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<< De &anwezigheid van tattoze moordtuigen, die o'p onze bodem verspreid lagen, is nog slechts een

onaangename herinnering. Het gevaar voor onze bevolking is geweken. Men zwiigt... en misschien ver-
geet men zetfs de mo'edige daden, die door onze ontmijners werden gesteld. "Aldus drukte zich Generaal SEVRIN meer dan twintig jaar geleden uit. Omdat die vergetetheid
geen dichte mist zou worden, werd dit bulletin vijf entwintig janr geteden in het leven geroepen. Bij de
herdenking rtan deze geboorte, hebben we getracht in ons bulletin - zonder nochtans het essentiëIe
te veranderen - een terugblik op het yerleden te werpen.

Want vrienden, wartneer ge de actualiteitsonderwerpen bij het doorbîaderen van dit nummer a,tlt
aantreffen, zal u onwillekeurig de indruk krijgen dat ge sommige zaken reeds gezien of, beter gezegd,
reeds gelezen hebt.

We wenseTl allen dat onze titel t/(rn <<ONTMIINER, een symbool blijvevan moed en zelfveiloo-
chening. Te dien einde kunnen we niet beter doen dan ons verleden herlezen. Het is immers van belang
dat we de herinnering aan de nagedachtenis van onze doden en gewonden en aan alles, wa.t onze strijd
betekende,Ievendig houdert. Zoals het behoort dat we aan de grote massa de bestendige gevaren moeten
a&ntonen, die onZe nog in dienst Zijnde vrienden uan het D.S.V.O. nog dagelijks trotseren

Men zegt dikwiils dat de geschiedenis van een LAND met btoed wordt geschreven.Wii, ontmij-
ners van gisteren en heden weten dat talrijke en van de scho.onste bladzijden uit de Belgische geschie-
denis met het bl.oed van de onzen werden geschreven. Om dit te bewijzen volstaat het te herinnerert aan
OOSTDUINKERKE 1969 en HOUTHULST 1970.

Maar hetans wordt de heldenmoed niet betaald, naar de waorden van Eerw. Heer IACQUEMIN,
aalmoezenier van de Ontmiining.

Nu de oorîog gedaan is, schiint het dat men geen helden meer nodig heeft en dat die periode nu
beslist is afgesloten en geklasseerd.

Hoertelen'ziin de Doden uit de oorlog reeds niet l)ergeten (behalve de officiëte en dikwijls plato-
nische herinnering die bii een o-t' andere gelegenheid aan de slachto-t'fers wordt voorbehouden) ? Ja, we
zijn omzeggens verzadigd van dit heroïsme en men denkt niet dat heden nog de heldenmoed de dage-
tiikse deugd is ttan de ontmiiner. We hebben schrik hierover te spreken, omdat we niet als lastigaard
wfllen b estempeld worden.

Zeker, men heeft zowat overal gesproken over de ontmiiners, men heeft hun lof toegezwaaid.
Maar de welsprendheid, hoe schoon ook ze wordt beoe-fend, 1)ermag niets. Atleen de daden, die volgen,
ger)en aan de woorden hun echte betekenis.

Nogmaats, helaas, weinige daden, te weinige daden zijn het gevolg g,eweest van de schone
woorden-

Ziedanr waarom dit bulletin zijn weg en ziin pogingen voortzet, want juist daarom gaat hat :
een financiële inspanning vanwege onze Verbroedering, een bijzondere inspanning van al degenen, die
hebben meegewertkt en nog meewerken aan zijn
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T,o,espraak,dioiof 'de Voorzit't,êr.
Verslag van d'e Scrhatbew,aard,êr.
Versl,ag'do'or,d,e C,o'mm'issari,ssren-Tro'ez;icrhters.

Ontlei,stiirg tè gteve,n aân de Behêêrders.

\r/

d,e ruabij,hend van het U.F.A.,-C.-lokaal '
- de Se,Belleke,rk, I(apell,eB,laats ;

- d,ë kèrli v,ân dé Zâvdl, Zavdlpleats i

- dè keik v,an de HFI. Joannes Lt Stephaan (opgerioht ter nagiidnchte'ttis van de vlieijêriiès), Mi,niernen'
Étnd,at ,

1 de Kapucijrnenkerk (mi,sbèn d,ir vrseûnde talerr), Girlden Vl'ieslaen.

. Zôât,s rità,iir gèwoonfe zul,len de vervoeùkosten fft irê.irr bI per ridtooàr tèru$betÉ,àl'd word,eir eian de
Aie nuti b{idrÈig.é b,êiaâlden, akjook aâ,n 'dà wedliwen en dê wezên.

Zij, ,die hun zonfla.ggplicfrt w,enrsen ûe ve,rvullen, kunnen dit iiioén in een v,an de vol,ge,nde kerken,

De Voorzitters van de ,aid,elingnen rnog€n wrij over de nemid'dag beschikken.
We hopen d:at, niette'genstaand,e de opgeleg-dq lgperkiingen.in {e org,anisatie van onze algernene

ddiing, al dè ôntihijners zo ,rtatlrijk ,en ,zo geesldriftisi moaibtijk àulleri rrùiiriùèài$ zijii..
ALIËN OP ZONDAG t6 MËl OP POST te BRUSSEL in het U.F.A.C.-LOKÀÀL, Resentsclùapsstrdiat

onzé âlgemëflË tfErgederlnû ôË

16 nilei 19:II te Brussel

Ingevol,ge een besl.issirng, 'die sedert 1965 door de Beheerrreard'genomen werd, zal de algemene ver,gadening
opniôuw to Bru,ssel plaats hebb,e'n in de ( GÀIÆRIJ KONINGIN FÀBIOLÀ r, U.F.À.C., Re,gantschapstraat 65.

Ze werd vastgesteld op ZONDÀG 1à MEI 1971, le 10 LruR 30 STIPT.
Ze zal slecht;s bestaan uit ,een racârde,rni,sohe zitting, voorgezeten 'd,ooi' d,e h. GEORGE, Nationale Voorzitter,

omriti'g'â doolde le'den van de Beheerraad.

Statrrtaire ùeùkiezin gèii

ije, iria"riâve,rùèJdè behèèrders zijn uittrederld ën llericiesb&ar : de hereh DESMET, IINDEN, PRIGNON,
VÂ}.I CLUVÈN en Î{HJCHON; ooin'm,issarissên MÀSSET bn GOOSSENS.

Na ,alloop v6n de vergadering krlnnen de deelnerners in dètellde zâal een koude sdrotel krijgan, tegen
de prijs 

ffJ: ;"tfl"ïÏn:tTi*"d; verzochi zich z"o haasr mosetijk in verbind"in:s te srellen ,mer htm atrdre'tinrgs-

voorài'tièr. Ddle ;laaiste ,ai de lijsi rder deelnemers aan het rnaal uiterlijk ,op 3 mei overrnaken ,aain het Seoretali'aat :

G. BERTRAND, De Rooverelraan 29 - 1080 BRUSSEL.

BETANGKRIJK ! NIEUW ADRËS:

NATIONALE SECRETARIAAT: G. BERTRAND,

DE ROOVEÉETAIN, 22 - IOSO BRUSEEL.

