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MAART 1972

onze Algemene Yergadering op 28 mei 1972 te Brussel
lngevolge een beslissing, die sedert 1965 door de Baheai'i'aad genomen werd, zal de algemene vergadering op-

nieuw te Brussel p{i*ats hebhen .ln de < HOTEL ACACIAS >, Fonsnilaàh é (Zuid stetie). l

Ze werd vastgesteld op ZONDAG 28 MEI 1972 te 10 UUR 30 STlpT.
Ze zal slechts bestaan uit een aeadernisehe zitting voorgezetten door: de Hr. GEORGE, Natioræle.V_9greitter,

omringd"dôor de leden van de beheerraad.

Dagorde

\-l

Toespraak door de Yoorzittêr
Verslag van de Schatbewaarder
Verslag door de Commissarissen-Toezichters
Ontlasting te geven aan de Beheerders

Statutaire verkiezingen
Vaststelling van de bijdragé vo€r lg7g
Goedkeuring van de begroting voor 1g7T
Allerlei. Bioscoop < STAVELOT lg7l >

S t a t u t a i re ve r k iez i n g e n

De hiernavermelde'beheerders zijn uittredend en herkiesbaÊr : de Heren BORIES,T.CO@NEAU; GEORGE,
MEERSEMAN, TERIJIN, VANDERIEK, COrhMiSSAriI ITTERS.

Na afloop van de verEaderlng kunnen de déelnemers lh dezelfoe zaal een
95 F (dranken en dienst niet begrepen).

ëêrnaâl: kriigen, tegéh de priis vaft

Zij, dië zulks wenSen, worden verzocht zicl't zo haast mogetilt< in verbincjing te steilen rnet hun .afdelinss-
voorzitter, Dezè leatste zal de_ liJst 

-de_r 
deelnerné/s aan het maal uitêi'lijk op 3 mei Ëvermu["n uu'i f.t"r $"niËturf..ï-t

G. BERTRAND, De,,Rooverlaan 22. l080.Br.ussel. l

. ':_ Zôals fiaâr 'Qëwôôntè 2ullëh de vervoerkoStën per tiëln ôf per âutôëàr teruEbetaarld wôiiJèn àan de leden, die
hun bijdrage betaalden, alsoog de weduwen en de wezen.

{- Zii, die hun zondagspliiht wensêrr te vervullen, kunrién dit dôen in een Van de volgende kerken !

'* ds Keppallekerk, l{appelleplaats ;

- de kerk van de Zavel, ZavelplaatS ;

- de kerk van dc HH. Joannea et Stephoan (opgericht tei nâgèdâchtenis van de vllegenies), Mirriemenstraa4

- de Kapucijnérlkéik,inrissen în Vrèênldê talen), Guldèn Vlleslâan,
Dë Voôrzitters vân de afdelinEen môEen vrij ôver de nâmiddag baschikken.

. Wë hoparl dat,. niettegenstaænda de opEulegde beperklngéh in de organisatie van 6nzê iilgémetté Vétgadering,
al de ontrniiners zo talrlik en zo @stdiiftig mogeliik zullen dàhwezig ziin.
ÀtLÉl{:bF IoHDAë 2t-'f{rEt let2 ûp"pofr It,'B*rrssEL - FrorEL rEs AcÂefÂs '.
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KREDIET SALDO
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De Verbroedering bezit bovendien voor 612.000 F (nominale waarde) aan titels in de BANK gedeponeerd.

P.C R.

BANK

a) voor de oorlog 1914-1918

-., de f rontstrepenrenten
de gevanggenschapstrepenrenten
de renten aan de politieke gevangen
de renten aan de inlichtingsagenten

IPUNT [ 4 B

13.503
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10.366

43,131
71.724

HOOFDSTUK I 
- 

VERHOGING VAN DE RENTEN

Ifuppeling' van dé oorlogsrenten aan het indexcijfer der klein-
handelsprijzen.

Voor 1 januari. 1969 waren de bedragen, van de oorlogsrenten
vaste bedragen en volgende zaj niet de schommelingen van het
indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk.

De wet van 1 juli 1969 verzekert, van 1 januari 1969 af , de
koppeli'hg van de bedragen van de oorlogsrenten aan de index-
schommeling, op basis van de bepalingen van de wet van 12
april' 1.960 tot eenm,aking van de verschillende stelsels van kope-
ling aan het indexcilfei der kleinhandelsprijzen.

