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Eenmaal's jaar, bij het begin van de maand Sep-
tember, gaan de Ontmijners, de jongen, de minder
jongen en die van de derde leeftijd , naar Stavelot, om
hun overledene kameraden te huldigen.

Z,j wijden hen een ogenblik stille overpeinzing bij
r*;et gedenkteken dat ginder werd opgericht en waar-

op de narnen van de op het veld van eer gevallen
ontmijners in de steen zijn gebeiteld"

Diep ontroerd, herdenken ze daar de gedachtenis-
sen die ze hechten aan degenen die zijn heengegaan
en beleven ze een innig geestesverwandschap met
hen, alsof zij niet totaal gestorven waren. De doden
zijn immers pas heengegaan wanneer men ze ver-
geet. Het is dan ook om zulks te voorkomen dat het
genden$teken werd opgericht.

Ginder vermengen zich tevens de spreekwijzen vaR

Vlaanderen en van Wallonië in een speciale taal, eigen
aan de ingewijden en waarvan de gewone sterveling
slechts de woorden <( KAI\4ERAADSCHAP )> en ( ROE-
PING
die vanaf 1944 aanving, nog niet ten einde en in de
'rangen van degene die nog steeds in (< actieve

dienst ,, ziin vindt men nog JONGENS VAN DE EERS-
TE UUR, waartussen sommige weldra vijf-en-dertig
jaar dagelijks gevaar tellen.

Dank zij het initiatief van Majoor DE GANCK, werd
ons vorig jaar de kans geboden bij een gezamen-
li"ike rnaaltijd, voor de eerste maal sinds lange jaren,
allen verenig -d te zijn en bij die gelegenheid onze
herinneringen op te roepen.

Dit jaar is het vijf-en-twintig jaar geleden dat het
gedenkteken te Stavelot werd opgericht en aan de
waakzame zorg van de Administratie van deze stad
toevertrouwd. Qp 3 september 1978 worden al de
ontrnijners, talrijker dan ooit, in deze stad verwacht"
opdat de heldhaftige daden van hun afgestorven
kameraden steeds in hun geheugen zouden voort-
leven" De vlam die zii ontstoken hebben brandt nog
steeds en smeult wellicht onder de as van de tijd.

Om z.e op te wakkeren Volstaat het dat de leven-
den hun kameraden liefdevol en intens indachtig Zijn.
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.,, Ottze Algenrene Vergadering op 2l
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i,.l ,,,lrroevolos een beslissinq die sedbtt tges'Uooride:gdh€èrîaad'gàno*kin werd ial'de algemene

*ef ptàiJ ttËËUen-in .- XôrfÙ ACACIAS ', Fonsnylaan 6 (Zuld-statie).t-' -â*"ià 
vastgesteld op Z6NDÂG 2i MÈl 1978te to:uug 3g:srlPT' \ ---- -- -'
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zitting, voorgezeten door de u) ceonCr, Nationale

lederr,:van de Beheerraad.

- Toespraak door de Voorzitter
Statutai re verkiezingen

- Verslag van de Schatbewaarder

- Vastelting van de bijdrage voor 1979

Brus-

Voorzitter, omringd door, de

D a g o r d e
Verslag door de Gommissarissen-Toezichters

- Ontlasting te geven aan de Beheerders

Allerlei

Stalulalre ve rki ez lngen
De hiernavermelde beheerders zijn uittredend en herkiesbaar : de Heren BEflGES, BoRIES, EEcKHour, GEoRGE' LlNorrE'

rr,r rrns e[,rÀ'r,I' i;iËÈrÙse, 
-vÀt 

t bru rvn oÉ vAN DÊR I CK.

Gommisaris : de Heer ITTEBS.

Mandaten blijven toe te kennen : een sekretàtls en eenr afgevaardigde'voor de sekties DAS; LulK,'oosr-vLANDEREN' een

commissaris.
volgens artikel 23 van de statut€n moeten de kandidaturen, aan de Nationale Voorzltter voorgesteld zijn, een maand voor 16

AtgemeneVergadering.,Ydllu99ldlulgll'''""-.:*----.''.'
Na afloop van de vergaderlng kunnen de deelnemers in dezelfde zaal een eetmaal krijgen, tegen de prijs van 200 F (dranken

en dienst niet inbegrePen).
zii, die zulks wensen, worden vezocht zich zo haast mogeliik il__y9,1!T{l_g;1"^:I"^ljf" met hun afdelingsvoorzitter' Deze

taatste zal ds lijst oer àËiherî;r-';*'h;i ;aai uitèriiit< op s '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 îe weduwen en de wezen'

we hopen dat, al de ontmijners zo talrijk en zo geestdriftig mogelijk aanwezigziin.

