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1.NIEUWS VAN ONS SECRETARIAAT.
Nieuwe leden.

☺

Wij verwelkomen volgende nieuwe leden in ons midden en hopen ze regelmatig
op onze activiteiten te mogen begroeten.
Mr
Mr
Mevr

DE RYCK Wilfried
DE LATHOUW ER Luc
HANSON Marie-Claire

Emiel Raeckestraat 14
Blauwvoetstraat 16
Wilgenlaan 19 A

8430
8310
8860

WESTENDE
ASSEBROEK
LENDELEDE

805
825
1141

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

DECLERCQ Raphaël

Prof Sebrechtsstraat 1

8000

BRUGGE

86 j

Mr

NEELS Alain

9000

GENT

58 j

Mr
Mr
Mevr

DEW ULF Marcel
MYLLE Ronie
BORDES Yvette

8400
8460
8400

OOSTENDE
ETTELGEM
OOSTENDE

84 j
67 j
75 j

Mevr
Mr
Mevr

VANDER BRUGGEN Gaby
CLAEYS Roger
BORIES Suzanne

9630
8560
8320

ZWALM
WEVELGEM
Ruddervoorde

84 j
88 j
91 j

Mevr
Mevr

VAN HYFTE Georgette
BAILLEUL Sylvia

8310
8200

SINT-KRUIS
SINT-MICHIELS

91 j
76 j

Mr
Mr
Mevr

AMEYE Georges
DE VOOGHT Alfred
MUS Elisabeth

Zoon van NEELS Adelin en
Marcellina DE RUYTTER
Zeedijk 106 bus 4
Dorpsstraat 118
Echtgenote van Willy
VYNCK
Moeder van Rudy LIPPENS
Vrijheidsstraat 143
Echtgenote oud-bestuurslid
Jacques CORNETTE
Julius Delaplacestraat 38
Echtgenote van Robert DE
CONINCK
Onderwijsstraat 11
Wellingstraat 184
Keizerstraat 34 bus 2

8600
9070
8310

MENEN
DESTELBERGEN
SINT-KRUIS

81 j
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ONZE WELGEMEENDE GELUKWENSEN
.Op 12 juli 2012 vieren Mr. & Mevr Kamiel PAEPE en Jeanne VANHOVE hun
“Diamanten huwelijksverjaardag”

Aan de jubilarissen van harte proficiat.

  ……   ……   .…..  
TE NOTEREN
Zondag 21 oktober om 10 uur Jaarlijkse herdenking van onze dierbare
overledenen in de Militaire kapel te Brugge met het Sint Henricuskoor
van RUMBEKE
GOED OM TE WETEN
Als 65 + kun je bij alle kranten een abonnement nemen aan verminderde prijs,
daarvoor neem je contact op met de klantendienst van de krant met
vermelding dat je 65 + bent. Meestal volstaat het om een kopie van je
paspoort op te sturen om te kunnen genieten van deze korting

  ……   ……   .…..  
2.Verslag van de A. V. van 15 mei 2012 te BRUGGE.
• Intrede van het vaandel.
• Opening van de vergadering met een welkomstwoord van de voorzitter. Hij
stelt de nieuwe bestuursleden voor. Dhr Erik ALLEMEERSCH en Jean-Pierre
VAN DEN BERGHE worden verkozen tot de volgende ASV. Dhr Martin
FOUQUET en Johan VERPLANCKE worden verkozen voor twee jaar.
Hij heet iedereen van harte welkom op de vergadering. Hij verwelkomt de nieuwe
nationale voorzitter Dhr Robert LAUWEREINS.
• Toespraak van de nationale voorzitter.
• Eerbetuiging aan de overleden leden.
De penningmeester leest de namen voor van de overleden leden in 2011.
• Lezing en goedkeuring van het verslag van de A.V. van 2011 te
Zedelgem.
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In 2011 werd de ASV gevierd in de Salons Denotter ter gelegenheid van het
diamanten jubileum van onze vereniging. Het was uiteraard een verkorte ASV waar
onze voorzitter een korte historie schetste van de vereniging en er was een
herdenkingsminuut voor onze overleden leden. Dhr A Cornillie en H Lauwereins
zullen de boekhouding van 2011 controleren.
Het verslag is eenparig aanvaard en goedgekeurd.
•
Werkingsverslag – overzicht werkjaar 2011.
Gemiddelde deelname van de leden aan de activiteiten in 2011
DATUM
25 Jan
14 Feb
19 Mei
09 Jun
23 Jun
13 Sep
12 Okt
16 Okt
22 Nov

EVENEMENT
Nieuwjaarsreceptie
Valentijn
Daguitstap HALLE
ASV
Reis CYPRUS
Staden
Eeklo
Eucharistieviering
Quiz en hutsepot
Gemiddeld

DEELNAME
202
111
28
164
42
119
124
85
124
111

Het informatieve luik, het verspreiden van een driemaandelijks tijdschrift,
waarin alle mogelijke informatie verschaft wordt.
De informatie is een gevarieerde informatie, en gaat van inlichtingen over de
pensioenen, verslagen van de vergaderingen op nationaal vlak, enz.
• Het luik hulpbetoon, met als prioriteit het opmaken van dossiers
“overlevingspensioen en begrafenisvergoeding”, dit voor de weduwen van de
overleden leden.
Het hulpbetoon wordt zeer op prijs gesteld. Het is ook een steun voor de
betrokken personen.
In 2011 is er hulp geboden bij 35 pensioendossiers.
• Vergaderingen van het Bestuur, er zijn 6 vergaderingen gehouden, waarin alle
activiteiten besproken zijn. In de vergaderingen worden alle positieve en
negatieve aspecten van iedere activiteit besproken.
• Twee leden van het bestuur Dhr HAENEBALCKE en LAUWEREINS nemen
deel aan de 4 vergaderingen van het Nationaal Comité te Brussel, en het
verslag verschijnt in ons informatieblad.
• Deelname aan vaderlandslievende plechtigheden. Onze vaandeldrager was
tegenwoordig op 27 vaderlandslievende plechtigheden en/of begrafenis van
overleden leden.
Financieel verslag
•
a) De penningmeester brengt verslag uit van de financiële toestand op 31 december
2011.
•
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b) Verificatieverslag van de rekeningtoezichters – boekjaar 2011.
Dhr Albert CORNILLIE en Dhr Hendrik LAUWEREINS hebben de controle van de
boekhouding 2011 uitgevoerd. Dhr Albert CORNILLIE leest het proces-verbaal van
de controle van de boekhouding voor
Er wordt Kwijting gegeven aan de penningmeester en de Raad van Bestuur
c) Mr VAN QUICKELBORNE Robert en Mr VANLAEKE Willy stellen zich voor om de
boekhouding te controleren.
d) Geen wijziging voor de lidmaatschapsbijdrage voor 2013.
•
Verkiezing conform de statuten.
Vrijgesteld van verkiezing:
Dhr HAENEBALCKE-HOPPE-MUYLLE-SCHREINE en SEYE.
Zijn uittredend en herkiesbaar
Dhr BEUCKELS-DE BRABANDER-LAUWEREINS en SPILIERS.
Gegeven het feit (conform Art 23 Reg Inwendige Orde)
• Dat er niet meer kandidaten zijn dan de statutair voorziene functies
• Aangezien er geen opmerkingen dienaangaande worden naar voren
gebracht
• worden zij automatisch verkozen voor een mandaat van twee jaar.
•
Varia.
Voorstel tot wijziging aan het Reg van inwendige orde;
Er wordt beslist door de vergadering dat vanaf 2013 GEEN lidkaarten meer worden
uitgedeeld.
Het betalingsbewijs van de financiële instelling geldt als lidkaart.
Het lidnummer staat op ieder tijdschrift boven uw naam.
Er is beslist om het lidmaatschap van de NVC(Nationaal verdedigingscomité) op te
zeggen.
• Afsluiten van de vergadering door de voorzitter en Belgisch Volkslied.
•

