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Beste vrienden PVSO
De winter loopt stilaan naar zijn einde. We kenden reeds enkele zeer schaarse lentedagen. De zon deed
zijn best om ons de donkere dagen te doen vergeten.
Donkere en grauwe dagen zijn er zowat overal te vinden. De politiek doet het niet goed, en de aanslagen
blijven nog nazinderen. De nieuwsbron is onuitputtelijk, en daarmee werden de schrijnende beelden van
de aanslagen op 22 maart 2016 nog eens vertoond.
Het is vreselijk te moeten vernemen dat er zich ook vermeende slachtoffers gemeld hebben, met het oog
een vergoeding te krijgen. Gemeen en wansmakelijk om dat te doen op de kap van de belastingbetaler,
gebruik makende van de ellende van de slachtoffers.
Ander “top-nieuws” zijn de enorme bedragen die door politici geïnd worden voor al dan niet
gepresteerde bezigheden waarvan men meestal niet weet wat die bezigheden inhouden.
Ik wil me echt niet pessimistisch, of frustrerend uitlaten over “binnenrijven” van al dan niet verdiende
gelden, maar ik maak me wel oprecht kwaad, als die politici ter gelegenheid van de “week van de
vrijwilliger” met grote bazuinen verkondigen dat onze welvaart te danken is aan de “vrijwilligers” en
wij vrijwilligers die gratis werk leveren, zouden ons gecharmeerd moeten voelen als de binnenrijvende
politici ons bewieroken??? Stemt dat niet tot nadenken?
Schaf alle gecumuleerde en geldverslindende postjes maar vlug af en ons economisch stelsel zal het niet
eens gewaar worden, en zelfs er beter van worden. Schaf de vrijwilligers af en belangrijke sociale
samenlevingstak verliest zijn bladeren en sterft onmiddellijk af. Rusthuizen zouden hun bewoners zonder
vrijwilligers onvermijdelijk moeten verwaarlozen. Sportpleinen en voetbalvelden zouden na slechts
enkele weken onbespeelbaar worden. Teleonthaal zou de stekker er moeten uittrekken, sociale en
culturele verenigingen houden op te bestaan, en ga zo maar verder……
Binnen onze eigen vereniging zou de sector gepensioneerden onmiddellijk van de kaart verdwijnen en
daarmee gepaard gaande ook een derde van het ledenaantal.
Misschien moeten wij meer bewust worden van dat feit dat wij, vrijwilligers in de sector
gepensioneerden onmisbaar zijn. Wij moeten respect afdwingen door meer naar buiten te komen met ons
gepresteerde werk, met onze kennis, ons dienstbetoon, en vooral ons dienstbetoon bij het laatste wat een
lid van het NSPV kan overkomen: sterven.
Met die wetenschap moeten wij ons binnen de vereniging machtig voelen. Zorg voor een portie kennis en
je bent als vrijwilliger een belangrijke en onmisbare pijler in die vereniging, en voor ons, het NSPV.
En geloof me: ons werk is nog niet af!!! Wij dienen ervoor te zorgen dat het wordt verder gezet!!!
Marcel De Loof

“10de Dag voor gepensioneerden”
Op dinsdag 17 oktober 2017 in het Stadion Stayen te Sint Truiden .
De Limburgers hebben er alles voor over dat deze tiende editie een topper van formaat wordt.
En dat zal het zeker worden in dit prachtige stadion, de Poort naar Haspengouw .

HOU DINSDAG 17 OKTOBER 2017 VRIJ VOOR DEZE ENIGE
ONVERGETELIJKE DAG IN HET STAYEN-STADION TE SINT TRUIDEN !!!
Met dit evenement willen wij voor de 10de keer onze gepensioneerden bijeenbrengen. Het elkaar weerzien,
elkaar ontmoeten, met elkaar gezellig kunnen praten en herinneringen ophalen: dat komt op de eerste plaats.
Iets officieels horen over de pensioenen zal er zeker bijkomen. En verder is het genieten van passieve
ontspanning in de namiddag. Het wordt een nooit te vergeten belevenis.