TEL.: 02122.02.90.
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Talrijke citaten bewiizen dat de lof van de ontmijners niet meer hoeft gemaakt te worden. Noch-

tans ziin de ontmiiners ttooral bekend als een ploeg mannen, die hun tank gezamenlijk uitvoeren. De
fqom, die ze genieten, spruit ook voort uit hun tafloze indiyiduele roemriike daden." Dit wiîden we aarttonetr., wartltêcr we in 1949 ziin begomnen met de ptblikatie van. een reeks
momento'pnamen uit de Ontmijning, die we " FLITSEN " hebben betiteld.

Heel zeker ùerdient de man (overleden in 1969), die we vandaag in de kijker zetten, meer dan
een portret. De werkelijkheid van de feiten wes t)oorzeker sterker dan onze nederige ambitie. Wat er
ook van fij, we steilen heden een ftits veor en hopen dat de lezer deze schets de moeite wanrde zal
vinden.

HFI pqrtriet t*T ,ê,ê,l. ionziêir o,ntm,iirne,rs wil ik ,hier schet-
sen, i;n e,nkerle v:luc,htiirge taferellrein ,d;ie U ,ê,lliêrl, v.ri,ende,n

\$z,ers, orrrv€rgetie,l,ijk,e rogCIrnbl,ik,k,e'n urit uw ointrmijiners-
lêVrê,Il riin herrirn,nrê,rirng z,ulle,n breng'en.

Xste Tafereel :

Be'g,irn rn,êli t945, eetn ,armzalig k,l,e,i'n bureeltje op d,ê

tw,s'eidre v,efdi,eping v/ain ,e,orn burg,glshuis ùn ,diê T,abakve'srt
te A,ntwerp,ern, id,ê ,ru,it;e,n u,it,gebl,azen ,d,oor rde V-tuige,n, iêrn

vervang;en door 'k'artiorn. Krapiiteri:n V... ê,n Luite'nant C...
hebbe,n ,ê,êrfl Onrdrefhoud rO'Vêrf dre IêCfUtrê,Il ,d;ire ziirCh zUl,l,e,n

aa;nb,irerde,n,. Jon,gl,e, w;akkere, refl,ex - b,ez,itt,êirrrdrê rnaï]nqin
m,oêtiêirr hret zijn; 'heethroof,de;n, 'dri,e sp,o,êdig s}achtoffer zou-
d€rrl wordren vian h,u,n ,o,nvroorz;i,cthrt,ighre;ird ,êrn irrlrêrt zich rarnde-

ilêfl z,ourd;êin,ITtrêerslep,e,n mioetteln v,ermredein w,ordre,fl.. Eve,n,-
e,ejns filroretie:n v,erllTlrêld,e,n wordiêiTl de be's,c,hro,o,,I[d,êrn, dire,
vo,ort,gierC,Fevern rd,oior wlin;s'tbie jiâgr rêê;fls vorof h,et rg,êviâiâf,
huin zi'ninon ziourde,n vrêtl:irêzê,n. D,ikw;ijil's is het mro,e,il,ijk in
10 rtTtiiiflut'êin ti j,d 'e,e,n fiuan te beoordrerle,n. \lf,at dit betref t
erchtre,r tiooinrd'e Kap,ite,i:n V... zlicrh 's,tie,erds 

,e,e;n g,o,erd psycho-
loog.

lyl,an,nen bie,C,e'n z;ich aan, worden aangeworv,êrn, trek-
-hett z,ich rte,rug, rrlr,o$drê;rl,d,ip,l,omratiscrh rafgrewjêzê;fi.

\r. Vqrvol,qrern,s biedt z,içlh H,ese,lrnrans iôiêil.r 26 j;qar o$d,
--ftiddelm'a,tig'e g,estraltrer evenwichtig, f;l,ink'e gang, wakker-.t 

l

uri'tzi,c'ht e,n ,int,ell,i,geint. Die tw,e,e ,of friciere,n bezien, ,ê,1,ft,44r

ê,î beg,rli jp,en. Hri,er i,s r€rs,fl go,ê'drê recruut, êrn ,het kl'eine
onderhrourd van, ,enkele mi.,nu,t,e;n dat z,,ii rniêt hem hebbein
b,ev,eist;i,gt hu:n eiêilst,o 'in'druklcen; Heselrmrâ.rrs wondt o,ilt-
ryiiner.

Hii treedt in rd.,i'e,ns,t ,i;n mo,i L945.

2de Tafereel :

Julli 1945. Voor vêlrê B,e,lge,n ii's 'de oorllio,g ,mret al z,ij'n
yr,ifçrerdherd,en reedrs geêi,nrdigiC ein... zou rik het durv,en z,e'g-
gêrïï, bepint vergetein, tle wo,ridrein. V,an trijd t;ot triid is het
e,elr' gebuur die tre,rugfkiêiêilt ,uit re,êr1 cionoe:nitriatii,ek;arnp, rê,ïfir
wrak..., ,d,i,e hrern er iaaTT ,her,i,nn,ert ,dat h;et tocth nog n;iet
geldrilan is.
' D,ez'e soerng ,h,eef,t prl,aa,tis rê,fg,ê,ns irn hret N,oorde,n, van rd,e

Pnovinc;iç Antwerpein, l;drlgs dre kantrern vtan Ho,o'gs,tnate,n.
De ,IrlêrIS;ên, h,i,er ( \Âiretrêrn ) rdrat ,hreit rn:i,et vioorbrij is. Gi,n,ds

9P 100 n. ,i,fl ,ê'êifl J^r'ei,d;e hrêrefrt êiêrf1 koe, Z,ê,S ;I1rlô4'îrdr€rlt gele-
drsïl", ,ee,n ,ant:i-pe,rsoornrmliiin in werkiing doen t,r,edein. Het
liik ligt êr flog, glSil"ls rop,gêzwioilire,n, d,e lu,c;ht, v;erpes,t,Gilrd
met ,een stank rd;ie gte,ensz,i,ns iaa;n de Le;nt,e rd,oêt ,d,e,nke,n.

Verl,ed,ein wêrêrk he,ef,t ,diê b,o'ê,f ,êf ,ê,êrrr vrac'htwragein van
h,et' vilbeluik will'en ,hie,e,nv,oe,rern ofir ,h,et kneng op û;e

lrade,n. De vracrhtyagtein irs rin ,d'e lucrht gev,logêfl ido,or eên
anti-t;ankmijn, ,de beg,el,e;i,dier eln de b,o,er zijn rd'o'od.

Van'daag zij'n de erntimijnêrs t'e,r prlaatrse. Zij h,ebbern de
to,egfiangsweg €rfl ,drê we,i:i,e ,af,gi,ezocht. Twee anti-,tank-
milrrlre'n, zes'anti-Feflsoo;1tm,ijin,on, (( S )-,miij'n,e.n, wie,rdiein n,o€[

ornrdrekt. D,e plo,e'g rust u,i,t en d:e rlTlrâirlrsc'happ,eln hioud.e'n

oê,rr gezell;ig babbelitj,e, w,ant het,mo,eilijkrsle blijf nog tie

d,oon t de plraats rond ,d't koe en oen kl,eirn stukje wei'de-
lra,n'd. \Mratâf ,drê w,i,nd stro,edt 'ft6l ,êvêrfl op'g'eh:ouden te hebbe'n
op hre,t kr,e,n,g ,i'n ,drê zio,fi liggend ein kr,io,el'eind v,ëùn onge-
dierte.