Reglement van inwendige orde

Oude versie
Artikel 7: De leden worden in het bezit
gesteld van een persoonlijke lidkaart, dit
om hun lidmaatschap te bewijzen

Nieuwe versie
Artikel 7: Er worden geen lidkaarten
meer verdeeld, het uittreksel van de
financiële instelling geldt als lidkaart. Het
lidnummer staat op de adreslabel van
het driemaandelijks informatieblad,
boven de naam.

Artikel 14: . een postcheckrekening 0000313443-36
Artikel 26 d: (laatste paragraaf) staat in
voor de tijdige in bezitsstelling der
lidkaarten
Artikel 32 a: Slechts de leden in regel
met hun bijdrage zijn stemgerechtigd op
vertoon van hun lidkaart

Artikel 14: een PCR BE46-0000-31344336
Artikel 26 d: (laatste paragraaf) er
worden geen lidkaarten meer uitgereikt
Artikel 32 a: Slechts leden in regel met
hun bijdrage zijn stemgerechtigd.
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3. Toespraak van de Nationale voorzitter.
Toespraak gehouden tijdens de A. V. van de KNFOM-Vl te Brugge
op 15 mei 2012
Geachte Dames en Heren, leden van de KNFOM-Vl
Ik vind het fijn dat de voorzitter van de Kring Beide Vlaanderen mij heeft uitgenodigd
om als kersverse nationale voorzitter een woordje tot jullie te richten.
Voor de meesten onder jullie ben ik geen onbekende en jullie kennen mij als BOB.
Toch wil ik mij eens nader voorstellen.
De naam is Lauwereins Robert en ik woon te Drongen. Als knaap van 16 jaar begon
ik als beroepsmilitair NAVO-vrijwilliger bij de toenmalige Luchtmacht. Na een
opleiding te Evere was ik als weerkundig waarnemer gedurende twee jaar actief bij
de Weerkundige Dienst van de Luchtmacht op de basis Koksijde. Daarna volgde een
mutatie naar de BSD, waar ik gedurende 2 jaar deel uitmaakte van de Sectie Meteo
bij het 3de Artilleriebataljon te Siegen. En toen ben ik rijkswachter geworden. Dertig
jaar lang werkte ik in het militaire milieu als officier van gerechtelijke politie bij het
Gerechtelijk Detachement van de Krijgsraad te Gent. Zo heb ik beroepshalve in de
loop der jaren zeer veel militairen leren kennen, in alle rangen en graden, zowel bij
de Luchtmacht – Zeemacht – Medische Dienst als de Landmacht.
Toen ik één jaar met pensioen was, werd ik door mijn vriend Marcel, een
gepensioneerde militair, gevraagd om lid te worden van de KNFOM-Vl. Na enkele
jaren lidmaatschap werd ik gevraagd om commissaris te worden bij de Raad van
Beheer van de Beide Vlaanderen en zes jaar later werd ik gevraagd om te zetelen in
het Nationaal Comité van de KNFOM-B. Vier jaar geleden werd ik op een nationale
statutaire vergadering te Gent verkozen tot nationale 1 ste vicevoorzitter onder het
voorzitterschap van wijlen Guy Crommelinck. Guy overleed, na een zware slepende
ziekte, op 16 februari 2012. Een week geleden – op 07 mei 2012 – werd ik door het
Nationaal Comité van de KNFOM-B gevraagd en verkozen tot nationaal voorzitter.
En wat verwacht men nu van de nationale voorzitter.
In de eerste plaats is het zijn taak om de collegialiteit van de diverse Kringen te
garanderen. Hij moet er voor zorgen dat er een goede verstandhouding heerst
tussen de Kringen Limburg-Antwerpen – Beide Vlaanderen – Brabant en
Henegouwen. Anders gezegd, het is zijn taak om ervoor te zorgen dat de 2.800
leden, verspreid over de verschillende provinciën, zich goed voelen in hun
vereniging. De Kring Beide Vlaanderen is de grootste Kring en legt bijgevolg het
meeste gewicht in de schaal. Wanneer de Kring Beide Vlaanderen op een
vergadering van het Nationaal Comité een bepaald onderwerp op tafel legt, dan
wordt er gegarandeerd met aandacht geluisterd.
Dit is ondermeer het geval geweest tijdens de vergadering van het Nationaal Comité
te Brussel op 07 mei 2012. De Kring Beide Vlaanderen heeft het voorstel gelanceerd
om de nationale vereniging, de KNFOM-B dus, los te koppelen van het Nationaal
Verdedigingscomité van de Gepensioneerden van de Openbare Diensten. U moet
weten dat de Kring Beide Vlaanderen jaarlijks een bijdrage betaalt – een deel van
jullie lidgeld – aan het Nationaal Comité die op haar beurt een deel doorschuift aan
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het NVC. Nu een onderzoek heeft aangetoond dat het NVC in de loop van de
voorbije jaren geen enkel positief resultaat heeft gerealiseerd op het vlak van haar
tussenkomsten bij de politieke mandatarissen die het voor het zeggen hebben inzake
onze pensioenen, vakantiegeld en andere pecuniaire aangelegenheden, is het
helemaal niet ondenkbaar dat de KNFOM-B zich zal terugtrekken uit het Nationaal
Verdedigingscomité.
Ik zou van de geboden gelegenheid gebruik willen maken om aan de statutaire
vergadering te vragen: “stappen wij er uit of stappen wij er niet uit? “
Het typische voor de KNFOM-B is dat de vereniging garant staat voor de loyaliteit
tussen de diverse Kringen en de democratische sfeer en de onafhankelijkheid ten
opzichte van de andere Kringen. De KNFOM-B zet zich in om, telkens wanneer zij
erom gevraagd wordt, zaken te realiseren die voor een provinciale Kring praktisch
niet haalbaar zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat de KNFOM-B stappen
onderneemt bij de Hogere Directie van Defensie.
Ik zou willen eindigen met een bijzondere huldiging. Zoals jullie zien hebben wij een
standaard. Die wordt sinds augustus 2007 met fierheid gedragen tijdens officiële
plechtigheden door onze zeer plichtbewuste vaandeldrager. Om die reden heeft het
de minister van Defensie behaagd om het Erediploma van Vaandeldrager toe te
kennen aan onze vaandeldrager die deze functie met waardigheid en toewijding
vervult in de schoot van de vaderlandslievende vereniging KNFOM-B : Lionel Seye.
Ik dank jullie voor de aandacht.

