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VERBROEDERING DER BELGISCHE
ONTIIIJNERS V .2. tl .

De effectieve leden worden verzocht de
Statutaire Jaarlijhse Algenene Vergadering bij te wotten, die
gehouden zal rrorden op 19 nei 1989 on 1030 Hr in de Ontnij-
ningsdienst van de Landmacht, Knartier Cdt. de Henptinne,
Hertogstraat 300 te HEVERLEE.

AGENDA

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de Statutaire Jaar-
tijkse Algemene Vergadering, die gehouden werd op 27 mei
1988-

2. Verslag van de Best,uursraad over de aktiviteiten van de
Verbroedering tijdens het boekjaar 1988.

3. Uiteenzetting van de financièle toestand :

- Verslag over de ontvangsten en uitgaven met betrekking
tot het boekjaar 1988.

- Verslag van de eontroleurs van de rekeningen.

- Goedkeuring van de rekeningen.

- Decharge te geven aan de Bestuursraad.

4. Bepaling van de bijdrage 1990.

5. Statutaire verkiezingen

Krachtens Art. 23 van de statuten, verkiez|ng van acht
bestuurders.
Uittredend en herkiesbaar :

Mr. LINDEN Sectie BRABANT
Mr. VAN CLEUVENBERGEN Sectie DAS
Mr. DELHEZ Sectie BRABANT
Mr. HEUCHON Sectie HENEGOUWEN
Mr. MEERSSEMAN Sectie û|EST-VLAANDEREN
Mr. GOOSSENS Sectie BRABANT
Mr. BERGES Sectie BRÀBANT
Mr. I{ATTHEUS Sectie DAS
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6. Bekrachtiging van de beslissing van de Bestuursraad om Mr.
JAMBE, A. te benoemen ter vervanging van Mr. DESEYN, c-

7. Overhandiging van de V.O.V. medaille

8. Overhandiging van de Medaille van de ONTMIJNER

9. Allerlei mededelingen

Bij onderhavige uitnodiging worden de
volgende dokumenten toegevoegd :

a. een exemplaar van het proces-verbaal
van de Statutaire Jaarlijkse Àlgemene
Vergadering van 2'l mei 1988 (Zte
Bulletin van 3e Trim. eB)

b. een exemplaar van de balans 1988

c. een kopie van het proces-verbaal van
toezicht van de leden-controleurs.

De effectieve leden die zich kandidaat
wensen te stellen voor de Bestuursraad, worden verzocht hun
naam en adres, sehriftelijk over te maken aan het secretariaat
van de Verbroedering (Livingstonelaan, 22 1980 TERVUREN), voor
de 10 mei 1989.

Elke aanvraag tot interpellatie tijdens de
Algemene Vergadering moet schriftelijk ingediend worden bij
het secretariaat van de Verbroedering voor 1 0 mei 1 989. Deze
aanvraag dient uitvoerig het onderwerp van de interpellatie te
vermelden.

Namens de Bestuursraâd,

De secretar is-penningmeester
Mr. A. BERGES

De Voorzi t,ter
Mr . A. BERTIN
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VERBROEDERTNG DER BEI,GISCHE
ONTTIIJNERS V .2. II .

VERSLAG

van de leden-controleurs in de Statutaire Jaarlijkse Algemene
Vergadering van 1989.

Geachte Heren, VANCLEUVENBERGEN, Claude en
I,IÀTTHEUS, Herman, bijeengekomen op 05/04/89 na convocatie van
de Bestuursraad, hebben wij de eer U het verslag voor te
stellen van de onderzoeks- en toezichtsopdracht die ons te
beurt valt krachtens de statuten.

Wij hebben de verificatie van de reke-
ningen van het passief en het actief uitgevoerd en de boek-
houdgeschriften en documenten van het boekjaar 1988 nagezien,
en hebben die correct bevondan.

Dientengevolge stellen de leden-contro-
leurs de Algernene Vergadering voor, de voorgelegde rekeningen
goed te keuren en de volmachten te geven aan de bestuurders.

Brussel, de

Mr. VAN CLEUVENBERGEN, C.
MT. ITIATTHEUS, H.
glaren aane{ezigr : Mr. BERTIN en Mr. BERGES



ACTIVITETTEN VAN DE BESTUURSRAAD

Driemaandelijkse bijeenkomsten | 23.05.88 - 29.09.88
25.01 .89 - 05.04.89

Beperkte bijeenkomsten : statuten, medailIe, tussenkomst bij
ongeval

Afvaardiging met vlag : begrafenis Mevr. VANDERICK
MT. GRANDFILS
Mr. VANDENEYNDE

plechtigheid van 11 november

Bloemenneerlegging aan de verschillende monumenten in het land
ter gelegenheid van de 35ste verjaardag van het Monument van
STAVELOT.