Meer informatie volgt later.

wordt de vorming pensioenen in een andere richting
geduwd.
▪ Wij voorzien vijf intensieve lesuren per
thema.
▪ Bezorgd zijnde om de verderzetting van de
gehele pensioenwerking binnen het NSPV
zullen wij de cursussen verdelen in
verschillende items.
▪ Ieder item zal tot in de kleinste details worden
uitgewerkt.
▪ Gesteund door een degelijke documentatie, zal
de cursist in staat zijn om onze leden te
informeren en, indien nodig, hen te helpen bij

UITNODIGING:
Vorming PENSIOENEN

“Ipsa scientia potestas est”
(Kennis is macht)

Op donderdag 6 APRIL 2017 gaat een eerste lesdag
pensioenen door in de vergaderzaal van het NSPV te
Zaventem.
Teneinde de vorming voor iedere afgevaardigde
toegankelijk te maken, en om het geheel betaalbaar te
houden, mede door het voorstel van Rudy Moerman,
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▪

de administratieve geplogenheden, wanneer de
leden getroffen zijn door een ernstige
gebeurtenis.
Zij kunnen de besproken onderwerpen
levendig houden in provincie en/of afdelingen.

àààààààààà

Wij verwachten de volledige lijst tegen 3 april 2017.
(dus onmiddellijk inschrijven.
Gezien de plaatsen beperkt zijn vragen wij zo vlug
mogelijk in te schrijven. Eerst ingeschrevenen krijgen
voorrang.

Vergoedingen
▪

Wie kan deelnemen?
Gezien de beperkte plaatsen hebben wij een volgorde
in voorrang opgestel:
1. Één PVSO per provincie of zijn vervanger in
de provincie. (minstens 1/provincie) verplicht
aanwezig)
2. Afgevaardigden die zich reeds actief zijn in
de gepensioneerdenwerking, of leden die zich
in de onmiddellijke toekomst willen ten
dienste stellen voor de gepensioneerden
binnen het NSPV.
3. Voorzitters van provincie en afdelingen.

àààààààààà
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
per telefoon bij Marcel De loof:
09 226 94 31
of op het NSPV Nationaal
02 644 65 00

▪

▪

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

àààààààààà
Programma
 Met dit systeem (per module) in te voeren
kunnen wij zeer vlug “kort op de bal spelen”
en om te kunnen voldoen aan de zeer sterk
toenemende vragen betreffende
overlevingspensioenen zal het thema
daarover handelen.
 Voor de pensioenen zelf zullen wij een cursus
voorzien in juni.
 Gezien de tijd beperkt is zullen wij trachten de
voorop gestelde uurregeling te eerbiedigen.
Wij vragen daarvoor uw begrip!

Donderdag 6 april 2017
van
09.00 uur
09.30 uur

tot
09.30 uur
10.30 uur

10.30 uur

11.15 uur

11.15 uur
12.00 uur

12.00 uur
13.00 uur

onderwerp
Onthaal en koffie
Doel van deze cursus.
Pensioenen algemeen - Pensioenen openbare sector.
Overlevingspensioenen algemeen – wezen . (wet 9 juli 1969)
Overlevingspensioen:
1. voorwaarden
2. Berekening overlevingspensioen
3. Berekening van overlevingspensioen ex rijkswachters (eigen
wedde)
4. Berekening van het overlevingspensioen. (langstlevende
echtgenoot)
5. Gewaarborgd minimum
Overlevingspensioen uit de echt gescheiden echtgenoot. (meerdere)
Middagmaal
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13.00 uur

14.00 uur

14.00 uur

14.45 uur

14.45 uur

15.00 uur

15.00 uur

15.30 uur

15.30

15.40 uur

Aanvraag overlevingspensioen
1. Bij overlijden
2. Uitgesteld pensioen
3. Formulieren bij overlijden
4. Begrafenisvergoeding.
1. Cumul overlevingspensioen met beroepsinkomen
2. Cumul beroepsinkomen met overlevingspensioen
3. Cumul rustpensioenen met overlevingspensioen of
pensioenen.
Overlevingspensioenen van buitenlandse en oorlogspensioenen en
renten.
Praktijk en huiswerk voor het uitvoeren van praktijkgerichte
simulatie en berekeningen.
Evaluatie en kom wel thuis.

Zowel in de voormiddag als in de namiddag wordt een pauze voorzien

VRAGEN EN ANTWOORDEN
Verhogingscoëfficiënt is de waarde die gebruikt
wordt voor het berekenen van de loopbaan die
het recht opent voor het vervroegd pensioen. (in
feite heeft dat niets te maken met het
pensioenbedrag)
Dus voor hen die genieten van tantième 1/50
wordt een verhogingscoëfficiënt toegepast. Dat
verhogingscoëfficiënt is bijvoorbeeld niet van
toepassing bij de gewone ambtenaren met
Tantième 1/60.
(1/60 = 1) Aanvankelijk was het gewicht van 1
jaar tantième 1/50 gelijk aan 1.2000, maar dit
wordt nu af gebouwd om in 2022 op een
verhogingscoëfficiënt van slechts 1.0500 uit te
komen.

