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Beste vrienden
Hier zijn we dan weer.
Voor de ene komen deze newsletters niet vlug genoeg. Voor de andere is het “ballast”.
Het is nu te zien wat men tot doel had om het woord ballast te gebruiken?
Bedoelde men de letterlijke betekenis van het woord dat ballast dood gewicht is en waardeloos is?
Of bedoelt men daarmee het dode gewicht in schepen om een schip stabiel te maken, om veilig de grote
oceanen over te steken en dus beschouwd word als uiterst waardevol element?
Ik maak me niet echt ongerust over het gebruik van het woord ballast. De signalen zijn duidelijk: De
NEWSLETTER is waardevol en dient zoveel mogelijk verspreid te worden.
De vele positieve berichten daarover zijn een stimulans om ermee verder te doen.
Marcel D.L.

UITNODIGING:
Vorming PENSIOENEN

“Ipsa scientia potestas est”
(Kennis is macht)

Wij plannen op woensdag 13 juni 2018 een 2de
dag vorming.
Deze zal doorgaan in de vergaderzaal van het
NSPV te Zaventem.
Op vraag kozen wij voor de volgende item:

 Middelen dienstbetoon.
 Overlevingspensioen
 Vervroegd pensioen en uitgesteld
pensioen.
Wij voorzien nu echt 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.
ààààààààààààààààààààààààWie

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)
2. Zij die de vorige vorming op 16 april
2018 gevolgd hebben worden terug
verwacht.

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.

Nogmaals eretekens
Vraag 1.
 Hoe kan ik als gepensioneerde een ereteken
aanvragen of laten voordragen?
 Wordt er nog een rente toegekend?

àààààààààààààààààààààààà
Hoe

in te schrijven?

Antwoord
1)
De aanvragen tot het bekomen van een
ereteken als lid van de politie wordt gedaan bij
het ministerie van Binnenlandse zaken.
Voor de militairen is dit uiteraard het
Ministerie van Landsverdediging. (Niet meer
voor de politie van toepassing, met
uitzonderingen voor de militairen die bij de
politie werkzaam zijn, en hun statuut als
militair behouden hebben.

Je kan inschrijven door:
 een E-Mail te sturen naar:
marcel.de.loof@skynet.be
mdl@nspv.be
 bij Marcel De Loof:
 09 226 94 31
 NSPV Nationaal:
 02 644 65 00
àààààààààààààààààààààààà

Vergoedingen





In normale omstandigheden wordt een
ereteken door de korpschef aangevraagd zo
het niet wordt voorgedragen door het MBZ.

De verplaatsingsonkosten van de cursisten
worden vergoed door nationaal.
Teneinde de kosten te drukken wordt
gevraagd zoveel mogelijk te carpoolen.
Er wordt een broodjesmaaltijd voorzien of
de kosten worden gelimiteerd vergoed
zoals voorgeschreven.
De geschreven cursus wordt u ter hand
gesteld.

Na een onderzoek en kontrole wordt een
oorkonde aan betrokkene toegestuurd.
Indien je gepensioneerd bent en geen
contact meer kan hebben met een vroegere
korpschef staat het u vrij om zelf een
aanvraag te doen. Een dossier wordt
geopend.
Misschien kan je eerst navraag doen hoe
ver het staat met een eventuele aanvraag
bij het Nationaal bestand van de eretekens:
Tel. 02/501 36 60 of per mail :
rita.vanderzwalmen@diplobel.fed.be

àààààààààààààààààààààààà

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

VRAGEN en ANTWOORDEN

In eerste instantie kan men in de eerste plaats
een aanvraag forceren bij uw vroegere
korpschef. Indien niet meer mogelijk
rechtstreeks bij het FOD Ministerie van
Binnenlandse zaken
De aanvraag kan ook per mail gebeuren met
vermelding van Naam; Nationaal Nr.;
Werkgever van …..tot…. ; graden; en de
reeds toegekende eretekens.

“Tantièmes en verhogingscoëfficiënten”
Het onderwerp blijft maar hangen.
Nog steeds komen vragen binnen met
betrekking op NAVAP, verhogingscoëfficiënt
en tantième.
Daarvoor kan ik enkel nog verwijzen naar
onze newsletter Nr. 67.
2)
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De toegekende eretekens van de Belgische
Nationale Ordes geven geen recht, noch

voordeel. Uitzonderingen daarop zijn
bepaalde militairen. Eveneens bepaalde

toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische
kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun
thuismilieu verblijven.
Natuurlijk dien je op het ogenblik van de aanvraag
aan een aantal voorwaarden te voldoen om een
tegemoetkoming toegekend te krijgen, o.a.:
 In Vlaanderen of Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gewoond hebben met termijnvoorwaarden enz.
 ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
 geen aanvraag hebben ingediend bij een andere
zorgkas
 voor residentiële zorg: effectief verblijven in een
erkende residentiële voorziening
 U kunt de maandelijkse zorgvergoeding
aanvragen indien u:
o als thuiszorgpatiënt erkend bent als zwaar
zorgbehoevend;
o
als u verblijft in een rusthuis, een rust- en
verzorgingstehuis (RVT) of een
psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).

eenheden (o.a. Rijkswacht) werden
bedacht met een jaarlijkse rente. Gezien
wij sinds de eerste helft van de jaren 90
geen militaire eenheid meer zijn is dit
inderdaad ook weggevallen.

