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Leden werven leden
Misschien ken je in je buurt of bij je vrienden gepensioneerde militairen?
Spreek ze aan en vraag of ze lid willen worden van onze vereniging.
Stuur een bericht of telefoneer naar het secretariaat met hun gegevens.
Wij sturen ze het laatste nummer van ons tijdschrift met een schrijven van de voorzitter

Bezoek onze Website
 http://www.knfom.buurtwijzer.be/ 

Wens je uw periodiek via elektronische weg te ontvangen
Stuur een mailtje naar ons secretariaat
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ADRESVERANDERING!!!
Denk er aan je adresverandering te melden aan het secretariaat

1. Secretariaatsnieuws Nr 186
 Nieuwe leden
☺ Wij verwelkomen volgende nieuwe leden in ons midden en hopen ze regelmatig op onze activiteiten te mogen
begroeten.
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr

Roland VANPAMEL
Theophiel GOOSSENS
Robert ROELS
DannyWYFFELS
François BATAILLE
François ROELS
Eddy HERSSENS
Jos Despiegelaere

Cardijnlaan 2
Esdoornlaan 21
Alfons Pieterslaan 90/6
Nieuwstraat 48 D
Kalemeersstraat 20
Alfons Van Heelaan 10
Stokerij 21
Achterstraat 69

9880
8630
8400
9260
9030
8647
8380
9800

AALTER
VEURNE
OOSTENDE
SERSKAMP
MARIAKERKE
LO-RENINGE
BRUGGE
DEINZE

9789
798
797
793
795
791
790

 Overlijden
We betreuren het overlijden van volgende leden of hun echtgenote of partner.
We betuigen langs deze weg ons diep verdriet en onze gevoelens van oprechte deelneming aan de betrokken
families.

Dhr
Dhr
Mevr
Dhr
Dhr
Mevr
Dhr
Dhr
Mevr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr
Dhr

Yvan BEUN
Jacques BULTINCK
Monique PRINGELS
Denis MASSELUS
Gernaan VERKEMPINCK
Gaby MARGODT
Pierre DAVELOOSE
Hugo DE SMEDT
Ghislène SCHALANDRYN
Roger PROVO
Ludovicus NEYS
Joris DEPREITERE
Georges NYCKEES
Daniël DE VLIEGER
Willy VAN DEWIELE
Roger OSTYN
Carolus MOENS

Echtgenoot van Jaqueline VANDEVIJVER
Echtgenoot van Margareta FLOSS
Levenspartner van Roger MAES
Weduwnaar van Denise DEWEERDT (+2011)
Echtgenoot van Monique DEVOS
Echtgenote van Raf MARTENS
Echtgenoot van Denise PIETERS
Echtgenoot van Christiane NAEYAERT
Echtgenote van wijlen Eduard DE CLERCK
Echtgenoot van Yvonne DE BLOCK
Echtgenoot van Maria VAN AERT
Echtgenoot van Jacqueline DUBOIS
Weduwnaar van Lucienne DELANOYE
Weduwnaar van Simonne VAN DER MEIRSCH
Partner van Paula TESSEUR
Echtgenoot van Tine WTTERWULGHE
Weduwnaar van Rosalia VANDERPOTEN

Wenduine
Ieper
Menen
Poperinge
Lichtervelde
Eeklo
Assebroek
Brugge
Sint-Kruis
Eeklo
Nieuwpoort
Roeselare
Knokke-Heist
Eeklo
De Panne
Poperinge
Sint-Kruis

84 j
88 j
71 j
89 j
81 j
89 j
81 j
85 j
81 j
86 j
89 j
85 j
90 j
88 j
84 j
79 j
93 j

 Jubilarissen
Op 20 november 2018 vierden André Denys en Georgette Beuselinck hun 70 jarig platina huwelijksjubileum.
Ze werden in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Koksijde op 24 november.
André heeft de gezegende leeftijd van 94 jaar bereikt en zijn echtgenote is 92 jaar jong.
Tijdens het feest van hun jubileum hadden zij ook een 6 - voudig vrouwelijk viergeslacht te vieren

Aan de jubilarissen proficiat

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
Algemene Statutaire Vergadering Kring Beide Vlaanderen
Uitnodiging:
De voorzitter en het bestuur hebben de eer alle leden uit te nodigen op de jaarlijkse Algemene
Statutaire Vergadering(ASV) op woensdag 24 april 2019 in het Grootseminarie te Brugge,Potterierei 72.
Programma:
1030 - 1115 Hr: Ontvangst
1115 - 1140 Hr: Vergadering
1140 - 1235 Hr: Aperitief
1245 Hr
Middagmaal in het refectorium
1400 Hr
Schriftelijke vragen moeten aan de Voorzitter gericht worden ten laatste voor 13 april 2019.
Ieder lid is uitgenodigd voor de ASV.
Men moet NIET deelnemen aan de aansluitende maaltijd !
Toch graag een seintje naar het secretariaat met de mededeling :ik neem enkel deel aan de
vergadering.
Deelnameprijs en inschrijving aan de maaltijd
Overschrijving van 18 € per persoon op rekeningnummer BE28 9730 3699 4420
van Werner Hoppe Potentestraat 15 8000 Brugge.
Mededeling:ASV 2019 en lidnummer
Uiterste datum van betaling 18 april 2019.
Bereikbaarheid en parking:
Er is voldoende parking op het domein.
Van station NMBS met De Lijn bus 4 en /of 14 halte J&M Sabbestraat.
Voorstel agendapunten Algemene Statutaire Vergadering.