Bij d,ê lïlênsc'happen hro,oït îlên rn,i,etrs ra;nde,rs ,dian grelrach.
Korp'orraal Hesreilir4lens i,s << d,e p,lez'ante > vian Ce k,orrrr,p,êgfliiiê.

D,e rêrÏùê rnop nia d,e ,gnr6[rg,pg, ni,e,t râ,Il,êril b,e,strermtd VroOf de
oren viâ,rl d,e lste co:mrmu,nicrantiern inat,uurlijk, < Dic,k > i's

o,nuitrputitelij,k. Mren kran z:ioh mroreillijk v;oo,rsrt,ellien ,d,at het
d,ezelf de ;fillô.rr 'i,s 'drie daanstrakis, ,die 

'dietec,tio,r op de fug,
giêlMêt,êrtr'usv'ol ,gtans het t,erre,in v;an zij:n zro,ekprliaat d,oo,r-
l;i,ep, ,nietrs ,aan ,h,e't tioeval ,ov,erirate;nd, ,sti,l strââ.n,d,e, b;ij 'elk
gêmrâuw vian z'ijn tro,ê'srt;ê,l en rdlie g,e,dui}dig zijrn help,er he,t
st;uk ijzer drat irn rdre mee,ste g,ev,alleln, le,r rde oorzaak via,n
was, lrire,t,opzoe,ken.

Nu ,g,e,eft rhij w;orer €êrn v,oro,rist,ellring vran ,al,l,erl,ei ac,nobia-
te,ntoeren, rniet g'e\r;aa[lroz,ê,sp'foiftgeirr,'al,lerl,ei palj'arsstireiken.

Ge,e,n \M.e,lf;a;rie ,n:o,d,ig ln'êt zu,lk €,€ir[ rnan i oflr in z,o;n,ne-

schi jn, regen of v,ê,fprê,stienrdre st,âJïrk, ;is het irïlorêGl van de
troiep ( gerninrde'e,rd ,op fiacrtuur >.

3de Tafereel 3

De ontmijfit,irrlg vian d;e Sc,hra,nrs vran S,mou,trakker t,e St,a-
bro,ek. Wij zijn nu ap,r'il t947. Velen ,on'd.er U hebbà,n ,o,rrs

re,e,Cs verlratern om hurn bezigh,êd;ern :in h,et burglerliev,e,n te
hern,errn,en. De ,o,o,ï'lro,g i,s v,êif wê,g.

<< VI,el, w,ê,lr w;ire wre ,Craar hebb,en ! Nog alt;ijid i;n d,ê
ontnriij,ni.,ng. B,esiarat ,d,al ,sp,el nog ,atrtiid ! Er zij,n, dian t,ocrh
ilo,g rmijrriSlr. > Ë;n m,et e'e,n ni,et:s zêg,g@;n1d g,ezic;h,t k,o:ttrt êrein

klerirn glimlracrhje 'op ,Ce l,ippen vian ,d,ê ,spreker. E,r w:are,n
rt,org mijne,n raan d,ê Scrh,a:ns van S,mo,urt,ak,ker. Re,e,d,s Z dlo'd,en
€:rl 7 gekwetstern warien, rêr tussen ,d,e 

'durit,se krijgrsgêvian-
gqn {,all9n prirO:nirers) ,g€vrârllêin ,d,i,e rflrêifr ,Op, g,e,n gêgreV€rn
ogenbli:ik iaan ,{if werk g€zrêi had. Voo,r 'd,it wrerk b,o,den
zic,h orfllC,or ,he,n g,ê,€rn vrijwill,igers me,er ;qan. Daare;ntegein
m'oÊ,st,gfr Be,lgp;n, vrijw,illigerrs v,o,or dit rys,rky geweig,errd
wordern. Krorpronaal l{e,se,lrnrâ.inrs w,as een dez,er vrijwil,li,gers
en rsrêfiT.rêT1, rri''l.,gt 5 zijner kamer,aC,en vi,el de e,er herrl t,e

b'eurt om ,d,it we,rk t;e vole:indige;n. De laat,ste der 26 mijn:êrr
di,e z,e, ,opruimidÊfl, was het diie hert ,o;ngevial ve,roorzaakte
waandroor korporaal Hers,ellmrans ,z,ij:n tw,e,e be,n,e,n verlo,or.



Twe,eii,ntw,intig m,i'nutein nra hte ongeval werd He,sel-
rrlêns naar h,et lvlitlritrair Hospritaal van Be,rchie,ffi, op 2A krn.
af,st,and v'ajn, 'd,e plraat,s van 'h,et 

,onh,e;il, ovrêfge,braoht. Gedu-
nend,e g,ârrrs hie,t, trraj,ect ,riookte Hesie,lrnrâ,irr;s rêrêrrr sri,garet ,tot

op h,ê,t ei,nrd,e s,â,ITIiêrl rlrlêt zijn l,ê ch'ef idiie zijrn Énaniern ,niet

kon b,eid.wiirtglêrl. Wat betrrreft, :monêê,lr ,drêz:ê vrârn ,H,e,se,lmans

Wâ;S het brerstrê.

Tijdre',nrs h,et afziettern van zijn ,twe,e ,l,e,deimratrern verb'o,ngr
ê'êrr gieeistielijke viê,rprlerê,gstier hiêrm het wê,rk, daar hii gedu-
fend;e grê;n,s dre op,efiatiire ztijn bewu,stz;ijn be,hie,l'd êrrr rnet
ê,ê'n vrome lrêurgêlrt tnachttie znj h,erm ,d,e vêfrnrirnking te ver-
berge'n.

Hre,s'e,Imans ùrachttie 'hiaar zacht toe : ({ Zust,e,r... ge komdit
nie't l;i,e'gf,e,n > 'ê,n hij tioonrdie hiaar ee,n vrêtgletein ,spie.greltje
in ,hetwelk h'ij rdie 'op,êfiâtire hiad kuinrnen vo,Igein.

,Vo,lg's;11,s die iââflrC,u,iidirngern van ,drê doktiers rêirr de ver-
plle,eg,s,trêïis hrad Hreselimiarls, 'diodeliijk g,etnoffie,n, 100 krnsgn
op 100 ,ê,f het ,lrêv,srr bii i,n trê sc,h;i,e,tien.

D,e K,êrêrl h'e'eft de 101,stie g,evo:ïtd,,en, z,ich e,r 6ian \tast-
geklnmpt €R, ik ve,trzek,e,r ;het tI, hij he'eft ze niet gelost.

4de Tafereel 3

K,o,rpo,raal He,selmrËIn,s i,s nu ,t,erug burge'r gnewo'rdren

(novemb,er 19481. Ne,gern:t,ien,rlïarê,ild€rn ho'spi,traal heeft hii
achter ,de fliùg ein ial ,de rgrUW'êlêrft ,de,r o'pe,einvo,lg,ende ope-
raties waaru,it zij,n b,ehrand,elriing b,e,sto,nd, voofial deze de'r
we'd,e,râ,ltù[p,âsrsiirn;grrern, the,eft hiii ov,erwro'n;n,ell1.

