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Beste vrienden
Wij zijn nu werkelijk in het midden van de zomer en tevens in het midden van de
zomervakantieperiode.
Laat ons ervan genieten!!! En als gepensioneerden kunnen wij genieten. Genieten van de rust.
Van “rust” en “genieten” is er momenteel bij onze nog actieve collega’ geen sprake. Terug wordt er
aan hun statuut geknabbeld. Waar gaat het naartoe met het opgespaarde contigent ziektedagen? Kan
men om medische redenen nog op vervroegd pensioen gezet worden? Het afknabbelen van onze
pensioenen gaat verder.
De totale nivellering van de drie pensioenstelsels is bijna een feit geworden. Dat garandeert de
teloorgang van het kwalitatief ambtenarenstelsel!!!
Wij gepensioneerden blijven met vragen zitten. Eens de toekomstige pensioenen zijn leeggemolken, zal
men dan niet beginnen aan onze pensioenen?
Daarom vragen wij uitdrukkelijk aan onze gepensioneerden allert te blijven. Schenk aandacht aan
ieder gerucht dat de ronde doet. Het is beter te voorkomen dan te genezen. Eens de symptomen in een
ongeneeslijk stadium verzeild zijn geraakt, is een terugkeer niet meer mogelijk.

Marcel De Loof

BERICHT AAN DE PVSO
(Jan Boon zal in de komende weken deze materie
verder behandelen)
In het kader van de regeling van het vervoer op
de 11de dag van de gepensioneerden, zijn wij
gedwongen geweest af te stappen van het te dure
systeem om het vervoer door één en dezelfde
busmaatschappij te laten uitvoeren.
Reeds tien jaar lang hebben wij ondervonden dat
de regeling door de Provincie (PVSO) de
voordeligste manier is.

Vlaams Brabant
• Tielt-Winge: Parking Gouden Kruispunt
• LEUVEN: Kessel Lo, Afrit E314 Carpool
Parking
• ASSE: Oud Rijkswacht gebouw
• LENNIK: Oude Rijkswacht kazerne
Sporthal
• Galmaarden: gemeenteplaats aan Kerk
Limburg
• GENK nader te bepalen
• HASSELT nader te bepalen
• Lommel - Leopoldsburg
Voor de provincie Limburg dient nog een verfijnde
regeling uitgewerkt te worden.

Na overleg hebben wij besloten terug de
organisatie voor het vervoer te laten doen door
de PVSO binnen iedere provincie.
De opstapplaatsen zijn reeds gekend van vroeger
en zullen verschijnen in de S.E. samen met het
uitnodigingspamflet.

Stopplaatsen bussen voor
11de dag gepensioneerden

Op 16 oktober gaat traditiegetrouw de 11de dag van
de gepensioneerden door te Langemark, in de
Westhoek.
Symbolischer kan het niet. Wij zitten midden in de
streek die honderd jaar geleden het decor was van
een sterk beschadigd oorlogslandschap met Ieper als
symboolstad voor onze Engelse Bondgenoten.

Antwerpen
• Antwerpen: -Brasschaat, Hemelakkers
• Wilrijk, Valaar, Boomsesteenweg
• Turnhout: Mol, parking Alma
• Geel, parking Alma
• Turnhout, parking Carrefour
• Mechelen: nihil
Oost Vlaanderen
• St Niklaas: hotel Serwir Kon Astridlaan 57
• Dendermonde: parking De Bruynkaai aan de
Noordlaan
• Aalst: Texacostation Geraardbergsesteenweg
1, omgeving E40
• Oudenaarde: busparking Smallendam
• Eke: N60 parking Makro, best bijvoegen ter
hoogte van benzinepompen
Gentbrugge carpoolparking onder de brug
E17, Land van Rodelaan
• Mariakerke: parking sporthal Bourgoyen,
Driepikkelstraat
• Aalter: Europalaan, parking gemeentehuis.
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
• Zetel NSPV, Zaventem, Romboutstraat
• Kazernes Mobiel Legioen – Geruzet,
Generaal Jacqueslaan

Het NSPV op de
Last Post te Ieper

Van in den beginne heeft het NSPV, de toenmalige
“Verbroedering”, zich de naam van
vaderlandslievende vereniging aangemeten. Onze
leden, al dan niet met hun afdelingsvlag, waren
onafgebroken aanwezig op tal van
herdenkingsplechtigheden.
Om die reden zullen wij op maandag 15 oktober
2018 om 20.00 uur te Ieper aan de Menenpoort
aanwezig zijn om er de Last Post bij te wonen en er
deel te nemen aan de bloemenhulde.
Wij vragen aan onze leden die op deze dag zich in
de westhoek of aan zee zouden verblijven, aanwezig
te zijn op deze LAST POST van 15 oktober 2018.
Zij die reeds de Last Post hebben meegemaakt
zullen graag terugkomen en er bekende collega’s
ontmoeten.
Zij die het de eerste keer meemaken, zullen er zeker
blijvende emotionele herinnering aan overhouden.
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Wij staan NU reeds ingeschreven op het programma
van de Last Post van 15 oktober.