1)

Intrede van het vaandel
Toespraak en opening van de vergadering door de voorzitter
2)
Eerbetuiging aan de overleden leden Last Post.
3)
Lezing van het verslag van de Algemene Vergadering van 2018
4)
Werkingsverslag – overzicht werkjaar 2018
5)
Financieel verslag
a. De penningmeester brengt verslag uit van de financiële toestand op 31 december 2018.
b.Verificatieverslag van de rekeningtoezichters van het boekjaar 2018.
c.Kwijting van de bestuurders
d.Vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage voor 2020
e.Raming begroting 2019
f.Aanwijzing van twee rekeningstoezichters voor het boekjaar 2019
6)
Verkiezing conform de statuten
a.Vrijgesteld van verkiezing:
Dhr HOPPE -VERPLANCKE en VANDERSTRAETEN
b. Zijn uittredend en herkiesbaar
Dhr BEUCKELS-DE BRABANDER- ALLEMEERSCH en VAN DEN BERGHE
7
Beantwoorden van schriftelijke vragen van algemeen belang.( andere vragen zullen genoteerd
worden en via ons tijdschrift beantwoord worden)
8)
Slot en dankwoord van de Voorzitter
9)
Afsluiten van de vergadering door de Voorzitter en Belgisch Volkslied.
!!! Er zijn drie plaatsen vacant voor de bestuursraad
(men moet minimum één jaar lid zijn voor een vacante plaats)
Ontslag :
Dhr Martin FOUQUET heeft zijn onslag aangeboden als bestuurslid.
Wij bedanken Martin van harte voor zijn inzet en collegialiteit als bestuurslid.

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
3.Nieuws van FDP (Federale Dienst Pensioenen)
Wanneer ontvang ik een gedetailleerde afrekening van mijn pensioenbetaling
Deze fiche wordt enkel verzonden indien:
• Het pensioenbedrag verandert (evenwel NIET bij een indexering van het pensioen of wijziging
van de barema’s van bedrijfsvoorheffing)
• De betalingswijze van het pensioen verandert.
DUS: U ontvangt NIET iedere maand een gedetailleerde afrekening van uw pensioenbetaling
Stijging pensioenen in 2019
Onze pensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen van de militairen die nog in dienst zijn.
Dit noemen we”perequatie”.
Het is een collectieve en automatische maatregel. De gepensionneerde hoeft dus niets te doen.

Wij behoren tot de “ Korf Krijgsmacht”en de verhoging bedraagt 0.02 % op de brutowedde
Niet lachen maar dat wil zeggen op een bruto wedde van 1850 € een opslag van 0.37 € .
Men zegge het voort.

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
4. Allerlei door onze secretaris.
Te hoge toeslag voor een ‘single’ kamer bij het boeken van een reis.
De meeste reisagentschappen vragen momenteel torenhoge toeslagen wanneer een alleenstaande een
single kamer wilt boeken. De bedragen lopen soms op tot de helft van het bedrag dat als koppel wordt
aangerekend.
Om dit te vermijden geeft KFOM beide Vlaanderen aan alleenstaanden de raad om geïnteresseerden
aan te spreken die eventueel een kamer wensen te delen en op deze manier de hoge toeslag te
omzeilen.
Vriendenkring der oudgedienden Kwartier Koksijde (VOK)
Proficiat aan het bestuur en de leden van de vriendenkring .
Deze vereniging is 35 jaar geworden.
Viering
Op 23 november 2018 werd het “Zilveren Juweel “ uitgereikt in de raadzaal van het stadhuis te Ieper
aan Gilbert ACKEIN als erkentelijkheid voor jaren vrijwillige inzet in meerdere verenigingen.

Hij werdt gehuldigd door het stadsbestuur en door OKRA.
Proficiat aan Gilbert

Herdenkingsinitiatieven in Gent 2019
Datum
8 mei
12 mei
6 juni
4 augustus
31 augustus
6 september
8 september
15 september
1 november
8 november
10 november
11 november

Waar
8 mei- plein (Zuidpark)
Gefusillerdenstraat Oostakker
Galaconcert
Graslei
Nieuwe Wandeling
8 mei-plein (Zuidpark)
Maldegem-Adegem
Poolse Winglaan Sint-DenijsWestrem
Westerbegraafplaats
Executieoord Offerlaan
Lindelei ( Coupure)
8 mei-plein en diverse
deelgemeenten

Herdenking
Einde WO II
Executies WO II
Capitole Gent
Slachtoffers Hiroshima- Nagasaki
Politieke gevengenen
Bevrijding van Gent WO II
Canadees-Poolse herdenking
Luchtgevecht 1945
Slachtoffers WO I &II
Executies WO I
Kristalnacht 1938
Wapenstilstand WO I

Deze plechtigheden worden georganiseerd door de Stad Gent en het Provinciecommando OostVlaanderen.

Kalender plechtigheden te Brugge in 2019
Zaterdag 27 april 2019:
Zeebrugge, herdenking van zeeslag om Zeebrugge (1918).
Zondag 28 april 2019:
Zeebrugge, herdenking St. George's day.
Woensdag 08 mei 2019:
Brugge, herdenking V-dag aan het Stationsplein om 11.30 uur.
Zaterdag 25 mei 2019:
Brugge, om 11.00 uur herdenkingsplechtigheid 'Operatie Ramrod' aan het monument bij het oudgemeentehuis van Sint-Michiels
Zondag 21 juli 2019:
Nationale feestdag, Te Deum in de Sint-Salvatorskathedraal
Maandag 09 september 2019:
Voormiddag: Bevrijdingsfeesten hulde aan de verscheidene monumenren.
Vrijdag 01 november 2019:
Brugge, herdenking slachtoffers WO I & WO II. Aanvang om 09.30 uur aan de O.-L.-V.-kerk,
Maandag 11 novermber 2019:
Brugge, herdenking Wapenstilstand WO I.
Vrijdag 15 november 2019:
Brugge, om 11.00 uur Te-Deum n.a.v. Koningsdag in de SintSalvatorskathedraal

