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2. ofwel, tijdens hun opsluiting ofhun gevangenschap, ontvluchtingpogingen

ondernamen o- ,iJt uun ai macht van de vij and of diens sympathisanten

te onttrekken;
3oofivelerinslaagdentijdenshunopsluitingofhungevangenschapte

ontvluchten en in de clandestiniteit leefden

Artikel3' 'ssie verleende adviserende be-
Onverminderd de aan de speciale coÍnmll

voegdheidwatdeperiode"andeerkenningbetreft'wordt.detitelvan
onwluchte van de oorlog rg40-1g45 van rechtswege toegekend aan de

houders van het f*i' Aí Ontsnapten' Ingesteld tij !9 fstultwetvan25
februari 9 aa, gewijzigà Uii Ot t"*it'itwet van 1 4 juli 19 44'"

omhouderteztjnvanhetKruisderontsnaptendiendendevolgende
voorwaarden vervuld te worden:

- het door de vijand bezette land verlaten hebben;

- tijdens d" "*i;;, 
;"houding gehadhebbendie getuigdevanpatriot-

tische gevoelens' í..í , ---^1r
Men moest bovendien, behalve enkele uitzonderlijke gevallen, aan een

der volgende voorwaarden voldoen:

- deel hebben 
"iig"-uukt, 

in een door de vijand bezet gebied' van een

inlichtings- en actiedienst;

- door de vljand,-geJ"""át te minste drie maanden opgesloten z4n

geworden wegens patriottische redenen;

- op illegal. -uïi"' gereisd hebben om deel te nemen aan de Belgische

actie om de oorlog verder te zetten;

-eenpatriottischehoudingaangenomenhebben,indienmenalskrijgs-
g.uuog.n" tijdens de oorlog uit een kamp ontsnapt was'

Hetzoueenonbegonnenwerkzijngeweestalle2500begunstigdenvandit
statuut hun verhaal te laten doen' De meesten zijn trouwens overleden en

hebbenooknooitietsoppapiergezetoverhunontsnapping.Daaromhebik
uit een archi.r,ru' orrg;à., rzo.ooo steekkaarten van erkende krijgsgevan-

genen diegenen g";;"ntdie eveneens het statuut van ontvluchte verkregen

hebben. Dit leidde tot een lijst van ongeveer 450 personen die zowel het

statuutvankrijgsgevangenealshetstatuutvanontvluchteverkregenhebben.
wie kwam er in aanmerking om het statuut van krijgsgevangene te verkrij-

gen? Het Koninklijk gesttiit van 18 augustus 1947 ' geptbliceerd in het

Ë"tgir"tt Staatsblaá van 29 augustus 1947 geeft volgende uitleg:
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lDeze q et is toepasselijk op de

[ill"4-i in om het er-en r-elke hor
grm'ec-s zi-!n. in de loop r an de

,ih--,st-tt op vijandelijk grondget
godtsag gen eest zijn gedurende

'milcr de b'ezetting. zo hun _ser

mmud-
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