Bezoek aan het Monument van STAVELOT en ontvangst door het
Stadsbestuur.

ADTIIINISTRATIEVE GEGEVENS IIET BETREKKING TOT DE ATGEMENE
VERGADERING VAN MEI 1 989

1. MAALTIJD

MENU

Crème Argenteui I

Scampis met look

Chateaubriand bouquetiere

Fr i eten

Koffie

Pousse café

Rode en Witte hrijnen

PRÏJS

550 Fr. al les inbegrepen

. 2. TNSCHRIJVINGEN

Bi j urû sectie-af gevaardigde voor 05 mei 1 989 .
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3. VERPLAATSING

In principe zaL er geen pendeldienst verzekerd worden
tussen het station van Leuven en de kazerne. Niettemin
bestaat er een gemakkelijk te gebruiken openbaar vervoer
(aan het station, bus Nr. 5 KAZERNE)

4. LIJST DER DEELNEMERS

De secties moeten de deelnemerslijst van hun sectie voor
15 mei 1989 laten geworden aan het sekretariaat.

ALLERT.EI IIEDEDET INGEN

IN MEMORIAM

- Mevr. HOOGETIIJS overleed op 05 februari 89
- Mevr. BERTIN (Moeder van onze Voorzitter) overleed op

december 88
- Mr. JoLEz, Guillaune overleed op 21 januari 89
- Mr. DE HAECK, Bernard overleed op 15 oktober 88
- trlr. CROTTEUX, José overleed in januari 89

glij bieden de fanilies onze innige deelneming aan.

2. OPROEP TOl SOLIDARTTEIT

21

Tijdens NATO-OEFENING, op 05.02.89, aan boord van de 11.919
FUCHSIA, werd een gewone routine-ontnijning het toneel van
een tragedie.
Duikmeester, MEESTER SIMONS Didier, werd ernstig verwond
bij het uit elkaar springen van een narheerboei VllFI.
Niettegenstaande de onmiddellijke en perfekte zorgen die
hem werden toegediend, zowel aan boord als in het zieken-
huis, verloor onze vriend toeh zijn linkerbeen.

3. ONTSPANNINGSREIS

Van 19 juni tot 25 juni 1 989 kunt U net de sectie tlest-
Vlaanderen op reis naar ETBIGENALP in het Oostenrijkse
Tirol. Van daaruit worden verseheidene uitstappen voorzien.
Voor de liefhebbers : zich wenden tot Mr. TOUSSAINT, P.,
Voorzitter van deze sectie, Kasteeldreef 2, 8150 HOUTHULST.
Tel. : 051 /10.18.34



âFREKENING Vâ.N HET JAAR 1988

INKOMSTEN

Bijdrasen 1 988
Bi jdrasen 1 989
I nt resten
Verkoop Medai 1 1e

103.500
16.000
53.909

100

U TTGAVEN

Bankkosten
Overlijdens
Bijdragren V.O,V.
Onkosten B. H.
Onkosten Alg. Verçf .
Onkosten Stavelot
Vaande ldrager
BI oemen
Prijs Gen. Sevrin
Eretehens V. O. V.
Taksen
Pos Lzege I s
Bulletijn
Lokaal
SaIdo

840
5.000

3 ? . 628
6.41 2

18.455
52 .7 69
2.850
?.100
2.500
3 " 890

17.177
9.550

14.000
2.000
4 .228

TOTAAL

P. C. R.
Bank
Saldo

N. M. K. N.

GENERALE BANK

193.409

SITUATIE

Op 31 .12.8?

8.565
39. A77
4.228

51 .8?1

EFFEKTEN

11 , 252
7 ,259

11,50â
7 ,60a

Op 31 .12.88

554
51 .317

51.8?1

1 83 .409

400.000
100.000
100.000
100.000

cL

a
a
a

01 .05.90
01.09.90
14.05.93
01 .0? .92



DE ONTTIIJNTNGSDIENST VAN DE TANDUACHT

a. Teruakeer in het verleden
Gedurende de Eerste t{ereldoorlog en na de stabilisatie van het
Front, werd €'en "Dienst voor Opsporing €tn Studie van de

Vijandetijke Projectielen" (DOSVP) opgericht onder leiding van
de Genie. Tussen de twee gfereldoorlogen in wordt de munitie
teruggevonden op het nationaal grondgebied, vernietigd door de

"Dienst voor Vernietiging van Munitie'r (DVM) in het bos van

HOUTHULST.