Agenda KFOM 2019
April

Woensdag 24 Apr: Algemene Statutaire Vergadering in het Grootseminarie te
Brugge

Mei
Juni

Reis naar Kreta vertrek uit Oostende van 07 Jun tot 18 Jun 2019.
Hotel Cactus Royal
Organisatie: Jean-Pierre Van Den Berghe en Erik Allemeersch

Juli
Augustus

Dinsdag 27 Aug: Maaltijd in de "GOUDEN HOORN" te Staden.
Organisatie: Rony Van Acker.
September Daguitstap: 03 Sep boottocht op De Leie
Organisatie: Ghislain Vanderstraeten.
Zondag 13 Okt: Jaarmis in de Militaire Kapel te Brugge.
Oktober
??? Okt: Maaltijd in Aalter vierde week van oktober
Organisatie ???.
November Dinsdag 19 Nov : Jaarlijkse Quiz & Hutsepot in salons “Lodewijk van Maele te SintKruis
??? Galaconcert van het Militaircommando West-Vlaanderen

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 
5.Daguitstap met K.F.O.M.
Dinsdag : 3 september 2019
Een boottocht op de Leie de” Golden River” de mooiste rivier van Vlaanderen, vol natuur, schitterende
vergezichten en mooie villa’s tot aan het kasteel van Ooidonk (Deinze)
Onderweg een stop aan het kunstenaarsdorp Sint-Martens- Latem met zijn beroemde schilders.
Vertrek: - 0945 aan parking Kinepolis te BRUGGE
- 1030 inscheping Recolettenlei
- 1100 vertrek boot rederij Benelux
- 1230 lunch aan boord (warm of koud)
- 1500 Sint-Martens-Latem
- 1700 terug Recolettenlei
Prijs : 56 € p/p
Voorschot : 25 € p/p te storten vóór 26 april op
rekening BE 65 – 9733 – 6320 – 3396
op naam van Vanderstraeten Ghislain Tijgerlelielaan 4 9051 Gent
Mededeling : Dagreis 3 september + Tf nummer
Opgelet : zelfde uitstap met koude schotel is 52,50 €
Na inschrijving contacteer ik jullie voor nadere info.
U kunt inschrijven van zodra u deze periodiek heb ontvangen .

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 

De regio Roeselare nodigt uit:
De regio Roeselare heeft het genoegen de leden van de KFOM-Vl. samen met hun dame of partner uit te
nodigen op een lekker diner met een uitgebreid dessertbuffet.
Wanneer:

op dinsdag 27 aug 2019.

Waar:
in feestzaal “De Gouden Hoorn” Ieperstraat 1 te 8840-Staden, tel 051/701023.
Programma: vanaf 12.15u ontvangst
12.30u aperitief aan tafel en maaltijd.
Menu:

Sprankelend aperitief (u aangeboden door de KFOM-Vl )
met hapjes ( 2 koude en 1 warm) .
Malakoffroomsoep.
Rundsgebraad vergezeld van een boeketje gezond,
natuursaus en aardappelkroketten.
Wandeling langs een zee van zoetigheden begeleid van een
kopje troost.
Wijnen: Grand vin du Languedoc-Chardonnay of
Côt. d’Ensérune-Dom. Mas de la Tour.

Prijs:
Inschrijven:

Opmerking:

Water op tafel.
43,00 EUR per deelnemer.
door storting, vóór 17 aug 2019, van €43,00 per persoon op
rekening IBAN BE80 9792 8381 9577 van Van Acker-Debruyne
Wijngaardstraat 6 te 8800-Roeselare met als vermelding: uw lidnr .
plaatsen aan tafel reserveren voor jouw en je vrienden kan, door na betaling en graag
ten laatste op zaterdag 17 aug 2019 ofwel
te telefoneren naar Rony: 051 223850
te mailen naar: vanacker.debruyne@telenet.be.
!!!
het centrum van Staden is blauwe zone
!!!
Vrij parkeren kan achter de kerk of op de parking van het stationsplein (100m richting
Zarren)
We hopen u op 27 aug 2019 te mogen verwelkomen.

