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EDITO

GEEN TROUWBOEKJE MEER?
Het trouwboekje heeft geen juridische waarde meer

Beste WW-ers,
Zomer is in het land
Wat een prachtig seizoen is dit.
Buiten zijn is nu meer dan ooit aan de orde.
Tijd om te genieten van een terrasje, een wandeling of fietstocht alleen of met lotgenoten, er even
tussenuit…
Onze WW-besturen zetten hun beste beentje voor om het iedereen
naar de zin te maken, en zo even het alleen-zijn te vergeten en samen-te-zijn.

Toch is het niet met verdwijnen gedoemd, want de gemeenten worden aangemoedigd om er een object met een hoge symbolische en
sentimentele waarde van te maken. Maar bij erfeniskwesties en
dergelijke heeft het nu al geen echte waarde meer.
Trouwboekjes zijn geen officiële uittreksels meer uit akten. In een ministeriële circulaire bestemd voor de lokale besturen, verduidelijkt de
minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, aan de gemeenten dat
huwelijksboekjes niet langer verplicht zijn. Deze circulaire werd op 1
juni 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

In werkelijkheid geen juridische waarde meer sinds… 2019

Er is wel altijd iets te vinden waar je terecht kan, en waar je andere
lotgenoten mee naartoe kan nemen om kennis te laten maken met
andere lotgenoten.

De digitalisering van de burgerlijke stand heeft er echter toe geleid dat
dit boekje zijn juridische waarde heeft verloren. De wettelijke bepaling
dateert van juni 2018. Daarin staat dat het alleen mogelijk is om afschriften en uittreksels van akten uit de digitale databank akten van de
burgerlijke stand (DABS) af te geven. De praktische modaliteiten werden grotendeels vastgelegd in het koninklijk besluit van februari 2019.
Concreet? “Hieruit volgt dat een trouwboekje (afgeleverd voor of na
31/03/2019) geen enkele juridische waarde meer heeft. De afgifte van
het huwelijksboekje is bijgevolg niet wettelijk verplicht, maar louter
ceremonieel.”

Onlangs las ik dit gedicht bij één van de WW-groepen op Facebook:

Een grote symbolische waarde

Vele activiteiten kunnen nu ook buiten georganiseerd worden, zodat
we ook volop van de natuurlijke vitamines kunnen profiteren.
Misschien ga je wel naar een petanque- of KUBB-wedstrijdje, of een
BBQ, of ga je samen op uitstap naar een mooie locatie…

