, dat hem aan-
belangt, die noch werkman, noch bediende, no,ch
zeeman, nog staatsagent, noch militair is en geen
enkele stiel noch beroep uitoefent als zelfstan-
dige. Hij kan zich een pensioen verzekeren, dat
hem een rente op 65 jarige leeftijd opbrengt of
een pensioen, indien zijn inkomsten een zekere
grens niet overschrijden (10,000 {r voor d'e ge-
huwde en 5.500 fr voor de alleenstaande).

Hef oudrerdonnspie,nsioen' van de wer,kman'-werk-
vro$w, dat to'egekend wordt aan de verp,licht ver-
zek,erden, door het feit dat ze in dienst ziin van
een patroon of aangesloten bij de sociale zeker-
heid.

Het beditendlspgri'sieren (vo'o'r ma'nnern en vro,uwen,),
verschuldigd aan d'e' bedienden die verplicht ver-
zekerd ziin en aangesloten bil de sociale zeker-
heid.

Het pensioren.van, de zelfstandiige, verleend aan hem.
die voor eigen rekening een beroep of een sti'el
uitoefent en die als dusdanig verplicht verzekerd
geword,en is.
We hebben de bedoeling niet U in dit artikel de

details van deze wetten weer te geven, maar willen
sl'echts uw aandacht vestigen op een nieuwe be-
schikking, in deze wetten ingelast, nl. < De Ce-
menqde Loopbaan >>.

Het tot stand brengen van de gemengde loopbaan
laat in het vervolg toe op de door deze wetten vast-
gestelde leeftild verschillende evenredige pensioe-
nen te bekomen.

Bv. : iemand die werkman is geweest van 20 tot
35 jaar wordt ingelijfd bij de OrntmijninÉsdienst tot
op de leeftijd van 56 jaar. Hij verlaat het leger miet
e'en militair pensioen van ongeveer 20 dienstjaren.
Daarna wordt hij bediende in de nijverheid en op
zestigjarige leeftijd wordt hij handelaar.

Wanneer hij nu 65 jaar wordt heeft hll recht op
15145 van het normale werkliedenpensioen; hij gaat
voort zijn militair pensioen te trekl<en op grond
van 2l dienstlaren; hij zal als bediende 4145 be-
komen van het normale bediendepensioen en hij zal
daarenboven aanspraak mogen maken op 5145 van
I 8.000 fr als zelfstandige.

Ander voorbeeld :

Een werkman neemt dienst bij de ontmiining op
49-jarige leeftild en wordt op rust gesteld als hil
56 jaar is, dus met B iaar dienst. Hij heeft hier
recht op, rvant hij heeft de leeftijdsgrens bereikt
(anders zijn 2A jaar nodig (of tien en ongeschikt).

Wanneer hii het leger verlaat. wordt hij werkman.
Hii zal recht hebben op ziin militair pensioen - dat
hij trouwens trekt vanaf 56 jaar - en aan een nieuw
pensioen als werkman, dat 45 - B : 31145 van het
normale werkliedenpensioen zal bedragen.

Uirt het voorgaa'ndê bliikt d'us' dat het mogelilk is
een volled'ig p,en,s]oern te' bekom,en, dlaf echte'r be-
sfaet uit ver schillen^d'e even,redlige pensioenen.

Men zal hierop antwoorden dat het moeilijk is

op 56-jarige leeftild werk te vinden. Dit is voorze-
ker waar. Nochtans'is werk vinden een eerste ver-
eiste, zoniet zal het pensioen een gevoelig'e'vermin-
dering ondergaan.

Daarenboven ondervinden de militairen, die bii
het bereiken der leeftijdsgrens werden afgedankt
en een heel nederig pensioen genieten, dat ze heel
dikwijls geen werk kunnen kriigen en niet kunnen
genieten van de werklor:sheidstoelagen.

Om werklozenstéun te genieten moet de gepen-
sioneerde militair eerst een zeker aantal dagen, ver-
eist voor ziin categorie, gewerkt hebben. Daarna
heeft hij recht op steun, indien hil zonder werk valt,
of op ziektevergoeding, indien de vastgestelde tijd
verstreken is.

De voorwaarden tot toekenning van d'eze vergoe-
dineen zijn nochtans aan zekere beperkingen
onderworp,en.