Tantième en
verhogingscoëfficiënt
Vraag:
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen tantième en
verhogingscoëfficiënt?
Antwoord:
De vraag is zowat gefilterd uit verschillende
vragen en waarbij men meestal die twee
benamingen door elkaar haalt. Ook in sommige
literatuur vergeet men een duidelijk verschil te
maken tussen beiden zonder daarin fout te zijn.
“weet het, deze materie is soms zeer verwarrend.
Dat zijn namelijk twee verschillende zaken die
met elkaar niet mogen verward worden. Het is
beter “tantième” en “verhogingscoëfficiënt” te
gebruiken.

Dus bij de berekening van de loopbaanjaren dient
men dus rekening te houden met het “gewicht”
van uw loopbaanjaren: Privéjaren = 1,0000.
Tijdens de NAVAP jaren : 1,0000 Diensten
Ambtenaar (Calog/ 1/60) blokt af op 1,0000.
Politionele loopbaanjaren (1/50) kregen
daarvoor in 2016 een verhogingscoëfficiënt van
1,2000 – In 2017 is dat nog 1,1722 om in 2022 te
eindigen met een verhogingscoëfficiënt van
1.0500.

Tantième is de breuk die gebruikt wordt voor het
berekenen van het pensioen, meer bepaald het
berekenen van het pensioenbedrag. 1/50 stemt
overeen met een politionele loopbaantijd van 37.5
jaar
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Let op: dat is enkel van toepassing voor het
berekenen van de voorwaarde om vervroegd met
pensioen te gaan.
Voorlopig wordt nog steeds tantième 1/50 als
breuk gebruikt voor het berekenen van het
pensioenbedrag van de politieambtenaren. Met
andere woorden na 37,5 jaar een maximum
pensioen voor de politiemensen.

een adjudant van het leger en de geïntegreerde
politie. Om de tweejaar zouden die korven moeten
aangepast worden op voorwaarde dat er één of
meerdere wedden in die korf verhoogd zijn over
de duur van die twee jaar. In januari wordt dan
een verhoging ( als er één is) op het pensioen
toegepast. Je moet dus in pensioen zijn.
Iemand die in december van een paar jaar (2016)
met pensioen gaat is dus de 1ste januari van een
onpaar jaar (2017) met pensioen. Hij die een
maand later dus op 1 januari met pensioen gaat
was in 2016 niet met pensioen. Met alle gevolgen,
van dien! (op voorwaarde dat er een
perequatieaanpassing was.)

Gelijke wedde – geen gelijk
pensioen
Vraag:
Twee collega’s van mij hebben dezelfde loopbaan
gehad met dezelfde wedde. Beiden zijn in
pensioen met dezelfde gezinssituatie. En toch is
er een verschil in pensioenbedrag. Kan dat?

3. Solidariteitsbijdrage.
Deze varieert tussen 0.00 % en 2 %. Ook de
gezinslast is gunstiger.
Het kan dus zijn dat wanneer men zijn vrouw
fiscaal ten laste heeft omdat ze niets van inkomen
heeft slechts 1 % solidariteitsbijdrage wordt
ingehouden. Wanneer je vrouw bijvoorbeeld op
haar 65ste haar pensioentje van enkele tientallen
euro’s zou aanvragen dat je van de eerste keer
1.5 % op uw wedde wordt ingehouden.
Fiscaal ten laste is niet hetzelfde als gezinslast
voor de solidariteitsbijdrage.
Fiscaal ten laste mag je vrouw nog een paar
honderd euro pensioen per maand trekken. De
fiscaliteit blijft ongewijzigd.
Gezinslast bij de solidariteitsbijdrage wil zeggen
dat je vrouw NIETS mag ontvangen . Vanaf 1
euro heb je uw vrouw voor de
solidariteitsbijdrage niet meer ten laste en val je
in minstens een 0,50% meer inhouding.