Mantel- en thuiszorg;
residentiële hulp;
Mantelzorgpremie???
Vraag 2.
Mantel- en thuiszorg; Residentiële zorg en
mantelzorg: Verschil???
Antwoord:
(Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse
Sociale Bescherming)

Procedure
Om een tegemoetkoming van de Vlaamse
zorgverzekering te ontvangen, moet u een ingevuld
aanvraagformulier indienen.
Momenteel wordt de tegemoetkoming automatisch
toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die
beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg,
aanvullende thuiszorg of op een erkende dienst voor
logistieke hulp.
Voor hulp en informatie bij het invullen van dit
formulier kan je terecht bij uw eigen zorgkas waarbij
u aangesloten bent. (v.b. CM of andere ….)

Voor onze ouderen is het niet altijd heel duidelijk en
vóór men de eerste stap zet tot de mutualiteit, zijn er
alvast meer vragen gekomen met geen of onduidelijk
antwoord. De vragen daarover verminderen niet
wanneer men via internet, een aanvraagformulier
download.
Anderzijds is het zeer goed mogelijk dat je recht hebt
op een dergelijke tegemoetkoming daar waar je denkt
geen recht te hebben.

Bij de Vlaamse Zorgverzekering bestaan er
twee verschillende vergoedingen:
1.

2.

En die Mantelzorg dan?

De tegemoetkoming voor “mantel- en
thuiszorg” voor mensen die thuis wonen en hulp
krijgen van familie, vrienden of professionele
hulp, of verblijven in een service flat
De tegemoetkoming voor ”residentiële zorg“
voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum,
rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch
verzorgingstehuis. In het geval van een
”kortverblijf” in een residentiële voorziening
kan er geen aanvraag voor residentiële zorg
ingediend worden. Wel aanvraag mantel- en
thuiszorg.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een
tegemoetkoming van de zorgverzekering voor een
mantelzorger zijn gelijklopend met deze van de
thuiszorg. Er dient wel in een afzonderlijk formulier
een mantelzorger geregistreerd te worden.
Die vergoeding bedraagt maandelijks 130 euro.
Om deze vergoeding te krijgen, hebt u een attest van
zorgbehoevendheid nodig. Dit wordt meestal
opgesteld door een maatschappelijk werker van de
dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds,…
De zorgbehoefte kan zich situeren op fysisch,
psychisch, huishoudelijk of sociaal-ondersteunend
vlak. Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe
zorgbehoevend de betrokkene is en daar wordt dan
een score, in de vorm van punten, aan toegekend.

De voorwaarden zorgvergoeding
Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van
de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse
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Voor informatie en aanvraag dient u zich te wenden
tot de organisatie waarbij u aangesloten bent.

Het gewaarborgd minimumbedrag voor diegenen die
wegens lichamelijke ongeschiktheid op pensioen
worden gesteld, wordt berekend op basis van de
gemiddelde wedde van de laatste 5 dienstjaren.

Gemeentelijke mantelzorgpremies in uw gemeente
of Stad?
Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden
en gemeenten ook een zogenaamde gemeentelijke
mantelzorgpremie.
Woon je bijvoorbeeld in Gent? Dan moet je op een
dergelijke tegemoetkoming NIET rekenen.
20% van de gemeenten geven een dergelijke
gemeentelijke premie NIET!!!
Laat ons even positief reageren: 80% van de
gemeenten geven WEL een gemeentelijke
mantelzorgpremie.
Die variëren van 0,0 tot 900 euro/jaar.

Volledig tevreden ben ik met art. 21 van de wet van
21 juli 1844:
Art. 21. Het bedrag van het volle pensioen is gelijk
aan het gemiddelde bedrag van de jaarwedde die de
betrokkene gedurende de laatste vijf jaar ten laste
van de Staatskas heeft genoten.
Ik meen dat dit artikel overduidelijk is: Het gaat hier
om de UITBETAALDE wedde.
Met bovenvermelde argumenten zou ik contactnemen
met de FPD.
Ik ben van mening dat er twee mogelijkheden zijn
waarbij het fout gelopen is: 1) De werkelijke toestand
werd vanuit de zone of personeelsdienst niet correct
doorgegeven aan de pensioendienst. 2) De gegevens
werden bij de pensioendienst over het hoofd gezien.