ALLEN oP ZONDAG 21 MEI OP POST TË ÊhUSSEt - HOTEL LES ACAC|AS
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So oôal,e C,n fornoatôe s

VERVROEGDE PENSIOËNEN

Wij menen dat twee beslissingen, onlangs door
het Arbeidsgerecht genomefl, verschillende van onze
leden kunnen aanbelangen.

Zoals u weet is het mogelijk, zowel voor de loon-
trekkende arbeiders als voor de onafhankelijjken,
ââhspraak te maken op een vervoegd pensioen vanaf
de leeftijd van 60 jaar, ln dit geval wordt het bedrag
van het pensioen verminderd met 5 a/o per jaar ver-
voeging. Verschillende bevoorrechten, zoals bii voor-
beeld de krijgsgevangen€h, zrjjn van deze afhôuding
ontslagen in verhouding van hun jaren gevangen-
schap.

Spijtig genoeg, wordt in het Koninklijk Besluit
aangestipt dat slechts de uiterste datum van I mei

ç-945, datum van het einde der vijandelijkhedeh, in\/
-aanrnerkink kan genomen worden voor de recht-

hebbenden op het statuut van de nationale erken-
telijkheid, waaronder de ontmijners. Die zelfde da-
turn kornt voor op de kaart met opgave der oorlogs-
diensten. And erzijds wordt door het Ministerie van
Financiën-Adminiétratie der Pensioenen een rente
toegekend voor de oorlogsdiensten 1940-1 945' waar-
bij de diensten vervuld na I mei 1945, in aanmerking
genomen worden.

De Dienst van de Pensioenen voor de loontrek-
kende arbeiders volgt stipt de off iciële teksten en
weigert bedoelde periode in aanmerking te nemen

Dit meningsverschil kan bepleit worden.

Twee van onze Ieden hebben zich tot het Arbeids-
gerecht gericht, dat hen voldoening heeft qeschon-
ken (uitspraken van 26 mei en van 2 juni 1977). De
wettiging van deze uitspraken is zeer belangrijk en
daarom hernemen wij hierna de bijzonderste uittrek-
;els ervan.v

Gelet op het Koninklijk Besluit nr 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen van de loontrek-
kende arbeiders en de uitvoeringsbeslui'ten;

van 24 januari 1977, bij aangetekend
greffie van het Arbeidsgerecht ;

Gelet op de besluiten van de aanvrage!';

De uiteenzettingen van de partijen aanhoord ,te hebben op de
openbare zitting van 12 mei 1977 ;

Bii administratieve beslissing van 13 januari 1977, werd aan
de aanvrager een overlevingspensioen van loontrekkende arbei-
der toegekend, berekend op de basis van 17/45" (jaren 1931 tot
'1947) t t

De aanvraag heef,t tot doel de toekenning van dit pensioen
op daturn van 1 november 1975, hetzij op de ouderdom van
84 jaar, en dit zonder afhouding van 5 % voor vervoeging,
rekening houdend met de oorlogsdiensten van belanghebbende ;

De p-ensioenaanvraag werd ingediend in septerflber 1975 om
in voege te treden vanaf 1 november 1975, hetzij op de ouder-
dom van 64 Jaar

De verdedigingspartij, die ongetwijfeld vergeten heef,t de
door de aânvrager gewenste datum aa'n tê stippen, geeft toe
dat het pensioen *ag toegekend worden van aI I november

Gelet op de aanvraag
schrijven gericht aan de

1975, rni,ts afhouding van 5 yo, vermits de oorlogsdiensten van
de aanvrager, in toepassing van het K.B. van 28 mei 1926,
slechts 3 maand en I dagen bedragen ;

Belanghebbenàe heeft ter staving van zijn aanvraag een
kaart van de oorlogsd iensten 1 940-1945 voorgelegd mei aan-
duidinE van zijn deelname aan de veldtorkt vân mei 1940 (tg
dagen), zijn krijgsgevangenschap (13 dagen) en zijn aanwezig-
heid in het 2de on,tmijningsbataljon van 26 februâri 1945 tot
8 mei 1945 (einde van de vijandelijkheden), hetzij T2 dagen ;

