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Beste vrienden PVSO
De tijd vliegt snel voorbij. Voor we het weten is er een jaar voorbij. ’s Morgens de krant gelezen en het
is zo middag. En na een koffie in de namiddag is het zo weer avond. Wij krijgen inderdaad het gevoel
dat de tijd te vlug gaat. Het jaar 2018 is al één maand oud.
Dat besef dat die tijd te vlug voorbijgaat doet ons anderzijds bewust worden dat we, van ons op
pensioen zijn moeten genieten. Dat is het….. Genieten van ons pensioen!!!
Anderzijds maakt al dat gedoe over de pensioenen op regeringsniveau ons onrustig. We weten maar al
te goed dat men bezig is om stukje bij beetje het ambtenarenpensioen af te peuzelen.
Het systeem is overduidelijk: Men verhoogt de pensioenleeftijd eerst tot 67 jaar en dan krijgt ge door
moeizaam onderhandelen een deel daarvan terug. Laat u niet blij maken met een dode mus. En onthoud
dit: het nivelleren van de pensioenstelsels komt er zeker!!! Met schijnbaar onschadelijke ingrepen op
de toekomstige pensioenen, om dan met dezelfde tactiek een aanval te richten in de bestaande
pensioenen, doet ons zorgen baren. Onze pensioenstelsels en vooral dit van het openbaar ambt
ondergaat pijnloze ingrepen, terwijl men niet merkt dat reeds een been is geamputeerd...
Met deze bedenkingen wil ik enkel de aandacht trekken. Het is niet de bedoeling om onrust te zaaien.
Niet wij zaaien onrust. Het zijn enkel de politici die onrustwekkende berichten verspreiden!!!
Marcel

AFGEVAARDIGDEN GEPENSIONEERDEN
IN DE AFDELINGEN OF PROVINCIES:

WIJ VRAGEN UW AANDACHT!!!

“Ipsa scientia potestas est”

Aan hen die zich dagdagelijks inzetten voor de
gepensioneerden, een oprechte dikke merci.
Een oprechte dank voor uw vertrouwen en
medewerking, en doe zo verder.

(Kennis is macht)

Waarschijnlijk heb je reeds ondervonden dat
je werk als afgevaardigde op weinig of geen
interesse kan rekenen. Onze sociale inbreng in
het syndicale werk wordt veel te weinig naar
waarde geschat.
• Gepensioneerden worden nogal eens
vlug als ondergeschikt aan de actieven
aanzien en als dusdanig behandeld.
• Dat werkt ontmoedigend en zelfs
doorwinterde afgevaardigden en PVSO
geven er de brui aan.
• Je hebt de indruk geen of weinig steun
te krijgen.
Indien dit werkelijk zo is, kan het inderdaad
zo niet verder.
Maar dit wil ik u toch mededelen:
▪ Onderschat nooit uw eigen kunnen en
uw eigenwaarde.
▪ Uw kennis en ervaring op syndicaal vlak
is veel groter dan bij de nog actieven.
▪ Uw vrijwillige inzet is een bewijs dat je
uw kennis en ervaring ten dienste wil
stellen van al onze leden
▪ Als gepensioneerde vrijwilliger doe je
het niet voor het geld of voor
dienstvrijstellingen te bekomen, en dat
moeten men goed beseffen.
▪ Zorg ervoor dat ze uw kennis en uw
ervaring waarderen.
▪ Zorg ervoor dat de kennis die onze
voorgangers hebben vergaard, niet
verloren gaat en dat die specifieke
kennis binnen het NSPV niet verloren
gaat.
▪ Gedenk dat onze gepensioneerdenwerking enig is in zijn soort en dat
andere vakbonden onze werkwijze
gedeeltelijk hebben overgenomen.