“Ik geniet zo van de zomer
van de vrijheid en de zon
maar ik had zo graag gewild
dat ik met jou genieten kon…”
Namens het WW-Nationaal-bestuur,
Patricia
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Toch wil de minister de trouwboekjes niet afschaffen. Omdat ze een
symbolische en emotionele betekenis hebben. In de ministeriële circulaire wordt de aandacht van de lokale besturen gevestigd op het feit dat
niets hen verhindert om door te gaan met het uitgeven van huwelijksboekjes. “Gelet op de louter ceremoniële waarde van het huwelijksboekje kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermeldingen die erin
worden opgenomen vrij kiezen.”
(Bron: Plusmagazine juni 2022)
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Eigen problematiek
IK KAN HET WEER...
Een nog jonge vrouw is nu anderhalf jaar alleen.
Ze is bijna uitgeweend.
Haar man werd stilaan een herinnering.
Ze liet me toe in het verhaal van haar leven.
Het was alsof ik een lege kathedraal binnenstapte.
Met eerbied beluisterde ik de stilte
die altijd volgt na een
verscheurende pijn.
Ze sprak langzaam, weloverwogen.
- Ik kan het terug, zei ze.
Ik kan terug de lente voelen zonder droevig te worden.
Ik zie twijgen botten en bloemen uit de aarde groeien
in nieuwe kleuren.
Ik hoor jonge vogels. Hun gekwetter maakt me niet
hopeloos. Het leven ontwaakt en ik ben er nog bij.
Ze nam een scheutje warme koffie.
Haar hand trilde niet.
Met mild geworden ogen keek ze naar buiten.
Ik bewaar haar laatste woorden als een oproep voor velen.
Ze zei nog:
- Ik kan het weer verdragen verliefde mensen te zien.
Jonge mensen mogen elkaar weer zoenen
en arm in arm gelukkig voor mij uit lopen.
De lente doet me geen pijn.
Karel Staes
“Woorden in de stroom”
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WOORDELOOS AFSCHEID
Het is de eerste keer dat ik haar zie.
Ze ligt er mooi bij: opgemaakt, handen gekruist, bloemen tussen de lakens. De verpleging streelt nog een
laatste keer over haar haren, het is
hun manier van afscheid nemen. Ik
ben als wachtarts opgebeld om de
dood officieel vast te stellen. Als
formaliteit test ik voorzichtig of er
nog een pijnreflex opgewekt kan
worden. Ondertussen vertelt de verpleging over haar (medische) voorgeschiedenis. Ik ontdek dat ze geen familie meer heeft. Ze is nooit getrouwd, heeft geen kinderen en haar kennissenkring is stilaan uitgedund. Toch heb ik de indruk dat ze goed omringd was in dit rusthuis.
Haar nachtkastje wordt gevuld met ingekaderde herinneringen. Haar
favoriete klassieke muziek draait in de oude cd-speler. Haar beste
rozenkrans wordt uit een lade gehaald. Straks zal er niemand aan
haar bed staan om te groeten, maar de
kamer waait haar persoonlijk uit. Ik leg “Als arts zien
nog even mijn hand op haar borstkas: als we het leven en
afscheid, maar evenzeer om na te gaan of de dood in alle
ze een pacemaker draagt. Zowel haar bur- vormen en maten
gerlijke stand als de aanwezigheid van de
voorbijkomen”
hartstimulator worden expliciet op de
overlijdenspapieren bevraagd.
Dit overlijden staat in schril contrast met eentje eerder deze wacht.
Dat sterfgeval ging geruime tijd ongemerkt voorbij. Zijn er weken,
dan wel maanden gepasseerd zonder dat iemand die man miste? Als
arts ontbreekt het me aan expertise om me hierover uit te spreken. De
officiële papieren malen er niet om: ze vragen enkel het tijdstip van
mijn vaststelling.
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WOORDELOOS AFSCHEID
Zijn appartement verraadt geen persoonlijke verhalen. Kan er nog
iemand gebeld worden om het treurige nieuws mee te delen? Ik hoop
dat er toch ergens een traan om hem wordt gelaten. Idealiter sterft er
niemand in quasi anonimiteit, maar de realiteit is onverbiddelijk.
Voor ik weer door de geforceerde voordeur stap, knik ik hem nog
even gedag en herhaal ik in mijn hoofd zijn naam. Als een stil gebed.
Vorige week kreeg ik zelf zo’n slechtnieuwstelefoontje. Hoewel het
familiaal overlijden verwacht was, kwam de boodschap stevig aan.
Wanneer ik thuiskwam en mijn familie bijeen zag zitten, was ik
dankbaar dat ze warm omringd was. Het kan ook anders. Als arts
zien we het leven in al zijn vormen en maten voorbijkomen. Maar
ook de dood presenteert zich op telkens een andere manier. Met verdriet, warmte, opluchting of onverschilligheid. In alle rust of wanneer er nog een stevige hartmassage door het reanimatieteam wordt
uitgevoerd. Op afstand, of soms net heel erg dichtbij.
Dr. Anouk Buelens-Terryn
Is huisarts in opleiding

(Bron: Plus Magazine juni 2022)

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er een diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen.
We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei.
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Toon Hermans

Vakantie ligt voor ons
uitdagend uitnodigend
als een overvolle sinaasappel
die we zelf mogen schillen,
intens genietend
van het vruchtenvlees
dat elke oranje schil
cocoont.