In mei 1940, nê de overgave van het Belgisch leger, roepen de

bezetters Genie-eenheden terug op om Belgische en gealliëerde
nijnenvelden op te ruimen (het 1e en 8e Geniebataljon te
HASSELT, een compagnie van de 9fielergenie te MERKSEM en de
Dienst voor Vernietiging van Munitie te HOUTHUITST)

In augustus 194', zal de Directeur-Generaal van het Commissa-

riaat voor 's lands herstel de vrijlating bekomen van 50

vuurwerknakers die belast worden rnet het onschadelijk maken

van onontplofte springtuigen. Zo ontstaat de Dienst voor
Opruininçt en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO).

In september 1944 wordt de Dienst uitgebreid met 300 vrij-
wi I I igers.
In februari 1945 worden twee bataljons opgericht, samen 2300
man sterk: het lste bataljon "ÀRDENNENil en het 2de bataljon
IIKUST'"

In 1971 wordt de DoVo ontbonden a1s onafhankelijke eenheid.
In 1972 verschijnen de eerste bombrieven en op 1 augustus
1974 wordt de dienst terug opgericht als onafhenkelijk korps.
Op '15 december 1985 wordt de DOVO ongedoopt tot "Ontmijnings-
dienst van de Landmacht" (ODLM).

b. De actuele dienst-
Volledigheidshalve is het noodzakelijk om hier het bestaan te
vermelden van de Ontnrijningsdienst van de Zeenacht die uitslui-
tend opereert langs de kust en .van de Ontmijningsdienst var de
Luchtmacht die naast zijn deelname aan de nationale permane- -tr
georganiseerd door de ODITM, enkel en alleen opereert binnen de
onheining van de luchtmactrtbesisssen.



c. De zendinoen van de ODLM

De ODLM wordt opgeroepen om munitie, daterend uit de voorbije
wereldoorlogen en die nog her en der verspreid Iigt op het
Belqisch grondgebied, op te ruimen.
Vervolgens worden de ontmijners regelmatig door de gerechte-
lijke overheden gevorderd om hen op technisch gebied bij te
staan in de strijd tegen het terrorisme en het Eroot-banditisme
waarbij munitie en/of explosieven worden ingezet. De ODLM treedt
op als instructie- en trainingscentrum voor de drie krijgsrnach-
ten en organiseert zelfs informatiecursussen ten voordele van de
Magistratuur, de Rijhswacht, de Politie en veiligheidsofficieren
van officiële instellingen en organismen.

d. De opruiming van*oorloqsmunitie

Wij registreren sinds 1 956 onverminderd 3000 tot 3500 oproepen
per jaar, wat in totaal 200 tot 300 ton munitie per jaar
oplevert. Het gaat hier om het hele gamma van munitie, zoals
patronen, granaten, mijnen, artillerieprojectielen, mortieren,
raketten, missielen, vliegtuigbommen van 500, 1 000, 2000, en
zelfs 4000 pond of meer...

De opruimingssequentie verloopt a1s volgt:

(1) Een telefoontje van de politie of Rijhswacht homt binnen
op het controlecentrum.

(2, De planning voor de opruiming ç,çordt opgesteld in functie
van de aard en het type van de munitie, de vindplaats en
de beschikbare middelen op het gegeven ogenblik.
Al naargerang de planningsgegevens wordt aan de opdrach
ten een zekere prioriteit toegekend.

(3) Detecties worden uitsluitend uitgevoerd in omstandigheden
die de aanwezigrheid van munitie van groot kaliber laat
vermoeden.

(4) De identificatie van de ontdekte munitie, verricht door
een elite-onderofficier-ontmijner, dient om de graad van
gievaar te evalueren.
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(5) Vervolgens gaat men over tot het onschadelijk mêken. Dit
gebeurt ofwel ter plaatse, ofwel op een veilige plaats in
de onmiddellijke omgeving, e{aar gevolgen van een acciden-

' tele ontploffing tot een absoluut mininun kunnen worden

herleid. Zulke operatie gebeurt altijd in overleg met de

plaatsel i jke overheden.
(5) Munitie die om bepaalde redenen niet ter plaatse kan

vernietigd worden, wordt overgebracht naar opslagplaat-
sen, $raar ze vervolgens gesorteerd en gestockeerd wordt
in afwachting van vernietiging.