➢➢➢ ➢ ➢ ➢ 

7.De zorgvolmacht
Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen, omdat hij of zij geen
besef heeft van de gevolgen van die beslissing, noemt men een “wilsonbekwame” persoon. De lijn
tussen een wilsbekwame en wilsonbekwame persoon is niet altijd eenvoudig te trekken…
Met een zorgvolmacht (via een lastgeving) geeft het betrokken persoon die wil anticiperen op zijn
wilsonbekwaamheid de bevoegdheid aan één of meerdere personen om specifieke of algemene
handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Om een lastgevingsovereenkomst te sluiten
en een zorgvolmacht te geven moet de lastgever (deze die de zorgvolmacht geeft) wel nog wilsbekwaam
zijn op het moment dat hij of zij de zorgvolmacht opstelt. Twijfel je om zelf een zorgvolmacht op te
stellen of te laten opstellen omdat je merkt dat je gezondheid achteruit gaat? Dan is het beter om dit
niet te lang uit te stellen.
Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat uitwerking kan hebben wanneer de beschermde persoon
wilsbekwaam is, én ook voor de toekomst uitwerking heeft, eenmaal de betrokken persoon effectief
wilsonbekwaam is geworden. De lastgever kan ook perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan
wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts een volmacht krijgt op het moment dat hij zelf niet meer
bekwaam is. In die zin kan een zorgvolmacht ook een belangrijke rol spelen bij vermogensplanning.
Een belangrijke voorwaarde om de zorgvolmacht uitwerking te geven wanneer de persoon
wilsonbekwaam is geworden, is dat de lastgeving geregistreerd werd in het Centraal Register voor
Lastgevingen. Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat
de lasthebber (beschermde persoon) wilsonbekwaam wordt, wat meestal juist niet de bedoeling is van
de betrokken partijen.
Opgelet, de zorgvolmacht belet niet dat de wilsonbekwame beschermde persoon zelf nog bepaalde
uitgaven maakt of bepaalde zaken blijft uitvoeren. Het feit dat aangeduide mensen voor het beheer van
een aantal belangrijke zaken een volmacht ontvangen, belet dus niet dat de beschermde persoon zelf
nog vrij is om over zijn vermogen te beschikken. Dit betekent dus ook dat de zorgvolmacht in bepaalde
gevallen geen voldoende bescherming zal bieden. Voor bepaalde situaties zal de gerechtelijke
bewindvoering dan ook meer aangewezen zijn.
Het opstellen van een zorgvolmacht
De zorgvolmacht is een vorm van “buitengerechtelijke” bescherming. Het spreekt dus voor zich dat
mensen zich niet eerst tot de rechtbank moeten wenden indien ze een zorgvolmacht willen opstellen.
Wel kan de rechtbank een rol spelen wanneer er problemen rijzen met de uitvoering van de
zorgvolmacht.
Deze buitengerechtelijke bescherming vermijdt dat men voor een wilsonbekwame persoon telkens naar
de rechtbank moet gaan om een machtiging te krijgen wanneer er bv. kosten moeten gemaakt worden
voor werken aan het dak, een woning moet worden verkocht, bepaalde zaken met betrekking tot
rekeningen geregeld moeten worden…
Een persoon die een zorgvolmacht wil opstellen moet beseffen welke beslissingen hij of zij aan het
maken is. Hij of zij moet met andere woorden nog “wilsbekwaam” zijn op het moment dat de
zorgvolmacht wordt opgesteld.

Op zich hoeven mensen niet verplicht een beroep te doen op de notaris om de zorgvolmacht op te
stellen, maar het is sterk aangewezen om dat wel te doen. Daar zijn verschillende redenen voor. Op de
eerste plaats is de notaris het best geplaatst om iemand bij te staan en te adviseren over de omvang van
de zorgvolmacht. De notaris bekijkt op een onafhankelijke en onpartijdige manier alle gevolgen van de
zorgvolmacht. Op de tweede plaats kan de notaris de zorgvolmacht in een ruimere context plaatsen.
Zoals veel zaken in het notarieel recht, gaat een zorgvolmacht over méér dan louter de bevoegdheden
over het beheer van het vermogen van een persoon. Zo zal de notaris de zorgvolmacht aftoetsen en
bekijken in het licht van het erfrecht en familiaal recht. Heeft de persoon een onderneming? Is hij of zij
nog van plan om een schenking te doen? Hoe is de verstandhouding met de kinderen? Alles wordt
bekeken in een ruimer plaatje. Hoe duidelijker en hoe doordachter de zorgvolmacht is, hoe kleiner de
kans op conflicten achteraf.
Verder is een notariële akte hoe dan ook verplicht wanneer de zorgvolmacht aangewend zal worden in
het kader van een toekomstige schenking of de verkoop van een onroerend goed.
Ten slotte heeft de betrokken persoon er ook praktisch baat bij om beroep te doen op een notaris,
want de notaris zal na het geven van advies en het opstellen van de zorgvolmacht ook de zorgvolmacht
registeren in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Deze registratie is belangrijk want het zorgt
er immers voor dat de zorgvolmacht blijft uitwerken na de wilsonbekwaamheid van de persoon.
“Gewone” volmachten verliezen hun uitwerking wanneer de persoon wilsonbekwaam wordt. Een
geregistreerde zorgvolmacht blijft doorwerken.
Particulieren kunnen niet zelf hun zorgvolmacht registeren.
Ze moeten hiervoor naar de griffie van de rechtbank of naar een notaris gaan, die de zorgvolmacht zal
registreren in het CRL.
Het levenstestament of de zorgplanning
Naast "successieplanning" kunnen mensen ook aan "zorgplanning" doen. Daarbij wordt dan niet het
vermogensbeheer van een persoon op de voorgrond geplaatst, maar wel de persoonlijke zorg van de
persoon. De voorafgaande wilsverklaringen in het kader van de zorgplanning worden opgesteld door de
wilsbekwame patiënt die hierin zijn richtlijnen neerlegt voor medische verzorging en medische
beslissingen met betrekking tot zijn persoon voor het geval hij in de toekomst zelf niet meer in staat
zou zijn om op een geldige wijze zijn wil te uiten. Voorafgaandelijke wilsverklaringen kunnen zowel bij
leven (bv. weigering tot reanimatie, aanduiding van een bewindvoerder) als post mortem (weigering
van orgaandonatie na overlijden of de lijkbezorging…) uitwerking hebben.
Het levenstestament
Ons recht kent geen duidelijke, allesomvattende definitie van het “levenstestament’. Het
levenstestament wordt niet bij wet geregeld. In het algemeen wordt een levenstestament gedefinieerd
als een geschrift waarbij een persoon zijn wil en wensen uitdrukt inzake de eindfase van zijn leven, voor
het geval hij als beschikker feitelijk onbekwaam zou zijn om zelf zijn wensen kenbaar te maken of zijn
toestemming te geven. Het begrip “levenstestament” kan misleidend zijn: het heeft op zich niets te
maken met het klassiek testament, dat een notariële akte is dat pas uitwerking krijgt na overlijden van
een persoon.
Net zoals dat het geval is bij de zorgvolmacht en de verklaring van voorkeur, anticipeert het
levenstestament op een heel specifieke situatie: de wilsonbekwaamheid van de te beschermen
persoon. Ze vormen alle drie instrumenten die ervoor zorgen dat een persoon anticipatief zijn
vermogen en zijn persoon kan beheren.

