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ADVERTENTIE

REISBUREAU BENNY VANDAMME
Bent u benieuwd wat wij u als reiskantoor allemaal kunnen aanbieden?
JETAIR PREMIUM PARTNER VANDAMME REIZEN
TORHOUTSESTEENWEG 355, 8210 VELDEGEM
Tel: 050/28.80.40 – Fax: 050/28.80.49
Email: bvd.veldegem@jetairpremiumpartner.be

Reisbureau
Benny Vandamme
www.vandammereizen.be

Ons aanbod bestaat onder andere uit verkoop van vlieg-, boot- & treintickets, organisatie van à la carte
reizen, groepsreizen, pakketreizen, hotelreservaties, autoreservaties, transfers, reisverzekeringen,
tolwegenvignetten, Efteling, Plopsa, Disneyland® Paris enz..
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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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1. Secretariaatsnieuws Nr 180.
Nieuwe leden.
☺ Wij verwelkomen volgende nieuwe leden in ons midden en hopen ze regelmatig op onze activiteiten
te mogen begroeten.
Mevr
Dhr
Dhr
Mevr
Dhr

Marie-Claire DELAERE
Ronny VAN DEN EEDE
Jan VANHERLE
Liliane DECRUY
Rik RIEKAERT

Balgerhoekstraat, 107
Heindriesstraat 11
Oostmeers 58
Kerklaan 7
Tennislaan 36

8750
9052
8000
8800
8870

WINGENE
ZWIJNAARDE
BRUGGE
ROESELARE
KOKSIJDE

LID 889
LID 881
LID 879
LID 883
LID 888

OVERLIJDEN

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

Marc DESRAMAULT

Echtgenoot van Suzanne VANTHUYNE

Dikkebus

76 j

Dhr

Roger MESTDAGH

Echtgenoot van Elise NEUTENS

St-Andries

90 j

Mevr

Marie Christine VAN ASSEL

Echtgenote van Gustaaf THOMAS

Oostende

76 j

Dhr

Willy DEMONIE

Echtgenoot van Marianne CLASZEN

Loppem

83 j

Dhr

Henri DE BACKER

Echtgenoot van Denise TAILLAERT

Lissewege

81 j

Mevr

Denise POTTIER

Weduwe van Roland VANDEVELDE

Oostende

90 j

Dhr

Raphaël SPYNS

Weduwnaar van Simonne DEKNOCK

Assebroek

90 j

Dhr

Roland BUYSE

Echtgenoot van Godelieve ROOSE

Torhout

87 j

Mevr

Irena DE DECKER

Echtgenoot van Maurice DEMAN

Poperinge

89 j

Dhr

Willy VINCK

Weduwnaar van Yvette BORDES

Oostende

78 j

Dhr

Georges CAPPELAERE

Echtgenoot van Maria BOONE

Ieper

86 j

Dhr

Jean-Baptiste
VANCROMBRUGGHE

Weduwnaar van Eugenie DE BUSSCHERE

Assebroek

90 j

GELUKWENSEN
. Op 21 augustus vierden Blanche ROSSEEL(niet ROSSEUW) en Michel VERMEERSCH hun diamanten
huwelijksjubileum.
. OTOP Etienne en KLAMER Inge vierden hun Gouden Bruiloft op 29 oktober 2016.
Het huwelijk had plaats op 26 oktober 1966.
. De Koninklijke Federatie Oprustgestelde Militairen Kring Beide Vlaanderen
wenst de jubilarissen van harte proficiat, en tevens wensen wij hen samen nog
vele gelukkige jaren.




5



2. Leden werven leden.
Het Internet, Facebook, Twitter, Linkedln, enz…zijn tegenwoordig veel gebruikte kanalen om ex collega’s
en vroegere vrienden, die men reeds vele jaren uit het oog had verloren, terug te vinden en te
ontmoeten.
Onze ervaring leerde ons dat deze netwerken verantwoordelijk waren om vele personen terug samen te
brengen tijdens een gezellige receptie, een lekkere maaltijd, een uitstap of een ontmoetingsmoment,
ingericht door onze vereniging KFOM- beide Vlaanderen.
Daarom onze vraag aan diegenen die gebruik maken van deze middelen om de ex collega’s, in West- en
Oost-Vlaanderen, in de andere provincies en/of in de BSD, te informeren over het bestaan en de
werking van KFOM - beide Vlaanderen en hen eventueel te vragen om lid te worden.
Op deze manier kan onze KFOM-familie verder groeien en kunnen vroegere vriendschappen opnieuw
worden aangehaald tijdens een volgende aangename samenkomst.
Lid worden is uitermate simpel : volg gewoon de richtlijnen op onze onderstaande website pagina :
“Hoe lid worden”.
http://www.knfom.buurtwijzer.be/
Dank bij voorbaat,
Het bestuur van KFOM - beide Vlaanderen.