Ik zi,e he,m tieruig vioor rm:ij biij ,onze lraat;srtie Jraarlijkse
Ve,rgrad,ering ,d'êr S,ect,i,e Antwerpern-Limburg. Hrij heeft
twe,e ,ku,nstb,€ir!êfl €in gaat zonl's U ,ê;It ;ik. Zij'n lichaam
st,efk,e,r gêworrd,G,rtr zrij,n 'g,e:z,icht manneiltijkrer, gians

persoon st.naa,lt ,g,o,ê,d ,hruifirrêuf etn kriaght ui,t. \Mra'ninrê,êf

h'e,m b,e'zien we,t,ên we ,ê,l,Iêin rdat hij rm;iis,s'chiie'n êigrr ver-
minkte ,i,s, g,êên, m:inrdierwaard,iigê, diat hii rechtrdoor
het lrev,e'n irn gaat rê,rr ,d,at hlij zicht ,fii,êt de ,ell'eb'og'e:n als
h,et rITlrO$f, iêrêrrl 1p,ê9 z,al b'Anen, ,OIll 'de p,l;aat;s te b'ek'O,mein

irn ,he,t ,l,eveln ,dire he'm to,e,krorm:t v,o,or zij,n gl,orierijk vetr{e-
d'en rern ,d'o,or z,ijrn huiid;igne k:racrht.

Gregro,ê,tr viliienrd ,fuis,t ,in vrede.
Kap,ite,i,n COTTON.
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WAT NU?

Wanneer dit artikel van de pers zal komen hopen we dat het koninklijk besluit, houdende
verhoging van de gevaarspremie, reeds verschenen is en toegepast wordt, voornamelijk wat zijn
terugwerkende kracht betreft. Verschillende stappen zijn nodig ge\À/eest om dit resultaat te bereiken
en onze Beheerraad heeft in dit verband noch tijd, noch rnoeite gespaard. ù

Za we met onze vrienden uit het actieve leger (land- en zeemacht) mogen verheugd zijn ovgf
het bereikte resultaat, moeten we nochtans vaststellen dat eens te meer de ontmijners de laatsten
zijn, wanneer ze een gewettigde eis verwezenlijkt willen zien.

Betekenisvol is het feit dat het nodig bleek een beroep te doen op instanties als de heer COO'LS,
vice eerste-minister, also,ok op de leden van zijn kabinet, niet alleen o,m de zaak tot een goed einde
te brengen, maar vooral om ze aan het ro'llen te krijgen. De natuuflijke verdedigers van de ontmij-
ners, nl. de overheden, waarvan ze afltangen, waren eens te meer aan hun plicht tekort gekomen.

Inderdarad lost de revalo,risatie van de gevaarspremie niet alles op en is ze slechts de kristalli-
satie van een minderwaardighheidstoestand (bezoldiging, bevordering, pensioen) van onze vrienden
uit het actief leger tegenover andere militairen.

Orn de kwestie goed te begrijpen moet men teruggaan naar de periode, waarin deze premie
1 werd ingesteld, (Regentsbesluit 1945), tijd waarin ze tegelijkertijd een ( uitnodiging ) to't aanwetr-"'ving en een tegemoetkoming betekende, bij gebrek aan een vergoeding bij dodelijk ongwal, vermits

geen enkele maatschappij de vrijwilligers die fienst namen bij de ontmijners wilde verzekeren voor
het leven.

Anderzijds dient aangestipt dat toentertijd deze premie voor de eenv,oudige so'ldaat een bedrag
vertegenwoordigde, dat gelijk was a€ul zijn rnaandelijkse so,ldij. Belangrijk was het feit dat men
geen speciale bevoegdheid moest hebben. Het volstond immers Belgisch staatsburger vzur goede
zeden te zijn.

De opdracht besto'nd alleen en het wegnemen van de Duitse mijnenvelden, opdracht waarvoor
opleiding, materiële uitrusting en allerhande voorwaarden voonzien waren.

Nochtans moest men spoefig een toontje lager zingen. Want na een summiere opleiding kwa-
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men- onze ploegen, die slecht gehuisvest, slecht gevoed en gekleed waren, tot de vaststelling dat er
zovele Engelse en Aemer.ikaanse als Duitse mijnen waren àn dat men bovendien duizenderr onbeken-
de springtuigen diende onschadelijk te maken en te vernietigen.

Men rnLocht verhopen dat de wijwilligers na hun belangrijke en gevaarvolle taak te hebben vol-
bracht, een rechtmatige beloning en bijzoniiere eerbetuigingen iouden -krijgen.

We weten dat- zulks niet het geval was. Er bliiven nog steeds bommen te neutraliseren en men
heeft meer dan viifentwintig jaar inoeten wachten""- uun"d" oud-ontmijners niet alleen de titel van
strijder _!oe t9 kennen, maar-oôk orn de g"rruurrprË-i* t"t À a"À"tijÈ" "b"dtrt van 185 F te verho'
gen. Volledig_heidshalve moet men hieraan toevoegen dat deze veigoéding aan beperkingen is onder-
worpen en dat ze, gezlen de toepassingsmodaliteiten, haar totale betekenis heeft verloren. Immers,
deze vergo.figg is belastbaar en vertegènwoo'rdigt dus niet meer dan een klein supplement voor
mensen, die dagelijks hun leven wagen.

Een slotte moet men nu om het .. s1e1gften >, te krijgen, het te verdienen, geslaagd" zijn in
verschillende speciale examens. De goede ufloop van deze-éxamens bepaalt anderzijds de bevorde-
ring, waartop de ondergeschikte militairen, die hog deel uitmaken van hèt D.V.O.S. (S.E.D.E.E.) aan-
spraak mogen_maken. Maar daar de getalsterkte ieer beperkt is en er slechts enkele gegradueerden
zijn, worden de normale prornotiekansen nog verminderd.

Aldus ko,men,we terug op het begrn van ons artikel, waarin we vooropstelden dat onze vrien-
den uit het actieve leger zich bevinden in een minderwaardige toestand tegênover de andere leger-
eenheden.

Onze Verbroedering heeft een eisendossier aangelegd, waarin een vergelijking gemaakt wordt
tussen wat enerzijds voon de ontmijner wordt gedaan -- nl. niets - en wat 

-andèrZi3ds voor een
vliegtuigpiloot weid bekomen (zelfs ils het eæn ôndergeschikte militair betreft), inzake rian loopbaan,
pensioen, vliegpremie, vliegtuigongeval (al darr niet doidelijk).

Daarorn herhalen we de woorden van een beroemd mzur : < Niets is gedaan, zolang er nog iets
te doen valt ".

Het is niet te laat voor de " bevoegde Mijnheer ), miaar het is de hoogste tijd dat hij doet wat
zijn voorgangers hebben verwaarloosd, nl. aan de ontmijners een echt siatuut- verlenen, dat ook
re\ening zal houden met het feit dat sommigen onder hen dit berroep reeds rneer dan 2O jaar rljrt-
oefenen ett ze bijgevo,lgd iets meer hebben ver'diend dan de herwaàrdering van de gevaarspremie.