Let wel, de zorgvolmacht mikt eerder op het anticipatief beheren van een vermogen. De verklaring van
voorkeur heeft betrekking op de keuze van de bewindvoerder en de richtlijnen met betrekking tot zijn
opdracht.
Negatieve voorafgaande wilsverklaring
Een patiënt kan op schriftelijke wijze meegeven dat hij of zij zijn toestemming tot een welomschreven
tussenkomst of behandeling van de beroepsbeoefenaar (de arts) weigert. Deze weigering moet door de
artsen geëerbiedigd worden zolang de patiënt ze niet herroept op een moment dat hij in staat is zijn
rechten zelf uit te oefenen. De beslissing om een behandeling of een medische tussenkomst te weigeren
moet uit vrije wil genomen worden door de patiënt, zonder externe dwang. De wilsverklaring moet de
geweigerde handelingen omschrijven, zodat er voldoende duidelijkheid over is. Er bestaan vooralsnog
geen regels tot de registratie of de bewaring van een negatieve voorafgaande wilsverklaring.
Het is aangewezen om een kopie van de negatieve voorafgaande wilsverklaring mee te geven aan een
onafhankelijke getuige (bv. een arts). Zo ontstaat er later geen onduidelijkheid.
De wilsverklaring inzake euthanasie
Volgens de Euthanasiewet is “euthanasie mogelijk wanneer de patiënt zich in een medisch uitzichtloze
toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet kan worden gelenigd
en het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening en
waarbij de specifieke in de wet voorgeschreven voorwaarden en procedures dienen worden nageleefd”.
Een wilsbekwame patiënt kan op actieve wijze en rechtstreeks aan de arts een verzoek tot euthanasie
indienen, maar kan ook preventief (en zolang hij wilsbekwaam is) een wilsverklaring inzake euthanasie
opstellen, voor het geval hij later zou voldoen aan de voorwaarden om ge-euthanaseerd te worden,
maar niet meer in staat zou zijn om dit te vragen.
Deze wilsverklaring moet schriftelijk opgesteld worden door een handelingsbekwame meerderjarige of
ontvoogde minderjarige. Hieronder vindt u een modeldocument. De wet bepaalt dat de wilsverklaring
opgemaakt moet worden ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie minstens één geen
materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene. Daarnaast moet de wilsverklaring
gedateerd en ondertekend te worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in
voorkomend geval door de vertrouwensperso(o)n(en) (zie verder). Uitzonderlijk, en onder strikte
voorwaarden, kan beroep gedaan worden op een derde-opsteller indien de patiënt zelf niet meer in
staat is om zijn euthanasieverklaring op te stellen. De derde-opsteller mag geen materieel belang
hebben bij het overlijden van een persoon, wat meteen ook de reden is waarom het beter is om deze
taak niet aan familieleden toe te kennen .
Daarnaast kan de patiënt ook een vertrouwenspersoon aanduiden. De voornaamste opdracht van de
vertrouwenspersoon betreft het informeren van de arts van het bestaan van de wilsverklaring en de wil
van de patiënt.
Zo'n wilsverklaring is maximaal 5 jaar geldig. Ze moet dus tijdig vernieuwd worden.
Bron: https://www.notaris.be/erven-schenken/beheren/de-zorgvolmacht
Zie ook: https://www.notaris.be/notaris-tv/erven-schenken
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8.De Vlaamse sociale bescherming: Mobiliteitshulpmiddelen
Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te
verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kopen of huren. Een
rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ...
1. Je gaat naar je huisarts of een gespecialiseerd team. Zij onderzoeken je gezondheidsprobleem
en geven je een medisch voorschrift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel.
2. Met dat voorschrift ga je naar een verstrekker (ook wel "bandagist" genoemd). Die zal je een
hulpmiddel voorstellen dat bij jou past, eventueel met specifieke aanpassingen. Mits je akkoord
zal hij het ook aanvragen.
3. De factuur voor dat hulpmiddel gaat niet naar jou, maar naar je zorgkas. Ze wordt betaald door
de Vlaamse sociale bescherming. Soms moet je wel nog supplementen betalen.
Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het zijn dus geen
krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent na een kwetsuur, bijvoorbeeld een beenbreuk. Een aantal
hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen) vraagt u aan bij het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Welke mobiliteitshulpmidddelen kan je krijgen?
Verschillende types mobiliteitshulpmiddelen
De verstrekker (bandagist) bij wie je een mobiliteitshulpmiddel gaat halen, kan je verschillende types
mobiliteitshulpmiddelen voorstellen:
•
•
•
•
•
•