Marcel D.L.

Weddeschaal –
referentiewedde.
Vraag 3.
Bij een pensioenberekening door de pensioendienst
werd geen rekening gehouden met de toegekende en
uitbetaalde wedde.
Door een vrijwaringsclausule werd de voordeligste
wedde toegekend. Voor het pensioen heeft men daar
geen rekening mee gehouden
Is dit correct?

Om daarvoor te reageren kan je gebruik maken van
een bestaande klachtenformulier.
Dat kunt u verkrijgen: op de website — aan het
onthaal van de Pensioendienst; — in de
Pensioenpunten; — via het Contact Center van de
Pensioendienst: telefonisch via de Pensioenlijn 1765
(gratis vanuit België).

Pensioenen en vooral deze van de geïntegreerde
politie zijn zeer complex en ingewikkeld.
Ik heb soms de indruk en heb al ondervonden dat ze
niet altijd juist zijn met hun interpretatie van de wet.

U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende
formulier per post ter attentie van de klachtencoördinator, Zuidertoren, 1060 Brussel of via mail
naar: klachten@sfpd.fgov.be.

Maar over de “referentiewedde” is er naar mijn
mening geen twijfel en heb jij het juist voor.
In de brochure van FPD is men naar mijn mening zeer
duidelijk: Het gaat hier duidelijk over: ….gemiddelde
wedde van de laatste 10 jaar …….
Een “wedde” is volgens mij nog altijd het bedrag aan
wedde die aan betrokkene wordt uitbetaald. Er wordt
ook niet gesproken over “weddeschalen”

U kunt ook een gewone brief sturen, maar vermeld
dan zeker altijd de volgende gegevens zodat de
Pensioendienst uw klacht kan behandelen: — uw
naam en uw voornaam; — uw rijksregisternummer uw adres; — uw telefoonnummer en/of uw mailadres.
Natuurlijk de uitleg over de klacht niet vergeten.

Citaat uit brochure van FPD:

Uitgesteld pensioen
Opfrissing geheugen

Referentiewedde (RW) Vanaf 1 januari 2012 is de
referentiewedde (RW) de gemiddelde wedde van de
laatste 10 loopbaanjaren of van de hele loopbaan als
die geen 10 jaar telt. Uitzonderingen Uitzondering 1
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adjudant van de landmacht lager lag dan dat van een
de 1WM.

Vraag 4.
Hoeveel zal mijn uitgesteld pensioen bedragen van
de jaren gewerkt bij de rijkswacht (WM). (11 jaar)

Men moet geen rekening houden met een perequatie
gezien die perequatie in 2001 niet werd toegepast op
de pensioenen van de rijkswacht.

Antwoord:
Hier is de uitslag van de simulaties van het pensioen
van weinig belang. Het belastbaar geïndexeerd
pensioenbedrag ligt tussen de 350 en de 400 euro per
maand.
Dit bedrag wordt wel onderworpen aan fiscale
inhoudingen na cumul met de andere rustpensioenen.

Nog dit:
Dat pensioen dient aangevraagd te worden
wanneer u kan genieten van uw wettelijk pensioen
of vervroegde pensioendatum.

Uiteindelijk is de techniek om tot die berekening van
een “uitgesteld pensioen” te komen veel belangrijker.
Veel wordt het systeem niet meer gebruikt , tot er toch
nog een dergelijke vraag komt opduiken.

Perequatie
Vraag:
Ik heb vernomen dat er weddeaanpassingen zouden
komen bij bepaalde graden van de geïntegreerde
Politie.
Mag ik dan aan een pensioenverhoging verwachten?

Een uitgesteld pensioen is een vervroegd
pensioen wanneer men niet in dienst was op de
dag voor de pensionering:

Antwoord:
Inderdaad, na een weddeverhoging van de politie
diensten zullen de pensioenen van de leden van de
Geïntegreerde Politie door de perequatie een
verhoging van hun pensioen kennen.

 Ofwel omdat men zelf ontslag heeft genomen
voor aleer de pensioenleeftijd bereikt te hebben.
 Ofwel door de werkgever ambtshalve bent
ontslagen(niet door zware tuchtmaatregel)
Gelet op art 14 van de wet van 30 maart 2001
wordt het uitgestelde pensioen ( in uw geval)
berekend op de oude berekeningswijze. Dat is een
rijkswachtpensioen met een referentiewedde eigen
aan de graad, zonder huisvestingsvergoeding, noch
andere vergoedingen, en met toeslagen in de graad
en aanwezigheid in het korps.
De toeslagen voor de graad is voor een
wachtmeester 0.