UITNODIGING:
Vorming PENSIOENEN

“Ipsa scientia potestas est”
(Kennis is macht)

Wij plannen op dinsdag 13 februari 2018
(voorlopige datum) een vorming, de derde lesdag
in de reeks.
Deze zal doorgaan in de vergaderzaal van het
NSPV te Zaventem.
Op vraag kozen wij voor de volgende item:

▪ Pensioen algemeen.
▪ Gemengde loopbaan
▪ Vervroegd pensioen en uitgesteld
pensioen.
▪ Middelen dienstbetoon.
Net als de vorige keer voorzien wij vijf intensieve
lesuren.
Ieder item zal tot in de kleinste details worden
uitgewerkt. De deelnemers zullen voorzien
worden van voldoende documentatie.
Gewapend met documentatie kunnen de
deelnemers de besproken onderwerpen levendig
houden in provincie en/of afdelingen.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Wie kan deelnemen?
Gezien de beperkte plaatsen hebben wij een
volgorde in voorrang opgesteld:
1. PVSO per provincie of zijn vervanger in
de provincie. (Minstens 1/provincie)
verplicht aanwezig)
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2. Zij die de vorige vorming op 7
september 2017 gevolgd hebben worden
terugverwacht.
3. Afgevaardigden die reeds actief zijn in de
gepensioneerdenwerking, of leden die zich
in de onmiddellijke toekomst willen ten
dienste stellen voor de gepensioneerden
binnen het NSPV.
Voorzitters van provincie en afdelingen.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Hoe in te schrijven?
Je kan inschrijven door:
➢ een E-Mail te sturen naar:
rudi.moerman@telenet.be
marcel.de.loof@skynet.be
mdl@nspv.be
➢ bij Marcel De Loof:
 09 226 94 31
➢ NSPV Nationaal:
 02 644 65 00
Wij verwachten de volledige lijst in de eerste week
van februari 2018.
De eerst ingeschrevenen krijgen voorrang.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Menig lezer zal verwonderd opkijken bij het
lezen van bovenstaand opschrift voor
onderhavige rubriek.
▪ Moeten wij nu al aan politiek doen ook?
▪ Op mijn leeftijd trek ik me van politiek
niets aan!
▪ En zeker niet van de gemeentepolitiek!
Ik wil juist maar dat mijn pensioen op
tijd betaald wordt en voort van de
rest…….
Met deze rubriek wil ik geen stok in het
schijnbare rustige “gepensioneerden-hok”
werpen.
Ik wil u juist maar even wakker maken hoe het
werkelijk gesteld is met onze vereniging, in het
bezonder wat onze gepensioneerden richting
gemeentepolitiek betreft.

Vergoedingen
•

•
•

De verplaatsingsonkosten van de cursisten
worden vergoed door de afdeling,
provincie, of nationaal naar rato wie zij
vertegenwoordigen.
Teneinde de kosten te drukken wordt
gevraagd zoveel mogelijk te carpoolen.
Er wordt een broodjesmaaltijd voorzien of
de kosten worden gelimiteerd vergoed
zoals voorgeschreven, voor zover er geen
tussenkomst is van provincie of afdeling.
De geschreven cursus wordt u ter hand
gesteld.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Dienstvrijstellingen
De actieven dienen tijdig hun dienstvrijstellingen
voor die dag aan te vragen.
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Een gedetailleerd programma zal u
later nog medegedeeld worden.

Op 17 oktober 2017 kreeg ik een tip van hoger
hand om ons gewicht aan leden te gebruiken
tegenover de soms falende politici.
Niet dat wij een politieke strijd moeten voeren
tegen de verkozenen des volks.
Wij maken deel uit van een erkende,
reprecentatief neutraal en grootste politie
syndicaat. Wij zijn niet A-politiek (=
antipolitiek) maar zijn wel neutraal wat die
politiek betreft. Dus we zijn positief ingesteld
en trachten onze neutrale status als dusdanig
te gebruiken.
Ondertussen ben ik ook te weten gekomen
over het groot aantal afgevaardigden die zich
als lid van een ouderenvereniging, deel
uitmaken van de plaatselijke seniorenraden.
In een bepaalde provincie is er zelfs een NSPVafgevaardigde gepensioneerden die lid is van
een provinciale ouderenraad. En dat heeft nu
juist niets met politiek te maken. Dat zijn enkel
middelen om ons gewicht aan leden ter kennis

Pagina 3 van 7

te brengen en dat de politicie rekening moeten
houden met de duizenden leden
gepensioneerden binnen het NSPV.

Ik ben ervan overtuigd dat we deze weg zeker
moeten bewandelen om enigsin s tot een
dialoog te kunnen komen.

Brengt het wat op voor onze gepensioneerde
politiemensen? Wat is het nut daarvan?

Er zijn trouwens voldoende items: de
perequatie [oude en nieuwe (2007)], de
afschaffing van de solidariteitsbijdrage en het
verlofgeld voor iedere ambtenaar.
Aan het werk?
Marcel D.L.