Antwoord:
Je hebt volkomen gelijk. Zelfs bestaat de
mogelijkheid van twee collega’s identiek dezelfde
graad dezelfde gezinstoestand enz. met een
verschillend pensioenbedrag, niet tegenstaande ze
slechts met twee maand verschil op pensioen zijn
gegaan.
1. Het vermeende “geen verschil”
Het kan zijn dat er een verschil ontstaat door een
“verborgen” verschil waarover men niet praat, of
die men zelfs vergeet. Een klein werkgevers
pensioen die werkelijk te klein is om daarvan te
spreken kan een verschil opleveren. In cumul
(pensioen ambtenaar en werknemerspensioen)
wordt van het hoofdpensioen eveneens de
inhouding van het zeer kleine privé pensioen
ingehouden.

Deze verschillen kunnen dan nog groter worden
bij de belastingaangifte. De eigen woningen
kunnen bijvoorbeeld ook sterk verschillen van
kadastraal inkomen, enz, . …

2. Toepassing van de vernieuwde perequatie.
Voor 2007 volgden de pensioenen de eigen
wedde van uw graad. De wedde waarop u met
pensioen gegaan was steeg, dan steeg door die
perequatie het daaraan verbonden pensioen.
Sinds 2007 zijn alle diensten in korven ingedeeld.
Zo zijn de politiediensten in België verspreid over
7 korven. Van Vlaamse gewest, Waalse gewest,
Brussels gewest, de Oostkantons, De rijkswacht
en de rijkswacht gepensioneerd op de graad van

Mocht je het toch een dergelijk verschil verdacht
vinden, geef ik dan toch de raad om uw pensioen
eens te laten her berekenen. Misschien werd er
een vergissing begaan. En bij ondervinding weet
ik heel zeker dat men zich bij de pensioendienst
ook kan vergissen.
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Wat is de toekomst van NAVA? Wat met
Sypol?

Overlevingspensioen openbare
sector

Antwoord:
Om te antwoorden op uw vraag betreffende
NAVAP kan ik zeggen dat er voor het ogenblik
niets aan de hand is en dat NAVAP gevrijwaard
blijft tot 31/12/2019.
Maar nadien?

Vraag:
Mijn man had twee pensioenen: één als
werknemer en één als ambtenaar (politie). Heb ik
recht op twee overlevingspensioenen? Kan ik dat
cumuleren met mijn rustpensioen.

Ik kan daar geen verdere uitspraak over maken.
Rekening houdende dat er misschien een heel
andere regering komt en gezien alles van hen zal
afhangen, moet men werkelijk beginnen kijken in
een glazen bol.

Antwoord:
Ik weet niet welke de toestand van het lid is.
Wat was zijn hoofdberoep (pensioen?)
Cumul overlevingspensioen van ambtenaar en
van een werknemer met een eigen rustpensioen is
mogelijk.
De voorwaarden en modaliteiten bij een
overlevingspensioen van een werknemers zijn
wel verschillend.
1. Het eigen rustpensioen blijft ongewijzigd.
2. De referentiewedde waarop het pensioen
van de ambtenaar berekend werd is de
basis van het verdere verloop van het
gecumuleerde pensioenbedrag.
3. Het gecumuleerde pensioenbedrag mag
niet hoger zijn dan 55% van de
referentiewedde.

De optimisten geloven in de huidige gedane
beloftes van de regering, dat alles weer zal
onderhandeld worden en dat NAVAP zal blijven.
Ik hoop dat de optimisten gelijk krijgen., maar
anderzijds wordt NAVAP nog al vlug ter sprake
gebracht in verband met de “zware beroepen”
Ja, er loop voorlopig nog een procedure bij het
Grondwettelijk hof, aanhangig gemaakt door
Sypol. Als zij gelijk krijgen dan belanden wij
terug in dezelfde situatie van 10 juli 2014.
Daartegen is geen beroep mogelijk met alle
gevolgen van dien.

Zonder afstand te doen van onze hulp hierbij
dient de aanvraag voor het overlevingspensioen
te gebeuren bij de Federale Pensioendienst
(FDP) pensioen werknemers. Zuidertoren - 1060
Brussel.

Laten wij hopen dat het gezond verstand van het
grondwettelijk hof mag zegevieren.

Voor informatie betreffende een pensioen of
overlevingspensioen van een zelfstandige kan je
terecht bij Rijksinstituut voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Willebroekkaai 35 - 1000 Brussel.