Een manuele rolstoel. Er zijn standaard rolstoelen, meer aanpasbare "modulaire" rolstoelen,
verzorgingsrolstoelen en types voor kinderen zoals duwwandelwagens en kinderrolstoelen.
Een elektronische rolstoel. Het zijn rolstoelen met elektromotoren, die je bedient met een
joystick en bedieningsknoppen. Er zijn types voor binnen en buiten, en voor kinderen.
Een elektronische scooter. Dit zijn zitscooters of wagentjes met drie of vier wielen waarmee je
zowel binnen als buiten afstanden kunt afleggen.
Een drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets. Het zijn fietsen voor verplaatsingen buiten en voor
wie niet met een gewone tweewieler kan fietsen.
Een loophulpmiddel. Dit biedt ondersteuning bij het staan of stappen. Er zijn ook weer
verschillende types, bv. met en zonder wieltjes.
Een stasysteem. Dit is een elektrisch instelbare statafel, die iemand ondersteunt bij het
rechtstaan.
De verstrekker zal je een type voorstellen op basis van het medisch voorschrift dat je van je arts
gekregen hebt of op basis van het Rolstoel advies rapport dat je van een rolstoel advies team hebt
gekregen. Hij zal je dus het type voorstellen waarmee jij het best geholpen bent om je verplaatsen. Het
kan ook dat je verstrekker je meerdere mobiliteitshulpmiddelen zal aanbieden.
Niet voor tijdelijk gebruik
Het gaat om hulpmiddelen die iemand heel zijn leven (of toch lange tijd) nodig heeft. Het zijn dus geen
krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent na een kwetsuur, bijvoorbeeld een beenbreuk.
Andere hulpmiddelen bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap

Mensen met een erkende handicap kunnen bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap
(VAPH) nog tegemoetkomingen voor andere hulpmiddelen krijgen, zoals aanpassingen aan
tweewielfietsen en handbikes, aanpassingen aan de auto of aanpassingen aan de woning.
Het VAPH blijft bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand
(vergelijkbaar met fietsen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankoppelwielen voor manuele rolstoel
Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
Driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en
handtrappers!)
Rolstoelfiets
Rolstoelplateaufiets
Rolstoel-fietsverbinding
Tandems, duofietsen, aanhangfietsen
Rolstoelhulpmotor voor de begeleider
Aanpassingen en maatwerk mogelijk
Bij de meeste mobiliteitshulpmiddelen kan de verstrekker nog aanpassingen doen om het toestel nog
meer af te stemmen op wat je nodig hebt. Het zijn aanpassingen zoals extra steunen, riemen, remmen,
een antidecubituskussen, een aangepaste zitschelp enz. Je verstrekker zal dat met jou bespreken.
Als dat nodig is, kan je verstrekker ook een mobiliteitshulpmiddel op maat laten maken, bijvoorbeeld
een grotere of kleinere rolstoel. Weet wel dat hij daarvoor ook goedkeuring moet vragen bij een
controlecommissie en dat niet op eigen houtje kan beslissen.
Je verstrekker kiest het type
Je kiest niet zelf welk type mobiliteitshulpmiddel je nodig hebt. Het is je verstrekker die je een type
mobiliteitshulpmiddel zal voorstellen. Hij zal de mogelijkheden met jou bespreken en je akkoord vragen.
Je verstrekker is daarbij gebonden aan regels. Hij mag je niet om het even welk hulpmiddel aanbieden.
Je verstrekker moet zijn keuze baseren op het medisch voorschrift van je arts of op het rolstoel advies
rapport van je rolstoel advies team, waarin staat voor welke gezondheidsproblemen jij een hulpmiddel
nodig hebt.
Je verstrekker moet zelf ook goedkeuring vragen bij controle-organen over het hulpmiddel dat hij jou wil
aanbieden. Hoe geavanceerder (en duurder) het hulpmiddel, hoe uitgebreider de goedkeuring die hij
daarvoor moet vragen.
Je kan dan zelf samen met je verstrekker nog kiezen welk model, welk merk of welke uitvoering van dat
type mobiliteitshulpmiddel je wil.
Wil je toch een meer geavanceerd type dan wat je nodig hebt volgens je medisch voorschrift? Dat kan,
maar dan zal je de meerkost zelf moeten betalen. Enkel de waarde van het hulpmiddel waar je volgens
je medische toestand nood aan hebt, zal door de Vlaamse sociale bescherming betaald worden. De rest
leg je zelf op.
Officiële product- en prijslijsten
De verstrekker heeft een officiële lijst waarop alle types hulpmiddelen beschreven staan die je via de
Vlaamse sociale bescherming kan krijgen.
Hij heeft ook een lijst met per type hulpmiddelen:

•
•
•
•

alle beschikbare merken van dat hulpmiddel, van de verschillende fabrikanten die dat
hulpmiddel op de markt brengen;
de prijs van het hulpmiddel, en de meerprijs van mogelijke aanpassingen of extra's die eraan
kunnen gebeuren.
hoeveel de Vlaamse sociale bescherming aan de verstrekker zal betalen voor dat hulpmiddel en
de eventuele aanpassingen (de "terugbetaling"). Dat hoef je dus niet zelf te betalen.
het supplement dat je zelf zal moeten betalen. Dat is het verschil tussen de prijs voor het
hulpmiddel en de aanpassingen en de terugbetaling die de Vlaamse sociale bescherming voorziet.
Innovatief hulpmiddel of niet op de lijst?
Je verstrekker kan je ook nog een mobiliteitshulpmiddel voorstellen dat niet op zijn officiële lijst staat,
bijvoorbeeld een nieuw soort of innovatief type mobiliteitshulpmiddel. Hij zal daarvoor wel een
uitgebreidere aanvraag en controle moeten doen.
Wie kan een mobiliteitshulpmiddel krijgen?
De Vlaamse sociale bescherming betaalt (een groot deel van) de kosten voor de aankoop of huur van
een mobiliteitshulpmiddel, als je voldoet aan de voorwaarden:

•
•

medische voorwaarde: je behoefte aan een mobiliteitshulpmiddel moet voorgeschreven zijn
door een arts of meer gespecialiseerde zorgverlener.
administratieve voorwaarde: je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming, wat
inhoudt dat je je jaarlijkse zorgpremie betaalt aan je zorgkas.
Leeftijd is geen voorwaarde. Je kan op elke leeftijd een mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Je leeftijd kan
wel mee bepalen welk type hulpmiddel bij je past en hoe snel je dat mag vervangen. Vanaf de leeftijd
van 85 jaar of in het woonzorgcentrum kan je je mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen.
Heb je al een mobiliteitshulpmiddel? Soms mag je dat combineren en toch nog een nieuw hulpmiddel
aanvragen.
Medische voorwaarde: langdurige problemen met verplaatsingen
Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen, moet je eerst naar een arts of een gespecialiseerd team
(rolstoel advies team). Zij stellen op basis van je gezondheidstoestand een voorschrift of rapport op, wat
bepaalt of je in aanmerking komt voor een mobiliteitshulpmiddel, en voor welk type. Uiteraard moeten
zij gezondheidsproblemen vaststellen die voor lange tijd of permanent een belemmering vormen van je
vermogen om je te verplaatsen op eigen kracht.
Heb je voor een relatief korte periode een mobiliteitshulpmiddel nodig, bijvoorbeeld na een beenbreuk,
dan zal je via je ziekenfonds een hulpmiddel (bv. een kruk of rolstoel) kunnen uitlenen. Dat is een ander
systeem en staat los van de Vlaamse sociale bescherming.
Snel degeneratieve aandoeningen
Een aparte medische voorwaarden zijn de snel degeneratieve aandoening. Mensen die daaraan lijden,
kunnen met een snellere en flexibelere aanvraag hun mobiliteitshulpmiddel huren (in plaats van kopen).
Zo'n aandoening moet worden vastgesteld door een neuroloog of door een gespecialiseerd rolstoel
advies team.
Administratieve voorwaarde: aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming

Je woont in het Vlaams Gewest
Wanneer je in het Vlaams gewest woont en een mobiliteitshulpmiddel aanvraagt, zullen je verstrekker
en je zorgkas controleren of je wel bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming. Aangesloten
zijn betekent dat je bent aangesloten bij een zorgkas en dat je elk jaar de zorgpremie betaald hebt voor
de Vlaamse sociale bescherming. In het Vlaams gewest is dat sowieso verplicht.
•

•
•

Je zorgpremie niet (altijd) betaald? Je zorgkas stuurt je een brief om de achterstallige
zorgpremies te betalen (of trekt ze af van je zorgbudget als je dat krijgt). Dat moet in orde zijn voor je
een mobiliteitshulpmiddel kan krijgen.
Niet aangesloten bij een zorgkas? De verstrekker van je mobiliteitshulpmiddel zal je
doorverwijzen om je aan te sluiten voor je een hulpmiddel kan aanvragen.
Je hebt een openstaande boete bij de Vlaamse sociale bescherming? De Vlaamse overheid zal
die innen, maar dat staat niet in de weg van je aanvraag voor een hulpmiddel.
Je woont in Brussel
Brusselaars zijn niet verplicht om zich aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming.

•

•

Als Brusselaar niet aangesloten bij een zorgkas en je zorgpremies niet betaald? Dan kan je geen
mobiliteitshulpmiddel aanvragen via de Vlaamse sociale bescherming, maar wel via de
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Vraag je verstrekker om advies.
Wel aangesloten bij een zorgkas en (een deel van) je zorgpremies betaald? Je kan een aanvraag
doen voor een mobiliteitshulpmiddel. Heb je nog zorgpremies te betalen, dan zal je zorgkas je
daarvan verwittigen.
Een paar uitzonderingen
Je hebt al een mobiliteitshulpmiddel.
Heb je al een mobiliteitshulpmiddel? Soms mag je dat combineren en toch nog een nieuw hulpmiddel
aanvragen. Anders moet je wachten tot de "hernieuwstermijn" van dat hulpmiddel verstreken is. De
hernieuwingstermijn bepaalt per type hulpmiddel hoe lang je het kan gebruiken voor het aan
vernieuwing toe is. Dat geldt ook voor hulpmiddelen die je via een andere gemeenschap dan de
Vlaamse gemeenschap terugbetaald hebt gekregen. Wanneer je medische toestand erg snel achteruit is
gegaan of je gebruikt je hulpmiddel vaker dan gemiddeld en het is hierdoor noodzakelijk aan vervanging
toe, dan kan je binnen je hernieuwingstermijn toch een nieuw hulpmiddel aanvragen.
Je hebt geen rijksregisternummer (INSZ-nummer)
Sommige mensen die bijvoorbeeld tijdelijk in België verblijven hebben geen rijksregister- of INSZnummer. Zij moeten een zogeheten "BIS-nummer" aanvragen bij hun gemeente.
Je woont niet in Vlaanderen?
Alleen als je kan aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, kan je ook een mobiliteitshulpmiddel
aanvragen.
Je verblijft in een ziekenhuis
Zolang je in een algemeen of revalidatieziekenhuis verblijft (incl. een revalidatieziekenhuis) kan je geen
mobiliteitshulpmiddel aanvragen. Wacht tot je ontslagregeling bekend is of tot je effectief ontslagen
bent uit het ziekenhuis om een hulpmiddel aan te vragen. Verblijf je in een psychiatrisch ziekenhuis of in