  ……   ……   .…..  
4. Kon. Nat. Fed. van Oprustgestelde Militairen van België.
VERSLAG VERGADERING VAN HET NAT. COMITE VAN 08 mei 2012
Plaats van de vergadering: Club Prins Albert te Brussel.
Aanwezig:
Federaal bestuur: Lauwereins Robert – De Vilder Pierre
Kring Brabant: De Vilder Pierre – De Ryck Hedwig
Kring Henegouwen: Cauwel Gérard
Kring Limburg-Antwerpen: Smolders Eugène
Kring Beide Vlaanderen: Lauwereins Robert – Haenebalcke Antoine –
Beuckels Daniël
Verontschuldigd: Sonvil Norbert - Bastin Georges
1.Verslag van de vergadering van 07 februari 2012
Elk lid van het Nationaal Comité heeft het verslag van de vergadering van 07 februari
2012 ontvangen. Er worden geen opmerkingen noch wijzigingen geformuleerd.
Nr 163 van Jan 2012
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2.Kasverslag
Gelet op de afwezigheid van de penningmeester Sonvil Norbert wordt er geen
kasverslag voorgelegd.
Uit de voorgaande verslagen van het Nationaal Comité blijkt dat er de vijf laatste
vergaderingen geen kasverslag werd voorgelegd of bezorgd door de
penningmeester. Het laatste kasverslag werd voorgelegd tijdens de vergadering van
01 februari 2011. Geen enkel lid van het Nationaal Comité heeft een idee over de
huidige toestand van het vermogen van de KNFOM-B. De penningmeester die
verontschuldigd is, wordt bij deze gevraagd om zo spoedig mogelijk een
gedetailleerd kasverslag op te maken en het over te maken aan het adres van de
voorzitter.
Uit navraag bij de Bank van de Post blijkt dat op 17 februari 2012 het saldo op de
rekening van de KNFOM-B 3.590,17 € bedroeg.
3.Opvolging van de Nationale Voorzitter
Pierre De Vilder die tijdens de voorgaande vergadering van 07 februari 2012 werd
verkozen tot nationale voorzitter, in opvolging van wijlen Guy Crommelinck, stelt de
functie beschikbaar. Gezien zijn hoge leeftijd en zijn mobiliteitsbeperking acht hij zich
niet in de mogelijkheid om de functie op een adequate wijze uit te voeren.
Met eensgezindheid van stemmen wordt Robert Lauwereins van de Kring Beide
Vlaanderen verkozen tot nationale voorzitter. Hij zal de functie waarnemen tot de
eerstvolgende nationale statutaire vergadering.
4.Nationale Statutaire Vergadering in 2013
De nationale statutaire vergadering zal doorgaan op zaterdag 20 of op zaterdag 27
april 2013 te Marcinelle. Cauwel Gérard zal via mail Mevr. Santi – de directrice van
het ontmoetingscentrum Bois du Cazier – contacteren om de definitieve datum vast
te leggen. Van zodra de datum gekend is zal de nationale voorzitter worden ingelicht.
De Kring Henegouwen zal bij het inrichten van de nationale statutaire vergadering in
2013 van de KNFOM-B een financiële steun ontvangen van 250,00 €.
5.Nationaal Verdedigingscomité (NVC)
Door de Kring Beide Vlaanderen wordt de werking van het NVC in vraag gesteld. Uit
een analyse van de periodieke verslagen van het NVC - vanaf januari 2005 tot heden
- blijkt dat deze vereniging weinig of geen resultaten realiseert. De voorzitter van de
Kring Beide Vlaanderen Beuckels Daniël oppert het voorstel om het lidmaatschap
van de KNFOM-B bij het NVC op te zeggen. Hij verwijst hierbij naar een stemming
onder de bestuursleden van de kring Beide Vlaanderen, waarbij alle bestuursleden
gekozen hebben voor de verbreking van het lidmaatschap bij het NVC.
De Ryck Hedwig, die de KNFOM-B sinds mei 2008 vertegenwoordigt in het NVC,
bevestigt dat het NVC niet de resultaten bereikt die zij beoogt. Dit zou te wijten zijn
aan de houding van de politieke mandatarissen en aan meningsverschillen in de
schoot van het NVC. De Ryck Hedwig zal tijdens de eerstkomende vergadering van
het NVC aan het bestuur mededelen dat de KNFOM-B overweegt om uit de
vereniging te stappen.
6. De Kring der Beide Vlaanderen en de KNFOM-B
Namens het bestuur van de Kring Beide Vlaanderen brengt Beuckels Daniël ons ter
kennis dat die Kring het inzicht heeft om niet langer lid te blijven van de KNFOM-B.
Het bestuur der Beide Vlaanderen stelt zich de vraag : “ Wat heeft de KNFOM-B ons
eigenlijk te bieden? “ Elk aanwezig bestuurslid van de diverse Kringen krijgt de