Tijdelijk pensioen -Definitief pensioen
Wanneer men in het systeem van tijdelijk
pensioen zit kan men na 6; 12 of 18 maanden
opgeroepen worden om voor de commissie te
verschijnen.
Wanneer na 24 maanden is gebleken dat het
werk niet kan hervat worden, kan het tijdelijk
pensioen omgezet worden naar definitief
rustpensioen om medische redenen.

Programma van de Last Post op
maandag 15 oktober 2018

Ma
15
okt

• George Watson's
Dagelijkse
College, Edinburgh
plechtigheid

• Tovell family *
• Kemnay Academy
• NSPV Gepensioneerden Oude Gedienden
Rijkswacht & Politie
• First World War
Battlefield Centenary
Tours Programme

•

Berekening pensioen:
De berekeningen voor het maandelijks
pensioenbedrag zijn identiek aan het
rustpensioen einde loopbaan, maar berekend op
de dag van in pensioenstelling.
Tijdens het tijdelijk pensioen bouwt men geen
verder pensioen meer op.

Ulverston High
School

Verlofgeld en eindejaarspremie
Gezien je met pensioen bent en gezien je een
(redelijk) pensioen hebt als ambtenaar, dient
men op geen vakantiegeld te rekenen of
wanneer het pensioen kleiner mocht zijn dan is
er een zeer kleine som voor vakantiegeld te
verwachten (zeker niet te vergelijken met de
privé).

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

Weliswaar heb je wel recht op het vakantiegeld
voor de maanden van dat jaar dat je nog actief
was (aan 1/12 per maand).
Als men dus op 1 januari op pensioen gaat heb
je voor dat jaar geen recht op vakantiegeld.

Vakantiegeld en
pensioen

Gepensioneerde ambtenaren hebben geen
recht op een eindejaarpremie.
Je krijgt een eindejaartoelage als je een
bezoldiging kreeg tijdens de referentieperiode
van 1 januari tot 30 september van hetzelfde
jaar. Voor iedere maand dat je gewerkt hebt
tussen 1 januari tot 30 september ontvang je 1/9
van de eindejaarpremie.
Als je dus alleen gewerkt hebt in oktober,
november of december krijg je geen
eindejaartoelage.
Als je in die referentieperiode geen volledige
bezoldiging kreeg, bijvoorbeeld omdat je
deeltijds werkte of omdat je pas in mei bent
beginnen werken, dan wordt je eindejaartoelage
evenredig verminderd. Als je bijvoorbeeld in

Vraag 1:
Heb ik recht op een eindejaarpremie en
vakantiegeld tijdens mijn tijdelijk pensioen om
medische reden of na mijn ambtshalve op
pensioenstelling om medische redenen?
Antwoord
Pensioen om medische redenen, Ambtshalve
pensioen om medische redenen, Rustpensioen
als Ambtenaar, Tijdelijk pensioen om medische
reden is PENSIOEN.
Tijdens uw pensioen is de draad met de
werkgever doorgesneden. Men hangt dan af van
de FPD.
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•

mei bent beginnen werken, dan krijg je 5/9 van
de eindejaartoelage.

Begrafenisvergoeding
versus
begrafenisvergoeding

•

Vraag 2
Volgens een dienstnota zou de
begrafenisvergoeding bij overlijden 3.621.70 euro
bedragen.
Is dit ook van toepassing voor een
gepensioneerde politieman (of vrouw) of is dat
voor alle gepensioneerde ambtenaren?

Misschien komt binnenkort daarin
verandering en meer duidelijkheid door
aanpassing van de wet.

Gebrekkige of niet
uitbetaling van
Vergoedingspensioenen en
andere bijkomende
pensioenen of rentes.

Antwoord:
Er is namelijk een verschil in begrafenisvergoeding
van een actieve ambtenaar en een gepensioneerde.
Op 15/02/2018 verscheen inderdaad een nota dat
sinds 01/01/2018 het maximumbedrag van de
vergoeding voor de begrafeniskosten derhalve
3.621,70 euro bedragen.
De gepensioneerde ambtenaren moeten het stellen
met het laatste maandelijks bruto geïndexeerd
pensioenbedrag met een maximum van € 2 716,27.

Vraag 4
Mijn driemaandelijks vergoedingspensioen werd
op 1 juli 2018 niet correct uitbetaald.
Mijn weduwenrente werd niet uitbetaald.
Wat is de reden daarvan?

Daarbij dient gezegd te worden dat de
gepensioneerden daarvoor 0,50% van hun
pensioen wordt ingehouden.
Let wel: voor deze begrafenisvergoeding wordt
GEEN inhouding gedaan op de wedde.