3. 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 26 april 2017 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
Schriftelijke vragen moeten aan de Voorzitter gericht worden ten laatste voor 13 april 2017.
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 20 € per persoon op rekeningnummer BE28 9730 3699 4420
van Werner Hoppe Potentestraat 15 8000 Brugge.
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Mededeling: ASV 2016 en lidnummer
Uiterste datum van betaling 18 april 2017.
Bereikbaarheid en parking:
Van station NMBS met De Lijn bus 4 en /of 14 halte J & M Sabbestraat.
Voorstel agendapunten Algemene Statutaire Vergadering KFOM - Beide Vlaanderen van 26 april 2017
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Intrede van het vaandel
Toespraak en opening van de vergadering door de voorzitter
Eerbetuiging aan de overleden leden, Last Post.
Lezing van het verslag van de Algemene Vergadering van 2016
Werkingsverslag – overzicht werkjaar 2016
Financieel verslag
a. De penningmeester brengt verslag uit van de financiële toestand op 31 december 2016
b.Verificatieverslag van de rekeningtoezichters van het boekjaar 2016
c.Kwijting van de bestuurders
d.Vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage voor 2018
e.Raming begroting 2017
f.Aanwijzing van twee rekeningstoezichters voor het boekjaar 2017
Verkiezing conform de statuten
a.Vrijgesteld van verkiezing:
Dhr Dhr HOPPE – FOUQUET - VERPLANCKE
b. Zijn uittredend en herkiesbaar
Dhr Dhr BEUCKELS - DE BRABANDER - ALLEMEERSCH en VAN DEN BERGHE
c. Dhr VANDERSTRAETEN wordt voorgesteld als bestuurslid.
Er zijn twee plaatsen vacant voor de bestuursraad
Beantwoorden van schriftelijke vragen van algemeen belang.
( andere vragen zullen genoteerd worden en via ons tijdschrift beantwoord worden)
Slot en dankwoord van de voorzitter
Afsluiten van de vergadering door de Voorzitter en Belgisch Volkslied.







De Merel vertelt
Je wordt er niet wijzer door
en toch luister je
Middag op neerhof
Geen Petrus pleegde verraad
Toch kraait onze haan

R De Voogt
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4. 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 smakelijk diner.
Wanneer:
op dinsdag 29 aug 2017.
Waar:
in feestzaal “De Gouden Hoorn” Ieperstraat 1 te 8840-Staden,
tel 051/701023. (de ingang is rechts naast het gemeentehuis)
Programma: vanaf 12.15u ontvangst
12.30u aperitief aan tafel en maaltijd.
Menu:
Sprankelend aperitief (u aangeboden door de KFOM-Vl)
hapjes ( 2 koude en 1 warm)
&&&
Pompoenroomsoep.
Parelhoenborst & abrikozensaus
vergezeld van een boeketje gezond
aardappelkroketten.
&&&
Wandeling langs een buffet van zoetigheden,
begeleid
van een kopje koffie.
&&&
Wijnen: Grand vin du Languedoc-Chardonnay of
Côte. d’Ensérune-Dom. Mas de la Tour.
Water op tafel.
Prijs:
Inschrijven:

Opmerking:

40.00 EUR per deelnemer.
door storting, vóór 17 aug 2017, van €40,00 per persoon op
rekening IBAN BE80 9792 8381 9577
van
Van Acker Rony, Wijngaardstraat 6 te 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 19 aug 2017
te telefoneren naar Rony: 051 223850
of 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 29 aug 2017 te mogen verwelkomen.
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5. VOOR UW AGENDA: PLANNING 2017.
April