Het pensioen, dat ze genieten wordt ofgetrokk'en
van de vergoedingen in volgende verhoudingen :

Eerst wordt de werklozentoelag'e vermeerderd
met 40 %. Nemen we het geval, waarin de toelage
van de streek en volgens de stiel B0 fr per werkdaq
is. De eep,ensioneerde heeft recht op 80 fr + 4A Vo

: l12 fr. Maar van deze toelage moet men het pen-

sioen of jr.rister çezegd'het driehonderdste deel van
het jaarlijks pensioen aftrekken.

Voorbe,eld : Een gepensioneerde heeft l2-AO0 ft
bekomen, hetzii 40 tr per werkdag. Als werkloze
zal hij trekken : 112 {r - 40 tr : 12 fr.

(.

I
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Maar hij, die een pensioen geniet van 24.000 fr
zal slechts recht hebben op ,een vergoeding van 32 fr
en hij die een pensioen heeft van 36.000 (r zal hier-
op geen recht rneer hebben, daar het driehonderdste
deel van zijn pensioen het bedrag van de werkloos-
heidstoelage, verme,erderd met 40 %, overtreft.

Zelfs wanneer men geen recht heeft op de werk-
iooshéidstoelagen, is het nodig ingeschreven te blij-
ven als <werkzceker>, vermits de tiid in die hoeda-
nigheid doorgebracht telt voor het pensioen.

Wat de ziekte- en invalicjiteitsvergoedingen be-
treft, heeft de gepensioneerde het recht dit pensioen
met deze vergoeding te cumuleren, naar rato van
BO 7o van zijn loon.

Veronderstellen we een loon van 4.500 fr in de
privaatnijverheid ; 80 % hiervan maken 3.600 fr,
die het < plafond > b,etekenen voor zijn gecumu-
l,eerd pensioen met zijn zieklevergoeding. Met een
pensioen van 'l.200 fr per maand kan hij aldus nog
2.4OA fr trekken en zo verder.

Caan we nu eens even de nadelige gevolgen na
van een onderb,rek!,ng in de lo,opbaan,.

Om aansp'raak te maken op' een volledig of ge-
mengd pensioen, moet men in dienst geweest zijn
z,onder onderbreking, het is geliik waar, vanaf I

Januari 1926 tot op de datum, waarop men 65 jaar
bereikt.

lndien dus de ontmijner, waarvan hierboven spra-
ke, met ziln acht dienstjaren , na 56 jaar niet meer
werkt of niet meer in regel is met de sociale zeker-
he'id (werkloz,ensteun of ziektevergoeding) zal hij
slechts recht hebben op het klein evenredig werk-
liedenpensioen, alleen vôor de jaren 1926-1945,
hetzi j de 19145 van een normaal pensioen, in plaats
van 31 145, want hij verliest de jaren na zijn pen-
sioen, hetzij 9 en de jaren v66r 1926, insgelijks 9.

Het volledig werkliedenpensioen, zegge angeveer
32.000 fr of dat van ejen bediende, ongev. 45.NO fr,
zijn nauwelijks voldoende om < de twee eindjes aan
elkaar te binden >. Men m,oet dus het onmogeiijke
doen om deze leemte in de loopbaan aan te vullen,
hetzij door werk te vinden (zelfs zo men werkloos
of ziek wordt) , hetzij door een kleine 'handelszaak

te boginnen, heizij door vrijwillige bijdragen te
storten als vrij verzekerde.

lndien deze handelwilze l.J maar een klein pen-
sioen geeft (rente als vrij verzekerde of pensio'e,n
als zelfstandige van 40A fr per gestort jaar\, zal er
geen hiaat in uw loopbaan komen en zult ge, de
jaren vô6r 1926 kunnen laten gelden.

l-iei spreekt vanzelf dat binnen ,enkele jaren en
m,eer bepaald voor hen, die na 1906 geboren werden,
het jaar 1926 geen rol meer zal spelen in de kwestie
van het pensioen, vermits de overgangsperiode zal
verstreken zijn.

Het toekennen van de ouderdoms- en bediende-
pensioenen is ondergeschikt aan stortingen vanaf
1945 en aan werkbewijzen van 1926 tot 1945.

Men moet dus zo haast'mogelijk trachten werk-
bewijzen (vanaf 1924 indien mogelijk) te verzame-
len en aan de Spaarkas inlichtingen vragen over ont-
brekende stortingen.