Daar Se bedragen van deze renten aan indexcijfer 137 ,5 ver-
bonden ""zijn, werd de eerste verhoging,' overeènsiemmend met
het indexcijfer 140.25, van 1 april 1969 af toegekend en de vol-
gende op 1 januari en 1 april 1970 (indexcijfer 143 en 145,751.

. De .oorlogsrenten waarop, die maatregel wordt toegepast, zijn
devolgendei: :: .::

aantal ge'rechtigden
op 31 .12.1969

b) voor de oorlog 1940-1945
de stri.idsrenten
de gevangenschapsrenten

c) de renten toegekend aan de weduwen
bij de wet van I juli 1970

150.149
19.052

1.124

HOOFDSTUK II INSTEI-LING VAN NIEUWE VOORDE.
LEN EN WIJZIGING VAN BESTAANDE BEPALINGEN

ln aanmerkingneming van nieuwe perioden voor de berekening
van de strijders- en gevangenschapsrenten van de oorlog 1940-
1945.

Krachtens de wet van 8 juli 1970 mogen, zowel voor de vast-
stelling van het recht als voor de benekening van strijders- of
gevangenschapsr-ente, de volgende perioden in anmerking worden
genomen :

1) de periode die loopt tot 26 juni 1940 voor de mititairen die deel
hebben uitgemaakt van de Belgische troepen die op wettige
wijze naar Frankrijk zijn .gegaan ;

2) de perioden van ,opneming ,in een ziekenhuis, tijdens een
totale duur van ten"minste- zeS maanden, ten volgê van een
kwestu'ur of van een ziekte die aanleiding heeft gegeven tot
de toekenning van een vergoedingspensioen en werd opge-
daan :

a) tijdens de . dienst gepresteerd tot 26 juni 1940; bij de



Belgische troepe? die 9p wettige wij ze naar Frank rijk zijn
gegaan (periode beperkt tot B mei fg+s) ; ,'

b) tijdens de gevange_nsghap als krijgsgevangene (periode
beperkt tot I mei 1945) ;

c) tijdens de ge_rlang,enschap als politieke gevangene (periode
beperkt tot 28 februari ig+o).'

3) de diensttijd, gep'resteerd gedurende een totale duur van
tenminste zes rnaanden als ontmijner onder Belgische bevel
9p het nationaal grondgebied tu-ssen 28 mei -1940 en 28
februari 1946.

De inaanmerkingneming van die periode brengt met zich :

1') dat voor de militairen die op wettige wijze naar Frankrijk
ziin gegaan die perioden werden aanvâard voor de toepassirig
van het statuut van nationale erkentelijkheid ;

2J dat voor de periode.van opneming in een ziekenhuis, docu-
menten moeten worden overgelegd die de duur van cle opne-
ming opgeven en uitgaan van hèt Minlsterie van,Landsver-
degiging,h_et Ministerie van Volksgezondheid oi i" uoàikô-
mend geval van de hospitaalinrichiing die de zorgen neéft
verleend ;

3) dat voor de diensten gepresteerd in de ontnrijningseenheCen
,erb. de kaart met opgave der oorlogsdiensten is+o-t s+s moet
u"-'', worden overgelegd,.voor zover diè diensten crcp voort<omen,\-/ zoniet een' attest dat nrordt afgeleverd cloor hbt Ministerie

van Landsverdediging,Centrale Dienst van het stamboek.

ûpmerking :

De bedoe.lde perioden mogen met andere perioden worden
samengesteld orn het vereisle minimum van zes maande te
vormen.

De irlgangsdatum van de rente en de verhoging voortspruitenduit de geldigverklaring van de nieuwe periôdi is vàsigéstetJ
op zijn vroegst :

X juli 1970 voor de ontmijners ;
1 januari 1gT0 voor de andere categoriën.

Orn deze terugwerkende l<racht te bekomen moeten de betrok-
ken hun aanvraag indienen uiterlijk op 15 november 1gT0.

lnstelling van een necht op een oorlogsrente ten voordele van de
weduwen van de oorlog ïsao.tg4s.