Maar……
Ben je gepensioneerd vóór 01/04/2001 dan zal je uw
pensioen niet zien verhogen.
Het is namelijk zo dat alle openbare diensten door een
wet die in voege gekomen is in 2007 in “ korven
werden verdeeld.
Wanneer men kijkt naar de politiemensen en hun
weduwen, dan stelt men vast dat deze verdeelt zitten
in 7 verschillende korven. Gemeentepolitie en de
weduwen zitten in de korf die toebedeeld werd aan de
Gewesten, Hoofdstedelijk Gewest en de Oostkantons.

Voor een dergelijke berekening dienen wij terug te
keren naar de berekening van een
“rijkswachtpensioen” met bijkomende coëfficiënten
voor aanwezigheid in de graad en aanwezigheid in
het korps.
Daarbij komt nog een fenomeen opduiken: De 1WM
en sommige OWM werden gepensioneerd in de graad
van adjudant van de landmacht. Van een WM was dit
schijnbaar nog niet van toepassing.

Korf één daar zitten o.a. alle rijkswachters en
politiemensen in die ergens anders niet werden
ingedeeld in een “korf” Daarin kan je de exrijkswachters vinden boven de graad van 1OWM,
leden van de GPP, de weduwen van alle
rijkswachters, ….
Korf twaalf werd toebedeeld aan de militairen en de
rijkswachters tot de graad van 1 WM en sommige
1OWM (gepensioneerd op de graad van een Adjudant
van het leger.

Ook dient men dan rekening te houden dat steeds de
voordeligste formule gebruikt werd.
Zo zijn 1WM op hun eigen graad gepensioneerd
geweest daar waar het pensioen (tijdelijk) van een
5

uur dertig. Hij zal alles voor de positionering van uw
vaandel en de kranslegging met u ter plaatse regelen. U
moet uiteraard voor uw eigen krans zorgen.
De kranspartij (max. 3 personen) krijgt een voorbehouden
plaats; de rest van uw groep zal plaats in de publieke zones
moeten zoeken. Tijdens de periode ‘100 jaar Groote Oorlog’
trekt de Last Post meestal heel veel volk aan. Tijdig
aankomen is dus de boodschap .
Wij kijken ernaar uit om u die avond te verwelkomen.
Met vriendelijke groeten.
Ian Connerty
Last Post Association

Korf 13 daarin zit het personeel van de Geïntegreerde
politie. Dus wanneer er een weddeverhoging komt
binnen die korf worden alle gepensioneerden in die
korf gerangschikt, telkens op de 1ste januari van een
onpaar jaar (01/01/2019 – 2021 – 2023 …) met een
verhoging van het pensioen bedacht.
Wanneer er dus in 2019 een loonsverhoging komt,
zullen de gepensioneerden van na 01/04/2001 op
01/01/2021 een verhoging kennen van hun pensioen.
Hoeveel? Er zal een berekening gemaakt worden,
maar de verhoging mag niet meer dan 5% zijn.
Indien meer dan 5% worden de resterende procenten
doorgeschoven naar 01/01/2023.
In ieder geval , hoe weinig de pensioenverhoging ook
mag zijn, de toepassing van de perequatie zal een feit
zijn op 01/01/2021 op voorwaarde dat die
vooropgestelde verhoging van wedde van sommige
graden er komen..

Wij zullen er tevens bloemen neerleggen onder de
naam “NSPV – Gepensioneerden – Oud-gedienden
Rijkswacht en Politie”
Misschien is het voor onze gepensioneerden die dan
in de streek overnachten of voor hen die van niet ver
moeten komen om die plechtigheid bij te wonen.

LAST POST te IEPER
Op 16 oktober 2018 gaat de 11de editie van de
“dag voor de gepensioneerden” door te
LANGEMARK tegen Ieper.
Wie Ieper en Langemark zegt, en dat in het jaar 2018
moet onmiddellijk denken aan de wapenstilstand
honderd jaar geleden. Het doet ons daaraan gekoppeld
onmiddellijk denken eveneens aan de duizenden
gesneuvelden die daar in de Westhoek gevallen zijn.
Het NSPV heeft zich ter die gelegenheid laten
registreren om op 15 oktober18, (de avond voor de
11de dag voor de gepensioneerden) deel te nemen aan
de plechtigheid van de Last Post aan de Menenpoort
te Ieper.
Wij waren dan ook heel tevreden de bevestiging van
deelname te mogen ontvangen
Geachte heer De Loof,
Hiermee bevestig ik de deelname van uw groep aan de Last
Post plechtigheid op 15 oktober 2018.
Gelieve u aan te melden bij onze vertegenwoordiger onder de
Menenpoort op de avond in kwestie, ten laatste tegen zeven

Onze vaandeldrager Julien De Smet van de afd. Gent in 2013 na
de Last Post aan de Menenpoort.

Bron: Staatsblad – Sociale landkaart – eigen dokumentatie –
Weliswaar – FPD.

Marcel De Loof
Voorzitter sector gepensioneerden (N)
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