Allen naat $taveloÉ

op zondrg 12 S"ptember

leTl

$;
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25 larlg bestaan

Oo z.ond.as 24 ianuari iI. vierde de aldelins Oost-Vlaanderen de gijfentwintigste rteriaring- ttan

n"", J#niii";.-hA'"'nLï"îiiiiî iàt'""rtîiit'*Lïi"a"n ook tiidens de iaai'Itikse algâmene-vergadering

iïà-intià nàifl""ii.- r.àiiiàii"'*"rà"i gàhàuden o.m._ _dooi voorzitier vAN cLEvEN, erekolonel
înntftt, ereyoorziît;;:i;r;;"ittiità iô"iztiie, GEzRGE, de-heer LEYS, ttoorzitter uo? dg.Genie-

"ioràà,i"itis-è"ii,-àit 
ià- n""i vaN- 6È-fddce,nre, nationale voorzitter van de ex-onderof t'icieren

van België.'-" --Ë;à vergadering verliep in een zeer harteliike atmosf.eer. Een smakeliik vieruurtie,werd a.an

aî de aanwezigen "àisZutâ"i-i" 
ù"iio"î-îu i"ttià'met koek'ies. Een tombola,' en een gezellige dans'

kotoneîs TERLI}I/, LINDEII/ en PAELINCK, de heren\d-'
iE VEEGAETE, GOOSSE^^'IS (vaandeîdrager) en nog

viett

pertii besîoten deze heerliike namiddog.
Onder de aanwezigen bermerkten we de

GEORGE, VAN DEN EYND.E, LEYS, VAN
uele anderen,'--- *w;' 

gàr"n hieronder de to,espralcen weer, dieter gelegenheid van deze vieringwerden gehouden.

TOF,SPRAAK DûOR VOOT{ZITTER. VAi{ CLEVEN

Aan U allen, beste vriendgû, van harte- welkom.
Ik danlc U vootr de talrijke opkomst. Vandaag vie-
ren \Mij de 25ste verjaring van de stichting onzer
afdeling hier in ortz"e, goede staC Gent ;_ met haar
groots verleden en haar warnû ronthaal. We ziin
hier om in een ware ontnnijnersgee-st elkander te
ontnaoeten en onderling de handen te drukken van
anze. oud-oversten en vriend€h, waarrnede \Mii ten-
slotTe als broeders samenwerkten en leefden ; dank
zij een goede leiding en verstandhouding. _Ja, in L946
wêrC Ce sectie Oost-Vlaanderen gesticht rr;a een
algemene vefgâdering te Brugge, waar vele mak-
keis van ûos1-Vland,eren aanwezig waren, die de
\Mens uitdrukten een Frovinciale afdeling in Gent
te stichten, die dan ook spoedig tot stand kwam.
Er werd gestreefd om. onze weCuwen, wezen en
noodlijdenâe makkers te helpen. Gezien de -goede
geest én met veel hulp slaagd het somité daarin.

De weduwen werden geholPeil, want die bleven

maanden, ia zelfs tot een iaat,- zo'rydet geldmidde-
len, de we"esjes gingen ï]aar school en wii onder-
zochten jaarlijks-hun bekwaamheden om ze verder
te laten studêrelt, ja zelfs op de kosten van de
verbroedering. Wij hebben in verschillende geval-
len zeer goëde uitslagen bekomen. Wij hebben
makkers ài" door ziel<te, nnoeilijkheden in hun
gezin hadden, geXdelijk gn moreel gghglp,en,,bezoe-
É"tt en troo'st lebracht bij anderell. Wij hebbeT er
ook aan het r,ierk geholpen bij de staat, stad 'o'f
in het privé en kregen ook in Gent een Onmijners-
straat.

f a, beste rnakkers , dat deed het comité van Oost-
Vlaanderen. Wij kenden terloops nogal wat mede-
werkers in het bestuuf, die allen het hunne bij- -.

droegen voro,r het welzijn van onze sectie. Aan dezenQ-
zeg iI( uit ganser harté dank en ik noem hier onze
ovérleden vrienden E,dgard VAN DE VEEGAETE
eïl Georges MINNE. Verlieten het comité door
overplaaisingen of vorof hun persoonlijke _zg,key_ de
heTeiT MERCKX, VE,RGOTE, DE BACKER, VAN
GHELUWE, KRE,GERSIVfAN, VAI{ DER CRUSSEN
en BUYSSE.

Nu zaten wij nog hier met zes en toch vochten
wij verder voor qnze rechten en ieder op zijn ma-
niér om in deze opzet te slagen, frl. als strijder
erkend te w,orden. 

- Ja het hoofdbestuur is, dank
zij de grote samenwerking daarin geslaagd en Yij
tréUUen de strij dersrente bekosren. Jamrner dat
een paar vo,orvéchters er het genct niet rnochten
van -beleve,n. Ik noem hier ortze goede Majrogr
BONMARIAGE en de grote vriend BAENTS. Laten
wij even in gedachten bij hen vertoevell.

De afdeling Oost-Vlaanderen staat hier in o'rtze
stad goed aangeschreveh, alsook bij alle Oudstrij-
dersvèrenigingàn dank zii de bestendle" kontakten
en deelne-mingen met vaandel en afgevaardigden
aarr alle nati,onale plechtighedelt. Sinds meer dan



23 jpar bestaat er een sarnerrwerking met de Ver-
broedering van de Gpnie=^Ëlii" Makkrri,'"ir;ij u btad .. De ontmijner ,,

gelezen hebt rnet het àriikel over Stavelot hoef ik
er zeker niets meer aan toe te voegerl. Daarorn
eeg ik : dank U,. Kolonel PAELINCK, voor de
hulde die gij bracht aan de Ontmijners en in het
bijzonder aart ortze afdelirrg. Ja, met de Genie heb-
ben wij liefde en leed gedeeld en dus, Heren van
de Genie- , zeg ik : dank t. Wij gaven samen feesten
en diasavonden die o,ns wat -getd in het bakje
brachte,n o,rrl ons sociaal werk voort te ze'tten, efl
dit ,oo:k rnet de nnedewerking van enkele Ereled:en,
die o,Tls steunen met hun bijdrag€tr, geschenken
voor ortze tombola en die ten slotte ook nog aar:r
de trekkingen deel namen. Aan U o,ok, beste vrien-
den, zeg ik dank" Onze deken der Ereledeû, 90 jaar
oud, kan niet tegenwoordig zijn en wenst ons allen
€'err prettige namiddag.

Om te sluiten dank ik hier de vrienden van het
comité om hun welwillendheid en hulpvaardig-

tiZrtreiA en het is rnij gegund hun een klein perso,or]-
lijk geschenk aan te bieden. Alsook aarr or:rze sym-
patieke hlationale Voorzitter GEORGE err onze
vriend er,e-korporaal, de heer LEYS.

Leve de Ontmijners ! Leve de Genie ! Leve België !