De patroons sterven, huizen gaan te niet en de
moeilijkheden om de nodige bewijsstukken te be-
komen worden groter naarmate de tijd vordert.

Mochten die enkele regels U een klaarder inzicht
gegeven hebben in het duister uitgebreid vraagstuk
der pensio,enen en U enkele raadgevingen hebben
verstrekt, waaruit ge nut kunt trekken. Dat is onze
innigste wens' 

Hubert BAENTS
No,ta van d'e, R.ed,actite. - Anze zo bevoegde secretaris

in het domein van de pensioenen houdt zich gans
te uwer beschikking om U te documenteren en
raad te geven. Het volstaat hem te schrijven op
volgend adres'

Dhr Flubert BAENTS, Siint fa'ns,straat, 30, Tervure,n.

VCIOR. ONZE VR,IENDEN VAN DE VR.OEGERE
SECTIE hIAM EN-LUXEMBURG

Zoals in ons bulletin van lanuari jl. werd ver-
meld, dienen de leden van de vroegere sectie Na-
men-Luxennburg hun bijdrage te storten op post-
rek'ening van de aldeling Brabant, nr 8173.53 ofwel
op de postrekening 1531 94 van de Verbroedering
der Cntmijners van België, Sint Jansstraat, 30, te
Tervuren.

Beste Vriend Ontmijner
ztw a REEDS tN REGEL MFT UW BUDRAGE ?

TOT OP HEDEN HEBT GE VER.ZUIÀdD ZULKS TE DOEN.
sToRT NOC FIEDEN UW BUDR.AGE - 40 FR - Op DE POSTREKEN|NG 7537.94 VAN DE VER-
BR.OEDERTNG DER ONTMUNER.S VAN BELctE, SINT fANSST',RAAT, 30, TE TER^VUREN.
VERGEET N!ËT DAT, HOE TALRIIKER WE ZUh{, DEs TE STERKER, ONZE VERBROEDER.TNG
zAL ZlrN Ohd oNz'E WENSEN TE VERWEZENLT|KÊN" VER.GEET OOK N|ET DAT UW
BUDRAGE I,.l DIT IAAR. R.ECI{T CEEFT OP EEN KOSTELOZE TOEGANG IN DE TENTOONSTEL.
HNG 1958.
vRtEND ONTMUNTER, DANK U !
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DAGORDE :

ïoespraak van de Voorzitter ;

Verslag van de schatbewaarder ;

Verslag van de com,missarissen-toezichters ;

Ontlasting der beheerders ;

Verkiezingen ;

Vaststellen van de bijdrage voor 1959 ;

Coedkeuring van de begroting voor 1958 ;

Allerhande.

VERKIEZINGEN

De hiernavermelde beheerders
herkiesbaar:

BERTRAND - BONMARIACE -
HEEGER - cEORCE . PIERREUSE
DERICK.

:

zijn uittr,edend en

COCN1EAU - DE-
- SAMYN . VAN-

Commissarissen : ITTERS en MASSEï.

INKOMSTEN

BeziË op 31-12-1957

Postcheckreken i ng

Bankrekening ...

Schatbewaarder
Nadelig saldo

Rekeningen |.957

18.312,-
6,30,-

4.819,-
65.990,-

Hulp, gewonden, enz. ...

Overlijden
Studiën

taksen ...

14.635,-
7.000,-

28500;-
12.000,-
15.321,-
5.871 ,-

32.244,-
11.216,-
16.36r ,80
29.000,-

1.123,-
Voorschotten

Balans 90.066,80 Bank, onkosten

Lidgeld V. V. V: ...

Wezen le Communie
Sinterklaas

Bultetin
Algemene Vergadering
Administratiekosten en

Bezirt sP'

Postcheckreken i ng

Bankrekening ...

Schatbewaarder

119.931,80

4.405,03
24.448,19

90.066.80

t 79.937,80

3 r -t2-r 956

1.218,03
I 10.784,.l9

451.80

118.520,O2

voo'r I .492.040 fr,

r 18.52:0,O2

Op d,e Algemene vergadering zullen deze rekeningen toegelicht_ worden.
Bûiten hei hierbovengemeld bezit van 28.453,22 fr heeft de Verbroedering nog

nominale waarde, titels van de Staat.