Woensdag 26 Apr: Algemene Statutaire Vergadering in het Grootseminarie te Brugge

Juni

Van 04 tot 15 Jun 2015. Reis naar Mallorca; vertrek uit Oostende,.
Organisatie: Jean-Pierre Van Den Berghe
21 Jul: Kathedraal Brugge; Nationale feestdag, Te deum

Juli
Augustus

Dinsdag 29 Aug: Maaltijd in de "GOUDEN HOORN" te Staden.
Organisatie: Rony Van Acker.
…
Daguitstap
September
Organisatie: Martin Fouquet
Oktober

Zondag 08 Okt: Jaarmis in de Militaire Kapel te Brugge.

??
Okt: Feestmaaltijd in 'Salons Biezemhof te Aalter.
November 1 Nov: O.L.Vr Kerk en Brugs Kerkhof: Herdenking slachtoffers beide wereldoorlogen.
11 Nov: Standbeeld Albert I, Herdenking wapenstilstand 1914
15Nov: Kathedraal Brugge; dag van de Dynastie,Te Deum
Dinsdag 21 Nov : Jaarlijkse Quiz & Hutsepot in Zaal 'Blauwe Toren' te Zuienkerke.
Organisatie Willy De Love.
December







6. IV-NIOOO Belangrijk bericht voor de veteranen.
Beste Veteraan
Na de Eerste Wereldoorlog werd het principe van ‘nationale erkentelijkheid‘ ingevoerd. De diverse
hiertoe opgerichte organisaties werden in 1981 samengevoegd tot het Nationaal Instituut voor
Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers.
In 2003 wordt er een nieuwe categorie van gerechtigden toegevoegd, met name de veteranen. Zo
ontstaat het Instituut voor Veteranen- Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en
Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO).
Deze instelling van openbaar nut had als kerntaken onder andere de sociale actie ten voordele van
zijn rechthebbenden, het doorgeven van de herinnering aan de verdiensten van de
rechthebbenden en de waarden waarvoor ze streden en het beheer van de Belgische
oorlogsgraven.
De afgelopen jaren werd er hard gewerkt aan het uitbouwen van de dienst veteranen binnen het
instituut en we willen u bij deze ook bedanken voor de vele hulp die we telkens mochten ervaren
9

bij oproepen om ons met getuigenissen en beeldmateriaal te ondersteunen bij de realisaties van
onze documentaires.
Op 31 maart 2017 houdt het IV-NIOOO op te bestaan in de actuele vorm. Op 1 april 2017 wordt dan
formeel het War Heritage Institute (WHI) opgericht.
Een overkoepelende overheidsdienst die onder meer zal bestaan uit de volgende federale
overheidsdiensten:
de competentie morele actie van het IV-NIOOO,
het Koninklijk Legermuseum,
het Fort van Breendonk,
de Historische Pool van Defensie en diverse sites zoals o.a.
het Fort van Loncin, de commandobunker van de Kemmelberg, de Bastogne Barracks, de
Dodengang, ...
Op diezelfde datum neemt tevens de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie
(CDSCA) de sociale actie voor de veteranen over.
Concreet heeft dit tot gevolg dat u zich voor vragen aangaande het statuut of de veteranenkaart
dient te wenden tot CDSCA.
Voor vragen betreffende veteranendag, de herinnering aan de zendingen en opdrachten evenals de
diverse documentaires over de operaties waaraan Belgische militairen hebben deelgenomen,
wendt u zich tot het War Heritage Institute, Hobbemastraat 8, 1000 Brussel.
We wensen u nogmaals te bedanken voor de fijne samenwerking en hopelijk tot binnenkort op één
van de volgende evenementen of projecten.
Met vriendelijke groeten,
Michel JAUPART
Administrateur-generaal a.i.
IV-NIOOO







In de kerseboom
Fluit de merel, hoog boven
vechtende mussen

Eenzaam verheven
Een kraai op het torenkruis
Kreten uitkrassend
R De Vooght
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7. Welkom bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
BELANGRIJK BERICHT : nieuwe situatie vanaf 1 april 2017