KOI-CINE,t TE,RLTN VOËRT HET WOORD
lVaarde Emiel,
Als erevo,orzitter van de se,ctie Oost-Vlaanderen

der Ontinijners Verbroederirg, wil ik U hier in het
openb aaî bedanken vooT al hetgeen gij voor haar
gepresteerd hebt. Be,ter dan wie ook, weet ik, inder-
daad, met welke ijver, welke toewijding, gij steeds
ztjt opgetredeil G;rn eeTl nauwe band tr,Lssen anze
leden te bewaren en om het doel dat wij nastreven
te verwezenlijken, naffi]elijk €:etr daadwerkelijke
hulp aan de noodlijdenden te verzekeren in een
oprechte geest van doeltreffende kameraadschap.

Uw dynamisme, uw geestdreft, beter nog uw on-
wrikb aar geloof in hetgeen gij als uw zending
peschouwde, hebben al de rnoeilijkheden weg-

rùr'geruimd, welke onvermijgelijk opdragen in iedere
menselijke cnderneming.

Uw verbroederirg, uw sectie is uw leven. Geen
moeite hebt gij gespeard om het result aat te beko-
men dat gij beoogde, en dit is de uitleg van uw
welslagen.

Het is dus norm aal, dat bij het vieren van het
vijfentwintigste jaar bestaan van or\ze sectie, waar'
van gij nu sedert gemime tijd de vo,oruitstrevende
voorzitter ztjt, wij het als een aangename plicht
achten U een speciaal eerbe,to,on te bewij zert, dat
zowel de weerspiegeling is van artze eigen sympæ
thie al$ een teken van erkentelijkheid voor de bewe-
zen diensteT].

Wij hebben eraan gehouders Mevrouw VAN CLE-
VEN bij de zelfde gelegenheid werkelijk, maar nog
meer van harte, in de bloemen te zetten. Wij weten
hoe ziJ U altiid trouw terzijde stond in de vervul-
ling van u\M opdracht, ho,e, dienstbaar en vriende-
lijk zij zich in alle omstandigheden to,onde.

Wij zijn overtuigd clat deze ideale samenwerkittg,
beter deze eenparigheid van denken en vo,elen

steeds zal vo,o,rtduren en rnaken de vufigg -Wen: dat
U beiden nog vele, vreedzame en gelukkige jaren
tewaçnr.ten staan.

REDE VÀN PE NATIONALE VOORZITTER

Uw provinciale vergadering van - 
dit iaar^.heeft

een bijzonder karaktér. Indérd_aad, uw *f4.ling
vierde het ?'s-jarig bestaan van haar oprichting.

Derhalve is het met meer geno,egen nog _ dan
vroeger -dat de vertegeltwo,ordigers vql de _beheef-
raad, vergezeld van hun Meter, Mejuffer SEVRIN,
aarL uw vriendelijke uitnodiging 

- gevolg hebben
gegeven.

In de plaats van onze betreurde nationale vice-
vûorZittef, Majoor BONMAR.IAGE die ons te vro_eg

heeft verlateil, en van Mevrouw BONMARIAGE
aan wie we een genegen gedachte toestureo, he,bben
de niéuwe vooizitter van de afdeling Brlbqgt,
]Vleester VANDEN F,YNDE efi Al[evrou\M VANDEN
EVNDH, eraan geho,uclen in uw midden te zijn.

Ik begroet ook in 't bijzonder de _aa+wezigheid
van ertze Nationale OnCer-vcorzitter Kolonel LIN-
DEN en h4evrolrw.

TJwe provinclale \rû,orzitter, anùe vriend VAN
CLEVEN, heeft met grote ontroering een zô ver-
diende hulde gebracht aan zijn waardige voorgan-
gers en me,dewerkers die van Llw afdeling de meest
dynarnische van de Verbroedering hebben gemaakt.

In naam van de Verbroe,dering sluit ik me bij
dit huldeËeto,on aarl.

Ind.ien de resultaten waarover uw vo,orzitter het
had op zulke schitterende wijze werden beko'rnen
dan is dit toe te schrij\ren aan de eenheid en de
inspanning van aileC. 

"U* afdeling stond te dier
gelegenheid in de eerste rangen. We \À/ensen u hier-
vor geluk.

Bij de,ze zô verdiende lofwo,orden wil ik de sym-
patieke afdeling van de Genie betrekken, op mees-
terlijke wijze begeleid door haar voorzitter, de
Heer LEYS, ere-korporaal van ar\ze Verbroedering
die zich steeds innig aart al onze manifestaties ver-
bindt. v

Een speciale melding o,o,k voor Kolone,l PAE-
LINCK, Vo,o,rzitter van de provinciale afdeling van
het Verbond der Oud-Strijders 4045 die o,ns in alle
omstandigheden zijn s3rn:ipatie heeft betuigd en zij:n
bewondering uitdnukte vo'o'r zijn vrienden Ontmii-
ners.

I{iervo'or danken we hern ten zeerste.
Ivlijnheer de Voorzitter, Mevrouwen, Mijne Her€n,

Beste vrienden Ontmiiners eT] Geniemanneil, ik stel
er prijs op u nogrnaals al onze dank to,e te zegger.
r,/oor de lviize 'waarop u instond voor de organi-
satie van deze herdenkingsdag en zeg u reeds :

DH, HEER LEYS AAN HET WOORD
Nu neemt FÏeer Francis LEYS , vo,o,îzitter van de

Verbroedering Genie van Gent 40^45 het woord.
T{ij verheugt zich hier op te treden in naam van

de leden van zijn Verbroedering olrl de verdiende
hulde te br,engen aan vriend voarzitter VAN CLE-
VEN en aan zijn onverrn,oeibare medewerkers. Deze



dag is vo,o,r
inspanning.

hem de beloning van hun doordrijvende Het verheugt mij ten zeerste in uw midd"en te
kunnen vertoéver, daar ik wel is waar niet rechtt
streeks met uw verbroedering verbond,en ben, maar
wel o,nrechtstreeks langs mijn oveileden broede,r,
Edgard VAN DE VEEGAETE, oud-onderofficieren
van het tsataljon Ontmijners en oud.lid van uwe
vereniging.

In deze mod,erne staat van welstand en hoge co,n-
juctuur, wordt al te, dikwijls teruggedacht aan de
sombere eTI nao,o,rlogse dagen, toen de 'ontfilijners
in 'dient van hun land de gevaarlijkte opdrachten
uitvoerden die dio,o,r zo, weinigen zijn bekend.

Als wanneer o,ns land nu ee,n we,lvaard kent, dan
is het gro,te,ndeels te danken aarr de ontmijners.

Als wanneer Antwefp€n het grotst aantal sche-
pen uit de geschi,edenis kan ontvangen is het dank
zij de ontmijners, of heeft men dat vergeten ?

Als aan o'ttze' kust, weelderige hotels en nieuwe
appartementsgebouwen h'onderdduizenden verlof-
gangers laten genie,ten van zon er:r lucht is het dank
zij de ontmijners o,f he,eft men dat .vergeten ? U/

Als wannee,r spcrtliefhebbers de paardesport kun-
nen genieten op het koersplein van Oosteùde , is
het dank zij ,de ontmijners of heeft men dat verge-
ten ?

Als wann€er de kustbe\Moners, na 20 lange jaren
bro,odlo,os waren gesteld, en nu hun welstand hcb-
ben teruggevonden is het dank z\ d,e ontmijners
oi heeft men dat vergeten ?