De wet van.9 juli 1970 heeft van 1 juli 1gT0 af een levenslange
rente 

_ 
ingesteld ten voordele van de- weduwen wier echtgenoot

tot één van de hierna opgesomde categriën van personen" heeft
behoord :

1) de militairen die tijdens een totale duur van ten minste zes
maanden deel hebben uitgemaakt :

a) hetzij van de troepen van het veldleger tussen 10 mei en
28 mei 1940;

b) hetzij y.?n de Belgische troepen die op wittige wijze naar
Frankriik 3,iin gegaan voor de periode 

.die 
loo-pt toi zO juni

1940 en die in aanmerking werd .genomen voor de toepas-
sing van het statuut van nationalè erkentelijkheid ;

c) hetzij van de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië
voor de duur die, voor de toepassing van het stauut van
deze strijdkrachten, in aanmerking w-erd genomen ;

d) hetzij van de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië
en die de voorwaârden nief vervullen om in aanmerkilg
te komen voor het statuut van die strijdkrachten odat zi1
niet ingeschreven waren vo6r 7 juni 1944 of omdat zij,
alhoewél oP.ry.eg naar Groot-Brittannië op 6 juni rcql, zich
niet olmiddell.ijk na hun aankonrst in dii land nii de
Belgische strijdkrachten hebben laten inlijven, voor de buur
die in aanmerking is genomen voor het toepassen van het
statuut van nationale erkentelijkheid ;

el hetzij v_an de Belgische eenheden opgericht na 3, septem-
ber 1944, voor de duur die in aanmerking is genbmen
voor het toepassen van het statuut van nàtionalé erken-
telijkheid ;

f) hetzil van het Expeditiekorps voor Korea, voor de duur
van de agnwezigheid bii d?t korps buiten het grondgebied
van het Rijk tussen 1 0ktober 1950 en 27 juli tgsg.

2) zij die tijdens een totale duur van ten minste zes maanden
in een militalr hospitaal of in een hulphospitaal of in om het
even welke andere hospitaalinrichting hebben verbleven en
die houder zijn van een vergoedingspènsieon :

a) hetzij wegens een kwetsuur of ziekte opgedaan, als militair,

in en qqof de dienst bij de -troepen van het veldleger
tussen 10 rhei en 28 mei 1-940 of tijdens de dienst vôibiàËtri
tot 26 juni' 1e40 voor oegenL; ji;;f, wetlge wijie, naar
Frankriik zijn gegaan, De duur van dè hospi[àlisâfle moet: 9rc, aciieve dieist an oéJcnôuwJ ôà;;;rr ;;"=;ïË;
bepgrkt tot g mei 1g4S ;

b) hetzil wegens- een kwetsuur of ziekte opgedaan als krijgs-
gevangene erkend overeenkomstig de bii het stauut vast-
gestelde bepalingen, door het feii van d-e gevangenschap
of van een eventuele ontsnappilg ; in dit gtval fuordt db
duur, beschouwd als actieve':diénst, bepàrkt tot g mei
1945 ;

c) hetzij wegens een kwetsuur of ziekte opgedaan, als poli-
tieke gevangene gerechtigde op het étâtuut, door 'hun,
interner!n9,. of hu,n gpsluiting of een eventuele ,ontspanning;
ln dit. gevàl wordt db duur ùan de hMtâiiÀrii; bàGikt tot
28 februari 1940.

3) de Belgische burgers die gedurende ten minste zes maanden
behoord hebben tot één dér expedietiekorpsn, opgericnt aôor
de Weermacht van Belgisch-Congo, voor de duur-van aanwe-
zigheid bij deze korpsên i

4) cie inilchtings- en actieagenten en de helpers van de inlich-
tilrEl- en aclleagenten die gedurende ten minste zes maanden
tot dezc diensten ibehoord hebben, voor de duur dat zij in dle
hoedanigheid PII_gerechtigden op het statuut, dat hun eigen
is, zijn erkend (Besluit van 16-2-1946) i :

5) de, Belgische burgers die recht hebben op cje tittel van
politieke gevangene krachtens het statuut dat hun eigen is
(Wet van 26'2-19471 voor de tijd die voor elk'van heÀ door
een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de in dat
statuut bedoelde reclrtscolleges vastgesteld ié: en voor zover
deze periode teir minste zes maandeÀ bedraagt ;

6) d.e gewapende weerstanders, de burgerlijke weerstanders en
de weerstanders door de sluikpers dle erkend zijn volgens de
bij hun statuut bepaalde vormenn voor de tijd 

-die 
rioor elk

van hen door een in kracht van gewijsde gegane beslissing '

van de in dat statuut bedoelde re-chtsôolleg-es vasgesteld is]
voor zover deze periode ten minste zes mâanden 

-bedraagt 
;

7) de militairen en burgers die gedurende een totale duur van
ten minste zes maanden onder Belrgisch bevel werden aange-
wezen voor.de opruiming en de vernietiging van ontploffings-
tuigen op het nationaal grondgebied iuséen 28 mei 1g?0
en 28 februari 1946 ; '

8) de krijgsgevangenen 1940-1945, die erkend zijn onder de
voorwaarden als bepaald bij hun statuut en wier gevangen-
schap ten minste zes maanden ,heeft geduurd,;

9) de ge.rec.htigden op het statuut van de politieke gevangenen
niet bedoeld ondêr s hierboven,'wier gevangeischafi ten
minste zes rnaanden heeft geduurd.

