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tUôseh6,eye, kow?, etr eem, dwg

Ons artikel (< DË VERGETENËh!
zijner tijd enige scherpe zetten bezorgd, waarvan
de schrabben in ons geheugen spo!'eri hebben nege-

\ ,pten. Dit heeft ons ten minste bewezen dat ons tsul-\/:letin wordt gelezen. Aangezien het voor de informa*
tie en de vercedlging van al de crutmijner$ (met
inbegrip varl de lichtingsscldatenr) in het Eeven wrenei
gerûepen, êfii aangezien het alleen staat om zulks te
doen, zullen wij volharden orn onze stem te verhef-
fen totdat wij er hees van worden.

ftrlaar in feite, waaroffi-t nroeten de ontr"n [frnens

worden verdedigd ? Het woord
tegenover het wcond
valt, de ontmijners aan. Waarover klaEen wlj dan ?

Hebben wij dan niet al de lof Sekresen die wlj ver-
dietdqil ? Hebben wij niet ven de Stnijdersrente ge-
noten et dit op de uiterste datum,'t is te ueggen tot
28 februari 1946 ?

Welnu, welke reden tot klagen lrebben wi! ? Eat
kan men in twee, : worden uitdrukken : << onve!'vulde
beloften >). Ja, men heeft ons belcofd dat wlj op ge-
lijke voet zouden worden gesteld met alle andene
(< Strijders
Ja, men heeft ons het Oorlogskruis belcofd" Aan an-

dut oergel,iikông m,i,et noeer nouttk gaan

ren dan ons heeft men niets beloofd en rrÊen heeft
alles Eegeven zander dat z,j de mlnste Enspanning
hebben mceten doen. tNiemand heeft !n ons \trerke-
fljk belang Eesteld" Zoals een anzer ontnni"iners het
wel uitdrukte: Om de ontnnljners we! te verstaan
moet meR ze kennen, moet rnen hun leven hebben
meegeleefd, rrloet men hebben geleden hetgeerl zri
geleden hebben

wij hebben onlangs vernomen dat men zich ten
huidlgen dage bezig houdt rnet de patholoE!e van de
ourd-krljgsgevangenen (hetgeen, tussen haakjes ge-
zeEc, lreel goed is). Wanneer zal, rrlen dan toch le-
nnand vinden om zich omtrent de pathologie van de
ontrnijner te bekommeren ? ln lgTT immers gaat het
ontm!jnen nog steeds voort ! l-let betreft hier rnijnen
granaten, bommen, ja bomnnen dle tussen 194.0 eR
1945 werden geworpen, die nog steeds in de qrond
aanwezig ziln en die moeten worden verwijderd nnet
alle gevaren die daaraan verbonden zijn.

Welhu,
men het Kruis van de ontmijner verwachtenr verrnits
cat U de het Kruis der ontsnapten heeft toegenkend?

t*
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Onze Algemene Yergadering op 15 mei 1977 te Brussel

' lngevolge een besllssing die sedert 1965 door de Beheerraad genomen werd zal de algemene vergadering opnieuw te Brus-
sel plaafs hebben in . HOTEL ACACIAS ', Fonsnylaan 6 (Zuid-statie).

Ze werd vastgesteld op ZONDAG 15 MEI 1977 te 10 UUR 30 STIPT. \
': Ze zal slechts bestaan.uit een academische zitting, voorgezeten door de H. GEORGE,.Natlonale Voorzitter, omringd door de
leden van de Beheerraad.

Dagorde
- Toespraak door de Voorzitter

Statutaire verkiezingen
-- Verslag van de Schatbewaarder

- Vastelling van de bijdrage voor 1978

S t a t u t a il

De hiernavermelde beheerders zijn uittredend en
PELBERG.

Commissaris : de Heren MASSET, GOOSSENS.
Mandaten blijven toe te kennen : een sekretaris en een afgevaardigde voor de Sekties DAS, LUIK, OOST-VLANDEREN. ù,J
Volgens artikel 23 van de Sta,tuten moeten de kandidaturen, aan de Nationale Voorzitter voorgesteld zijn, een maand voor dè-/

Algemene Vergadering.
Na afloop van de vergadering kunnen de deelnemers in dezelfde zaal een eetmal krijgen, tegen de prijs van 160 F (dranken

en dienst niet inbegrepen).
Zij, die zulks wensen, worden verzocht zich zo haast mogelijk in verbinding te stellen met hun afdelingsvoorzitter. Deze

laatste ial de lijst der deelnemers aan het maal uiterlijk op 1 mei overmaken aan de, schatbewaarder.
Zoals naar gewoonte zullen de vervoerkosten per trein of per autocar terugbetaald worden aan de leden, die hun bijdrage

betaalden, alsook de weduwen en de wezen.
We hopen dat, al de ontmijners zo talrijk en zo geestdriftig mogelijk aanwezigzijn.

ALLEN OP ZONDAG 15 MEI OP POST TE BRUSSEL - HOTEL LES ACACIAS

Balans l'97 6

ONTVANGSTEN

_- Verslag door de Commissarissen-Toezichters
Goedkeuring van de begroting voor 1977

Ontlasting te geven aan de Beheerders

- Allerlei

t e ver kiez ingen
herkiesbaar : de Heren GRANDFILS, LINDEN, PRIGNON, HEUCHON, RAM-

UITGAVEN
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Een b et ysntu

Naar het gebruik wo,rdt het commentaar van de
balans voor het verlopen boekjaar enkel tijdens de
Algemene Vergadering gehouden. Aan gezien het
merendeel van onze tèOen die Algemene V"rgadering
niet bijwonefl, ben ik genoo dzaakt, ten einde gehooy
te vinden, dit (( VERSLAG vAN DE SOHATBEWAAR-
DER >) hier en vandaag voor te leggen. Het is voor-
zeker mijn inzicht niet, U dêze balans voor de twee-
de maal te doen lezen ; het is ook niet om te doen
uitschijnen dat de balans een kredietsaldo vertoont.
vermits dit saldo in 1974 en 1975 een debietsaldo

#"s. Neen, dat is geenszins mijn bedoeling. lk zau U
\*:loodeenvoudig willen doen aanvoelen wat een ba-

lans kan weerspiegelen. De onze weerspiegelt de
activiteit van onze ganse Verbroedering gedurende
het verlopen jaar. zij weerspiegelt bijgevolg eve-
neens de activiteit van ar haar leden. lk ben mli
bewust dat men aan de balans weinig belang hecht .

zekere leden stellen zich tevreden met het nazien
van de opstellingen. Maar nooit of te nimmer geeft
men zich de moeite om de betekenis van de ver-
schillende posten te begrijpen.

zo bij voorbeeld, wanneer men de kolom links
naziet kan men vaststeilen dat de bijdragen thans
nog maar de helft van onze inkomsten vertegen-
woordigen en dat het merendeel der leden van de
Afdeling Brabant hun bijdrage vôôr 1 januari 1gT7
hebben gestort, en zulks regelmatig sinds verschei-
$ene jaren.