Hij heeft ook een beslissing van de Minister van Financiën
(Administratie der Pensioenen) voorgelegd, waarbij hem een
rente voor oorlogsdiensten vordt toegekend, rnet vermelding
in bijlage : ontmijningsdiens,t vanaf 26 

-februari 
1945 tot I sep-

tember 1945 (hetzij 196 dagen) ;

De Rechtbank stelt vast dat het voorgenoemde K.B. van 28
mei 1976, waarbij de voorwaarden worden bepaald tot het beko-
men van een vervoegd pensioen door de rech,thebbenden op
de nationale erkentelijkheid, terugwijst naar het K.B. van 28
augustus 1964 (statuut van de Belgische militairen in dienst in
194A-1945) waarvan ook genieten (ar,t 1 , 3) de Belgische mili-
tairen die .. na 28 mei 1940, hebben deelgenomen aan de
ontmijning van sommige delen van het land I ; .dat K.ts. her-
neemt, in principe, slechts dê diensten volbacht tussen 10 mel
1940 en B mei 1945 :

Dit is een uitleg waarom op de dienstenkaart van de aan-
vrager slechts zijn aanwezigheid in het ontmTjningsbataljon tot
I mei 1945 vermeld is ;

He, staat echter vast dat deu aanvrager tot op '9 september
Ig45 tôt het ontmijningsbatalJon behoorde in hij uit dien hoofde
een overlevingsrente ontvang't ;

Er valt op te merken dat voor de militairen van de ontmij-
ningsdienste, slechts de in aanmerking te nerhen begindatum
van 28 mei 1940, in het K.B. van 28 augus,tus 1964 vermeld
wordt en niet de eindatum, noch de gebeurlijk gepresteerde
diensten na I mei 1945 ;

De Rechtbank oordeelt dat het hier een leemte betref,t die
moet aangevuld worden, ten minste voor de toepassing van
het K.B. van 28 mei 1975, waarbij het rech,t op een vervoegd
pensioenen bepaald wordt ;

Men begrijpt niet goed waarom het verblijf in de ontmii-
ningsdienst, na het officiële einde van de vijandelijkheden, met
ziln gevaren en onvoorziene voorstallen dikwijls meer reëel
dan een korte gevangenschap in 1940, nie,t het toekennen van
een vervoegd pensioen zou toelaten met een afhouding ten
laste van dè Staat (ref. T.T. Brussel 11e ch. Chiaverotti ONPTS,
RG Nr 81319-76, 26-5-1977) ;

ln dit geval moet, bij ,toepassing van voormeld K.8., gere-
kend worden op 7 maand en 18 dagen militaire dienst in
1940-1945; deze periode groter dan 6 maand maar kleiner dan
18 rnaand, geeft recht op één jaar vervoegd pensioen zonder
afhouding, de vermindering van 5 % blilft ten laste van de
Staat ;

Nie,ttemin is deze maatregel slechts van toepassing sinds
1 juli 1976, datum van in voege treden van het K.B. van
28 mei 1976; het pensioen waarvan sprake moet dus vermin-
derd worden met 5 % voor de periode van 1 november 1975
tot 30 juni 1976 ;

Om deze redenen :

Het Gerecht,

Beslist dat de aanvrager rech,t heeft op een vervoegd overle-
vingspensioen van loontrekkende ar,beider berekend op basis
vân 17 /45e vanaf 1 november 1975 met een vermindering van
5 % voor vêrvoeging en vanaf 1 juli 1976 zonder vermindering
wegens vervoeging.
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Tegen deze vonissen werd geen beroep aangete-
keÀ zij mogen dus als definitief beschouwd worden.

De draagwijdte ervan voor wat ons betreft, kan als
volEt wordèn samengevat. De diensttijd te beschou-
wen, voor ontslagen te worden \ran de vermindering
van 5 o/o cp de vervoegde pensloenen, wordt bere-

kend door samenvceging vapN : reedtocht 10 tot 28

mei 1940 en periode van krijgsgevangene en periode
aanvaard blj de ontmijningsdienst (hetzii tot 28 febru-
ari 1946). Voor zover dit totaal begrepen is tussen 6
en 18 maanden, moet Ce vermindering van 5 o/a op
een vervoegd pensioen van één iaar voor loontrek-
kende arbeider, niet worden toegepast.