Andere gerechtigden op de Fente.

- de ongehuwde vrouw; die het leven van het slachtoffer heeft
gedeeld en. weg.ens oorlogsomstandigheden in de onmoge-
lijkheid verkeerde die echt te wettigên v6or het schadelÏ;k
feit ;

de wettige, gewettlgde of erkende natuurlijke kinderen komen
in de plaats van de weduwe :

die komt te overlijden na de rente te hebben bekomen ;
die komt te overlijden vooraleer de leeftijd vari s5 jaar
te hebben bereikt of na deze leeftijd te hebben berêikt
doch zonder haar recht op de rente te 'hebben laten
gelden ; ';

die h."t recht qp de rente verliest ingevolge een nieuw
huwelijk, een, scheiding van tafel en 6ed, dp, eis van, de
echtgenoot of een echtscheiding ;

aan wie het recht op de rente werd geweigerd of die van
dit recht werd vervallen verklaârd ingevolge onwaardig-
heid.'

bij onts-tentenis van een weduwe kunnen de wettige, gewet-
tigde of 

. 
erkende natuurlijke kinderen de' rente be-komén b't'

het overlijden van de vader.
(Voorbeeld : toestand :van het, wettige kind vâfl: ,êBn; , gezin
waarvan alleen de moeder tot één vân de hierbov'en aànge-
haalde categoriën, die recht hebben 

' op de 'rentê, néiet
behoord).



met weduwen en wezen wo!"den gelijkgesteld, de echtgenote
.eni de"kindergn van'6. persoon' vôr'misË ingeuô|ge ooiloigrorn-
standigheden of ten aaniien van wie een vonnis ian verkiaring
van. afwezi,gheid is ultgesproken.

Voor de wezen is de uiterste datum voor de toekenning van cie
rente vastgesteld ôp 18" laar. De rànte 

t 
wordt' 'Oetââid" tot de

jongste die ouderdom heeft bereikt.

:Asnvragen

. De aanvragen moeten ingedied worden bij de Administratie
der pensioenen, Jan JacobsÉlein 10 te 1000 Br-ussel. Hierna vindt
rnen, gên model van dit aanvraagfqrmulier.

TE VERVULTEN VOORWAARDEI\û EN BEPRAG VAFII DE RENTEN

1) de echtgenoot rnoet Eedood zijn in de strijd, of gefusitlerd
door de vijand, of overleden in gevangschap of overleden
ingevolge een ooylogsfeit binnen de termijn van één jaar te
rekenen van de datum van de teruEkeer in zijn haardstede.
Zijn overlijden moet aan de weduwè of aan dé wezen recht
op gen vergoedingspensioen hebben verleend. ln dit geval
is de rente vastgesteld op 2.000 F per iaar + de index-
verhoging ;

2) z.o de echtgenoot niet overleden is in de 1" vermelde ornstan-
digheden, moet hij diensten of een Eevangenschap tellen die
aanleiding kunnen geven tot het toekennen van een strijders-
of gevanEenschapsrente berekend op basis van ten minste
vie,r semesters (m.â.w. 1 iaar,6 maanden en g0 dagen) of een
gevanggqnschap qls politiek gevangene die voor het bereke-
nen van de strijders- of gevangenschapsrente in aanmerking
kan komen op basis van ten minste twee semesters (m.a.w.
6 maanden en g0 daEen). ln dit geval is de rente vastgesteld
op 200 F per iaar ( + indexverhoging) ysor elk in aanmerking
genomen gernegtgr (rnaximumaanta! : 10 semesters) ;

3) de weduwe moet de leeftild van 55 jaar, hebben bereikt;
4) zij mag niet hertrouwd zijn, noch gescheiden van tafel en

bed, noch uit de echt gescheiden ;

5), in .de gevallen voorzien bij 2o, moet het huweli.ik één jaar
, hebbgn geduurd e,n aangegaan ziin,binen de vijf jaar van de
terugkeer: van de echtgenoot ih de haardstedê, of voor
29 september 1950 of nog voor I januari lgs0 indien de
echtEenoot de leeftijd van 40 jaar niet had bereikt op het
ogenblik van het huwelijk.