\'/ Het innen van de bijdragen vetegenwoordigt een
belangrijk werk (zonder bezordiging) voor de secre-
tarissen schatbewaarders van de afdelingen. Teder
van on"s zou hun taak kunnen vergemakkelijken
doordat hij zijn bijdrage bij de aanvang van het
iaaf zou storten, er zodoenÇe talrijke herinnerings-
brieven vermijden. lk vestig uw aandacht op het feil
dat de bijdrage voor lgrr in de loop van de Algeme-
ne vergadering van 1g7o op 1s0 F werd vastgàsteld.

zo wij de kolom rechts beschouwen en de pos-
ten <( Bulletijn )), verplaatsingen en overlijdens op-
tellen,qstelt men vast dat het totaal der bijdragen
overschrijdt (zie kolom links). Men mag bijgevolg
zeggen dat deze onder de ene of andere vorm aan
de leden worden terugbetaald. De activiteit van de
Beheerraad verschijnt in dit bilan enkel onder de
rubriek <( Diverse verplaatsingen B.R, )) en dit voor
een bescheiden bedrag. Dat vergt nochtans voor de
leden van deze Behee rraad een maandelijkse verga-
dering (gedurende de week) buiten die van een Zor-

dag alle drià maanden. En dat omvat nog niet andere
stappen en aanwezigheden op de vergaderingen van
andere groeperingen (VVOS enz.).

Het is enkel in het moreel verslag van onze
nationale Voo rzitter, Mr GEORGE, dat U de resul-
taten van deze activiteit zult vinden. Misschien denkt
u, ingevolge al hetgeen ik u hoger verteld heb, dat
het wenselijk zou zijn op die Algemene vergadering
aanwezig te zijn, ten einde uw dankbaarheid te
betuigen aan deze man die met zijn medewerkers de
fakkel van de Ontmijners hoog houdt.

lk moet u thans nog spreken over de rubriek
<( overlijdens )). Dat is mijn zwarte lijst, op dewelke
ik sinds 1971 de namen van zeven-en-dertig onzer
leden heb aangetekend die bij het appel " afwezig ))

ztjn fn 1976 hebben wij er nog acht verloren. ziehier
hun namen :

BLISTIN, CALLAERT, COGNEAU, DELYE, JULE-
MONT, LEONARD, TAHIR, VAN HOLDERBEKE.

u zult gewis voor diegenen die gij bijzonder
goed hebt gekend een diep gevoelde gedachtenis
hebben. voor wat mij betreft, heb ik Commandant
Maurice OOGNEAU goed gekend. lk heb hem ont-
moet toen ik was reeds ontmijner in 1944 hij nog
een eenvoudige <( ploert ), was. lk hem weergevon-
den, râ hem uit het oog verloren te hebben, als
jonge oorlogsvrijwilliger op het l ste bataljon van
ontmijners ; hij heeft alsdan de toopbaan gevolgd
die U bekend is. ln de loop van het demonteren van
een HOLZMINE werd hij aan het oog, de handen
en de benen gewond. Hij heeft evenwei het beroep
niet opgegeven en dit totdat hij op pensioen is ge-
gaan Lid van de ts.R., is hij, het die mij in de func-
ties van schatbewaarder is voo ratgegaan, die hij om
reden van zware ziekte 'aan mij heeft overged ragen.
Dat is de reden waarom ik vandaag onderhavig vers-
lag onderteken

Bob



Het leven van onze Verbroedering en van 'haar Afdellngen
ONZE HERDENKINIGSTOCI'$T hIAAR STAVELOT
5 september .!976

Zoals elk jaar, was onze herdenkings'tocht naar Stavelot een
schoon sukses voor wat de deelnern ing van ai onze lederr
vanuit alle gewesten van he,t land betreft. Deze plechtlgheid,
steeds inCrukwekkend door het " Appel van de Afgestorvenen Do

steeds opgewekt door haar défilé, blijft tevens een gelegci:-
heid om elkaar vrolijk terug te vinden.Wij zu!len er geen
gedetailleerd verslag van opmaken, aangezien de r,ede van onze
na'tionale Voorzitter, de Heen GEORGE E., hierondes', op vee!
welsprekendere wijze zal schetsen hetgeen wlj hier in dit
verband zouden kunnen zeggen i

M ijnheer de Burgemeester,
Om een traditie van om en bi.i de 25 iaar hoog're houden,

heeft de Verbr,oedring van de Ontmijners er deze kèer opnieuw
pnijs op gesteld, hulde te brengen aan de talrijke slach,toffers,
wier namen gegraveerd staan in de bronzen versiering van het
Nationaal Monument, waarvan de bewaking u werd toever-
trourrud, Gn dat u blijft omringen met uw bes,Le zorgen.

De rangen van de .' ancien.s '' van het eerste riur worden
alsmaar dunner. Nllaar de overlevenden, gelukkiglijk versterkt
door de verteEenwoordigers van de eenheden die noE in aktieve
dienst zijn - ik groet de,talriike aanwezigen - stlelén er meer
dan oolt priis op hun bewondering te tonen voor de moed en
cle zelfverloocllening yan de besten onder Gns, en dat terwijl
we vastcllen n'let welk een halsstarrigheid vertegenwoordigers
van de overheid die zulks zouden rneebnengen - ten gunste van
incivieken en landverraders. De Verbroederinq van de Ontmij-
ners, geïntregeerd in de schoot van de V.O.V.40-45, samen
met de andere vaderlandslievende veren!ngen, verzet zich hier-
tegen me't alle rnacht. Onze doden zouden ons deze onversch!l-
lîgheid niet vergeven.

lk dank u, Mijnheer de Burgemeester, voor cle vleiende
woorden die u ons hebt toegezwaaid. en vcor ele on:ivangst
steeds even vriendeliil(, die u ons bezorgde.