In ieder geval: aan de zijlijn blijven staan
brengt helemaal niets op.
Wat moeten wij doen?
Via een voet in een gemeenteraad,
ouderenraad of seniorenraad maken wij onze
politievakbond kenbaar bij politici.
Zij moeten weten dat wij een volwaardige
gepensioneerdenvereniging zijn, zelfs een
volwaardig politiesyndicaat met
gepensioneerde leden.
Wij moeten onze politieke vertegenwoordigers
leren kennen en ze leren gebruiken.
Via deze weg werd ik reeds meermaals
uitgenodigd bij parlementairen om specifieke
thema’s te behandelen die ons, gepensioneerde
rijkswachters en politiemensen, aanbelangen.
Dat wij nog een lange weg af te leggen hebben
staat vast. En dat het een weg is met
tegenkantingen en tegenstand is me ook reeds
lang duidelijk geworden. Maar……daarom…
vermijdt die zijlijn, waar men niets kan of mag
doen.
Moeten wij nu allemaal die richting uitgaan?
Zeker niet.
Het stemt enkel tot nadenken en voor hen die
nu reeds zetelen in ouderenraden,
seniorenraden en commisies of wat het ook
mag heten: doe zo voort en weet dat ik u dit
jaar nog zal nodig hebben om een belangrijke
en ultieme aanval in te zetten (een tip van de
sluier …op 01/02/2018).
Voor hen die er nog niet in zetelen: wees er
niet afkerig van en als je de kans krijgt, grijp
die kans met beide handen. Je kan onze
vereniging, die ook de uwe is, daardoor nog
meer op de kaart zetten en meer kenbaar
maken.
Laat u anderzijds door poltici niet inpakken
om hun knecht of dwijl te spelen.

VRAGEN en ANTWOORDEN
“Tantièmes en verhogingscoëfficiënten”
Nog steeds komen vragen binnen met
betrekking op NAVAP, verhogingscoëfficiënt
en tantième.
Daarvoor kan ik enkel nog verwijzen naar
onze newsletter Nr. 67.

NAVAP en EINDEJAARSPREMIE
Vraag 1.
Ik ben sinds 1/08/2016 op NAVAP. Vorig jaar had ik
nog een eindejaartoelage van de 980 Euro. Nu is dit
nog slechts 676 Euro.
Vanwaar dat verschil?
Waarom is er meer dan 300 euro van af gegaan?

Antwoord:
De eindejaarspremie voor de Personeelsleden die
in NAVAP zijn, is voorzien en is begrepen in de
daarvoor toegekende subsidie voor het wachtgeld.
Die subsidie per personeelslid omvat:
• Het wachtgeld (62% - 66% - 70% of 74%
van de laatste wedde)
• Het betaalde vakantiegeld.
• De eindejaartoelage
• De patronale bijdrage.
Natuurlijk is het vakantiegeld en de
eindejaarspremie berekend naar rato van het
toegekende bedrag van het wachtgeld.
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In 2016 is de eindejaarpremie samengesteld uit
7/9 naar rato van de wedde en 2/9 naar rato
van het wachtgeld.
In 2017 is de eindejaarpremie samengesteld uit
enkel 9/9 naar rato van het wachtgeld.

Meer pensioen op 1 januari 2018?
Vraag 2.
Schijnbaar heb ik op 2 januari 2018 meer
pensioen gekregen. Is dit mogelijk?
Antwoord:
In normale omstandigheden is de aanpassing van
het pensioen op 01/01/2018 geen aanpassing van
de perequatie op het pensioen. Het is ook geen
pensioen verhoging.
De aanpassingen gebeuren enkel in het domein
van de inhoudingen. Het betreft dus een
aanpassing, meestal in de positieve zin, van de
inhouding bedrijfsvoorheffing.
Natuurlijk kan een aanpassing ook het gevolg zijn
van een veranderde gezinssituatie, zoals
bijvoorbeeld een echtgenote al dan niet ten laste.
Het bruto geïndexeerd pensioenbedrag blijft dus
ongewijzigd.