(?) De vernietiging gebeurt als volgt :

de rnunitie wordt vooreerst in houten kratten geplaatst.
Daarna wordt ze voorzien van de nodige aanzetspringstof
om getransporteerd te worden na.ar het vernietigings-
terrein graar ze neergelaten wordt in putten van t 4 m.

Deze putten worden dan dichtgemaakt met hehulp van

bulldozers, waarna de lading tot ontploffing wordt
gebracht. vliegtuigbommen en projectielen van groot
kaliber (380 mm... ) die grote hoeveelheden zuivere
springstof bevatten worden op zee vernietigd in gamen$rer-

king met de Ontmijningsdienst van de Zeemaeht.

ê. Toxische nunitie

Deze rnunitie, op enkele uitzonderingen na, wordt in de ûIESTHOEK

gevonden. Het is van kapitaal belang dat deze munitie gescheiden
wordt van de "conventionele munitie". Daarom wordt alle rnunitie
opgeruimd in de glesthoek systematisch afgevoerd naar het
Stockerings- en Vernietigingscomplex van de ODLM te HOUTHULST.

Hier wordt aIle rnunitie zorgvuldigd gereinigd om vervolgens
getriëerd te worden.
Per jaar wordt op die manier ongeveer 20 T toxisehe munitie
ingezameld en opgeslagen. Tot november 1980 dumpte Belgiè deze

munitie in de Golf van Gascogne.

OmwilIe van het groeiend ecologisch bewustzijn in het afgel in
deeennium, werd aan het Ministerie van Landsverdediging gevraagd
naar alternatieve eliminatie-procêdés voor deze probleenafval
uit te hijken.
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Se"n ,,mp,ggli jlce oplossing bestaat in het opr:1c,!rt,eri,1 , vên een

aangepast-e . vercwerlingsinstal latie te Iand , dip' - de toxische
e-I.eqenlen scheidt v4n de rest van de munitie,r 

.

karakter van dit probleem w,end, onderfend door
van LandsverdediSing. Onlangs nog hg.ef t hi j de

uitgeva,qrdigd om de nodige stgdies;..vgor; de inplan-
{ergeIi,jk,, com4rlex te HOUTH-UI"ST ,pr:ogtpt te laten

,:,;., , i Di.L. ver.tege.rÀwoo.r4i.gt het twe"ede luik :van , onzg opdracht. Sinds

.:.:, t. t 983,,,heg,f t;,het groe,iend a,anlal . b'9.naanslagen ,inr"p.pç land (cCC-

ii i:L:1,:. I.Fê,F,I1 . . r)+, ., ervoor, , gezorgd dat o-nze Di,eng,t, , belp,s.! werd met de

';i-t;:,;;organ,isaF:ie,,van: Çen nq.tionale permanentied.ie,rrst, .; ;(,24 Hr/24 Hr)
. .:r :i...:ivo.otr-: dringepdei ,, t*rssenkom.st in d j.t domein. Deze speci f ieke

!ii..*.:", ;..ipter-,ve5r"!i.e'.ptrclegêq,beschikken over {oelt.ref f"ad- ,.paterieel zoals
't*,,,,,te}ç- ,pf, ,,raC*pgçleide ,r.gbotten voor ,tussenh.on€!,.ygnop afstand.

gevar ie,çgdrp beschermingsgi!,r,ust inglen r ,yef qçhi,l.tende e{apens

enz. . .
Deze ploegen zijn van belang om de gerechterl+,:ikç.::,-t*rç.Læ: ies
bij te staan in geval deze geconfronteerd worden met terroris-

: t;fpc[B incidenten naarbij nen de aanriezigheid :vaûrexp:;ldËieven
,ên/g,f muniÈie vertnoedt " ii,'

; .: ',,' ii: ;'

Ee, : geresh'terli jke qverheden aanvaariden,rnome:rlt.eeùu; à:lgerugen dat
;Ênhçl de oÉf iciÊpenrpntmijners, met hun pl.peg--: iv€^rn.$êr,mahentie

ikurùBen;,1wof{en. gpgero-epen a1s gerech.terl.i jk,,èxperti.otn:terrbristi-
sche incidenten waarbi j men de aanv{eziEhre'i,d van 'url,ririt.ie,: en/of

iji,.: .: ,. ii€*p,letSievgn vêrmgedt , , CIp te ,1cls,s€D,.