Mevrouw, Mijnheer,
Algemeen
Het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en
Oorlogsslachtoffers in haar huidige vorm houdt op te bestaan. Zo heeft de Belgisch federale overheid
beslist.
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), een federale overheidsinstelling die op vlak van
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering dezelfde taken uitvoert als de ziekenfondsen, neemt de
opdrachten terugbetaling van de medische kosten en sociale actie en de daarbij horende dienstverlening
aan de rechthebbenden over.
Vanaf de inwerkingtreding van de wet (vermoedelijk op 1 april 2017) staat de HZIV voor u formeel klaar om
de u vertrouwde dienstverlening verder te zetten.
Met andere woorden, de terugbetaling van medische en farmaceutische kosten en de sociale actie,
waarop u recht heeft, blijven onverminderd en onveranderd doorlopen. Het enige dat voor u verandert
is uw contactpunt (adres zie verder).
Medische Zorgen & Sociale Actie
Zoals gezegd verandert er niets aan de voorwaarden en/of de wijze waarop de terugbetaling van medische
en farmaceutische kosten aan de oorlogsinvaliden en de begunstigden op de remgelden momenteel
geregeld is. De werking van de diensten Medische Zorgen en Sociale Actie blijft behouden. De u
vertrouwde contactpersonen bij deze diensten blijven bij de HZIV te uwer beschikking staan.
We danken u alvast voor het jarenlange vertrouwen in het Instituut.
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering heet u welkom en staat klaar om u voortaan van
dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten.

Michel JAUPART
Administrateur-generaal
a.i.
IV-NIOOO

Christine MICLOTTE
Administrateur-generaal
HZIV

Instituut voor Veteranen-NIOOO – Regentlaan 45/46 – 1000 BRUSSEL - Tel.: 02/227 63 00
Nog enkele praktische gegevens
De HZIV opent - speciaal voor de oorlogsslachtoffers - binnen haar structuur een nieuwe directie. Dat
betekent dat u - als rechthebbende - voor uw ziekte- en invaliditeitsverzekering kan aangesloten blijven
bij uw huidige ziekenfonds.
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- Het Instituut voor Veteranen kan uw dossier (doktersattesten, medische nota’s, briefwisseling, enz … )
tot en met 28 februari 2017 behandelen. Op 3 maart 2017 sluit het Instituut haar werking met
betrekking tot de medische zorgen en de sociale actie definitief af.
- Voor de goede gang van zaken dient u bijgevolg - vanaf 1 maart 2017 - alle correspondentie
(doktersattesten, medische nota’s, briefwisseling,…) te sturen naar :
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Directie Oorlogsinvaliden
Troonstraat 30 A
1000 Brussel
Centraal nummer
02 /229 34 80
- Het onthaal bij het Instituut blijft voor u nog toegankelijk tot uiterlijk 3 maart 2017. Gelieve er rekening
mee te houden dat tijdens de verhuisperiode naar de HZIV uw dossier gedurende korte tijd niet kan
behandeld worden. We danken u alvast voor uw geduld en uw begrip.
- De telefoonnummers van uw contactpersonen blijven dezelfde.
- Voorlopig kan u nog de bestaande e-mailadressen van uw contactpersonen blijven gebruiken.
De nieuwe e-mailadressen zijn als volgt samengesteld:
eerste letter voornaam contactpersoon, volledige familienaam contactpersoon @hziv.be
Fictief voorbeeld: fred.vandamme@warveterans.be verandert in fvandamme@hziv.be







8. FOTOBOEK ONDERHOUDSWERKEN MERCATOR.
Het zeilschip Mercator heeft een grondige onderhoudsbeurt gehad. Binnenkort keert dit beschermd
erfgoed terug naar zijn vaste ligplaats in het Mercatordok te Oostende.
De verhaling op 29 september 2015 alsook de onderhoudswerken van de Mercator op de scheepswerf
werden bijna dagdagelijks vastgezet op foto door Rudy Laforce, lid van onze vereniging.
Een 500-tal foto’s van deze unieke werken zijn gebundeld met de nodige commentaar in een fotoboek. Je
waant je er op de scheepswerf zelf. Dit boek zal te koop aangeboden worden aan het onthaal Mercator
van zodra de driemaster Mercator terug te bezoeken is.
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9. Oproep Lidmaatschap VZW Zeilschip Mercator.