Bronnen sociale werking

Tel. 02 546 42 11E-mail: info@rsvzinasti.fgov.be

Vragen:
Bij wie kan ik of mijn nabestaanden terecht bij een
ernstige gebeurtenis (overlijden) van mij als lid
van het NSPV.

Toekomst van NAVAP

Antwoord:

Vraag:
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Meerdere vragen in die zin worden ons zeer
regelmatig gesteld. Wij ontvangen ze trouwens meer
en meer.

Een gelijkaardige begrafenisvergoeding wordt
uitgekeerd aan de weduwe of nabestaande. Er
is wel een variatie in bedrag.

In de eerste plaats verwijs ik de vraagstellers
door naar onze plaatselijke afgevaardigden. Deze
zijn het best geplaatst om die zaak te behartigen.
Tevens wordt een “infofiche” naar de
vraagsteller gestuurd. (op 160 gr. Gekleurd
papier)

Overlevingspensioen
•
FDP (Federale Pensioendienst)
Ambtenaren
Zuidertoren
1060 Brussel
Pensioenlijn 1765

Hieronder nuttige adressen die te pas kunnen
komen, wanneer zich bij een lid een ernstig feit
voorgedaan heeft, zoals bij een ernstig ongeval,
hospitalisatie, sterfgeval, e.a.
Het is goed te weten dat volgende al dan niet
officiële diensten, verenigingen, kassen en andere
VZW ’s, kunnen tussen komen om het leed van de
aangeslotene gepensioneerden of zijn
nabestaanden te helpen lenigen.

Begrafenisvergoeding.
(gepensioneerde ambtenaren)

Onder voorwaarde van het huwelijk wordt aan
de langstlevende echtgenoot van een
ambtenaar een overlevingspensioen
toegekend. Onder bepaalde voorwaarden kan
dit gecumuleerd worden met een eigen
rustpensioen.

Overlijdens- en
Getrouwheidspremie

•
Federale pensioendienst (FPD)
Ambtenaren
Zuidertoren
1060 Brussel
Pensioenlijn 1765

•
NSPV
Romboutsstraat 1 bus 11
1932 ZAVENTEM.
 02 644 65 00

Laatste bruto bedrag van het rustpensioen van
de ambtenaar beperkt tot 2641,88 euro.
(Huidige index) Het betreft een netto bedrag
zonder enige inhoudingen. Speelt geen rol in
nalatenschap. Dit bedrag dient om de
werkelijke kosten van de begrafenis van de
ambtenaar te ondersteunen.

Bij overlijden ontvangt de weduwe of
nabestaanden van het lid een premie. Deze is
variërend volgens het aantal jaren
lidmaatschap. Momenteel bedraagt dit
ongeveer 250 euro.

Aanvraag Bijstand
Begrafenisvergoeding.
(Ambtenaren)

•
OVB Pol. Onderlinge Vereniging van
Bijstand politiediensten
Kroonlaan, 145 A
1050 Brussel
 02 642 67 87

•
Werkgever zowel federaal als lokaal
(personeelsdienst)
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Aan de weduwe of nabestaande van de leden
OVB Pol wordt een bedrag uitbetaald tot
1.500 euro. Voorwaarde: van in het begin de
jaarlijkse bijdrage betaald hebben.

Antwoord:
Om op uw vragen te antwoorden, eerst dit:
NAVAP is GEEN pensioen. De inhoudingen
zijn gelijklopende met deze van een wedde. Met
uitzondering wat de pensioenbijdrage van
7.50% die van dit wachtgeld niet wordt
ingehouden. Gezien je nog niet met pensioen
bent, hang je voor heel wat zaken nog af van je
werkgever.
Het wachtgeld wordt via de werkgever
uitbetaald en blijf je als personeelslid op nonactiviteit aanzien.

Aanvraag Bijstand en
bijstand in nood
•
FSS Pol. - Fonds voor Sociale
Solidariteit Politie politiediensten
Kroonlaan, 145 A
1050 Brussel
 02 642 67 87

1. Om op uw vraag betreffende de medische
regeling kan ik u mededelen dat bij
navraag ons werd bevestigd dat
overeenkomstig de omzendbrief GPI 17 het
recht op gratis geneeskundige zorgen
behouden blijft gedurende de NAVAP.

Aan in nood verkerende leden van het FSS of
aan weduwe of nabestaande wordt bijstand
verleend. bij overlijden wordt een som van
maximum 500 euro voor onkosten uitbetaald.