,Onze dankbetuigingen gaan ook naa"r hen dle door hun
aanwezigheid hebel:n gezorgd voor het volledig welslagen van
deze dag: de gemeenteliike personaliteiten, het militair deta-
chement en ziin overs,te. de plaatselijke muziekkapel, de vader-
landslievende, folklol'e en sportieve vereningen met l'lun vaan-
dels, het polotiekorps, alsook Mijnkeer Pastoor die, zoals ge-
woonliik, deze morEen de Mis heeft opgedragen tot eer van de
ontmiiners.

!k mag niet nalaten ook de aanweziqheid van onze ver-
kncch,te en zo sympathieke Meter lVejuffrouw Sevrin te begroe-
ten ; zij vervoegt ons na haar afwezigheid verleden jaar, als
gevolg van een pijnlijke rouw, bij het verlies van haar dierbare
moeder

Jammer genoeg zullen we ook de zo sympathieke 'i'iguur
van de toegewijde voorzifter van de afdelinq Oostvlanderen, Ce
Heen Emile Van Cleven, niet meer terugzien ; hij werd aan onze
genegenheid ontrukt.

Zo dadeliik anllen onze aktieve militairen. onder leidinq van
Majoor DE GANCK, zich per bus verplaatsen naar onze monu-
menten van Elsenborn en Rendeux. plaatsen waar de herinnering
aan cle ontmiiners levendig is qebleven.

lk zal besluiten, Mijnheer de Burgemeester, met u noqmaals
te danken voor de daadwerkeliike mede werking, die u ons
voortdurend hewiist, met de uitdrukking van onze wensen van
volkomen geluk voor u en de rJwen, voor he,t gemeentebestuur,
en voor uw sympathieke bevolking.

HET (( STFEDS LEVENDE )) BRABANT
O$ 27 november 1976 heeft de Brabantse Afdeling haar

jaarliiks feestmaal van Ste Barbara gehouden in de salons van
de Club Prins Boudewijn. Zoals naar gewoonte ,opgeluisterd
door een pittige toespraak van Voorzitter Mr VAN DEN EYNDE
en afqeslo,ten met een monstertonrbola, was het eens te meer
een volledig sukses voor wat de deelneming betreft. Buiten de
kolonels Posschels en Lhoest en de ontnrijners van alle qraden,
hebben lvij talrijke van onze afgestorvene kameraden alsmede
een afvaardiging van Oost-Vlanderen en van Antweroon bennerkt.,

Dank zij het ini,tiatief van lVlevrouw Georqe, echtgenote van
onze Nationale Voonzitter, is het opnrerkeliik dat de tombola
ieder jaar het nodige opbrengt voor een participatie in de priis
van hêt fees,tmaal ] en dat zij bovendien nog een aanzienliike
winst overlaat. Hoeveel zonder voorafgaande geldinzet en dank

4

zij de toewijding der Dames van het Comité en de vrijgevige
schenkers, doçt deze tombola daadwerkelijk de Brabantse afde-
ling leven. Zij heeft nameli.ik aanleiding kunnen geven to't l'ret
bezoek tegen verminderde prijs van de gedenktekens in Vlan-
deren in 1975 en men is zinnens in 1977 hetzelfde te doen in
de Ardennen. Wij herinneren verder aan al de leden dat de
maandelijkse )bijeenkomst alti.ld plaats grijpt ou de laatste
woensdag van elke maand op de zetel van de VVOS, lizeren-
kruisstraat 1û0 te Brussel en dat het Gornité van de Afdeling
al de leden ui,tnodigt orn zowel op de Algernene \,/erilaclering
van 1 5 mei als te Stavelot op 4 septernben 1977 talri.lk op te
konnen.

NIEUWS UIT OOST.WilANDËRËN
Waarde Makkers Ontmijners
Met het N ieuwe Jaar 1977 houdt het Besturn r er aan '3nze

On'tmijners, hun familie, ook onze sympatisanten een goede
gezondheid, geluk en voorspoed te wensen, in de hoop U nog
vele jaren als trouw lid te mogen groeten.

Door uwe medewerking waarvoor wij U zeer dankbaar zijn _r

blijft onze afdeling in bloei, daarom verzoeken wlj U vriendef-,
lijk uwe bijdrage 1977 - 150 F als lid te storten op Postcheck
000-0150164-08. Secretaris Van Marck Charles - Ottergemse
steenweg 165 - 9000 Gent.

Zoals ieder jaar hebben wij ons feest cp zondagmiddag 13
februari om 12.30 uur in de feestzaal van de Kazerne de Hollain
Brusselsepoortstraat 1c - Gent.

Daar wij het dertig jaar bestaan vieren van CInze Verbroe-
dering hopen wij U rnet familie en vrienden te kunnen begroe-
ten, rekenen vas,t op uwe medewerking de pri.is hebben wij
in ieders bereik gesteld,wij verzekeren U terug een rnooie
Tombola, een gezellige namiddag, enn fijn middagmaal aan de
prijs van 150 F.

Te storten ten laatste - 4 februari - op Postcheck of ten
huize. Onze tombola kan opgeluisterd worden moes,t U ons hel-
pen door het schenken van een prijs, l'loe klein het ook is,
het aantal vermeerderd, onze dank blljft het zelfde in naam van
het Bestuur.

Prijzen worden met dank aanvaard cp volgenCe adressen:
De Voorzitter Secretaris
Eeckhout H. Van Marck Ch.
Lange Violettenstraat 2A Cttergemse steenweg 165
9OOO GENT MENU 9OOO GEN'T

Voorgerecht
Tomatenroomsoep

Halve kip op ziin jagers
Kroketten

Gebak - Koffie

DE AFDELING VAN LUIK (( LA

("
VAILLANTE ))

De Afdeling van luik meldt ons dat, bij de sluiting van
haar algemene buitengewone Vergadering, gehouden te Seraing
op 8 december 1976, haar Comité hervormd werd en dat zii
weer goed van wal is gestoken. Deze aankondiging voorspelt
ons een degelijke herleving voor deze afdeling die, het moet
gezegd worden, al,tila zeer levendig, zeer actief en op gebied
van effectief vrij belangrijk was. ls dat orn reden van de ver-
mindering van de waterafvoer van de Maas of van de lucht-
ontreiniging van de omgevingslucht ? Hoe dit ook zii, heeft men
in de loop van de laatste jaren kunnen vaststellen da,t haar
effectief afnam en dat deelneming aan de bijeenkomsten eve-
neens verminderde.