Nr 163 van Jan 2012
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gelegenheid om zijn visie weer te geven. De vertegenwoordigers van de Kringen
reageren zeer ontgoocheld en zouden het zeer spijtig vinden mocht de Kring Beide
Vlaanderen uit de nationale vereniging stappen. Gezien de Kring Beide Vlaanderen
de grootste Kring is op nationaal vlak, zou dit een zeer nefaste invloed hebben op de
loyaliteit en het kameraadschappelijk karakter van de nationale vereniging. Op vraag
van de KNFOM-B zal Beuckels Daniël bij het bestuur van de Kring Beide Vlaanderen
de reacties van de diverse Kringen bespreken en nota nemen van hun beslissing.
De uittreding van een Kring zou een naamsverandering van de desbetreffende Kring
tot gevolg hebben.
7.Volgende vergadering van het Nationaal Comité: dinsdag 04 september 2012 in
de Club Prins Albert.
De leden die wensen deel te nemen aan de gezamenlijke lunch op 04 september
2012 worden verzocht zich te laten inschrijven bij Lauwereins Robert voor 20
augustus 2012.
Lauwereins Robert
Nationale voorzitter
Beekstraat 132 - 9031 Drongen 09/226 75 28 – robert.lauwereins@skynet.be

  ……   ……   .…..  
5.DAGUITSTAP NAAR GENT OP 22 05 2012
Beste Vrienden en Vriendinnen,
Een kleine herinnering aan de daguitstap in Gent op 22/05/2012.
Iedereen was naar ik hoop zeer tevreden, het weer zat mee en wij hebben niet teveel
moeten wandelen.
Het was een zeer boeiende lange boottocht met 28 ingeschrevenen plus gids en
kapitein, ook kregen wij zeer goede uitleg over heel wat thema’s
Na een lekkere maaltijd nog er een bezoekje aan het Patershol en het Augustijnen
klooster met als afscheiddrankje een lekkere frisse Augustijn van het vat.
Ik wil mij bij alle deelnemers bedanken en tot volgend jaar.
Jozef

Iets als een nachtegaal
Is aan ’ t fluiten in de tuin,
Je belet mij het werken

Nr 163 van Jan 2012
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  ……   ……   .…..  
Niet luisteren naar
Een vertellende merel,
…onwelvoegelijk
Nr 163 van Jan 2012
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6.DE REGIO ROESELARE NODIGT UIT
“De tw eed e d i n sd ag van sep temb er , ro n
d d e no en
d an i s h et i n “De Go u d en Ho o rn ” i n Stad
en te d o en. ”
De regio Roeselare heeft het genoegen de leden van de KNFOM-Vl. en hun dame
of partner uit te nodigen op een lekkere maaltijd.
Wanneer: op dinsdag 11 september 2012.
Waar:
in feestzaal “De Gouden Hoorn” Ieperstraat 1 te 8840-Staden.
(de ingang is rechts van het gemeentehuis)
Programma:
•

Ontvangst:

12.15uur.

•

Aperitief:

12.30uur.

•

Maaltijd:

12.45uur.

• Menu: Sprankelend aperitief met een fijne knabbel bij de eerste babbel.

•

(aangeboden door de KNFOM-Vl)
Romig soepje van komkommer.
Parelhoenfilet in een herfstgarnituur, wildsaus en
aardappelkroketten.
Minicaroussel van nagerechtjes.
Koffie.
Dranken:
2 consumpties naar keuze:
Wijn

Vin de pays d’Oc- Chardonnay (wit).
Côt. Du Languedoc-Chât. La Matte (rood).
Pils of frisdrank.
Water op tafel.
Deelnameprijs:
27.50EUR per persoon
Inschrijven: door storting, vóór 30 aug 2012, van 27.50EUR per deelnemer
op rekening IBAN BE80 9792 8381 9577 en BIC ARSP BE 22
van VAN ACKER RONY, Wijngaardstraat 6 te 8800-Roeselare
met als vermelding: lidnr, naam en voornaam, aantal deelnemers.
Opmerking: Plaatsen aan tafel reserveren kan, door na betaling en graag ten laatste
op zaterdag 01 sep of te telefoneren naar Rony op tel: 051 223850
of te mailen naar: vanacker.debruyne@telenet.be
! ! ! In de centrumstraten van Staden is de blauwe zone van
toepassing.
Vrij parkeren kan achter de kerk of op het stationsplein (100m richting
Zarren)
We hopen U te mogen verwelkomen op 11 september.

Nr 163 van Jan 2012
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  ……   ……   .…..  
7. FEEST van de KNFOM-VL in EEKLO
Wanneer de zomer voorbij zal zijn
Blijft de zon schijnen in een glaasje wijn
De KNFOM-VL denkt al aan een royaal feest
Daarom zijn wij bij de MIMOSA langs geweest
De leden en hun dames van de KNFOM-VL worden bij deze van harte uitgenodigd
op het jaarlijks exquis banket dat doorgaat in de Salons MIMOSA te 9900 EEKLO –
August Van Ackerstraat 19 – Tf 09 337.34.39 op :
Dinsdag 02 oktober 2012
Deuren open om 12.00 uur.
Banket om 12.45 uur.
De muzikale omlijsting, en de danspartij wordt u graag aangeboden door de KNFOMVl en wordt geanimeerd door de fantastische Eddy Viaene uit Gistel.
MENU
Aperitief – toastjes
*****
Gebakken Sint-Jakobsvruchten, fluweel van gebrande aardpeer en kastanje, chips
van zoete aardappel en daikon.
******
Hertenbout met Pommerolsaus, witlof in dennenhoning, gratin van vijgen en
veenbessen, kroketten.
******
Normandische appeltaart met sabayon van Calvados.
******
Mokka naar hartenlust.
Wijnen tijdens het banket.
- Domaine La Baronnière Colombard Chardonnay 2010
-

Domaine Belle Epine, Merlot, Syrah 2010

Water of bier voor hen die geen wijn drinken.
Tijdens het banket zijn de dranken in de prijs inbegrepen. Na het banket zijn de
dranken voor eigen rekening.
INSCHRIJVING
48,00 € per persoon door over te schrijven voor 20 september 2012 op rekening
088-2328723-39 of BE13-0882-3287-2339 van KNFOM-Vl Regio Gent – Oude
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Abdijstraat 54 – 9031 Drongen, met vermelding “ 02.10.2012 “ + lidnummer + aantal
deelnemers.
Wens je een tafel te reserveren, samen met jouw beste vrienden (maximum 8
personen) dan kan je dit per brief of per mail melden (voor 20 september 2012) aan
Lauwereins Robert – Beekstraat 132 – 9031 Drongen – email
robert.lauwereins@skynet.be. Zeker niet vergeten de naam en voornaam van je
tafelgenoten duidelijk te noteren en je te informeren of zij wel degelijk deelnemen aan
het banket.