Dit voordeel is slechts geldig vanaf 1 juli 'l 976;de
afhouding is van toepassing voor de periode vÔÔr

die datum.

Er valt op te merken dat deze vonnissen het ge-
volg zijn van klachten tegen beslissing getroffen ten
titei van loontrekkende. Een van onze leden had
een gennengde loopbaan ; er bleef dus at te wachten

welke de ho.uding zoLl ziin ten overstaan van deze
vonnrissen van het Sociaal Verzekeringsinstituut voor
onafhankelijke arbeiders.

Met ztjn brief van 7 juli 1977, gaat bedoeld lnsti-
tuut akkoord om aan belanghebbende een met é'én
jaar vervcegd pensioen toe te staan ingaande op
i-ll-1 975, ntet 5 alo verminderd voor de pefiode van
1-1 1-1975 tot 30-6-1 976 en zonder vermindering vanal
deze datum. De beslissing !s dus in overeenstemming
rnet l"tet vonnis van de Arbeidsrechtbank voor wat de
lcopbaan van (( loontrekkende
betreft.

Hieruit mag dus besloten worden dat de zelfstan-
digeil, oud-ontmljners, in geval van vervoegd pen-

siôen; kunnen génieten van de maatregel getroffen
ten gunste van de loontrekkende arbeiders.

wij zijn de Arbeidsrechtbank dankbaar voor de
getrdtteri beslissing die een menselijke vertalking

6eeft aan de wetteliike teksten en die alzo de recht-
vaardigheid dient.

ls uw ech,tgenoot in actieve dienst overledêf,, dan moet uw

aanvraag suhijn 
- 
met bovenvermelde _ 

stukken gezonden worden
nââr â; p"ooneelsdienst van de Administratié waar uw echt-
genoot tewerkgesteld was.

Het overlevingspensioen wordt, in tegenstelling tot,. het rust-
pensioen Out Ëoàteloos is, verworden dbor een inhouding van 6,

of 6,5 % op de wedde.

Berekening

Het overlevingspensioen bedraagt in het algemeen 30 o/o van

àà-gà*iddetdà wedde der laatsté 5 iaar,.vermeerderd, met 1 %
[er"laar diensten boven 20. lndien he,t aldus berekend pensioen

iug"ii; àuï -il bepaald bedrag (1), wordt. de voe.gende bere-
ke"ning toegepast : '40 % van de voormeelde wedde + 1 o/o'

Fi j,ïar boien 30 fmet als maximum voormeld bedrag (1)' Ç,
Van dit bedrag (1) worden de andere pensioenen afgetrokken'
aéze p-refer"niiaté berekening v.ervalt 

-evenwel 
indien U her'

iror*t (en gedurende het huwelijk), of -nog indien U een niet
door de Kon-ing toegelaten beroep uitoefent.

llet overlevingspensioen mag 50 % van de wedde die tot
grondslag dieËdà voor de bérekening va1 

, 
het pensioen_, 

_ 
niet

ôverschrilden. ln principe worden de wedden en de diens'ten
die in berekening'komen voor de vaststellinE der rustpensioe-
nen, als grondslàg van de overlevingspensioenen genomen.

Opgelet :

lndien U uit de echt gescheiden bent, hebt U enkel in rsel
bepaalde gevatlen, recht op een overlevingspensioen :

als U uit de echt gescheiden bgnt in het exclusief na-

O.Ll van uw ei-eclt't,tgenoot zelfs indien de echtschei-
ding is toegestaan ingevotg. de omzetting van een

schéiding van tafel en bed;

als U oorspronkelijk gedaagde was in het geding^dat de

echticheiding uitdluitend bp grond van art. 232 van
glrv.- îoôlaa,f gr. de r€c,ltbaink- !e. verantwoordelijkheid
uoor qé- iàiieiijt 

- 
Àcheiding niet te uwen laste heeft

gelegd 
4

Speeiule bladztJde ler 11ttentte .utut de eehfeJ
noten Uan, d,e beroeps ototrnifners ggpensd,oroeerd'
of uJog i,tc ukti,euo d;i,ouùst

TOELICHTINGEN BETREFFENDE DE OVERLEVINGS.
PENSIOENEN TEN BEZWARE VAN DE SCHATKIST

Voorwaarden

De weduwe van een lid van het Rijkspersoneel en het daarmede
geliikgesteld personeel heeft rechts op een overlevingspensioen
ten bêzware van de Schatkist, m!'ts :

1o haar echtgenoot ten minste éé! ia.ar aannernelijke
dienstàn héeft volbracht wanneer het huwelijk vo6r de

oppensioenstelling van deze laa'tste werd aangegaan,
ten minste 20 jâar wanneer he,t later werd voltrok-
ken ;

Zo de duur van het huwelijk ten minste één jaar bedraagt.