wellicht klinkt en klikt het
allemaal wat té mooi
en is het niet realistisch
en zakelijk genoeg
voor deze harde wereld
waarin zachte waarden
naar levensadem
snakken.

vakantie kan boeiend zijn
maar ook pijnlijk stil
en wrang
als een onrijpe citroen
te vroeg weggeplukt
uit de warmte
van een zonovergoten
eiland.

maar dagelijks ervaren wij
dat een stukje
menselijke warmte
niet met geld te kopen is.
wellicht is deze vakantie
een oase
waar jij
even op adem kan komen.

vakantie geeft genegenheid
als je een kaartje ontvangt
van iemand die je graag mag.
je leest achter de woorden
de mens
en je vindt weer een lapje
moed
om straks weer verder te leven
met volle teugen.

Frans
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“Wat er ook gebeurt, vergeten doe ik Stan
nooit…”

LACH

Kathleen (42) dacht dat haar leven met Stan net begon toen hij
plots overleed.

wanneer je lacht,
ondanks je angst

“Tien jaar later kreeg Stan last
van zijn rug. Hij sportte veel en
gaf les in een judovereniging.
Wij dachten aan een overbelasting, niet aan iets ernstigs. Maar
foto’s toonden aan dat het oogmelanoom teruggekomen was,
met uitzaaiingen in zijn bekken.
Genezen kon niet.”
“De laatste maanden samen hebben we zeer intens geleefd. Alles
wat we graag nog wilden doen,
hebben we gedaan. Zo hebben
we een prachtige reis naar Curaçao gemaakt om ons tienjarige
jubileum te voeren. We ondernamen ook heel wat kleine tripjes, zoals naar de Efteling of
naar zee. We praatten ook veel.
Stan plande zijn hele begrafenis,
maar ook over de toekomst van
mij en Quinten spraken we. Hij
zei dat ik alles moest doen om
weer gelukkig te worden. Als ik
het huis wilde verkopen, van
baan wilde wisselen of als er een
nieuwe liefde op mijn pad
kwam: ik kreeg van Stan carte

en je verdriet…
zal je morgen misschien
beseffen
dat het leven het waard is…
om te lachen

herinner mij
verberg mijn naam niet
tussen de plooien van verdriet
bewaar hem als een houvast
of een lied
dat door je hoofd blijft spelen
zolang ik voort besta
in tekens en verhalen,
zolang hoor ik bij dit leven
Kris Gelaude
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“Stan en ik woonden net samen
toen hij last kreeg van vlekken in
zijn zicht. Hij ging niet graag
naar de dokter, maar na mijn
aandringen liet hij zich toch nakijken. De oorzaak was een
oogmelanoom, een vorm van
kanker die niet veel voorkomt bij
jonge mensen. Stan was toen
maar dertig. Hij liet het oog waar
het melanoom zat, verwijderen
en gelukkig bleken er geen uitzaaiingen te zijn. Alles was snel
achter de rug en ons leven ging
door. We kregen een zoon Quinten en vormden een gelukkig
gezin.”
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“Wat er ook gebeurt, vergeten doe ik Stan
nooit…”
blanche om alles zonder schuldgevoel te doen. Ik wist niet of ik
ooit nog zou openstaan voor een
nieuwe partner. Maar ik beloofde hem om gelukkig te worden
voor mijzelf en voor onze zoon.”
“De periode die volgde na Stans
dood is een beetje een waas. Ik
heb er weinig herinneringen aan,
omdat alles zo druk was. Er waren zoveel dingen die geregeld
moesten worden en er kwamen
veel mensen over de vloer. Er
was geen tijd om te rouwen. Ik
denk dat het drie maanden duurde voor ik kon beginnen met
verwerken. Dit jaar is Stan twee
jaar overleden en het gaat steeds
beter met me. Er zijn natuurlijk
moeilijke momenten, maar ondanks het verlies ben ik gelukkig. Dat is zeker niet vanzelf
gekomen, ik heb er hard aan
gewerkt en blijf dat doen, elke
dag opnieuw. Dit jaar zijn er
veel veranderingen in mijn leven. Zo wissel ik op mijn werk
van afdeling en heb ik heel onverwacht een nieuwe liefde gevonden. Dat is voor mij de kers
op de taart. Mijn vriend was de
beste kameraad van Stan en

heeft alles van dichtbij meegemaakt. De laatste tijd groeiden
we steeds meer naar elkaar toe
en opeens beseften we dat er iets
moois begon te bloeien. Mijn
schoonfamilie en zoon hebben
hem met open armen ontvangen.