De Voorzitter, Prignon, die een schrander en geabtlgd man
is, van iedereen bemind, verklaart ons dat hij in verband rnet
de toekomst van zijn Luikse afdeling optimistisch blijft. Alhoe-
wel zijn over twee provinciën verspreid ziin, hebben de leden
van déze afdeling eveRwel talrijke verblndingsgelegenheden te
hunner beschikking, zodoende dat zii, indien zii het werkeliik
verlangen, de vergâderingen kunnen bijwonen. 7o bii voorbeeid
zien wij makker BERGHN/ANIS, die te Dinant woonachtig is,
ieder jaar op de herdenkingstocht naar Stavelot aanl^rezig ziin,
en om zulks te doen moet hii daags te voren oo reis Eaan en
onderweg in het hotel overnachten. Dat is pen schoon voor-
beeld dat een vermelding waard is en dat door iedereen zau
kunnen worden gevolgd.

Het broedersîhap," dat dertig iaar geleden op de miinvelderr
gesmeed werd, mag morgen op de oevers van de hilaas niet
ste rve n



,Sa oô,ul,e' ûmfornuutû,e s
WETTEN, DEKRETEN EN BESLI'ITEN VERSCHENEN
iN I-IET STAATSBI.AD

r Wij raden onze lezers aan - en dan in't bijzonder de ou-
deren - kennis te nemen van de flzeer iange) tekst"n= v"rsche-
nen in het Staatsblad van s1 juli iwa, netieft.nO" àé *Ëiî;;g juli 1s76:
(< Wet tot wijziglng en aanvulling van de wetgeving betreffende
de oorlogspensioenen en -renteÀ en de als [ensiôen gàldè"àè
tegemoetkornlng ten behoeve van zekere gewezen militâiren entot aanpassinE van de wetEeving betreffende vermelde pen-
sioenen en renten aan sommige 

-gewijzigde 
artikelen van het

Burgerl!jk wetboek en het Geràchtéti;k'wËtbo*k ".- 
-

nl grote lijnen gaat het over :

Bepalingen betreffende de oorlogspensioenen
- lnvaliditei,tspensioenen
- Forfaitaire invaliditeit (cfr. B.o.o. nr. 14 - blz. 4l- Weduwen- en wezenpensioenen

. BepallnEen betreffende oorlogsnenten

Lj- Nieuwe kategorleën begunstigdenY - Verruiming vân toekenn"ingsvôorwaarden van renten aan we-
duwen.

ln zekere Eevallen waarbij terugwerkende kracht is voor-
zien, moet de begunstigde eén aanvraag indienen binnen de
90 dagen na de publicatie van deze wet ln het Staatsblad.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds gevraagd worden
bij :

- Adrninistratie der Pensioenen, Jan Jacobsplein 10 - 1000 Brus-

provinciaal bureel van deze dienst,
burelen van de sociale dienst van het leger,
gemeen,tel ijke administratie,
regionale afgevaardigde NSo voor de gepensioneerden

!N AANNfiËRKING NEruTING VAN DE MILITASRE
DIENSTEN VOOR FIET BEREKËNEN VAN DE
PENSIOENEN

/Volgens artikel 13 van de samengeordende wetten op de
militaire pensioenen, tellen de dienste-n tot 30 septemUei'rc45
dubbel voor de berekening van het pensioen.

De vraag wordt ons vaak gesteld indien de diensten als
militair, en dus de prestaties a-ls Oorlogsvrijwilliger uoibrucftt

- eveneens dubbel gerekend worden tot 3ô sefitember 1g4S voor
{ 

'fe,andere ambtenaren van het- Rijkspersone'el. Zoals blilkr uitVvolgend uittreksel uit een brief van het Ministerie van'Finan-
ciën, Administratie des Pensioenen, kan hier bevestigend op
geantwoord worden :

$ Krach,tens artikel 6 van de wet van 21 juli 1944 op de
burgerlij(e en kerkelijke pengioenen, worden de diensten ge-
presteerd vanaf de 19-jarige leeftild, bij het militair korps, -in
aanmerking genomen voor het recht op pensioen, voor leddn van
het R ijkspersoneel .

D Luidens artikel 73 van het koninklijk besluit nr. 10020 van
11 .augustus 1923, 'tot. goed.keuring van de tekst des samenge-
ordende wetten op de- militaire pensioenen worden voor îe
berekening van het pensioen bepaalde oorlogsdiensten dub-
bel geteld.:

,, ln dat verband dient opgemerkt, dat wat de in da,t artikel
vermelde diensten aangaat het van geen invloed is of deze
diensten werden volbracht voor dan wel na de indiensttreding
als lid van he,t Rijkspersoneel. Wat de personeelsleden betrefî
van dç openbare in.stellingen, geldt een identieke regeling in
zoverre deze instellingen genieten van een pensioénstàlsel
dat overeenstemt met het pensioenstelsel ten laste van de
Openbare Schatkist. Het betreft hier de instellingen vermeld
in ar'tikel 7 van het koninklijk beluit nr.117 van 27 februari 1gg5
t_ot vastelling van het statuut des pensioenen van het personeel
der zelfstandige openbare instellingen en der regieën 

.ingesteld

door de Staa,t, gewijzigd door de wet van 28 apiil 1g5B hierna-
vermeld, alsmede de Regie voor Maritiem Transport, de Regie
der Posterijen en tenslotte dezen waarnaar verwezen wordt
in artikel I van de wet van 28 april 1958 betreffende het pen-
sioen van -he'! personeel van zekere organismen van openbaar
nut alsmede hun rechthebbenden ,'.

sel,
- op elk
- opde
- bi.l de
- bij de

TOEKENNING VAN EEN WEDDEBIJSLAG AAN
SOMMIGE LEDEN VAN HET DOOR DE éTÀÀT
BEZOLDIGD PERSONEEL.
wier indiensttreding door de oorlog 1940,1945 naer-
kelijk is vertraagd - - '- È'