Antwoord:
Heel wat van onze leden, vooral gepensioneerden,
hebben in de loop van de maand juli hun
wenkbrauwen gefronst.
Het gaat hem vooral om de titularissen van
oorlogspensioenen, oorlogsrentes bij
oorlogsveteranen en weduwen, titularissen van een
rente voor eretekens in de Nationale Ordes,
bijkomende pensioenen als vroeger werknemer in de
privé of als zelfstandige, enz.

NAVAP en bijklussen.
Vraag 3.
• Mag ik bijklussen tijdens NAVAP.
Antwoord:
NAVAP is nog geen PENSIOEN!
• Zoals reeds vroeger medegedeeld is NAVAP
GEEN pensioen en is de regel betreffende
“bijklussen” tijdens het pensioen niet van
toepassing bij NAVAP.
•

In principe zou bijklussen altijd toegelaten
zijn voor iedereen, maar bij weigering moet
het geargumenteerd worden waarom deze
wordt geweigerd.
Tot dan verwijzen wij echter nog steeds naar
art.134 en 135 van de wet op de
geïntegreerde politie, waarbij het bijklussen
omzeggens altijd onmogelijk gemaakt wordt
tenzij in bepaalde uitzonderingen.

Op 26 april 2016 heeft men bij de pensioendienst
een volgens mij terechte beslissing genomen om de
oorlogsrentes, pensioenen en andere rentes, niet
meer uit te betalen per assignatie, maar de
maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse uitgekeerde
bedragen, over te schrijven naar een door de
pensioendienst gekende rekening van de
gepensioneerde.
Dit gebeurde zonder dat de titularissen van een
dergelijke rente verwittigd werden.

Betreffende het bijklussen zijn er
veranderingen op komst (7 augustus 2018)
en dient men voor werkelijke toepassing
daarvan te wachten tot het verschijnen in het
Belgisch Staatsblad.
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Dit jaar is er terug een ingrijpende verandering bij
de uitbetalingen van al die pensioenen en rentes
door de pensioendienst van de
Ambtenarenpensioenen op touw gezet.
Dit keer werd wel iedereen op de hoogte gebracht.
Voor sommigen zeer onduidelijk, bij anderen waren
grove fouten geslopen.

Traditiegetrouw gaat op de eerste zaterdag van
september de jaarlijkse herdenking door te
SORINNES.
Wachtmeester DELREE David, geboren op 12 juni
1914, werd na gijzeling op 06 september 1944 te
SORINNES terecht gesteld.
Deze plechtigheid is analoog met de plechtigheid
in het Vlaamse Landsgedeelte te Oostakker Rieme.
Daar werden 1WM POPPE Albert en Adjudant
BOECKENAERE Fernand terechtgesteld.

Wat is er veranderd?
Jaarlijks uitbetaalde rente of (vergoedings-)
pensioenen.
• Op 29 juni 2018 wordt 6/12 van het jaarlijks
bedrag uitbetaald.
• Vanaf 01/07/2018 wordt 1/12 per maand
uitbetaald.

Mogen wij hiermee alle door Nazi Duitsers
terechtgestelde Rijkswachters en politiemensen
herdenken.
Het programma te SORINNES ziet eruit als volgt:

Trimestriële uitbetaalde rente of pensioen.
• Op 1 januari werd 3/12 uitbetaald
• Op 1 april 18 werd 3/12 uitbetaald
• Vanaf 1 juli zal per maand 1/12 van het
jaarlijkse bedrag uitbetaald worden.

10.30 uur:

Vanaf 1 juli zullen bij het hoofdpensioen, uw
ambtenarenpensioen, renten, oorlogsrenten en
werknemerspensioen uitbetaald worden op de 1ste
van de maand.

13.30 uur:

11.45 uur:
12.30 uur:

Mis in de kerk van FOY-NOTREDAME.
Bloemenhulde aan het monument
te SORINNES.
Receptie in de zaal
GEMECHENNE.
Maaltijd en animatie in de zaal
GEMECHENNE

Voor de maaltijd kan men inschrijven door
40.00 euro/persoon te storten op rekening
Nr. BE18 3770 6559 4265 op naam van
RPP Francophones.
Gelieve uw provincie te vermelden.
Wie betaald heeft is ingeschreven.

Het samen uitbetalen van de verschillende
pensioenen en rentes kan wel voor enige verwarring
zorgen. Vooral wanneer een bepaald pensioen
gewoonlijk op de 26ste van de maand wordt
uitbetaald, komt dat ineens bijna onzichtbaar
(gewoonlijk zijn het kleine bedragen) op onze
rekening te staan.
Voor het hoofdpensioen gelden de bestaande regels:
• Op de laatste werkdag van de maand voor de
pensioenen die achteraf betaald worden,
• Op de 1ste werkdag voor de pensioenen die
vooraf betaald worden.

De gepensioneerden van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest leggen een busvervoer in.
Gelieve u daarvoor te wenden tot José
DEWEERDT - Tel. 0477 44 92 39.

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

Marcel De Loof
Voorzitter sector gepensioneerden (N)

Herdenking wachtmeester
David DELREE te Sorinnes
ZATERDAG 01 SEPTEMBER 2018
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