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     Nr. 1/2008 (N)  
     . 
          Februari 2008. 
Aan de bestemmelingen van de «NEWS  LETTER G.L. 
 

1. Een GELUKKIG 2008, een GOEDE GEZONDHEID en GEEN BEKOMMERNISSEN:  
dit wensen de bestuursleden van de “Stichting Geheim Leger “ aan alle Leden van 
het Geheim Leger ,aan hun Familie en aan de mensen die hen dierbaar zijn !!! 
 

2. OPGELET  ! :   NIEUW CORRESPONDENTIEADRES  
NU:    “Stichting Geheim Leger 1940-45”-  

Kwartier Koningin Elisabeth 
 Blok Meteo 
 Eversestraat, 1 
 1140 – EVERE. 
TEL/fAX:02/ 763.39.60               
-  e-mail: frans.alderweireldt@sgl-fas.be   - Website: www.sgl-fas.be
(ook: Tel:02/ 701 48 37-  FAX: 02/ 701 61 28) 
 

3. VRAGENLIJST “News Letter” Nr.2/2007 
35 (Groepen van) Verbroederingen hebben positief geantwoord; ze zullen verder de 
G.L.Newsletters  blijven ontvangen. 
Ze vertegenwoordigen in totaal:  
        Erkende weerstanders: 600 
        Sympathisanten: 1040 

           Al onze felicitaties  voor uw volharding ! 
 

4. GENEESKUNDIGE  VERZORGING –  TERUGBETALING  VAN  HET  REMGELD. 
Alle rechthebbenden hebben vanwege het Departement voor Geneeskundige  
Verzorging van IV-NIOOO onlangs een nota ontvangen met betrekking tot de 
administratieve stappen die vanaf 01 januari 2008 dienen toegepast te worden om in 
het vervolg het REMGELD terugbetaald te krijgen. 
Kort samengevat : 
- Dient men de formulieren P (geelkleurig blad) NIET meer te laten invullen door de 

hulpverleners (artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verplegers, enz…), noch 
door het ziekenfonds. 

Dient men het Ziekenfonds te vragen een gedetailleerd periodiek overzicht te 
bezorgen (naargelang het best schikt: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, of 
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jaarlijks) van de tussenkomsten voor medische verstrekkingen alsook van de 
remgelden die voor uw rekening blijven. 

            Het volstaat dit overzicht bij een oningevuld formulier P te voegen, dat dus enkel   
            uw gegevens bevat. 
            Deze handelswijze is bestemd om risico’s op dubbele terugbetaling te vermijden. 
            wat het formulier M (witkleurig blad) betreft is het ook NIET meer nodig dit door de    
            apotheker te laten invullen.    Het volstaat uw apotheker te vragen u voor elk   
            geneesmiddelvoorschrift een “gestandaardiseerd” attestformulier (Model BVAC) 
            van farmaceutische verstrekkingen,(en enkel dit type document), te bezorgen 
            voor ieder voorschrift voor geneesmiddelen en deze attesten aan een formulier M 
            te nieten dat het Instituut u  bezorgt.  

 
          - Wat de kosten betreft voor verpleegkundige verzorging waarvoor u een factuur kreeg   
           ingevolge onderzoeken, (van een ziekenhuis, een laboratorium, enz…) is het ALTIJD  
           noodzakelijk het NIOOO de ORIGINELE facturen toe te sturen. 
           Indien de hulpverlener u remgelden aanrekent, dan dient u hem te vragen dat hij een 
           wijtschrift of een factuur opmaakt met de vermelding van het gevraagde bedrag, de  
           overeenstemmende RIZIV-codes en de periode waarin de zorgen uitgevoerd werden. 
 
         Indien hulpverleners onwetend zijn  over deze nieuwe maatregelen (wat normaal 
         NIET mag zijn), is het aangeraden hen de ontvangen nota van IV- INIG te tonen ! 
   

5. ACTIVITEITSVERSLAG  2007 van de “Stichting”. 
(aantal malen) 
Bestuursvergaderingen “G.L.Stichting”: 4 
Bijeenkomst dagelijks bestuur: 11 
Vergadering Actieraad van de Weerstand (ARW): 3 
Bijeenkomst “Hoge Raad” Oud-strijders/Veteranen: 3 
Belangrijke Nationale plechtigheden (08 mei -21 juli - 11 & 15 november): 4 
Vergaderingen van het NEFOS:  5 
Opstellen en versturen GL.News Letter.AS - N°1 & 2/2007: telkens 100 exemplaren  
Antwoord op talrijke brieven en e-mails. 

           Contacten met de Ondersecties “Archieven en Notariaat” van Defensie. 
 
   BELANGRIJK ! 

 
                   RAADPLEEG  GEREGELD  ONZE  WEBSITE:  www.sgl-fas.be

  (rubriek: “Kort Nieuws”) 
          Je krijgt er regelmatig het laatste nieuws wat OUD-STRIJDERS,    
          WEERSTANDERS  en VETERANEN betreft ! 

 
          Indien interesse voor de activiteiten van onze strijdkrachten , neem dan een 
          abonnement op “DIRECT” – het veertiendaags militair blad van de Belgische 
          Defensie – Prijs: 7,50 € / jaar - Rekening: 679-2008016-19 , SID – BRUSSEL – 
          Mededeling: “DIRECT – NL (of FR)  -Vraag eventueel inlichtingen bij de 
         “Klantendienst & Distributie”- Defensie: Tel: 02 / 755 61 82  - Fax: 02/ 755 55 57. 
 

 
 

     G. VAN  POUCKE 
         Voorzitter. 
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