“Ik wist niet of ik
ooit nog zou openstaan voor een
nieuwe partner”
Maar wat er ook gebeurt, vergeten doe ik Stan nooit. Hij heeft
me gemaakt tot wie ik nu ben, en
hij zal altijd deel uitmaken van
mijn leven. Ik heb het gevoel een
beschermengel te hebben, die
over mij en zijn andere dierbaren
waakt. Dat is een heel fijn gevoel en het helpt me ook bij het
aanvaarden van het gemis. En
Quinten lijkt als twee druppels
water op zijn vader, dus ik zie
Stan in hem iedere dag. Zo blijft
hij op allerlei manieren voortleven en onderdeel van ons leven,
zowel van het verleden als de
toekomst.”

GETUIGENIS
IN DE WW LEERDE IK OMGAAN MET
MIJN VERDRIET EN ANGST

Moest “hij” mij nu soms bezig zien, zou hij
me nog herkennen...? Dit vraagt Mia zich
af, vier jaar na de dood van haar echtgenoot. In de WW-groep vond zij begrip,
een praatpaal, een klankbord. Nu voelt
Mia zich veel beter. Dit is haar getuigenis.
Toen mijn man plots overleed, stond ik als het ware voor een muur dat was mijn eerste reactie - een muur die moest afgebroken worden.
Hopeloos, radeloos, doorgesneden, totaal geen zelfvertrouwen, overladen met schuldgevoelens: “had ik maar...”
Het weefgetouw waar we samen aan begonnen waren, was niet af en
nu moest ik het alleen gaan doen. Maar hoe? Ik was bezig, er was
zoveel te doen en ik deed heel erg mijn best om met alle aanmoedigingen om me heen, dag na dag verder te gaan. Ik dacht dat de tijd
zou blijven stilstaan, maar het werden drie weken..., drie maanden...,
drie jaar..., de tijd hield geen rekening met mijn verlies.
Wanneer ik in het begin een weduwe hoorde lachen, dan dacht ik:
hoe kan dat! Ik dacht gewoon dat weduwen niet meer mochten of
konden lachen...
Toen kwam er “een duwtje” van een vriendin die zeven jaar
vroeger dan ik weduwe geworden was en die mij (gelukkig!) kon
overhalen om de eerste stap te zetten en naar de W.W.-bijeenkomst
te gaan. We gingen samen, en ik bleef gaan, want ik had nog zoveel
te leren terwijl zij al zoveel verder was dan ik. Meteen was voor mij
de eerste stap gezet.

(Bron: Goed Gevoel)
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GETUIGENIS

Wie kan op vervroegd pensioen?

Ik kwam graag naar de groep, leerde er omgaan met mijn verdriet en
met mijn grote angst voor de dood, waar ik al van veel vroeger mee
zat.
Ik dacht altijd dat ik verkeerde dingen zei, maar hier kon dat, iedereen had immers hetzelfde meegemaakt. Ik was niet de enige die soms
in de put zat. Ik voelde zelf ook wel dat er van binnen iets aan het
veranderen was en ik kreeg positieve reacties van mensen om me
heen.

De wettelijke pensioenleeftijd is vandaag 65 jaar. Dan kan je sowieso met pensioen, ongeacht hoeveel jaar je gewerkt hebt. Heb
je voldoende gewerkte jaren, dan kan je ook vroeger stoppen.