DOKUMENTEN DIE MOETËN WORDEN VOORGELEGD :

Een uittreksel uit de geboorteakte van de weduwe ;

Een uittreksel uit de huwelijksakte;

- Eën.uittÉekqel uit de overlijdensakté van de echtgenoot ;

-' Het hiernavolgend attest 'in'gevuld àôor de gemeentelijke
overheid.

Utisluitend wanneer de ecl,ltgenoot' overleden is na de oorlog en
alvorens ,de striiders' of gevangensohapsrente te hebben bËko-
m9n :

een uittreksel uit de geboorteakte vâ,h de echtgenoot en een een-
sluidend verklaard afschrift van het of de dokumenten die
aantonen dat de eqhgenoot tot de vermelde categorie(ën) heeft
behoord en waarvan de lijst hierna volgt.

1. Mil'itâiren die de 1p daâgse veldtocht m-egemaakt hebebn :

De kaart met opgave der ooriogsdlensten voor strljders
1940-1945. (De personen die cieze kaart niet bezitten diçnen
hun eenheid, grâàd en stamboeknurnmer mede tè'defen). 

"

2. fulilitairen die deel uitgernaakt hebben van de Belgisçhe Strijd-
krachten in Groot-Brittannië : :

b) zii die
i, opgave

3. Militairen
eenheden
De kaart
1940.{,945.

het statuut niet bçkq{nen hebben : de kaert rner
der ô-grtogqdiensten' ùô;i"sjriiçi"ls iS0.i54s. 

-i":

van de na 3 september 1944 opgerichte Belgische
(einddatum : 8 mei 1945) : '

mgt opgave der qgrlogsdiensten vgor striiders

4. Militairen die, gehospiqttis,eerd werden wegens verwonding
of 'zi,elki"e, opgêiopen'tussôn 1o mei an 26 jùïi ig+ij t.' -

De kaart nnet opgaye der oorlogsdlentsen voor strilders
1940-19t[5 of attest afgeleverd dooihet Ministerie van !-ânds-
verdedigEng.

,

5. Belgen die behoord hebben tot één der,eNpeditiekorpsen,
opgericht door de weermacht van het vroegere Belgisch
Kongo :

Een get.uFgschrift waarin de beEin" en einddaturn aang@ge\ren
wordt vam de aanwezlghreid bi5 eem c*er eNpedEetkorpsen,
opgeriçht door de Weerrnaqht in Belgisch Kongo tijdens de
oqrlog 1940.1945.

Militâiren van het expeditiekorps van Korea (einddatum :
27 juli 1953) :

Een stamboekverklaring.

Inlichtingg- en actieagenten en hefpers van de lnlichtings-
en Actiediensten :

Het attest rnet de beEin- en eEnddatum van aansluiting bii
de lnlieflrtings- eE! Actiediensten.

Gewapende weerstanders : .

Het attest waaruit de erkennlng als *gewapend weerstander,,
bliikr.

Burgerlijke weerstanders en weerstanders en weerstanders
dcor sluikpers:
De laatste beslissing van de controleconnnnissies votlr .. bur-
gertriike vrreerstanders D of << weerstanders door lulkpers D.

Politieke gevangenen :

De laatste beslissing der Aanvaardingscommissie(s) \roor
politieke gevarlgenen en hul;.1 rçchthebbénden.

Krijgsgevangenen :

De lraart yan knijgsgevanEene

Militairen dle behoorden tot de Belgische troepen die op
wettiEe wijze naar Frankrijk zijn gegaan (einddatum' ':

26 juni 1940) :

De kaart rnet opgâve der oorlogsdfensten voor stri]ders
1940.1945.

Militairen gehospitaliseerd ingevolge een verwonding of
z.iekte opgelopen tijdens de période dat zij behoorden tot
de Belgische troepen die op wettige wijzé naar Frankrijk
zijn gegaan :

De_ kaarË ryet opgave , der oortogsdienstel? voor strijders
1940-1945 of âttest afgeleverd doof het nÆinisterie van Lânds"
verdediging"

14, Gehospitalisperde krijgsgevangenen (einddatum : 8 mei 1g4S)

tdem

15. Çehospitaliseerde politieke gevanEenen (eindclatum : 28
februari 1g4O) :

Attest afgeleverd door het, Ministerie van Volksgezon-dheid
of de hospitaalinrichting. 

, ;

16. Militairen of _bur.gers behorend tot de ontmijningsdienst
datum : 28 februari 1946) : '

De laart met opgave der oorlogsdiensten en bovçndien v€r.
melding van eénheid en stamboeknumrneF. ',

6.

7.

8.

o

10,

11.

12.

a)

13.

a)

EINDP