Diploma of studiejaren
afkopen. Of is het
diplomabonificatie?
Vraag 3:
Heb ik nu nog recht op een diplomabonificatie
en/of kan ik mijn Studiejaren afkopen?
Antwoord:
Hoe meer we in tijd vorderen, hoe meer de wet op
het ambtenarenpensioen, deze wet
ondoordringbaar maken. Anderzijds stel ik me
meer en meer de vraag of dit geen vraag is
waarop de vaste afgevaardigden zouden moeten
op antwoorden?

In compensatie voor de afbouw van de
diplomabonificatie (vanaf 01/12/2018) werd er
een nieuw voorstel door de regering aangenomen:
Het afkopen van studiejaren.
Tot 30/11/2017 - behoud diplomabonificatie.
Tot die datum werd voor de berekening van het
pensioenbedrag in het ambtenarenstelsel rekening
gehouden met de studieperiode.
Dat was enkel mogelijk indien het diploma een
vereiste was voor de aanwerving op een latere
benoeming.
Vanaf 01/12/2018 - niet langer gratis
Diplomabonificatie niet langer gratis.
Indien nodig moet een regularisatie aangevraagd
worden.
De diploma’s die geen recht gaven op
diplomabonificatie kunnen nu ook
geregulariseerd worden.
1ste uitzondering
Voor 01/12/2017 - behoud van verworven
rechten.
Personeelsleden die voor die datum:
- vast benoemd waren of gelijkgesteld;
- aangesteld zijn als gerechtelijk stagiair;
- aangeworven zijn als tijdelijk statutair
personeel in het onderwijs;
behouden de verworven rechten.
Formule voor het berekenen van verworven recht
Aantal maanden verworven recht diplomabonificatie
X teller/540
Voorbeeld:
48 maanden (diplomavereiste) x 240 maanden / 540
= 21,33 maanden of afgerond 21 maanden in
rekening te brengen voor pensioenberekening

2de uitzondering
Ten laatste 01/12/2018 Volledige kosteloosheid
behouden
De ambtenaren die op die datum aan de
voorwaarden voldoen voor het verkrijgen van het
vervroegd pensioen ongeacht de werkelijke
ingangsdatum van het pensioen, blijft de
volledige kosteloosheid behouden.
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Op 01/12/2017
De ambtenaren die zich op eigen aanvraag in een
voltijdse of deeltijdse disponibiliteit voorafgaande
aan het pensioen of in een vergelijkbare situatie
bevinden of hadden bevonden als zij het hadden
aangevraagd, blijft de volledige kosteloosheid
behouden.
Studieperiode die kan geregulariseerd worden:
1. Minimaal aantal studiejaren voor het
bekomen van het diploma.
2. 1 diploma kan geregulariseerd worden
3. Master: 1 jaar + 3 jaar voor bachelor
4. Alle of deel van de studiejaren is mogelijk
voor regularisering.
5. Regularisatie gratis verworven recht en te
regulariserende maanden samen.
Regularisatiebijdrage
▪ Het bedrag hangt af van het moment van
aanvraag.
▪ Binnen 10 jaar na het behalen het bedoelde
diploma.
▪ Tot 01/12/2020 1.500 euro/12 maanden
▪ Vóór 01/12/2019: korting van 15%
▪ Tussen 01/12/2019 en 01/12/2020 zonder
korting
▪ De regularisatiebijdrage is gelijkgesteld
met een fiscaal aftrekbare sociale
zekerheid bijdrage.

• De gestorte gelden kunnen niet
teruggevorderd. Mocht u tegen het einde
van uw loopbaan merken dat het afkopen
geen zin heeft, dan kan je uw geld niet
terugvorderen.
• Voor alle duidelijkheid: de afgekochte
studiejaren tellen niet mee voor vervroegd
pensioen. Ze doet enkel het maandelijks
pensioenbedrag stijgen.
• Aan de hand van de juiste datums van
aanvang van uw loopbaan als ambtenaar
(statutair) en de pensioendatum kan met
een formule het te betalen bedrag berekend
worden.
• De persoonlijke bijdrage pensioen van 7.5
% wordt berekend op het gewaarborgd
gemiddeld minimumloon, gekoppeld aan
de index. Daarvoor wordt rekening
gehouden met de maand van aanvraag.
• De berekening van het uiteindelijke
pensioenbedrag van de openbare sector, na
afkoop van studiejaren, wordt mee
verrekend met de wedde en de loopbaan.
Zo zal de afgekochte studiejaren u dichter
bij het maximum pensioenbedrag brengen.
Voorbeeld van toepassing van de
berekening:

Nog dit:
• Vooreerst is er een gunstregeling ingelast
en zou een forfait bedrag gerekend worden
aan 1.500 euro. Daarvan kan men een
fiscaal voordeel van 50% aftrekken.