Ik leerde opnieuw deelnemen aan het leven. Inzien dat je verkeerd
bezig bent en jezelf overtuigen dat het anders moet. Opnieuw durven
blij zijn om blije en vrolijke dingen,
wat ook zichtbaar wordt op je gezicht.
“Ik leerde opBlij zijn dat je leeft en dat je mag
nieuw deelnemen
leven op de manier die je voor jezelf
aan het leven”
kiest. Door begrip te tonen voor anderen ben je zelf ook al een stuk geholpen, en je krijgt een andere kijk op het leven...
Moest “hij” mij nu soms bezig zien, zou hij mij nog herkennen?
Bij de overburen komen ze thuis van het moederhuis met een baby
en een halfuurtje later valt er een overlijdensbericht in de brievenbus..., en dan denk ik: komen en gaan..., en zo gaat het verder, dag na
dag.
Dank aan de mensen die dit mogelijk maakten, die zoveel in zich
hebben aan begrip en geduld om mensen uit hun groot verlies te helpen.
Mia.

Vanaf de eerste dag van de maand die volgt
op de maand waarin je 65 wordt, mag je met
pensioen. Maar je hoeft niet met pensioen te
gaan. In de privésector mag je blijven werken. Heb je 45 loopbaanjaren gewerkt, dan
kom je aan een volledige loopbaan. Extra
jaren leveren extra pensioen op, maar weet
wel dat eens je 45 jaar gewerkt hebt, enkel
de werkelijk gewerkte dagen meetellen om
jouw pensioenbedrag te verhogen.
Vroeger stoppen kàn, maar daar hangen wel voorwaarden aan vast.
Zo kan je stoppen op 63 jaar als je 42 jaar gewerkt hebt, op 61 of 62
jaar als je 43 jaar gewerkt hebt, op 60 jaar als je 44 loopbaanjaren
hebt. In dat laatste geval moet je dus al op je 16 jaar beginnen werken zijn.
Een jaar telt mee als gewerkt jaar als je minstens 1/3 van een voltijds
arbeidsregime hebt gewerkt, of een periode die daarmee gelijkgesteld
wordt.

Vergelijken op MyPension.be

Vriendschap is maar een woord
Jij geeft het betekenis

Wie vroeger stopt - en dus niet aan een volledige loopbaan van 45
jaar komt - zal ook geen volledig pensioen hebben, maar een breukdeel. Hoeveel vroeger stoppen jou zal kosten, hangt af van je inkomen. Je kan de bedragen met elkaar vergelijken via MyPension.be,
de online tool van de Federale Pensioendienst.
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Wie kan op vervroegd pensioen?
Ongeveer, want het bedrag dat je te zien krijgt is een raming. Hoe
dichter je bij je echte pensioenleeftijd komt, hoe correcter die raming
is. De 2 bedragen zijn het pensioen dat je zou krijgen als je stopt op
de wettelijke leeftijd (vandaag 65 jaar, 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar
vanaf 2030) en het pensioen dat je kan krijgen als je stopt op je
vroegst mogelijke datum. Je kan ook een simulatie maken voor een
datum die tussen jouw vroegst mogelijke en jouw wettelijk datum
ligt.

Stoppen voor je vroegst mogelijke datum
Verder kan je via MyPension.be ook een simulatie maken van jouw
pensioenbedrag als je vrijwillig vroeger stopt met werken, zonder dat
je aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen voldoet (en je dus
voor die periode ook geen pensioengelijkstelling krijgt). Je klikt dan
op de mogelijkheid "Je beëindigt je loopbaan voor je vroegste pensioendatum."

Elke dag opnieuw
bewijst de
Vereniging
voor
Weduwen en Weduwnaars

(Bron: Plusmagazine juni 2022)

de noodzaak
EIGEN WERKING

van haar

Hoe groot is de WW-familie?
Op 1 juli 2022 telde de WW-computer precies 955 leden
West-Vlaanderen
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant

432
198
151
130
44

w.o. 43 nieuwe leden
w.o. 23 nieuwe leden
w.o. 26 nieuwe leden
w.o. 13 nieuwe leden
w.o. 7 nieuwe leden
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bestaan...

