
MINISTERIE 
VAN LANDSVERDEDIGING 

Diensten van het Hoofdbestuur 

Centrale Dienst van het Stamboek 

Kwartier Koningin Elisabeth 

Everestraat 

1140 BRUSSEL 

ATTEST 

De genaamde  
(naam en voornamen) geboren te

 de 

is erkend als begunstigde van het koninklijk besluit 

van 20 februari 1975 houdende statuut van vergoeding 

ten gunste van de Belgische rnilitairen die tussen de 

verschillende fazen van de mobilisatie van 1939-1940 

dienst hebben volbracht, voor de hierna aangehaalde 
periodes : 

van 

van  

van  

Brussel, de

 

Voor de Directeur,  

iT 

to

t. 

.a.9.L") 

-

tot.



 

Kapitein—commandant c'n administrat ie 

 
BELANGRIJKE MEDEDELING 

Het is verboden wijzigingen op dit dokument 

aan te brengen. 
Er wordt de titularis aanbevolen zich in geen geval van onderhavig attest 

te ontdoen, Indien nodig, kan hij er afschrift van nemen en « voor 

eensluidend afschrift » laten wettigen door het gemeentebestuur van zijn 
verblijfplaats, 
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Model Nr 33. Provincie  

Arrondissement 

Gemeente 

NATIONALE 

MILITIE 
 

GETUIGSCHRIFT 

 

TORHOUT 

Het college van burgemeester en schepenen der gemeente 

verklaart dat de genaamde (1) 

geboren 

te 

thans (of laatstelijk) ingedeeld in de lichting (2) 

tottredemtoe(3) 

voldaan heeft aan de wetsvoorschriften op de militieverplichtingen: 

Is aan geen enkele militaire 

verplichting Huidige militietoestand van voornoemde (3) : 

_ueex_ 

sa tie 1939— 191+0 vanaf 1/9/39 tot 28/03/IFI 

Dit aan getuigschrift de hand van mon &0fdt e verklaringen L neeopgemaakt 

vanuitsluitendAfgegeven de  

betrokkene 

-straat,  nr ingeschreven  op  de  militielijsten  der  gemeente 

(3

) 

Q_nder de..  s.â.dur.e.ncle. 



 

Het militiegetuigschrift wordt afgegeven door het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente waar de belanghebbende verblijf houdt. Het wordt afgegeven door het college van burgemeester 

en schepenen van de militiewoonplaats, zo de belanghebbende buitenslands verblijft (artikel 28 van het 

koninklijk besluit van 30 april 1962), 

(2), (3) Zie keerzijde. 

HET  COLLEGE  : 



 



NATIONALE STRIJDERSBOND VAN 
BELGIE (V.z.w.) 

Maatschappelijke zetel : Kogelstrcat, 27, BRUSSEL. 

Aanvraag 

Kaart mei opgave der  
ten behoeve van de gedemobiliseerde rechthebbenden en van 

afgestorvenen rechthebbenden 

(ten posthume titel). 

 



Volledig adres van de aanvrager . 

Straat . 

MILITAIRE STAND DIE MEN MOET DOEN GELDEN (Onderlijnen a.u.b.). 

 Beroepsmilitair — Milicien Oorlogsvrijwilliger — Militair werkman — 

Gewapende Weerstander 

Inlichtings- en Actieagent, 

Ik verklaar op mijn eer dat deze oerlc7,Œring echt en volledig 

is. 

Alzo gedaan te . 

NAAM (2) 

 
N.B. Gelieve in uw briefwisseling steeds de volledige identiteit op te geven (naam, voornamen, plaats en datum van 

geboorte), alsook de verzendingsdatum van de aanvraag, 

 DEELNEMING AAN DE VELDTOCHT TUSSEN 9 MEI 1940 BN 9  19450 

 

Van 

Van 

Van tot (6) met mijn eenheid naar Frankrijk. 

Van tot (6) met mijn eenheid naar Frans Marokko. 

overgegaan naar Groot-Brittannië. 

Van , 

krijgsgevangene in Duitsland  

een bezet gebied ontvlucht (8) 

Van bij de Belgische Strijdkrachten in Groot-

Brittannië, 

Van tot bij de Belgische Sectie van de Royal Air Force. 

Handtekening 

tot 

Stad  of  Gemeente  



 

Van  tot , bij de Belgische Sectie van de Royal Navy,  

Van tot, bij de Weermacht in Belgisch-Congo (9) , 

Van  in werkelijke dienst in de hoedanigheid van 

oorlogsvrijwilliger of van militiaan bij (5) 

 

 Gewapend Weerstander. 

Van tot Inlichtings- en Actieagent, Chaad 

IAA 

gekwetst tijdens het gevecht te  

 

De kwetsuurstreep (en) bekomen.  

 tot in het IVIilitair Hospitaal van (10)  

 

Van  tot' . , in het Militair Hospitaal van (10) 

 

 
Van in het Militair Hospitaal van (10)  

Van  met ziek- of herstelverlofi 

Ik ben Qortogsinoalide ten definitieve titel met .. 0/0, bekomen ten gevolge van een lcwetsuur, ziekte 

of ongeval, opgelopen tijdens de periode, begrepen tussen 9 mei 1940 en 9 mei 1945 en ik, bezat de militaire 

hoedanigheid op het ogenblik cana de lctvetsuur, zielcte of ongeoal, 

EEN FOTO BIJVOEGEN en deze op de daartoe voorziene plaats hechten (1). 

tot 

Van tot 

tot 
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	NATIONALE MILITIE
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	NAAM (2)