Ik laat aan de specialisten ter zake het recht de
verschillende phasen, encedaten, maar o,o,k doCelijke
ongevallen te, beschrijven, die het dadelijke leven
van de iontmijners vulden, maar wil toch hulde
brengen aan de oudgoeCienCen van d,e ontmijners

vo,o,r hun rrlo€rd oo zelfopofferiflg, die zij
tegenovere hun land en hun volk hebben volbracht.

Als Natiionale Voo,rzitter van cle Koninklijke
Vereniging der Ex-Onderofficieren meen ik de
tolk tel mogen zijn van ,ortze duizend 'aarrgesloten
leden om U onze hartelijkste groeten van ware sym-
pathie te mogen ove,rbrengen. r\

In de huidige tijd van &\iare revoliliie, waar ,,n &-'
nationale inste,llingen verbrokkeld wor,den, is het
de plicht van alle Nationale vaderlandslievende
verenigingen verenigd te blijven om samen o,ns
hoog ideaal van kameraadschap en solidariteit
onder de mensen niet alleen te bewaren maar ook
te verstevigen.

Daarom ben ik fier en gelukkig hier bij U te
mogen zijn.

Hartelijk dank en leve d.e ontmijners !

Vo,orzitter LEYS
lange medewerking
O,ost-Vlaanderelt.

behandelt zijn bijna z3-iaar
rnet de ontmijners - afdeling

De twee verenigingen hebben steeds hand in hand
gewerkt vro,o,f het inrichten van fe,esten en vo,o'r-
drachtavonden. De beste verstandhouding was ken-
merken'd.

Hij herdenkt de hulp do,or de ontmijners gebracht
aarr hun weze,n eil. ongelukkige ontmijnersfamilies
en b,egro,e,t hier de tegenwoordigheid van de heer
GOûSSENS, e€trl der gehclpen weze'n, die nu een
mo,o,i ambt bekleedt en een gelukkige familie'
vader is.

De Heer LEYS heeft het plezier gehad vriend
VAN CLEVEN te hebben als overste bij ziin intrede
in het leger. F{ij heeft ook n}c,t hem later gedu-
rende 17 îare,n géwerkt in het burgerleve,n in dezelf-
d,e maatsôÏrappi3 te Gent, de S.E-L{.

Zo,kent hij bijzond€r goed d,eze vriendelijke,, ern-
stige er! menslieve,nde nean, die steeds bereid is
te he,lpen en recht en or.de te verdedigen.

trn het Frans richt de Heer LEYS zich dan tot
cle leden van het ho,ofdcornité en to,t de fransspre-
kende uitgenodigd.

FIij verhengt sich over" het feit dat hij erekopo:
raal van de Ontmijners is. Hij dankt het centraal
comité voor de steun, die steeCs çverd verleend" aan
de ontrnijners van Oost-Vlaanderen. Reeds jaren
heeft hij het genoegen de jaarlijkse vergadering bij
te wornen en neeCS rneermaals mo,cht hij de indruk-
wekkende plechtigheid te Stavelot bijwotr]elt. Hij
herinnert aarl o,ltze o,ïrtvallen makkers en begroe,t
de aamvezigheicl van artze lieftallige meter, Juf-
frouw SEVRIN, en van het centraal co,mité.

Hij he,rinnort aan de vriendschapsbande,Ir, die
hem met vo,crzitter I1AN CLEVEN en ziin mede'
we,rkers verbinden.

Ten slotte schenkt hij bloemen aan Mevrrouw VAN
CLEVEN. De F{eer VAN CLEVEN, ziin vriend,
wordt bedacht rnet een geschenk, dat hem blij-
vend zal herinneren ,aar' deze welgeslaagde dag.

R"EDE
DOTR DE HEER VAN DE VEEGAETE

Als Nationale Vo,orzitter van de Koninklijke
Vereniging van de Ex-Onderofficieren van het Bel-
gische Leger heb ik met genoegen de uitnodiging
àanvaard,- hier aanwezig te zijn ,op deze vergade-
ing, ter gelegenlaeid val] het zs-iarige bestaan van
de Verbroedering van de ontmijners-afdeling Oost-
Vlaanderen.

1"



punt 143
Vangf heden publiceren we uitvoerige uittreksels uit de brochure < Punt 143 rr, uitgegeven

doo'r het l<abinet van de Heer COOLS, vice eerste-minister. << Punt 143 r, is zeer interessant toor al
de oorlogsslachtof-fers, bijgevo'lgd vo'or gl ory9 leden, Telfs voor hen, die nog in actielre dienst zijn.
Gezien de uitgebreidheid van deze brochure bliikt het ons onmo'geîijk haar inhoud hier in extenso
weer te gei)en, noch eventuele vragen te bearttwoorden. Daarom scheen het ons nuttig hieronder
vooraf de lijst van de inlichtingskantoren te vermetden, tot welke ieder belanghebbend.e zich kan
wenden. We danken de Heer SCEUR, kabinetschef, die ons bereidwillig deze inl{chtingen verstrekte.

\r/
Vanaf de 1e oktober 1970 zal een afgevaardigde van

de Administratie een onafgebroken zitting houden, één
dag per week, op volgende adressen van 10 tot 12 u., en
van 14 tot 16 u. :

HASSEI-T : ûeraetstraat 22, n]Laandag;

BRUGGE : Ste Kate,lijnestraat 7, dinsdago

GENT : Poel 11, woensdag;

ANTWERPEN ; Mo,lenbergstraat 10, (Tysmansbuilding

- Angle ltaliëlei - Kipdorpbrug),, donderdag.

V/at BRUSSEI- betreft, een inlichtingska:ntoor is ter
beschikking van het publiek alle werkdagen van I u.
tot 17 Lt. en van 14 u. tot 17 u., in de centrale admi-
nistratieve zetel, jean Jaco,bspiaaÊs 10, te 1000 Brussel
(Lunizapoort) - tel" 11"59.00.

Deze kantoren zullen gesloten ziin de wettelijke feest-
dagen.

EERSTE DEEL

PENSIOENEN
HOOFDSTUK I. VERHOGTNGEN

VAN DE PENSIOENEN

A. INVAI,IDEN
1) ALGEMENE MAATREGELEN

Vam het iaar 1967 âf, \Merden de peilsioenen Vâfl de
invaliden, slachtoffers van de militaire plicht of van
een daarmede gelijkgestelde plicht, herhaalde malen
verhoogd"
GEREçHTTGDEhI

de invaliden van de oorlog I 91 4-lg 18 : strijders,
krijgsgevangenen, politieke gevangenen;

de invaliden van de oorlog l g40- lg4s : strijders,
krijgsgevangenen, politieke gevangenen, inlichiings-
agenten, weerstanders, enz.;

de invaliden van de mobilisatie lg3g-1940;

de invaliden van de veldtocht in Kor ea;

de ontmijners die na 25 augustus lg47, door het
feit va,n hun dienst, ,sla,chtoffers ziin geworden van
een ongeval te wijten aan de ontploffing van stoffen
die zii gelast waren op te sporen en tCvernietigen;

de slachtoffers van de gebeurtenissen in Kongo, in
Rwanda en in Burundi,- die een invaliditeit hèbben
gPgelopen tijdens een actie tot bescherming, red-
ding of evacuatie van mensen in gevaar.