Het koninklijk besluit vgn .11 augustus 'tgl6 [* BelgischStaatsblad D van 16 seprember) wijziit hôi K.B. vàn 15 ;p;ii
x965- Qii de kateg.oriÇën die reeds ôp"deze weJdebii}ug- aans-praak konden maken (politietq. gevangenen, krijgsgôvaËgenen,
!eden van de Belgisch'e S,trijdkrâchtàË i;'Cloot:BIittann"ië enval de expeditiekorpsen van 

- 
de openbare mlàCr,tj w;;â;n nuook de volgende katbgorieën, opgenbmen : inliôÀiirigs- Ën uttiu-

a,gente.n, gewapende en burgerlijke weerstanders, vieerstandÀrs
door de sluikpers, wenkweigéraars in d; 

- 
iin-uun' de n"ïiùitwet

van 24 dece.mber 1946, en weggevoerden
Ditbesluithheef.tuitwerliingmetingangVan1juli1g76.

!.IET STATUUT VAN NATIONALE ERKENTËLIJKI"IEID
{Koninkliik besluit van 2g augustus i964)

Somrnige leden hebben ons onlangs verzocht om een.lor-mulier van' aanvraag voor het 
-bÀkomen 

van het Statuut vanNationale Erkentelijkheid !

Er, blijkt hieromtrent een zekere verwarinq te heersen. DeCentrale Dienst van het Stamboek heeft oàr "*ài 'népaâO dater geen officieel attest van dit Statuu,t bestaat. lmmers, al deOudstrijders die houders ziin van een elgen Stàtuui, 
-nu. 

het
Sta,tuut van de Oortrogsvrijwilligen 1940-x94Ë, of- die âé * 

-Kaart

f eT opgave der ooilogs'diens"ten voor stri;àers rc4a-1g4s D

be,zitten., Tiin ambtshalve titularis van het ftatuu,t van Nationale
Erkentelijkheid

Nochtans gebeurt het adt bepaalde adnninistraites, bv. de
Adnninistratie der Pensioe,nen,. ter àelegenheid van een aanvraag
van vervroegd pensioen, het bewijs vragen dat belanghebbendëwel titularis is van het Sta'tuut van Nâtionale 

-Èr['ôËi"lUineid.
ln 9!t geval, verstrekt de Centrale Dienst van hei stàtiinou[,
rechts'troeks aan de betrokken administratie, een attest dat de
aanvrager het Statuut van Nationale Erkentelijkheid bezit, maardit dokument wordt niet aan de belanghebbendé ôuéigêlnaàtf.

ZEKERE WEDUWEN ZULLEN MOGEN WERKEN
ZQNDER HUN OVERLEVINGSPENSIOEN TE
VERLIEZEN

Vanaf 1 januari e. k. zullen zekere categoriën van weduwen
een beroepsâctiviteit mogen uitoefen"n =ËnJ"r. net u;ô;à;fvan het hun reeds toeg-ekende overlevingspensioen te ver-
Iiezen.

De Ministerraad van vrijdag heeft inderdaad het regle-
mentsvoorstel ter zake goedgêkeurd, dat door de M inister van
sociale voo.rzorgr- Mr.. Dhoorè,. in het kader van de algemene
bepalingen. betreffende de ,toelating der samenvoegingeî werd
voorgesteld

Zo bij voorbeeld zullen' de weduwen onder 45 jaar die een
persoon ten laste hebben alsmede al de weduwén onder 60
iaar dl. slechts van een overlevingspensioen genieten, voor-
taan de toelating hebben, mits een voorafgaaîde verklarink
van hunnentwege, zekere beroepsactivi,teiten- uit te oefenen
zonder hun recht op dit ovenlevingspensioen te verliezen.

Hgt reglement stelt evenwel enkele voorwaarden vast, die
rnen als kan samenvatten :

He,t beroepswerk mag slechts prestaties omvatten die 270
uren pqr kalendertrimester niet overschrijden (de prestaties in
het onderwijs. worden gelijkgesteld met éen werk ' dat per uur
vergoed wordt.

De beroepsinkomsten rnogen 30.840 F per kalender kwar-
taal nie,t overschr:ijden, hetzil gemiddeld t ri.zeo F per maand
wanneer het geen werk betrel't dat per uur vergbed wordt
(rnen verstaat door beroepsinkomsten 80 % van dé bedragen
der brutovergoeding).

wanneer het een bezigheld betref,t, een werk dat ten
onafhanke.lijken titel of .als helpster wordt verricht, mogen de
beroe.psinkomsten voortkomendê van zulke activiteit eeh laar-lijks bedrag van 123.360 F nie,t overschrijden.



PENSIOENEN VOOR INVALIDE MILITAIREN
UIT DE OORLOG 1940-45 EN KOREA

Bedragen per trimester vanaf 1-10-1976

Achterstel
Te ontvangen

bedrag
1976 1975

'OVERGANGSPENSIOENEN
Bedragen op I-'10-1976

Verleend aan weduwen van ten minste 60 jaar, wier echtgenoot
een pensioen genoot :

1, van ten miàste 30 % wegens oorlogskwetsuur die recht gaf
of had kunnen geven op een kwe'tsuurstreep.

2. van ten minste 10 % wegens ziekte.

Hertrouwde wed.
die opnieuw

weduwe werdenL10%
15%
20%
2s%
30 olo

35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
B0%
85%
90%
95%

100 %

491 0
7367
9828

12289
14750
17208
19672
22134
24594
27453
32582
3s044
393s3
42422
47344
s041 I
55337
5841 6
64173

210
317
422
529
638
743
850
955

I 064
1170
1 408
1515
1703
I 836
2050
2182
2394
2529
2777

477
713
954

1 195
1 436
1674
1915
21 56
2392
2634
317 4
341 5
3835
4134
4612
4.91 5
5392
5695
6253

30
35
4A
45
50
55
60
65
70
75
80
B5
90
95

100

o//o
o//o
o//o
o//o
o.//o
o//o
o//o
o//o
o//o
o//o
o//o
o//o
o//o
o//o
o//o

Niet hertrouwde
weduwen - wezen

4003
4555
4624
5179
5246
5801
6352
6421
6975
7038
7594
814s
8214
8769
8834

2440
2729
2V70
3142
31 41
3473
3804
3845
4175
4214
4549
4880
4920
525',|
s290

VRIJSTELLING VAN RADIO. EN TV-TAKS
Voor langdurige zieken en gehandicapten bestaat de moge-

lijkheid vrijstélling te bekomen van radio- en TV-taks.