2. Betreffende het treinabonnement , meen ik
begrepen te hebben dat het gaat om een
kaart die verkregen wordt na
overhandiging van een attest met de code
“01605” en die dienen voor
verplaatsingen woon – werkverkeer.
Gezien het een “werkaangelegenheid” is
zal dit analoog met wapen en dienstkaart
(eveneens worden ingetrokken bij het
nemen van NAVAP.

Bijstand aan invaliden van
leger en van de ex -rijkswacht
•
NVIL - Nationale vereniging der
Invaliden van het Leger en van de exrijkswacht
Kwartier Koningin ASTRID – Blok B
Bruynstraat 1
1120 BRUSSEL Neder Over Heembeek.
 02 264 50 84

3. Verder gebruik van wapen zal niet
mogelijk zijn gelet op de omzendbrief GPI
62 dd 14 februari 2008 betreffende de
bewapening meer bepaald in hoofdstuk VII
dient het wapen terug gegeven te worden
bij o.a. verlof voorafgaandelijk aan
pensionering , volledige
loopbaanonderbreking van 12 maanden of
meer, …..
Akkoord dat de regelgeving betreffende
NAVAP toen nog niet bestond, maar het
geheel wordt gesteund door Art 15 van het
K.B. van 3 juni 2007 die verbied om een
wapen te dragen of het thuis te bezitten bij
lange afwezigheden.

Er wordt variërende bijstand verleend, ook bij
overlijden aan de weduwe. Hun secretariaat
vraagt hen daarvan in kennis te stellen met het
oog op het verstrekken van de voorziene hulp.

Wapen en dienstkaart bij
NAVAP
Vraag:
Kan ik mijn dienstwapen en dienstkaart
behouden tijdens NAVAP?
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Voor de dienstkaart verwijzen wij naar
art. 11§1. Van het K.B. 21 februari 2002
(S.B. 09/04/2002) betreffende de
legitimatiekaarten, waarbij de houder
wiens ambtsuitoefening om enige andere
statutaire reden gedurende meer dan 45
dagen onderbroken wordt deze kaart
ingetrokken.
De kaart wordt terug gegeven wanneer hij
zijn ambt terug zal uitoefenen.

Afkopen studiejaren met oog op het pensioen
geeft geen enkele impact op de pensioendatum of
om vervroegd met pensioen te gaan.
Enkel het bedrag van uw pensioen kan
verbeteren. Of misschien ook weer niet.
Bij het berekenen van het pensioen wordt
rekening gehouden met het relatief maximum
pensioen. Wanneer je dat bereikt hebt met je
effectieve loopbaanjaren (bijvoorbeeld 37.5 jaar
bij de politie) dan heb je die studiejaren voor
niets afgekocht.
Bij de regering kijkt men nogal vlug in de richting
van de openbare sector waar, volgens de regering
dat systeem reeds zou bestaan onder de vorm van
“diplomabonificatie”
Was dat niet enkel van toepassing als bij de
aanwerving een diploma vereist werd?
Is dat terug de zoveelste eigen interpretatie van
het kabinet van pensioenen?

4. De kledijpunten worden toegekend aan de
personeelsleden (Art.1 van M.B. van 15
juni 2006) waardoor men moet
verstaan de leden van het operationeel
kader.
Eens in NAVAP ben je niet meer
operationeel.

Bij mijn weten is de wet desaangaande nog niet
verschenen in het staatsblad.
Volgens mij dient er toch nog wat te gebeuren eer
de afkoop van studiejaren kan toegepast worden.
Het is pas van zodra de wettekst definitief is dat
de Pensioendienst u meer informatie kan geven
over de situatie.
De pensioendienst beloofd ons van de nodige
informatie te verspreiden van zodra er iets uit de
bus komt.

5. De jaren NAVAP worden wel in
rekening gebracht voor de berekening
van het pensioen maar worden niet
berekend aan tantième 1/50 maar aan
tantième 1/60.

Afkopen studiejaren
Vraag:
Als de regering het licht op groen gezet heeft voor
het afkopen van studiejaren , kan ik dan
vervroegd op pensioen?

Let wel op en het stemt tot nadenken:
Citaat van de regering: Op het einde van de rit zit
er wel degelijk een besparing is. Voor wie?
Voor de regering natuurlijk.

Antwoord:
Het is de bedoeling van de regering een soort
overgangsperiode in te voeren tot 2020.
Dan is de pensioenbonus immers verleden tijd
geworden.
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