BEDRAG VAN DE VERHOGIhIGEN

Buiten de verhogingen toe te schrijven aan de evo-
Iutie van het indexcijf er der kleinhandels prilzen, werd
de verhoging van 7 ,5 %o, die bij de wet vari 29 maaft
1967 werd toegekend, achtereenvolgens gebracht op :

9;5 % van I januari lgo7 af (wet van 24 decem-
ber 1968);

12 % van 1 januari t go8 af (wet van 24 decem-
ber l968) ;

14 % van I april lgog af (TWet van 1 juli tg6g);
16,5 % va:n 1 juli 1970 aT (wet van B juli t gz0) 

;zii zal gebracht worden op :

19 % van I juli lg7t af (wet van B juti lg70);'
2l % van 1 juli l9T2 at (wet van 8 juti r g70).

Van 1967 tot 1972 werd voor etk jaar een bijkomende
verhoging van de invaliditeitspensioenen toegékend.

NTEUW PRHNCIPE VOOR DE TOEKOMST

Van 1973 âT, zullen de invaliditeitspensioenen ver-
hoogd worden, telkens als, in het raam van de sociale
programmatie van de openbare diensten, wordt overge-
gaan- tot een herziening van het geheel van de wedde-
schalen of tot een algemene verhoging van de bezoldi-
ging uan de Rijksperioneelsleden. DiJverhoging wordt
gerealiseerd door toepassing van een coëf"ficiÉnt die
door de Koning, na overleg met de vadeflandlievende
verenigingen, zal worden vàstgesteld.

\y



2) BTIZONDERE MAATREGELEN '
Buiten de verhogipgçn toegekgqd bii de hierboven

beschreven algemeÀe, maattegélen, worden er voor be-
paalde categoîieën van pensïbqnen, nog andere v€rho-

lingen bij Ëilronder'e mâatregelen vastgesteld.

Pensioenen van invaliden 100 pct. en meerr niet ge-

rectrrtigd op het statuut der groofuerminlten en

-invaliden.

Boven een invaliditeitsgraad van 100 pct., bestaat er

een gevoelig verschil dat trouwens nog steeds vergroot
rnet let'inùaliditeitspercentage, tussen het bedrag van
het pensioen der invaliden die gerechtigd. .7iin op het
stattiut van de grootverminkten en -invaliden en dat
van het pensioen der invaliden die niet het g!n9t van

dat statuut bekomen. Deze laatsten ziin meestal de zie-
ken voor wie de voorwaarden tot het bekomen van het
statuut der grootverminkten en -invaliden strenger ziin.

Het verschil tussen deze pensioenen wordt vermin-
derd met 25 pct. op 1 juli 1970 en met 50 pct. op
1 juli 1971.

Die maatregel is toepasselijk, zowel op de invaliden
van de oorlog:1 91 4-19 t 8, wiei lichaamsgèbreken voort-
komen uit dà dienst volbracht bii een eenheid die we-
zenlijk aan de krijgsverrichtingen heeft deelgelory-en of
uit krijgsgevangenichap en die niet gelechtigd Ziiy op
de toe[assing van de wet van l3 mei 1929 waarbij een
speciale verhoging aan de grootinvaliden werd toege-
kènd als op de invaliden van de oorlog 1940- 1945 en
gelijkgestelden niet gerechtigden op het statuut van de
grootverminkten en -invaliden.

B. - WEDUWEN EN WEZEN

l. Weduwen wier echtgenoo,t overleden is aafl de

gevolgen van een oorlogsfeit. Weduvven van de

geamputeerden en van de grootinvalidell.

De pensioenen van de oorlogsinvaliden en die van
hun weduwen en wezen hebben in het verleden nooit
op een zelfde wijze geëvolueerd

Aldus heeft de verhouding tussen het volle pensioen
van de weduwen en wezen van de oorlog en het pen-
sioen van de invalide 100 pct. in de loop der tijden
ruime schommelingen gekend. Die verhouding bedroeg
4l ,6 % in 1919 bij de inwerkingtreding van de wetten
op de pensioenen van de oorlog 1914-l9lB, is gebracht
op 55 % op 1 ianuari 1948 bij het van kracht worden
van de gecoôrdineerde wetten op de vergoedingspen-
sioeneû. en vervolgens op 59 % vÔôr het toepassen van
de wet van 24 december 1968.

Die wet heeft de verhouding tussen het volle pensioen

van de oorlogsweduwen en -wezen en het-pensiogt.uan
de invalide l00 % van de oorlog lg40:'l g45, gerechligO'
op 'ùel statuu.t van de grootvérminkf.en en -invaliden
vastgesteld op 60 %.

Die verhouding zal op 62 % worden gebracht van

1 juli 1971 af .

Die nieuwe vaststellingswijze van het bedrag v-an het

p.nrio.n' uun de oorlofsweduwen en -weze{t brengt
autonratisch de aaripassiîrg ffiee van hun bedrag telkens

;iJ het pensioen van de grootinvalide wordt verhoogd.

Van 1973 af zullen de weduwen eveneens de verho-
gingen genieten die zullen toegekend worden op grond

iun" d. iociale programmaties in de openb are diensten,

dus telkens als er /al worden overge gaan hetzii tot een

herziening van alle weddeschalen of tot .gen algemene

verhoginf van de bezoldigingen van de Rijkspersoneels-
leden.

Voor de verminderde pensioenen, alsmede voor de

pensioenen van de weduwen gehuwd na het schadelijk
ieit en van de wezen die uit eén dergelijk huwelijk zitrn

gesproten, heeft diezelfde wet van 24 december 1968

irsten elk van die pensioenen en het volle pensioen

een vaste verhouding vastgesteld.

Het volle pensioen wordt toegekend aan de niet her-
trouwde weduwe en aan de weZen wier echtgenoot of
Vader overleden is aan de rechtstreekse gevolgen van
het schadelijk feit, dat hun recht gaf of zott gegeven

hebben op eén invaliditeitspensioen voor zover dit over-
lijden mihder dan 15 iaar- na het schadelijk feit heeft
piaats gehad, alsmede aan de weduwen van de groot-
invaliden en van de geamputeerden.

Het pensioen wordt met een vierde verminderd indien
vreemde factoren die dagtekenen van na het schadelijk
feit, oofzaak van het overlijden van de echtgenoot, voor
een vierde ziin tussengekomen in het overlijden of wan-
neer dit overli jden meer dan vijf tien en minder dan

vijfentwintig ldar na het schadelijk feit heeft plaats-
gehad.

Het pensioen wordt met de helft verminderd indien
vreemdè factoren die dagtekenen van na het schadelijk
feit, oorzaak van het overlijden van de echtgenoot, voor
de helft ziin tussengekomen in het overlijdgn of wan-
neer dit oùerlijden meer dan vijfentwintig iaar na het
schadelijk feit heeft plaatsgehad

Voor de weduwen gehuwd na het schadeliik feit wor-
den de verminderingen toegepast onder dezelfde voor-
waarden als voor dé weduwen gehuwd vÔôr het scha-
delijk feit ; zii zijn echter niet evenredig aan het vierde
of aan de helft van het volle pensioen.

(Zie volgende nummer)
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