Fi*: "Ret,. ruibslutting . va[1' aIIê andefe. '!desk*rndigrenf',,:1sie niet
beschikken over doeltref f end, materiëe} voor de' opspoùir-.rg,r en de

ontmanteling van dergelijhe tuigen, rekening houdend met de

eptimale vêrze\èring.,v€in, ,de. ;f ysi'eke, vei l i.ghéi.{, , v.èJtr ,'râoweI de

,.,';:bupgerbevbLhùng aIs van,olls inte::ventiepersoireel
'..l:, " :r
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De permanentie is altijd dubbel in die zin dat een ploeg,
bestaande uit een officier, een keuronderofficier, een ond.erof-
ficier en een korporaal, allemaal ontmijners, op weekbasis
24 Hr/24 Hr in het kwartier ter beschikking blijven van de

gerechtelijke overheden, terwi j I een tweede ploeg thuis
geconsigtneerd wordt.
Dit verzekert de efficiëntie en de continuïteit van de

interventies. Deze worden altijd afgesloten door eerr grondige
technische enquête, uitrnondend in een technisch deskundig
verslag dat prompt overgemaakt wordt aarr de magistraat belast
met de zaak.

Om dit alles mogelijk te maken, hebben de strijdkrachten een
niet te verwaarlozên inspanning gedaan om ons modern en
doeltreffend interventiemateriée1 te verschaffen.
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BONDIG OVERZICHT DER ACTTVITEITEN SINDS 1 983

5. TONNAGE VERNIETIGDE I,IUNITTE EOD EN IX D2
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ELIUTNATIE YAN TOXISCHE CHEIIISCHE IIUNITIE IIO I
ENKEI,E STATISTISCHE GEGEVENS

JAARLIJKS OPGERUIMDE TONNENMAAT SINDS 1 980

20

18

16

14

12

10

I
5

4

2

1 981 1982 1 983 1984 1985 1985 198? 1988

2. CUMULATIEVE STOCK SINDS 1980

3. STOCKS UITGEDRUKT IN AÀNTAILEN EN TONNENMÀÀT PER KâLIBER

1981 1 982 1983 1 984 1985 1985 1 987 1 988

25438 42322 50115 80097 98921 1 1 9257 1t4gz+ 1 53 462

SERTE
NR

KALTBER ( KAr ) AANTAL TONNENMAAT

1 GRANATEN 142 0,a7 1

2 .50 8099 55,727

3 81 mm ( KAL 1819 29 ,104

4 105 mm 21 29 57 ,700

5 155 mm ( KAL 188 9,860

5 TOTAAL 12377 1 53 ,462
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STâTISTIEK VAN DE BOT,IAANSLAGEN

IN BEIGIE SINDS 1980

SPRINGTUIGEN TEN GEVOLGE VAN

ONDER DE BEVOLKING

E ODLM

DACHTE

pNFUTRALISATIE DooR D

,lFpE CoNTROLES VAN VER

F9MALARM INBEGREPEN
d,Jt

frft : DoDEN /Gr,woNDEN
r1 l,

i,'

'I
I

I
I

($'
i

fe
tt,

:
,t 't'

rn.r -I

'n!
;

{&an AANTAL AANSLAGEN TOTAAL
AL rNT (2'

SLACHTOFFERS
x/y (3)

GELUKT MISLUKT ( 1 )

1if n 08 12 61 1/21

t1
a4 04 22 3/101

tn
01 03 131 -/0e

iHni 07 03 164 -/0e

{flnil
17 10 199 -/-

1flfiF 27 a4 206 5/20

1986 09 03 129 -/-

1gp?
. f ;,'

09 05 100 -/-

07 09 119 2/2
-i-

TOTAAL 89 53 1131 11/155
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ONGEVALLEN SINDS 1979

JAAR
DODEN GEÛ{ONDEN

BURGERS IN DIENST BURGERS IN DIENST

197 9 01 03

1980 02 03

1981 01 01

1 982 01 a4

1983 01 01

1 984 01 05 02

1985 04 02

1985 01 04 01

1 987 01

1988 a2 a2 02

TOTAAL 11 04 11 19