De wet van 26 januari 1960 voorziet de kategorieën van
zieken en gehandicap,ten die van deze vrijstelling kunnen genie-
ten. Wij citeren de belangrijkste:
- militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers met een invali-

diteit van tenminste 50 o/o,

- slachtoffers van een arbeidsongeval met werkongeschiktheid
van minstens 80 oÂ,

- slachtoffers van een verkeersongeval met blijvende invali-
diteit van tenminste 80 Yo,

- de blinden en doofstommen,
- de zwaar gehandicapten rnet een invalidi'teit van 80 % en

meer.
De aanvraag tot vrijstelling, met bijvoeging van attest, kan

gericht worden 
-tot : Radio- en Tv"taks - André Bertulotstraat 2

1000 Brussel.

SOCIAAL TELEFOOI.ITARIEF VOOR BEJAARDEN EN
MINDER VALIDEN

Sedert enkele tijd werd een sociaal telefoontarief inges-
teld voor twee groepen van personen :

- voor bejaarden van 7A jaàr en meer die alleen wonen, of
samen met een ander bejaarde van zeventig en meer,

- voor gehandicapten met 80 yo, van tenmins,te 18 iaar, die
alleen- wonen of samen met één persoon of met bloed' en
aanverwanten van eerste graad.

De voor beide groepen 
-gestelde voorwaarde is : een inko-

men niet hoger danlZe.OtO F (index september 75) voor alleen-
wonende, of hetzelfde bedrag verhoogd met 34.638 F voor de
beguns'tigde samenwonende persoon.

lnwonenden in een rusthuis of ander gemeenschapshuis,
of in een hotel, komen voor dit sociaal tarief niet in aanmer-
king'. Voor de aanvraag kan men zich wenden tot de RTT-ont-
vanger van de zone, die het nodige formulier zal bezorgen Het
moet door het gemeen,tebestuur vôor ( echt " worden verklaard.

Deze aanvraag is om de drie iaar te hernieuwen.

ooRLocSRENTEN 14-18 EN 40-45 | !

Frontstreeprente voor houders van de Vuurkaart en forfiataire invaliditeit l0 % \t-/
' AantalstrePen 1 2 3 4 5 6 7 B

Rente per irimester 5771 6203 6636 7067 7500 7932 8365 8796

Frontstreeprente voor niet'houders van een Vuurkaart' AantalstrePen 1 2 3 4 5 6 7 I
Rente per irinrester 584 876 1168 1461 1753 2045 2337 2629

Frontstreeprente voor de striidersweduwen l9l4'l 9l I' Aantal-strepen 1 2 3 4 5 6 7 I
Rente per irimester 241 362 482 603 723 844 964 1086

Gevangenschapsstreeprente voor weduwen van kriigsgevangenen l9l4.l9l8_.

Rente Der irimester 109 221 331 442 552 664 774 885 995

Stripders- en g"uang"n"éÈàp*éntè uoo. titularissen van de oorlogenlgf4-i9|8 en 194G1945, weerstanders, inlichtingsdiensten, KG.,

enz,
Aantalsemesters I 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12

Rente per trimester 221 442 664 885 1107 1328 1550 177'1 1993 2214 2436 2657

Strijdelprente 
"oor 

poiiti"fté iËvdngén a0.45 - Deze bedragen treden in voege vanaf 1-1-'1977 - achterstel van het 4de trimester wordt
tildéns dit trimester betaald.' Aantalsemesters 1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Eente per trimester 331 664 995 1328 2660 1993 2324 2657 2989 3322

Rente aan weduwen *n'FolitieË gèvangenen van de oorlog 4M5, die ten minste .180 dagen gevangenschap JelleJt - rente uitge'
Ë;;î;p'is'j"*. il i,Ëàrâgà;,iiéOËn inlôege vànai 1-1-197i - achterstel van het 4de trimester wordt tijdens dit trimester betaald.----' ' Aantaisemesters I 2 3 4 5 6 7 I I 10

Rente per trimester 177 354 531 708 885 1063 1240 1417 1594 1771

Rente aan weduwen 
"àit'- 

t rlig'"gê"Cngènen 404s, die ten mins'te 270 dagen gevangenschap tellen - renten uitgekeerd op 55 jaar

Aantal iériesteré 1 2 3 4 5 6 7 I I 10

Bente per trimester 177 265 354 442 531 620 ?08 797 885

Uitqekeerde rente van weduwen die een vergoedingspensioen yan dg oorlog 1940-2945.genieten, waarvaR de echtgenoot gedood

;;ËJ'il-Ëriiiiàl s-"furi1àeià'wera overleden-is in-gbvangenschap of_ingevolge een oorlo.gsfeit binnen de termijn_van. één. jaar te
,et"n"n vânàt 'aË "urtu1n' uân j" 'tËrrgk;"i in de haàrdsteîe, of bverledén vôor de leeftijd van 55 jaar. Rente uitgekeerd op 45

jaar. Bente per trimester : 885 F

6



STRTJDEFSRENTE
',, "'-'l i '

'Vtraag. N., 2 vln .de heer DFFôôSËT ,Ï.d": g nove*berl ,19z6aan de heer $taàtssecretaris voor Begrotinô 
-"i--uoo, 

We.' tenschapsbeleid ; toegevoegd aan de :EerstË frninister.

De strijdersrente werd in 1gr0 ingevoerd.

Welnu .{u . 
wgt van juli 1976 kent enkel aan de weduwenvan verzetslied 100 % vêrhoging toe. ' - i-':-

Dezelfde wet verleent aan a.lle weduwen van krijgsgevan-genen en politieke gevangenen, die voor hun 55e jatar'stierven,
de rnaximumrente tôe.

Zo zouden die laa,tste categorieqn tot hetzelfde bedragkomen als de oorlogsweduwen, t"erwijl voor deze- iàâtsten derente maar wordt toege,kend op voorwaarde dat de invaliàè
echtenoot overleed (( binnen twàalf maanden na zijn t"rùgliuéi
thu is >,,

Anderrnaal is het duidelijk dat er discriminatie is ten na-dele van de oorlogsweduwen.