  ……   ……   .…..  
8. INVLOED EN MACHT
Wie iets wil bereiken of voor elkaar wil krijgen, heeft meestal invloed en macht nodig.
Beide woorden roepen vaak weerstand op. En toch, ook wij de miljoenen ouderen en
veelal kwetsbare mensen vragen om meer aandacht in de maatschappij. Als we die
aandacht willen krijgen, die we verdienen hebben we invloed nodig.
Van de kant van ondernemingen, banken en ook op andere gebieden wemelt het van
invloed, pressie en lobby’s. Het is dus evident en zinvol te vragen hoe het staat met
de invloed van de diverse ouderenverenigingen(bonden) t.o.v de politieke
besluitvorming
In een invloedsproces onderscheiden we:
a. het vaststellen van de problemen en de doelstellingen
b. het ondernemen van invloedspogingen.
Allereerst de problemen. Uiteraard moeten we weten waar het om gaat m.a.w waar
het schort. Soms zijn wij de ouderverenigingen wat dat betreft vaak onduidelijk, en
gaan we voorbij aan de noden van de ouderen zelf. In veel gevallen doen bonden de
tactische vergissing de probleemstellingen te volgen die door de politici in de mode
zijn.
Bonden en verenigingen brengen vaak de solidariteit met de jongeren aan de orde.
Goed bedoeld, maar het gevaar is dat men hierbij ONZE problemen onvoldoende
aan bod brengt, en de eigen doelstellingen vergeet.
Na de fase van het vaststellen van de problemen en het stellen van doelen is het
mobiliseren van de achterban heel belangrijk. Het is die mobilisering die noodzakelijk
is om die problemen onder de aandacht van de overheden te brengen. DAT VERGT
INVLOEDSUITOEFENING!
Bestuurslui van bonden en verenigingen vergaderen al te vaak in kleine
kamertjes…of schrijven beleefde brieven aan de overheid, meestal over
onderwerpen die al grotendeels door de minister zijn voorgekookt, dus ACHTERAF.
De wijzigingen die men dan bepleit zijn dan ook vaak MINIMAAL. Pogingen van
ouderenverenigingen om invloed uit te oefenen lijken dus heel zwak!
Wij ouderen beschikken niet over het beproefde middel ‘staking’. Bij ons bestaat
geen politieke ouderenpartij zoals in Nederland die kan wegen op de politieke
besluitvorming.
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Op zoek gaan naar versterking van invloedspogingen lijkt uit wat voorafgaat
onontkoombaar
Ook onze Nationale Federatie kan wat dat betreft samen met anderen een bijdrage
leveren.!
G. Dumoulin
Gewezen Voorzitter-

  ……   ……   .…..  
9. Levenseinde
Hoe kan ik mijn wensen op het vlak van medische behandeling te kennen geven?
Kan ik euthanasie aanvragen?
Elke patiënt heeft het recht om een bepaalde behandeling of medisch onderzoek te
weigeren. De dokter (of andere zorgverleners) moet die weigering respecteren.
De weigering wordt op jouw verzoek of op verzoek van de zorgverlener op papier
gezet en bij je medisch dossier gevoegd. Dat betekent niet dat je geen recht meer
hebt op een goede behandeling. De dokter moet je ook op de hoogte brengen van
alle risico’s die uit je weigering kunnen voortvloeien. Als je bijvoorbeeld een
hartonderzoek weigert dan moet je ook weten dat de dokter een mogelijke hartziekte
niet zal kunnen vaststellen of behandelen. Je kunt bovendien schriftelijk een andere
persoon aanduiden (= gevolmachtigde). Die gevolmachtigde kan je
vertegenwoordigen en in jouw plaats medische beslissingen nemen als jijzelf je wil
niet meer kunt uitdrukken.
VOORAFGAANDE WILSVERKLARING
Je kunt met een "voorafgaande wilsverklaring" bepaalde onderzoeken of
behandelingen weigeren, voor het geval je niet meer in staat zou zijn om je wensen
uit te drukken. Dit noemt men een negatieve verklaring. In deze negatieve
verklaring vraag je de arts of zorgverlener om in een bepaalde situatie bepaalde
handelingen niet uit te voeren (bijvoorbeeld geen reanimatie, geen kunstmatige
voeding, geen kunstmatige beademing ...).
Je kunt ook een positieve verklaring opstellen en bijvoorbeeld om euthanasie
vragen, waarmee je bij volledig bewustzijn en uitdrukkelijk om een welbepaalde
ingreep vraagt. Een positieve verklaring is in het algemeen niet dwingend, terwijl een
negatieve verklaring wettelijk bindend is.
EUTHANASIE
Hoewel je in een positieve verklaring euthanasie kunt aanvragen, is de dokter niet
verplicht om je daarin te volgen. Een positieve verklaring met een vraag om
euthanasie moet trouwens aan heel bijzondere eisen voldoen. Je moet ze opstellen
aan de hand van een wettelijk voorgeschreven formulier. Men houdt met een
positieve verklaring rekening als zij nog geen 5 jaar oud is op het moment dat je zelf
niet meer bij machte bent je wil uit te drukken. Je kunt de verklaring op elk ogenblik
wijzigen of intrekken.
VOORWAARDEN
In bepaalde omstandigheden is het wettelijk toegestaan om ook zonder positieve
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verklaring, euthanasie toe te passen (wet van 28 mei 2002). Euthanasie is "het
opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op
diens verzoek", zegt de wet. De dokter die euthanasie toepast, begaat met andere
woorden geen inbreuk als hij zich van het volgende heeft verzekerd:
• De patiënt is meerderjarig of een ontvoogde minderjarige.
•

De patiënt is bekwaam om te handelen en is bij bewustzijn op het
ogenblik van het verzoek.

•

Het verzoek is vrijwillig, overwogen en herhaald.

•

Het verzoek kwam niet tot stand onder enige druk van anderen.

•

De patiënt bevindt zich in een medisch uitzichtloze toestand van
aanhoudend en ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden dat niet verlicht
kan worden en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke
aandoening, veroorzaakt door een ongeval of ziekte.