Het recht op overlevingspensioen is ech,ter, ongeacht de duur
urÏ d; diénsten en vâri het huwelijk, verkregen indien het
àvËrlUàun oân de echrgenoot h"l gevôlg. is v?l een arbeidson-
gevall ftet huwelijk moe,t evenwel Ùoltrokken zijn vo6r het onge-
val.

Aanvr aag

lndien Ltw echtgenoot gepensioneerd was dient U uw aanvraag

te zenden naar het

MINISTËRIE VAN FINANCIEN
Administratie der Pensioenen
dan JacobsPlein 10
lOOO BRUSbEL

met volgende bescheiden op ongezegeld papier :

een uittreksel uit de overtijdensak'te;

een uittreksel uit uw huwelijksakte waanin de geboor'
tedatum van beide echtgenoten vermeld staa't ;

een bewijs van goed zedelijk gedrag op uw naam ;

indien er kinderen bestaan beneden de 18 iaar of 25

iààr waarvoor recht bestaat .op kinderbijslag een recent
Littreksel uit hun geboorteakte

samen

1]
2)

3)
4)



U verleiest het recht op pensioen als U een nleuw huwelijk aan-
gegaan hebt voor het overlijden van Uw ex-echtgenoo,t.

u verliest eveneens het recht als U geen aanvraag doet binnen
het jaar van ,h"t averlojden van uw ex-echtgenoot. ln dpt geval
word,t het volledig pensioen toegekend aan de eventuelé vrouw.
ls er geen weduwe of heeft deze geen recht op pensioen, dan
kan de uit de echtgescheiden vrouw die meer dan 1 jaar heeft
laten verlopen een pensioen bekomen vanaf de l ste dag van
,cie maand die volgt op haar aanvraag.

'lndien U kinderen ten laste hebt, wordt het overlevlngspen.
:sioen verhoogd met :

5 % van de basiswedde voor het l ste kind ;

3 % van de basiswedde voor het 2de kind ;

2 % van de basiswedde voor elk volgend kind

Het kind wordt tot 18 jaar als ,ten laste beschouwd. Hetzelfde
geld voor het kind tussen 1B en 25 jaar in de gevallen waarin
recht bestaat 9p kinderbijslag in uitvoering van de wetge-
ving op kinderbijslag voor loonarbeiders.

De volle wezen hebben eveneens tot deze leeftild(en) recht
op een pensioen :

\r/'
1 wees : 6/10 van het weduwenpensioen ;

2 wezen : B/10 van het weduwenpensioen ;

3 wezen : weduwenpensioen ;

4 en meer wezen : weduwenpensioen verhoogd met
5 % van de basiswedde, voor de 4de wees, 3 o/o, voor
de Sde wees en 2 % voor elke volgende wees. Het=
zelfde geldt voor het kind tussen 18 en 25 jaar in
de gevallen waarin recht bestaat op kinderbijslag in
uitvoering van de we,tgeving op de kinderbijslag voor
loonarbeiders.

Het pensioen of de verhoging van het weduwenpensioen kan
geheel of gedeeltelijk behouden worden of toegekend worden
aan de wezen die de leeftild van 18 jaar bereikt hebben en
die wegens gebrekkigheden in de onmogelijkheid verkeren in
hun onderhoud te voorzien (een doktersattest dien,t bij de
aanvraag gevoegd te worden).