De weduwen vragen thans d?t er opnieuw rechtvaardigheid
, zau komen, te weten 100 % verhoging'van de iéni", *uurvan

Yr*lj niet begrijpen-waarom de wedruiôn"uàn verzetslieden alleen-v ze zouden -krijgen.

Wat hoopt de achtbare Staa,tssecretaris te doen om hetevenwicht tussen die twee categorieën van uitkeringsgôrect'r-
tigden te herstellen ? -i

Antwoord = Dq. bepalingen van de wet van g juli 19T6 tot
wijziging. en aanvulling van- de wetgeving betreffeiide de oor-losspensioenen en -rénten (BelgisËh stâaiiHàd 

-;; 
31 lrri1976), waarnaar het geacht Lid verwijst, zijn die vàn de *ti-

kelen 31 en 32.

Deze bepalingen stellen :

1 , dat de bedragen van de renten van de weduwen en
wezen -{" ^g_"_tech'tigden op het statuut den potitieke gevange-
nen 1940-1945, met 100 % verhoogd worden 

'(art. 
31) ;

2- dat het voordeel van maximum rente van de oorlogs-
weduwe, voorbehouden aan de weduwen van de gerechtigdËn
op het 

_ statuut van de politieke gevangenen 1 940-1-g4S en van
de weduwen van de g.er:echtigden op hle,t statuut der kri.;gsge-
vangenen '1940-1945, uitgebreid wordt tot deze weduwen, -wîer
echtgenoot overleden is vooraleer de leeftijd van SS jaar te
hebben bereikt, tengevolge van verwondingn of ziekt-en opge-
lopen'tijdens de uitoefenilq yan de militaire- of stàaiJUtiôË;-
lijlSq plicht, en op die leeftild een rente zou kunnen bekorien

"Y |,".bben in de hoedanigheid van politieke gevangene of van\7 krijEsgevangene (art. JZ).

Wat de weduwen betreft vàn degenen die behoorden totde andere ,categorieën van rechtheSbenclen op de ôorloqs-
nen'te 1940-1945, hen wordt het rnaximurn bedrag'van de weàu-
wenrentq to_e_g_ekqnd onder de voorwaarden bepàald bij de wet
van 8. juli 1970, die de oorlogsweduwenrente ib gedurénde zijn
toebehoren tot een van die ôategorieën of binne"n een iermijn
van één jaar te rekenen van de datum va zijn terugkeer in ziin
haards'tgde,- ingevolge de verwondingen of 

- 
ziekteil opgelopén

in de uitoefening van de militaire- of staatsburgerlijke 'p"lichi.

Wat de maatregelen betreft hiervoren vermeld uit 1 en 2
en verwezenlijkt b.ij de we,t van I juli 1976, verwijs ik naar de
memorie van toelichting van het oorspronkelijk 

- 
wetsontwerp

waarin verklaard wordt dat:

, ,. oDe eisen die de.Regering besloot in te witliEen zijn
deze vrlaarvan de keuze haar door de Permanente Commissie
belast met de regeling van de oorlogsslachtoffers, werd voor-
gesteld.

,. Het onderhavig ontwerp van wet verwezenlijkt het pro-
gramma dat betrekking heeft op de slachtoffers van de ririli-
taire- of daarmede gelijkges'telde plicht en met de uitvoering
waarvan de Administratie der pensioenen belast is D.

Voor de vertaanbaarheid van hetgeen voorafg aat, herinner
ik eraan, dat op 7-11-1975 een akkoord protocol gétekend werd
tussen de. Regering en de vaderlandslievende verenigingen met
het oog de regeling van de nog hangende problembn van de
oorlogss lachtoffers.

Krachtens dit protocol, heeft {e Regering zich ertoe ver-bonden een prograinma.tie ïari-ià reggen, die in éémËài-ou"r-leg .me't de vadédandslievendô vËrep-i[inôel zai rilôïd;; uitge-'werkt, mer her oos op de verwezeniliËi;Ë; bini.n';;ï'beriode
ylljirl_ iaar, van de door bedoetde iôreniginsen g;itèldàeisen, en dit ten belope valr een. bedrag t# g -*ilji;; lr.,naar rato van een cumulatief krediet van- 900 mil.;àrd f i. perjaar,. 

,,

Bij ministerieel beslui,t vaR 5 december lgTS werd eenpermanente commissie opgericht, belast met de regeling vandeze eisen.

r^ 11, 
gulijk. aantal sa.m.engesteld.uit vertegenwoordigers vande be.langhebbende ministèriële departemeË,ten en vertegen-woordigefs van de vaderlandleieven'Oô uôrénigingen, f,eett"Ïi;tot taak het eisenpakket te onderzoeken, de 

*prioriieiien 
vastte leggen, êh aan 

' de Regering een programmatie en een ka-
lender tot verwezenlijking ervan, voor ,te Ëtelièn.

De eerste fase van , de_ programmatie heeft betrekkinggehad op de gedurende de jaren "1925 ;r rcT6 te verwezen-lijken maastregelen.

De eisen die de Regering tijdens die periode besloot in tewilligen, werden haar d-oor àe bedoeldè Fàrmunen,te Commis,sie _voorgesteld. De wet van I juli 1976 verwezeniilt t de
maatreEelen vaf deze programmatié die betrekking t 

"OËôn 
op

de . oorlogspensioenen en -renten van de staCfrtôtiers 
-tar 

db
vaderlandoe plicht.

Anderzijds bestaat het eisenpakke,t waarvan de verwezen-
lljking wordt overwogen in het raam van de voor tien jaar
yalt te leggen. programmatle uit de eisen die in bijtagè aanhet protocol zijn gevoegd.

In principe, mogen enkel deze eisen in aanmerking geno-
men worden.

De Permanen,te Commissie die belast is met het voor-
stellen aan {e Regering van een programmatie voor dJ komen-
de jaren heeft in beginéel de maatrejelen die zij in lgTB wenst
)/e.lwqzenlijkt te zien weerhoudnn, rékening hoirdend met hetteit dat het kredie,t van 300 miljoen fr. vôor lgTT reeds ver-
9rytt t is ingevolge de terugslag van de !n de loop van het jaar
1976 genomen maatregelen

Een van deze maatregelen strekt er bepaaldelijk toe het
voordeel van de ren'te van het maximum bedrag uit'te breiden
tot de oorloEsweduwen die eé thans niet van b"nieten, indien
hun echtgenoot overleden is voo!' de leeftild vân 55 jaar -l-en-

gevolge van verwondingen of_ ziekten opjelopen tijâens de
uitoeJening van de mili,taire- of staatsburgeilijkb plicht.