,
Onder de Hoge Bescherming
van Z.M. de Koning
Beste vrienden,
2016 is bijna voorbij en we kijken hoopvol uit naar een nieuw jaar met tal van activiteiten aan boord van
zeilschip Mercator en of O.129 Amandine.
Zoals iedereen weet bevindt Mercator zich momenteel (nog altijd) op de scheepswerf IDP voor
dringende herstellingswerken. Vorig jaar stond in deze tekst “Als alles vlot verloopt zijn we vanaf begin
mei 2016 terug op onze vaste stek”. Ondertussen weten we dat dit al met 365 dagen is opgeschoven!
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Door de nauwe samenwerking met de Vriendenkring van het Noordzeeaquarium krijgen ook de leden
van vzw Zeilschip Mercator driemaandelijks een kwalitatief en hoogstaand tijdschrift in de bus.
Dit jaar doen we opnieuw een warme oproep op uw steun en bijdrage en hopen dat u lid wordt (blijft)
van de vzw Zeilschip Mercator. Hieronder vindt u de verschillende formules.
Stuurman (sympathiserend lid)
Kapitein (steunend lid)
Commandant (beschermend lid)
Admiraal (erelid)

20 euro
50 euro
120 euro
250 euro

Als lid van de vzw Zeilschip Mercator mag u op vertoon van uw lidkaart steeds gratis aan boord van
Mercator en uiteraard ook aan boord van de O.129 Amandine.
Bovendien, wanneer u deelneemt aan de evenementen die we zelf organiseren kunt u als lid telkens
genieten van een korting van 05,00 euro op de deelnameprijs.
Rekeningnummer vzw Zeilschip Mercator: IBAN BE49 7330 4727 2271
(BIC KREDBEBB).
Word (blijf) lid van de vzw Zeilschip Mercator en help mee aan de toekomst en het behoud van het
maritieme erfgoed!
Met maritieme groeten,
In de komende weken worden de masten teruggeplaatst en wordt het schip volledig opgetuigd. Dat is
weliswaar het grote werk niet. De vrijwilligers hebben al enorm veel gedaan, maar er is wel nog wat
opkuiswerk binnen in het schip", zegt de directeur van de scheepswerf,De Vestele . Tijdens de laatste
week van maart komt de Mercator dan definitief terug op zijn ligplaats.







10. Registratie van de prepaid Simkaarten.
Het identificeren van anonieme simkaarten is een van de maatregelen die de federale regering vorig jaar
nam in de nasleep van de aanslagen van 22 maart. Mensen met een prepaid kaart hebben nog tot begin
juni de tijd om zich bij hun gsm-operator te identificeren.
Prepaid kaarten waren aantrekkelijk voor criminelen en terroristen die hun anonimiteit wilden
beschermen. Sinds december vorig jaar moeten mensen die een nieuwe prepaid simkaart kopen, hun
identiteit bij hun gsm-operator registeren. Dat moet de veiligheids- en inlichtingendiensten toelaten om
sneller de identiteit te achterhalen van de gebruikers.
Voor prepaid kaarten die al in omloop waren, geldt tot begin juni een overgangsperiode. De identificatie
kan makkelijk en op verschillende manieren, onder meer door het herladen van de simkaart met een
bankkaart, via online registratie met een elektronische identiteitskaart en bijhorende pincode, of in de
telefoonwinkel van de gsm-operator.
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Minister van Telecom Alexander De Croo melde in een persbericht dat, van de 3,4 miljoen prepaid
kaarten in omloop er midden februari bij de gsm-operatoren al één miljoen geregistreerd waren.







11. Terugbetaling van farmaceutische kosten.
Welke farmaceutische kosten betaalt de ziekteverzekering terug?
De ziekteverzekering (officieel ‘verzekering voor geneeskundige verzorging’) betaalt bepaalde
farmaceutische kosten volledig of gedeeltelijk terug. Er zijn wel een aantal voorwaarden.
Het gaat om de volgende categorieën:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