Contacten en Info
Recht op waardig sterven (RWS) vzw
Constitutiestraat 33 2060 Antwerpen Tel. 03 272 51 63
www.rws.be ; / info@rws.be
Bron: Belgopocket een uitgave van de FOD Overheidsdienst, Kanselarij van de 1°Minister

  ……   ……   .…..  
10.ORGAANDONATIE.
Mag men sommige organen of weefsels van mijn lichaam wegnemen na mijn
overlijden? En hoe kan ik laten weten wat ik wil in verband met orgaandonatie?
Elke persoon die 6 maanden is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister wordt geacht in te stemmen met de wegneming van organen
of weefsels na zijn/haar overlijden, tenzij die persoon bij leven hiertegen verzet heeft
aangetekend (mondeling, schriftelijk, registratie bij de gemeente).
Vooraleer over te gaan tot de wegneming van organen, moet de arts nagaan of de
donor bij leven geen weigering heeft uitgedrukt. De arts moet dus de naasten
inlichten van het feit dat hij de wegneming van organen overweegt. Zij kunnen hem
dan zeggen of de overledene eventueel een weigering heeft uitgedrukt toen hij nog
leefde.
Als je wenst of net niet wenst dat organen of weefsels uit je lichaam worden
weggenomen na je overlijden, dan kun je dat melden door een wilsverklaring in te
vullen en te laten registreren met betrekking tot de wegneming en de
transplantatie van organen en weefsels na overlijden. Je doet dat bij het
gemeentebestuur van je woonplaats. Het formulier is beschikbaar in je gemeentehuis

Nr 163 van Jan 2012

15

en op www.beldonor.be. Deze verklaring maakt het de nabestaanden van een
overleden persoon makkelijker aangezien zij zich niet meer hoeven af te vragen wat
de wens van de overledene op dat gebied was.
Samengevat:
• Als de burger expliciet zijn weigering ten aanzien van de wegneming
heeft uitgedrukt dan primeert die wil altijd en mag de arts geen
wegneming uitvoeren.
•

Als de burger zich officieel donor heeft verklaard dan primeert die wil en
mag de arts de wegneming verrichten.

•

Als de burger bij leven geen keuze heeft gemaakt dan raadpleegt de
arts de nabestaanden. Als er geen familie is en indien er geen officiële
verklaring werd opgemaakt dan laat de wet de wegneming toe.

Voor INFO:
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu / Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen
Victor Hortaplein 40 bus 10 - Lokaal 1b028 1060 Brussel
Contact Center: 02 524 97 97
beldonor@health.fgov.be
www.beldonor.be / www.gezondheid.belgie.be
Bron: Belgopocket een uitgave van de FOD Overheidsdienst, Kanselarij van de 1°Minister