De verwezenlijking van deze maatregel zou' dus aan de
wens van het geacht Lid beantwoorden

Ten gunste van de weduwen wier toestand hen aanbe-
langt zou een uitbreiding van het artikel 32 van de we,t van gjuli 1976 dus eventueel verwezenlijkt kunnen worden met het
gevolg dat de voorwaarde vereist ln hoofde van de overleden
echtgenoot inzake de minimumduur van zes maanden diens,t
of prestaties vereist voor de toekenning van de oorlogsrente,
voortaan zoLt afgeschaft worden.

Wat de vraag om uitbrejding to,t alle op een oorlogsrente
gerechtigde weduwen betreft van de verhoging met t oo %
van het rentebedrag toegekend krachtens hét âr,tikel S 1 van
de wet van .9 juli 

_ 
1976 aan de weduwen der politieke gevan-

genen van d.e oorlog 1940-1945, is het nog niet mogelilk te
voorzien welk gevolg er door de permanente commièsie zou
kunnen worden aan voorbehouden.



STAYBLOT : I'septeuber ll0i??

DE TIEN MOGELIJKHEDEN OM DE ONDERGANG
VAN EEN VERENIGING TE BEWERKEN.

1. Blijf achterwege van elke vergadering.
2; Als ge toevallig toch eens komt, kom dan te laat.
3. Kritikeer he,t werk van dirigenten en leden.
4. Neem nooit een funktie aan, het is gemakkelijker te kri-

tikeren dan iets te verwezenlijekn.
5. Maak U kwaad wanneer ge geen lid bent van het bestuur,

indien dit,toch het geval is, doe dan geen enkel voorstel.
6. Als de voorzitter uw mening vraagt over een bepaald onder'

werp, antwoordt dan dat ge niets hebt'te zeggen.
7. Doe niet wat absoluut noodzakelijk is maar, wanneer an-
" dere leden zich afsloven en hun vrije tijd opofferen zonder

enige bijgedachte, beklaagt er U dan ôver' dat de vereni-
ging geleid,t wordt door een bende hoorghartigen.

8. Stel zo lang mogelijk de betaling van uw bijdrage uit.
9. Kommer U niet om het aanbrengen van nieuwe leden.

10. Beklaag er U over dat men niets zegt van uw aktiviteiten
maar stel nooi,t voor een artikel te schrijven, een sugges
tie te doen of U als redakteur voor te stellen.

[uittreksel uit de (( Moniteur de I'Alimentation
e't des Arts ménagers, Bruxelles ")

1. Staten van de ontvluchten van de oorlog 1940-45
Ref . AOJ /717

Koninklijk besluit van 11 Mrt75 tot vaststellink van het
Statuut van de Ontvluchten van de oorlog 1940-1945 (.. Belgisch
S,taatsblad >> van 05 Apr. 75).

Dit besluit is toepasselijk op de personen van onberispelijk
vaderlandslievend gedrag die :

1. ofwel een door de vijand bezet grondgebied verlieten om
deel te nemen aan België's actie bij de voortzetting van de
oorlog of die, ondanks grote gevaren, met dezelfde bedoe-
ling een grondgebied verlie,ten, dat niet door de vijand
bezet was ;

2. ofwel, tijdens hun opsluiting of hun gevangenschap, ont-
vluchtingspogingen ondernamen om zich aan de rnacht van
de vijand of diens sympathisanten te onttrekken;

3. ofwel erin slaagden tijdens hun opslui,ting of hun Eevan-
genschap te ontvluchten en ln de clandestiniteit leefden.

De aanvraag om het voordeel van dit besluit te kunnen
genieten word,t aan de hllinister van Landsverdediging gericht.
Een getuigschnift van goed zedelljk gedrag moei bij de aan-

vraag worden gevoegd.

lndlenen van de aanvragen.
De militairen en leden van de Rijkswacht in actieve dienst

dle het voordeel van voornoemd statuut wensen,te bekornen
dienen hun aanvraag rechtstreeks te richten aan de Gentrale
Dienst van het Stamboek, Eversestraat te 114A Brussel.

D$ aanvraag dient naar AO ni ref. te verwljzen en moet

verder vermelden :

- de naam en alle voornamen ;

- de huidige graad en de eenheid;
- het stammnlJmmer ;

- het voor de briefwisseling gekozen adres (rnilitair of privé-

adres);

- een beknop,te samenvatting van de gebeurtenissen in verband

met dagen of pogingen met het oog op ontviuchting (plaat-

sen, data, perioden van clandestiniteit, enz.j-

lndien het \Kruis des Ontsnapten, ingesteld bij de besluit-
wet van 25 fêb. 44, werd toegekend, dient bovendien een
afschrift van het brevet van deze eervolle onderscheiding bij
de aanvraag te worden gevoegd. Het getuigschrift van goed

zedelijk gedrag is nie,t vereist voor de militairen in actievr;

d ienst.

Gelezen in de B.O.O. (22.9-76)
... DE ONTMIJNERS ROEREN ZICH

Sedert ruim twee jaar werd er in de CAMP gesproken over
de bijzondere vergoeding voor ontmijners. Er werden teksten
opgemaakt, herzien, verbeterd, êh aan de lVlinister van Lands-

verdediging overgemaakt. De talrijke parlernentaire tussen-

komsten gericht tot de M inister kregen maar steeds een an-

woord vol beloften, daartegenover staa,t het feit dat er in de Wo
praktijd, tot op heden niets van terecht kwam.

Zou deze politiek erop gericht zijn te vermijden da,t er
achterstallen zouden dienen betaald te worden ? Of wacht men

soms op het eerstvolgend dodelijk ongeluk om dan te profiteren
van de emotie bij de publieke opinie ?

lndien de ontmijners het op dezelfde manier aan boord

zouden leggen, de sancties zouden nlet op zich laten wachten !

Komaan, Heren Ministers, vergeet'cen ogenblik de volgen-

de verkiezingen en laat aan de ontmijners recht Eeschieden.

W-