farmaceutische specialiteiten: geneesmiddelen geproduceerd door farmaceutische bedrijven,
magistrale bereidingen: geneesmiddelen die de apotheker zelf heeft bereid en die afgeleverd zijn
op basis van het voorschrift van een arts,
voorbehoedsmiddelen voor jongeren tot en met 20 jaar,
pijnstillers bij chronische zieken,
actieve verbandmiddelen,
radiofarmaceutische producten: producten bestemd voor diagnostische en/of
radiotherapeutische toepassingen in de geneeskunde die ofwel zelf radioactief zijn, ofwel
radioactief gemaakt worden (door combinatie met een radionuclide),
medische zuurstof,
weesgeneesmiddelen: geneesmiddelen gebruikt voor de diagnose, de preventie of de
behandeling van een zeldzame ziekte waarvoor er geen preventief middel, diagnostisch middel of
geen behandeling bestaat, of – als dat wel het geval is – die een significant voordeel bieden voor de
patiënt,
geneesmiddelen bij vruchtbaarheidsstoornissen,

‘Unmet Medical Need’: voor bepaalde innovatieve geneesmiddelen kan een tegemoetkoming worden
toegekend, zelfs nog voordat ze geregistreerd zijn. Dat is mogelijk wanneer ze gebruikt worden bij de
behandeling van een ernstige of dodelijke aandoening waarvoor geen therapeutisch alternatief bestaat.

Terugbetaling van medicatie
De ziekteverzekering betaalt sommige geneesmiddelen volledig of gedeeltelijk terug. Een geneesmiddel
is vergoedbaar als:
•
•
•
•

de apotheker een voorschrift opgesteld door een huisarts, een specialist, een tandarts of een
vroedvrouw krijgt
de apotheker het geneesmiddel aflevert
het geneesmiddel op een van de lijsten van de geneesmiddelen met terugbetaling staat
de terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd.

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets.
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In andere gevallen, is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (het
“remgeld” genoemd”).
Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, is je persoonlijk aandeel
kleiner. Het “resterende” bedrag van de kosten van het geneesmiddel betaalt het ziekenfonds terug aan
de apotheker in het kader van de derdebetalersregeling.
De Maximumfactuur (MAF) biedt elk gezin de garantie dat het niet meer moet uitgeven aan kosten
voor geneeskundige verzorging dan een bepaald maximumbedrag (plafond). Als jouw medische kosten
in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijg je de overige medische kosten volledig
terugbetaald.
Wanneer je het slachtoffer van een arbeidsongeval wordt, komt de verzekeringsmaatschappij van je
werkgever, of het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) in geval van een ongeval voor 1988, tussen in je
onkosten. De medische zorgen na het ongeval worden volgens het RIZIV-tarief terugbetaald. Schrijft je
arts je medicatie voor, dan wordt die volledig terugbetaald. Bij een ziekenhuisopname blijven de meeste
supplementen wel ten laste van de patiënt.
Bron: https://www.socialsecurity.be