36 maanden (studiejaren afgekocht)
36/540 wetende dat je voor het maximum
pensioen een loopbaanbreuk van 540/540
dient te verwerven.
36 + 504/540 = maximum.

• Er is geen transfer mogelijk van de
gestorte gelden als u in een pensioenstelsel
zou betaald hebben.

Wie deze rubriek grondig bestudeerd heeft, zal
onmiddellijk denken aan een loterij. Wij weet na
zijn studies wat het einde van zijn loopbaan zal
brengen. Een kansspel waarbij onze regering
zeker winnaar is!

• Je gestorte geld blijft bij de pensioenen van
de openbare sector.
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BEYDTS Willy
BEYDTS Willy

Lijst vrijwilligers
Hieronder kan je de lijst vinden betreffende
de (gepensioneerde) vrijwilligers. Deze lijst
stemt niet volledig overeen met het
organogram. De nog actieve vrijwilligers
dienen niet afzonderlijk verzekerd te worden.
Andere medewerkers dan de afgevaardigden
dienen eveneens als “vrijwilliger” verzekerd
te worden.
Het spreekt ook vanzelf dat die lijst fexibel is en
dat er tijdens de loop van het jaar
gepensioneerden niet meer functioneren als
vrijwilliger terwijl er anderen vrijwilligers
bijgekomen zijn.

RAMAN Gilbert
VERSCHAEVE Marc
BOONE Dirk
EVENS Geert
BOON Jan
VLAYEN Achiel
SMETS Gunther
CARLIER Jean
REALE Guiseppe
CHRISTIAENSEN Luc
STRUYVEN Staf
DOX Karl
DE WEERDT José
VAN HERENTHALS Tony

VRIJENS Pierre

Teneinde de lijst van de te verzekeren
vrijwilligers gepensioneerden optimaal bij
te houden vragen wij bijgaande aan te
passen en me terug over te maken indien
er veranderingen zijn aangebracht.
De lijst hieronder is de lijst van afgevaardigden
en medewerkers die aan Dominique Defrance
werd doorgegeven.
Wij vragen dan ook aan de PVSO om de lijst
plichtsbewust bij te houden, indien nodig aan te
passen van zodra een wissel van actief naar
pensioen zich voordoet. Ook bij stopzetting van
de functie dient dit gemeld te worden.
Hopelijk heeft geen enkele afgevaardigde de
verzekering nodig, maar als er iets gebeurd mag
er geen betwisting zijn, met het oog op een
correcte afhandeling na een eventueel ongeval.

DE RIDDER Jean
DE LOOF Marcel

BOTTELDOOREN Ludo
PIENS Georges
VAN DE VEIRE Ivan
DE SMEDT Julien
DE CLERCQ Christian
DE SPIEGELEIR Cyriel
DHONDT Willy
FRAIPONTS Roland
KUYLEN Marcel
……….
………….
COCKHUYT Roger
WILLEMIJNS Wim

PVSO W-Vlaanderen
en afdeling Brugge
PVSO W-Vlaanderen
en afdeling Brugge
Afdeling Brugge.
(Hulp)
Afdeling Ieper
Afdeling Kortrijk
Afdeling Kortrijk
PVSO Vlaams
Brabant
afdeling LEUVEN
afdeling Zaventem
afdeling ASSE
PVSO Antwerpen
Antwerpen
Turnhout
Brussel Hoofdstedelijk
gewest en AFDELING
Brussel Hoofdstedelijk
gewest
PVSO Brussels
Hoofdstedelijk gewest
PVSO Oost
Vlaanderen
Voorzitter sector
gepensioneerden(N)
en Afd. Gent
Oudenaarde
Vaandeldrager
Afdeling Gent
Vaandeldrager Gent
Afdeling Gent
Dendermonde
PVSO Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Afdeling Gent vzw
reizen
Afdeling Oudenaarde

Marcel De Loof
Voorzitter gepensioneerden (N)
Bron: Belgisch Staatsblad, Brochure “De Regularisatie Studieperioden Ambtenarenstelsel” – eigen dokumentatie Politiestatuut –
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