Voor de volle wezen moet de voogd. een aanvraag indienen
samen met onderstaande bescheiden op ongezegeld papier :

1) een uittreksel uit de voogdijakte;
2) een uttreksel uit de akte van het huwelijjk waaruit de

wezen gesproterr zijjn ;

3) een uittreksel u!,t de overlijdensakte van cle vader en

\y de moeder ;

4) een uittreksel uit de geboorteakte van elk kind,

Andere voordelen

a) Sociaal minimum

lndien uw inkomen bescheiden is, kent de wetgeven U op uw
aanvraag en onder de hiernavermelde voorwaarden een gewaar-
borgd minimurnbedrag toe :

1 ) niet hertrouwd zijn ;

waarvoor recht op kinder- of wezenbijslag bestaat/of
Tportdurend onbekwaam zijn tegen 66 pct. ;

3 ) geen vergoedingen ontvangen wegens ziekte, invalidi-
teit, werkloosheid, gebrekkigheid zowel op grond van
een Belgische als van een buitenlandse wetgeving op
sociale zekerheid ;

4'\ geen beroepsactiviteit hebben, tenzij toevallig werk.

b) Begrafensvergoedirag

1 . De wet van 30 april 1958 heeft een inhouding van 0,5 % op
het brutobedrag van de rustpensioenen ten laste van de Staat
ingesteld.

Daarentegen verleent deze we,t bij het overlijjden van de titu-
laris van een rustpensioen, als compnsatie vô-or de begrafenis-
kosten, een vergoeding gelijk aan het laatste brutomaantbedrag
van het pensioen (beperkt to,t 29.566 F).

De begunstigden van deze maatregel zijn in volgorde :

1" de niet uit de echtgescheiden noch van tafel en bed
gescheiden echtgeno(o)t(e) ;

Zo of bij onts,tentenis, de erfgenaam in rechte lijn ;

3o bij ontstentenis van de hierboven bedoelde rechtheb-
benden, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die
bewijst dat hij de begrafeniskosten heeft gedragen. ln
dat_ geval is de vergoeding gelijk aan dà weikelijke
gedane kos,ten zonder dat ze evenwel meer mag bedra-
ggn dan het bedrag ten gunste van de echtgeno (o)t(e)
of de erfgenamen in rechte lijn.

ln geval van cumulatie van verscheidene rustpensioenen wordt
de vergoeding uit hoofde van elk pensioen toegekend met
inach,tneming van de ingestelde beperkingen

De aanvraag dient samen met een uittreksel uit de overlijden-
sakte op ongezegeld papier gezonden te worden aan de Admi-
nistratie der pensioenen - Sectie begrafenisvergoedingen, Jan
Jacobsplein '10 te Brussel.

2. ls uw echtgenoot in actieve dienst overleden dan moet uw
aanvraag gezonden worden naar de personeelsdienst van de
administratie waar uw echtgenoot tewerkgesteld was

ln dit geval is de begrafenisvergoeding gelijk aan het maande-
lijks bedrag van de laatste activiteltswedde van uw echtgenoot
[beperkt tot 96,420 F).

c) Vakantiegeld

ln uitvoering van de wet van 4 juli 1966 houdende toekenning
van een vakantiegeld aan de gepensionneerden van de open-
bare diensten ( B.S . 28.7 .1966), wordt er onder bepaalde voor-
waarden een jaarlijks vakan,tiegeld uitgekeerd aan de gerechtig-
den op een rust- of overlevingipensioén ten last evan 

-Ce 
Staal.

Voor de gerechtigden op een pensioen beliep deze uitkering
voor het jaar 1976:2.719 F of 1.631 F naargelang van het geval.
De toekenningsvoorwaarden werden bepaald bij- koninklijk- bes-
luit van 23.8-.1966 tB.S. 8.9.1906) en hebben voor-namelijk be-
trekking op de leefti.ld (00 jaar voor de vrouwelijke gepensio-
neerden, 65 jaar voor Ce mannelijke en in de regel 45 jaar voor
de gerechtigden op een Weduwenpensioen), het toegelaten
maximumbedag van het pensioen (200.000 F voor de rustpen-
sioen en 150.000 F voor de weduwenpensioen, 100 % index 70,11
der consumptieprijzen), het eventueel genot van een vakantie-
geld uit andere hoofde, de uitoefening van een beroepsactiviteit
€n, alleen wat de weduwen betreft, op de burgerlijke stand
Iniet hertrorrwd zljn).