12. 1917 De Derde Slag om Ieper, of de Slag om Passendale.
De Derde Slag om Ieper, van 31 juli tot 10 november 1917 werd uitgevochten aan de Ieperboog, door
Britse, ANZAC (Australiërs en Nieuw-Zeelanders) en Canadese troepen aan de ene zijde en het Duitse
leger anderzijds.
Op 31 juli 1917 begon de Britse veldmaarschalk sir Douglas Haig aan zijn Derde Slag om Ieper om de
Duitsers de genadestoot toe te brengen.
Zijn plannen, die hij ondanks tegenwerking van de Britse premier David Lloyd George wist door te
zetten, bestonden erin: het Duitse 4e leger van generaal Sixt von Armin ten val te brengen, langs de kust
op te rukken en noordwaarts richting Oostende en Zeebrugge te trekken om die havens, in die tijd door
de geallieerden verkeerdelijk aangezien voor de gevaarlijkste Duitse onderzeebootbasissen, te
heroveren.
Daarvoor liet hij het Britse 5e leger van generaal Hubert Gough in de richting van Pilkem aanvallen over
de hogere waterscheiding, in het noordwesten gesteund door het Franse 1e leger van generaal François
Anthoine en in het zuiden door het Britse 2e leger van generaal Herbert Plumer. Voor het eerst werd
een groot aantal tanks ingezet, om precies te zijn 216 Mark IV-tanks. De Duitsers waren op de hoogte
van de plannen en trokken een grote hoeveelheid artillerie en reserves bij de frontsector samen. Ze
legden zes hoofdweerstandslijnen aan met een totale diepte van tien kilometer. Omdat het
voorjaarsoffensief van de Franse generaal Robert Nivelle was mislukt en daardoor het moreel was
gebroken, waren de Fransen niet in staat de Britten daadwerkelijk te ondersteunen. Daardoor hadden
de geallieerden niet het numerieke overwicht dat nodig was voor een doorbraak.
Op 31 juli begon het aanhoudend te regenen en de volgende dag had iedereen de hoop al opgegeven.
De Britse artilleriebombardementen met 3019 kanonnen verstoorden de afwatering, maar de meeste
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Duitse kazematten bleven intact. De troepen kwamen nergens vooruit door de modder en op 2
augustus 1917, na een opmars van maximaal twee kilometer, lag het offensief stil. Duitse
tegenaanvallen dreven de Britten weer gedeeltelijk terug. Pas op 16 augustus 1917 werd de opmars
hervat. Het Britse 5e leger viel meer naar het noorden Langemark aan, maar stuitte op een hardnekkige
verdediging. Die maand beliepen de verliezen aan doden en gewonden ongeveer 75.000 geallieerden en
50.000 Duitsers. De Britse pers werd eerst wijsgemaakt dat een grote overwinning was behaald. Toen
echter bleek hoeveel gewonden er naar de Britse hospitalen werd gebracht, viel de mislukking niet
langer te verbergen en stortte aan het thuisfront het moreel in.
Een maand later, na een gevechtspauze tijdens een periode van warm weer die de grond opdroogde,
verschoof het offensief op 22 september 1917 weer zuidwaarts en viel het Britse 2e leger van generaal
Herbert Plumer aan op de heuvelrug ten oosten van Ieper. Hij koos voor een methodische aanval over
een smal front, begeleid door gordijnvuur. De concentratie aan manschappen en artillerie was zo groot
dat de voorste Duitse linie weggevaagd werd.
Tot 25 september 1917 streed hij zo bij de steenweg Ieper-Menen. Beide zijden verloren zo'n 20.000
man. De verliesverhouding verbeterde voor de Britten, maar de terreinwinst was slechts 1000 meter. Op
26 september 1917 verloor het geallieerde leger 17.000 manschappen bij de verovering van het
Polygoonbos. Plumer eindigde het offensief op 4 oktober 1917 met de verovering van Broodseinde. Dit
kostte 26.000 geallieerde soldaten het leven. De Duitse verliezen waren even groot.
Ondertussen raakte het Duitse opperbevel sterk verontrust. Omdat het artillerievuur alle Duitse
eenheden uitdunde, die in de laatste weerstandlinies verdicht waren, had het Duitse leger in Vlaanderen
in feite de helft van zijn gevechtskracht verloren. De divisies verloren hun samenhang toen zelfs bij de
kleinste eenheden nog een derde van de manschappen werd uitgeschakeld. De Duitsers overwogen zich
terug te trekken en besloten de laatste linies niet meer ten koste van alles te heroveren.
Van 4 oktober tot 9 oktober 1917 was het de beurt aan de Australiërs om bij Tyne Cot aan te vallen. Ze
werden echter door het noodweer gehinderd. Een week eerder dan normaal brak het rustige herfstweer
en voortdurende slagregens maakten het terrein volledig onbegaanbaar. De omstandigheden
waaronder nu gevochten werd, behoren tot de slechtste uit de wereldgeschiedenis. Generaals aan
beide zijden beschreven het terrein als een hel op aarde. De offensieven werden echter niet afgelast. De