een een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis, dan kan je wel een mobiliteitshulpmiddel
aanvragen.
Je verblijft in de gevangenis
Je kan geen mobiliteitshulpmiddel aanvragen zolang je in de gevangenis verblijft.
Toch aanvragen in een uitzonderlijke situatie
Heb je echt nood aan een mobiliteitshulpmiddel maar voldoe je niet aan de voorwaarden, dan kan je via
een verstrekker toch een aanvraag doen voor een "uitzonderlijke situatie". Je zal je aanvraag dan wel
uitgebreid moeten motiveren.
Een mobiliteitshulpmiddel aanvragen
Om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen:
Ga je eerst naar je huisarts of een meer gespecialiseerd team van zorgverleners voor een voorschrift of
rapport voor je mobiliteitshulpmiddel
Ga je met dat voorschrift of rapport naar een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen (bandagist). Die
zal je adviseren over de mogelijkheden, een hulpmiddel voorstellen en met jou een aanvraagformulier
invullen.
Stuurt je verstrekker de aanvraag naar je zorgkas en gebeuren er een aantal controles.
Krijg je een brief met de beslissing van je zorgkas of en voor welk mobiliteitshulpmiddel de Vlaamse
sociale bescherming tussenbeide komt in de kosten. Je verstrekker bezorgt je je hulpmiddel. Wil je
eerst advies inwinnen voor je een mobiliteitshulpmiddel aanvraagt? Contacteer je zorgkas, of ga langs
bij de dienst maatschappelijk welzijn van je ziekenfonds. Je kan ook eerst al eens langsgaan bij een
verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen (ook "bandagist' )
Hoeveel betaal je voor een mobiliteitshulpmiddel?
De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de
huur van een mobiliteitshulpmiddel:
•
•
•

met een vast bedrag voor een mobiliteitshulpmiddel dat je koopt,
met de volledige huurprijs als je een mobiliteitshulpmiddel huurt,
met een vast bedrag voor de kosten van onderhoud en herstellingen.
Je betaalt zelf:

•
•
•
•
•

mogelijk een supplement voor bepaalde duurdere merken of uitvoeringen van een
mobiliteitshulpmiddel,
het supplement als je voor een geavanceerder hulpmiddel kiest dan waarvoor je in aanmerking
komt,
voor aanpassingen aan je hulpmiddel waarvoor je niet in aanmerking komt of die niet
vergoedbaar zijn,
voor kosten voor onderhoud en herstellingen boven je "forfait"
de eventuele aankoop van meerdere mobiliteitshulpmiddelen
eventueel een waarborg, transportkosten en schade bij verhuur)
Huren in plaats van kopen
In bepaalde gevallen kan (moet) je je mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen.

•
•

Als je thuis woont en ouder bent dan 85 jaar.
Als je in een woonzorgcentrum woont.

•
•

Als je lijdt aan een snel degenratieve aandoening.
Als je net uit revalidatie komt.
De Vlaamse sociale bescherming betaalt dan de maandelijkse huurprijs aan je verstrekker, je hoeft zelf
niets te betalen.
Door te laten huren biedt de Vlaamse sociale bescherming deze mensen een meer flexibele oplossing en
zorgen we ervoor dat hulpmiddelen hergebruikt kunnen worden
Bron: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/de-vlaamse-sociale-bescherming
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Weet je nog dat...?
Je moeder om vijf uur de petatten ging jassen
Tante Gusta naar je zwaaide.
De bakker nog aan de deur kwam.
Je een liter melk los kon kopen bij de melkboer.
Je opbleef voor Cassius Clay.
Maandag thuis nog wasdag was.
Je salaris nog in de hand werd uitbetaald.
Je iedere vrijdag in de teil gewassen werd met sunlichtzeep.
Je Charlie Chaplin en Laurel & Hardy nog hebt zien spelen.
Je platen van Paul Anka en Bobbejaan Schoepen hebt gekocht.
Je nog een platenspeler had.
Je twee keer per week de zinken vuilnisemmer buiten zette.
Je nog zondagse kleren hebt gedragen.
Je ouders een voorraad aardappels voor de winter insloegen.
Je moeder in het voorjaar alles overhoop haalde voor De Grote Kuis.
Je nog op de draaimolen of in de rups hebt gezeten.
Je oude kleren meegaf aan de voddenman, die langs kwam.
Je nog op de poef mocht winkelen.
Je licht op je fiets had.
Er nog een draaischijf op jouw telefoon zat.
De baby's nog katoenen luiers droegen.
Je nog op een Zundapp, Flandria, L’Avenir of Puch hebt gereden.
Je nog op rolschaatsen met vier wielen hebt gereden.
Bij jou thuis nog een kolenboer eens per jaar eierkolen, cokes of briketten kwam brengen.
Je de koperen deurbel en brievenbus nog gepoetst hebt.

Je nog een postzegel van 50 centiem op je brieven plakte.
Je nog een taksplaat aan je fiets had.
Je nog geen zakjes chips kende.
Je zilverpapier spaarde voor de negertjes in de missies.
Je melk in flessen met zilveren doppen kocht.
Je nonkel Bob en tante Terry nog hebt gekend.
Je moeder bonnetjes en zegeltjes van Fort en Valois spaarde.
Je nog zonder gsm de deur uit ging.
Je prentjes uit de chocoladerepen ruilde op school.
Je een puntzakje frieten mét mayonaise voor 5 frank hebt gekocht.
Je op kauwgom hebt gekauwd.
Je Artis-punten verzamelde.
Je nog speelde met glazen knikkers en bikkels op de speelplaats.
Je plastic voetballertjes spaarde bij de Coca Cola.
Je België op het Eurovisie Songfestival hebt zien winnen.
Je nog naar zwart-wit televisie hebt gekeken.
Er in jouw jeugd nog geen disco's waren.
Je moeder elke vrijdag de stoep schrobde.
De uitgaansavond 's avonds om 8 uur begon en je vóór 1 uur 's nachts thuis moest zijn.
Je nog meikevers in een stekkedoosje bewaarde.
De schaaresliep hebt gekend.
De fanfare nog door de straat marcheerde op een feestdag.
De triporteur nog bestond.
Het verkeer midden op een kruispunt nog geregeld werd door een agent
Weet je dat allemaal nog?
Dan ben je een " oudere - een medior - een senior zonder Alzheimer !
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