Er kant slechts een enkel vakantiegeld toegekend worden aan
een titularis van verschillende pensioenen (men baseert zich
op het hoogste pensioen). Het vakantiegeld is ten laste van
het organisme dat de pensioenlast draagt. lndien verschillende
organismen een deel van de last van het pensioen dragen, valt
het vakantiegeld ten laste van het organisme dat het hoogste
pensioen uitbetaalt.

d) Gezondheidszorgen

De gepensioneerden van de Staat vallen onder toepassing van
de wet van 9.8.1963 tot instelling en organisatie van een rege-
ling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (8,S.
1/2.11.1963) en genieten bijgevolg dezelfde voordelen als de
gepensioneerden van de particuliere seotor, met name de kos-
teloosheid van de gezondheidszorgen onder de voo#waarden
die de bewuste wet bepaalt

e) Vatbaarheid voor beslaE en overdracht

het gedeelte van de renten, pensioenen, vergoedingen, dat
hoger is dan 15,000 F per maand kan onbeperkt in beslag
genomen of overgedragen worden ;

het gedeelte boven 8.000 F en minder dan 15.000 F kan niet
overdragen worden of vatbaar zijn voor beslag voor meer
dan 2/5 ;



het gedeelte boven 5.000 F en lager dan 8,000 F kan niet
overgedragen worden of vatbaar zijn voor beslag voor meer
dan 1/5 ;

het gedeette van de bedragen lager dan 5.000 F kan niet
overgedragen worden of is niet vatbaar voor beslag.

ln geval van cumulatie, komt het totaal bedrag der pensionêên,
renten, wedden... in aanmerking om de vatbaarheid voor beslag
vast te stellen (voor deze maatregelen werden nochtans be-
paalde grenzen ingevoerd; zie art. 1412 van het Gerechtelljk
Wetboek).

Welke'moeilijkheden U ook i.v.m. uw pensioen zou ondervinden,
aarzel niet een beroep te doen op de inlichtingsbureaus.

De ambtenaren zuilen U graag alle nodige intichtingen bezorgen.
Deze arnbtenaren zijn te uwer beschikking van 10 u. tot 12 u.
en van 14 u. tot 16 u. op de hierna opgesomde plaatsen en
dagen :

ANTWERPEN Foel 14
Tel. (0gt ') 23 69 91 (toestel 1 57)

Molenbergstraat 10
(Tysmansbuilding - Hoek
Italiëlei - Kipdorpbrug)
Tel. (Ost ) st 76 40

Bcr-rlevard Charles Ouint 27\ Tel. t065) 31 21 31

Rue Pépin 22
Tel. (081) rt u 41

Place Schalbert
Tel. (063) 21 22 99

Boulevard de la Sauvenière 142
Tel. (o+t \ zs 63 48

Bijkomende inlichingsbureaus zullen eerstdaags
te Kortrijk, Sint-Niklaas, Charleroi en Tournai.

Wat Brussel be;treft, is een inlichtingsbureau toegankelijk voor
het publiek iedere werkdag van I u. tot 12 u. ên van 14 u. tot
17 u. in de zetel van de Administratie, Jan Jacobsplein 10 te
1000 Brussel ILouizapoort] - tel. (02) 51 1 .59.û0.
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HASSELT Geraetstraat 22
Tel. (0t t ) 22 21 89 {toestel 14}

BRUGGE Lange Rei 34
Tel. (050) 33 1 4 73

maandag

dinsdag

Het leven van onze Verbroedering

en van haar Afdelingen

Sektie OosË-Vlanderen

Op 2 april a. s. zal cnze verbroedering een nleuwe viag

ftilet de rnedewerking van verschillende personaliteiten en
dit gebeuren tot een grote vaderlandse manifestatie trachten te
eend rachtig België te bevestigen

V.O.V. en N.O.S. van hun kant hebben ook hun medewerking toegezegd en doen een beroep aan
alle sekties van de stad hun leden en vandeldragens aan onze plechtigheden te laten deelnemen.

Om 10 u. zal de vlag officieël aan onze verbroedering overhandigd worden door de provinciekomman-
dant kolonel Branteghem. Deze plechtigheid heeft in het Zuidpark (uitrit autostrade Gent=centrum). Vervolgens
begçeft de stoet zich voorafgegaan door een muziekkorps en de vlaggen naar de St:Annakerk, waar om
10 u. 30 na het wijden van de vlag, een plechtige zielemis opgedragen wordt ter nagedachtenis van alle over-
leden ontmijners.

Om12 u. ontvangst van de deelnemers in de kazerne de Hollain. Omstreeks 13 u.30 kunnen de aanwe-
zigen deelnemen aan een feestmaal, prijs 375 F. De inschrijvingen en stortingen voor deelname kunnen slechts
aanvaard worden tot uiterlijk 25 maarl door storting op P.C. nr 000-0150164-08 van onze verbrgedering.

Wij verwachten eenzeer talrijke opkomst voor deze plechtigheden.