helft van het terrein bestond nu uit modder waar men slechts kon lopen door er plankieren aan te
leggen; de andere helft was water waarin duizenden halfvergane lijken ronddreven. Gewonden waren
reddeloos verloren en zakten in het slijk weg.
Het was dan ook niet verwonderlijk dat de Australiërs geen noemenswaardige vooruitgang boekten,
ondanks een verlies van 13.000 man. Ze veroverden echter toch nog de eerste Duitse frontlinie en de
daaromheen liggende kazematten en bunkers.
Veldmaarschalk Haig bleef vastbesloten om bij Ieper vóór de winter tot een doorbraak te komen. Op 12
oktober 1917 viel hij Passendale aan, maar zonder succes. Opnieuw verloor men zo'n 13.000 man.
Omdat er geen vooruitgang werd geboekt, bleven duizenden gewonden stervend in het niemandsland
achter. Op 14 oktober stonden de Duitsers toe dat lijken en gewonden opgehaald werden. Op 26
oktober 1917 probeerden de Canadese korpsen het opnieuw maar hun opmars werd vertraagd door de
modder en het Duitse gifgas.
Op 6 november 1917 leek er aan de Derde Slag om Ieper een eind te komen doordat Passendale, viel.
De volgende dag bezocht voor het eerst een stafofficier, luitenant-generaal Launcelot Kiggell, in een
auto het front. Hij barstte in tranen uit en mompelde: Good God, did we really send men to fight in that?
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(Goede God, hebben wij mannen hier naartoe gestuurd om hierin te vechten?) Het antwoord was: 'It's
worse further up on...' (Verderop is het erger...).
De totale Britse verliezen aan het Westelijk Front tussen 31 juli en 1 december bedroegen 448.614 man
aan doden, gewonden, zieken, deserteurs, vermisten en krijgsgevangenen, waaronder 244.897 aan de
frontsector van het offensief, zieken en deserteurs niet meegerekend. In aanmerking nemend dat zelfs
bij een puur verdedigende opstelling ook zo'n 50.000 man door artillerievuur uitgeschakeld zouden zijn,
moet men de extra verliezen door het offensief op een kleine 200.000 man stellen, een derde daarvan
gesneuveld. De totale Duitse verliezen in Vlaanderen gedurende dezelfde periode bedroegen 270.710
man. Bij de Fransen vielen ongeveer 8500 doden, de overige verliezen zijn niet bekend. De totale
verliezen door dit offensief aan beide zijden bij elkaar optellend komen we aan ruwweg 450.000 man.
Dit is een overweldigend aantal slachtoffers in verhouding tot de slechts acht kilometer die het front
verschoven is, maar helaas geen uitzondering in deze oorlog.
Sir Douglas Haig kreeg de schuld omdat hij niet de gewenste doorbraak kon forceren. Hij dacht dat de
Duitse troepen op instorten stonden en wilde daarom niet opgeven. Hij bleef echter aan als Brits
opperbevelhebber in Frankrijk.
Met deze slag werd het hoofddoel bereikt om een belangrijk deel van het Duitse leger door de Britse
artillerie uit te schakelen. In aanmerking nemend dat zonder kanonvuur de normale verliesratio in deze
omstandigheden ongeveer één op tien zou geweest zijn, is het succes van de Britse artillerie inderdaad
opmerkelijk. Het was eigenlijk een geplande uitputtingsslag. Desalniettemin geldt de slag tegenwoordig,
meer nog dan de Slag om de Somme, als hét voorbeeld van een zinloze aanval.
De slag was afgelopen op 10 november 1917. Behalve de uitputting van het Duitse leger had de slag
vooral negatieve effecten aan de zijde van de Britten
Het resultaat van Haigs Flanders Offensive is bedroevend. Na 100 dagen zijn de geallieerde troepen
amper acht kilometer opgerukt. De menselijke tol is enorm. 250.000 Britten zijn gesneuveld, gewond of
vermist, een kwart van alle ingezette manschappen. Aan Duitse zijde liggen de verliezen iets lager.
Toch is de Slag van Passendale medebepalend voor de afloop van de oorlog. Doordat de Duitsers in het
noorden door Britse troepen worden gebonden door het daar gevoerde offensief, kunnen ze in het
zuiden geen offensief inzetten tegen de Franse troepen.
Tijdens de Slag van Passendale verliezen de Duitsers ook enorme hoeveelheden materieel die door de
Duitse industrie niet meer kunnen worden aangevuld.
Haig heeft Zeebrugge nooit bereikt, maar met zijn uitputtingsslag heeft hij de Duitsers net die reserves
ontnomen die ze in 1918 te kort komen om de oorlog te winnen. De Materialschlacht van 1917 zal de
Duitsers een jaar later alsnog fataal worden
Aan de Duitse kant nam de auteur Ernst Jünger (1895-1998) als soldaat aan de slag deel. Zijn ervaringen
beschreef hij in zijn eerste roman In Stahlgewittern.
Bron: wikipedia
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