  ……   ……   .…..  
11. VERSLAG VAN DE RUST – EN ONTSPANNINGSREIS 2012.
“ COSTA del SOL” heeft zijn naam niet gestolen!
Vrijdagnamiddag 01 juni 2012 om14.45 uur staan mijn vrouwtje en ik op de oprit aan
onze woning. Twee reiskoffers en de handbagage bij de hand, want een busje komt
ons ophalen om ons naar de luchthaven van Oostende te brengen. Van daaruit
zullen wij rechtstreeks, met een dertigtal vrienden van de KNFOM-Vl, naar Malaga
vliegen om daarna met een bus door te reizen naar Torremolinos.
Het weer bij ons is guur en kil en wij snakken naar de zon. Maar… Wie garandeert
ons dat de zon van de partij zal zijn?
Het inchecken en het aan boord gaan van het vliegtuig op de luchthaven verloopt
vlekkeloos. Tijdens de vlucht met een Boeing 737-800 genieten wij van een lichte
maaltijd en de sfeer onder de medereizigers is opperbest. Om 19.50 uur maken wij
een feilloze landing op Malaga en na een busreisje van 10 minuten bereiken wij het
Riu-hotel Belplaya in Toremolinos.
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Wij worden er zeer gastvrij ontvangen en in een minimum van tijd worden de kamers
toegewezen en worden wij uitgenodigd om te gaan eten.
Belplaya is niet zomaar een hotel. Wij zijn verrast door de indrukwekkende bouwstijl
en omvang van het gebouw. De netheid van de kamers en de inrichting van het
restaurant en de andere gemeenschappelijk delen van het hotel verdienen een 10 op
10. Wij zijn vooral onder de indruk van de welgemeende vriendelijkheid en het
dienstbetoon van het personeel. Er zijn geen taalproblemen; het maakt niet uit of je
nu Nederlands, Frans, Duits of Engels spreekt. Je wordt steevast in een minimum
van tijd geholpen.
In een zeer netjes onderhouden restaurant worden alle maaltijden aangeboden in
buffetvorm. De keuze aan aangeboden spijzen is enorm. Echt teveel om op te
noemen en bovendien op een zeer smaakvolle wijze bereid.
Aan bars en drankautomaten is er geen gebrek. De ganse dag door en tot een stuk
in de nacht kan je er onbeperkt eten en drinken. Wat je ook drinkt en hoeveel je
drinkt, aan koffie, frisdranken, bier, aperitieven, cava of sterke dranken, het speelt
geen enkele rol. Als je er maar deugd van hebt.
En dan heb ik het nog niet gehad over het grote en netjes onderhouden zwembad en
de honderden gratis te gebruiken ligzetels en parasols.
Veertien dagen lang hebben wij genoten van de Spaanse zon, hoewel de
verrassende warme wind was af en toe de oorzaak van wegvliegende parasols.
Geen seconde verveling hebben wij er gekend.
De echte vakantiegangers onder ons luierden op een ligzetel aan het zwembad en
genoten van het gamma dranken dat werd aangeboden in de poolbar. De echte
toeristen onder ons profiteerden van de daguitstappen die via de touroperator
werden aangeboden. Meerderen gingen genieten van de spectaculaire kabelbaan in
de ruige bergen in Benalmadena.
Ook een bezoek aan Gibraltar en aan de Zonnevallei en aan een typische
Andalusische paardenshow en een onvergetelijke jeep safari en de ontdekking van
het echte Andalusië met zijn lokale keuken en Spaanse gastvrijheid bij de Mamas
maakte deel uit van de dagbesteding van meerdere mensen uit onze groep.
En s’ avonds? In de showroom, bij het genieten van een of meerdere drankjes,
werden wij elke avond vergast op een show. Vooral het solo-optreden van de
Afrikaanse animator zorgde voor hartelijke lachsalvo’s.
Lekker gebruind en zeer tegen onze zin zijn wij naar huis teruggekeerd. Graag waren
wij nog enkele weken in Torremolinos gebleven. Maar ja, de oma’s en de opa’s van
de KNFOM-Vl weten dat onze kinderen en kleinkinderen ons nodig hebben.
Samengevat mogen wij zeggen: Bertje, je hebt het voor de zoveelste keer zeer goed
geregeld. Duizend keren bedankt.
Een ding moet je wel onthouden Bertje, wanneer je samen met Madeleintje op reis
bent, is het normaal dat je ook samen met haar aan de ontbijttafel zit en niet elk aan
een andere tafel.
Zoiets roept vragen op bij de medereizigers. Of was het gewoon wat verstrooidheid ?
Lauwereins Robert
Commissaris KNFOM-Vl
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  ……   ……   .…..  
12.KONINKLIJKE NAT.FED. VAN OPRUSTGESTELDE
MILITAIREN VAN BELGIE
Verslag van de vergadering van het Nationaal Comité dd 08 mei 2012
Plaats van de vergadering: Club Prins Albert te Brussel.
Aanwezig:
Federaal bestuur: Lauwereins Robert – De Vilder Pierre
Kring Brabant: De Vilder Pierre – De Ryck Hedwig
Kring Henegouwen: Cauwel Gérard
Kring Limburg-Antwerpen: Smolders Eugène
Kring Beide Vlaanderen: Lauwereins Robert – Haenebalcke Antoine – Beuckels
Daniël
Verontschuldigd: Sonvil Norbert - Bastin Georges
1.Verslag van de vergadering van 07 februari 2012
Elk lid van het Nationaal Comité heeft het verslag van de vergadering van 07 februari
2012 ontvangen. Er worden geen opmerkingen noch wijzigingen geformuleerd.
2.Kasverslag
Gelet op de afwezigheid van de penningmeester Sonvil Norbert wordt er geen
kasverslag voorgelegd.
Uit de voorgaande verslagen van het Nationaal Comité blijkt dat er de vijf laatste
vergaderingen geen kasverslag werd voorgelegd of bezorgd door de
penningmeester. Het laatste kasverslag werd voorgelegd tijdens de vergadering van
01 februari 2011. Geen enkel lid van het Nationaal Comité heeft een idee over de
huidige toestand van het vermogen van de KNFOM-B. De penningmeester die
verontschuldigd is, wordt bij deze gevraagd om zo spoedig mogelijk een
gedetailleerd kasverslag op te maken en het over te maken aan het adres van de
voorzitter.
Uit navraag bij de Bank van de Post blijkt dat op 17 februari 2012 het saldo op de
rekening van de KNFOM-B 3.590,17 € bedroeg.
3.Opvolging van de Nationale Voorzitter
Pierre De Vilder die tijdens de voorgaande vergadering van 07 februari 2012 werd
verkozen tot nationale voorzitter, in opvolging van wijlen Guy Crommelinck, stelt de
functie beschikbaar. Gezien zijn hoge leeftijd en zijn mobiliteitsbeperking acht hij zich
niet in de mogelijkheid om de functie op een adequate wijze uit te voeren.
Met eensgezindheid van stemmen wordt Robert Lauwereins van de Kring Beide
Vlaanderen verkozen tot nationale voorzitter. Hij zal de functie waarnemen tot de
eerstvolgende nationale statutaire vergadering.
4.Nationale Statutaire Vergadering in 2013
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De nationale statutaire vergadering zal doorgaan op zaterdag 20 of op zaterdag 27
april 2013 te Marcinelle. Cauwel Gérard zal via mail Mevr. Santi – de directrice van
het ontmoetingscentrum Bois du Cazier – contacteren om de definitieve datum vast
te leggen. Van zodra de datum gekend is zal de nationale voorzitter worden ingelicht.
De Kring Henegouwen zal bij het inrichten van de nationale statutaire vergadering in
2013 van de KNFOM-B een financiële steun ontvangen van 250,00 €.
5.Nationaal Verdedigingscomité (NVC)
Door de Kring Beide Vlaanderen wordt de werking van het NVC in vraag gesteld. Uit
een analyse van de periodieke verslagen van het NVC - vanaf januari 2005 tot heden
- blijkt dat deze vereniging weinig of geen resultaten realiseert. De voorzitter van de
Kring Beide Vlaanderen Beuckels Daniël oppert het voorstel om het lidmaatschap
van de KNFOM-B bij het NVC op te zeggen. Hij verwijst hierbij naar een stemming
onder de bestuursleden van de kring Beide Vlaanderen, waarbij alle bestuursleden
gekozen hebben voor de verbreking van het lidmaatschap bij het NVC.
De Ryck Hedwig, die de KNFOM-B sinds mei 2008 vertegenwoordigt in het NVC,
bevestigt dat het NVC niet de resultaten bereikt die zij beoogt. Dit zou te wijten zijn
aan de houding van de politieke mandatarissen en aan meningsverschillen in de
schoot van het NVC. De Ryck Hedwig zal tijdens de eerstkomende vergadering van
het NVC aan het bestuur mededelen dat de KNFOM-B overweegt om uit de
vereniging te stappen.
6. De Kring der Beide Vlaanderen en de KNFOM-B
Namens het bestuur van de Kring Beide Vlaanderen brengt Beuckels Daniël ons ter
kennis dat die Kring het inzicht heeft om niet langer lid te blijven van de KNFOM-B.
Het bestuur der Beide Vlaanderen stelt zich de vraag : “ Wat heeft de KNFOM-B ons
eigenlijk te bieden? “ Elk aanwezig bestuurslid van de diverse Kringen krijgt de
gelegenheid om zijn visie weer te geven. De vertegenwoordigers van de Kringen
reageren zeer ontgoocheld en zouden het zeer spijtig vinden mocht de Kring Beide
Vlaanderen uit de nationale vereniging stappen. Gezien de Kring Beide Vlaanderen
de grootste Kring is op nationaal vlak, zou dit een zeer nefaste invloed hebben op de
loyaliteit en het kameraadschappelijk karakter van de nationale vereniging. Op vraag
van de KNFOM-B zal Beuckels Daniël bij het bestuur van de Kring Beide Vlaanderen
de reacties van de diverse Kringen bespreken en nota nemen van hun beslissing.
De uittreding van een Kring zou een naamsverandering van de desbetreffende Kring
tot gevolg hebben.
7.Volgende vergadering van het Nationaal Comité: dinsdag 04 september 2012 in
de Club Prins Albert.
De leden die wensen deel te nemen aan de gezamenlijke lunch op 04 september
2012 worden verzocht zich te laten inschrijven bij Lauwereins Robert voor 20
augustus 2012.
Lauwereins Robert
Nationale voorzitter
Beekstraat 132 - 9031 Drongen
robert.lauwereins@skynet.be
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13. HET LAATSTE WOORD : SPELEN MET WOORDEN.
Die geeft wat hij heeft, bezit niets meer. (Hugo Olaerts)
Een vriendin van mij verwarde Valium met de anticonceptiepil. Ze
heeft nu 14 kinderen maar het kan haar geen bal schelen (Joan Rivers
Er is maar één ding erger dan ongelijk hebben en dat is gelijk
hebben terwijl er niemand luistert ( Reg Smite)
Bijtende honden blaffen niet ( Bobb Bern
Blaffende honden bijten nog niet (Wim Miles)
Zonder mijn vrouw was het huwelijk niet te harden ( Don Herold)
.De kiezer bepaalt nie wat er te kiezen is ( Pieter Engels)
Het goede aan de buren is dat ze naast de deur wonen.
(Kamagurka)
Wie de badgasten bekijkt, begrijpt waarom de zee zich tweemaal
per dag terugtrekt (Gaston Durnez)

  ……   ……   .…..  

In de avondzon
Een vlucht duiven-bij het zwenken
Schitterend zilver

Een jonge ekster
huppelt over het gras
de spreeuwen wijken

haiku ‘s: De Voogt Roger

  ……   ……   .…..  
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14.WAT IS DE “BEGRAFENISVERGOEDING”?

De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming, ter compensatie van de gedane
begrafeniskosten, die wordt uitbetaald bij het overlijden van een persoon die een
rustpensioen genoot ten laste van de Staatskas.
Geven geen recht op een begrafenisvergoeding:
• Overlevingspensioenen
• Vergoedingspensioenen
• Koloniale pensioenen
2. WIE kan deze vergoeding ontvangen?
• De langstlevende echtgenoot (weduwe of weduwnaar: de niet uit de echt noch
van tafel en bed gescheiden echtgenoot) of, bij ontstentenis:
• De erfgena(a)m(en) in rechte lijn (vader, moeder, kinderen of kleinkinderen) of, bij
ontstentenis:
•Elke derde persoon (broer, zus, neef, nicht, de uit de echt of van tafel en bed
gescheiden echtgenoot, een instelling, …) die de begrafeniskosten heeft betaald.
3. WELK is het bedrag van de begrafenisvergoeding?
• Voor de langstlevende echtgenoot (weduwe/weduwnaar: niet uit de echt noch
van tafel en bed gescheiden echtgenoot) of de erfgena(a)m(en) in rechte lijn is de
vergoeding gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen maar
beperkt tot 2 193,74 EUR op 1 januari 2008.
• Voor een derde persoon is de vergoeding gelijk aan de werkelijk gedane kosten
zonder het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen te overschrijden (en
steeds beperkt tot 2 193,74 EUR).
4. WAT moet u doen om deze vergoeding te ontvangen?
4.1 U bent de langstlevende echtgenoot (weduwe of weduwnaar) In dit geval
wordt u, als langstlevende echtgenoot (niet uit de echt, noch van tafel en bed
gescheiden echtgenoot), ambtshalve het overlevingspensioen en de
begrafenisvergoeding toegekend. U hoeft dus geen aanvraagformulier
"Begrafenisvergoeding" in te dienen.
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Opgelet: Bij feitelijke scheiding dient u wel een (goed leesbare) fotokopie van op uw
naam opgestelde en vereffende facturen van de begrafeniskosten op te sturen.
4.2 U bent een erfgenaam in rechte lijn (vader, moeder, kind, kleinkind)
Opmerking: broers en zussen zijn geen erfgenamen in rechte lijn.
In dit geval moet u:
• het formulier "Aanvraag begrafenisvergoeding" invullen
•de volgende documenten bijvoegen:
1. Een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de burgerlijke
staat van de overledene wordt vermeld;
2. Een akte van bekendheid (afgeleverd door de vrederechter of door een notaris)
of een erfrechtverklaring (afgeleverd door de burgemeester) waarin de
hoedanigheid van de erfgena(a)m(en) wordt vermeld; Indien u met meerdere
erfgenamen bent: Dan moet één van de erfgenamen worden gemachtigd:
Een machtiging met de handtekening van alle andere erfgenamen (= lastgevers),
gewettigd door het gemeentebestuur van ieders verblijfplaats of een fotokopie van
de identiteitskaart van iedere lastgever, moet worden bijgevoegd.
Stuur dit formulier terug naar de Pensioendienst voor de overheidssector
Ontvangst briefwisseling – Victor Hortaplein 40 – bus 30 – 1060 Brussel
4.3 U bent een derde persoon (broer, zus, neef, nicht, uit de echt of van tafel en
bed gescheiden echtgenoot, een instelling, …) die de begrafeniskosten heeft
betaald.
In dit geval moet u:
• het formulier "Aanvraag begrafenisvergoeding" invullen
• de volgende documenten bijvoegen:
1. Een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en de burgerlijke
staat van de overledene wordt vermeld ;
2. Een akte van bekendheid (afgeleverd door de vrederechter of door een notaris)
of een erfrechtverklaring (afgeleverd door de burgemeester) ;
3. Fotokopies van de facturen van de begrafeniskosten.
Deze facturen dienen opgesteld te zijn op naam van de persoon of de instelling die
de kosten heeft betaald (de vermelding “Successie van” of “Aan de erfgenamen”

Nr 163 van Jan 2012

22

wordt niet aanvaard !) en dienen door de leveranciers "voor voldaan” te zijn
getekend.
Stuur nooit de originele facturen op. Die hebt u nodig voor de erfrechtverklaring
(successieaangifte).
5. Aanvullende informatie
5.1 Welke begrafeniskosten komen in aanmerking ? Alle begrafeniskosten komen
in aanmerking (met uitzondering van kosten voor decoratie en maaltijden).
5.2 Behoort de begrafenisvergoeding tot de activa van de nalatenschap ? De
begrafenisvergoeding maakt geen deel uit van de activa van de nalatenschap.
Is er geen weduwe/weduwnaar, of een (of meerdere) erfgenamen in rechte lijn, dan
wordt de vergoeding uitbetaald aan diegene die de begrafeniskosten heeft gedragen,
wat ook de testamentaire bepalingen zijn.
5.3 Nog vragen ? Hebt u nog vragen dan kan u de dienst "Begrafenisvergoeding"
contacteren: Tel.: 02 558 60 54 – mevrouw Monique Vandevelde Fax: 02 558 60 10
E-mail: av@pdos.fgov.be

Bron: PDOS
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