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Beste gepensioneerden en weduwen van de
politiediensten, van de Rijkswacht en van de
geïntegreerde politie.
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Niet tegenstaande de lente zich aankondigt met bloeiende
lentebloeiers en de verwachte zonnige dagen op zich laten
wachten, zijn al heel wat overwinteraars in het zuiden aan het
terug keren.
Ondertussen gaat het leven verder. De Britse premier May heeft
het moeilijk om haar Brexit naar haar wil en goesting erdoor te
krijgen. Politieke partijen zijn koortsachtig op zoek hun lijsten
vol te krijgen. Zijn er nog moeilijkheden in Venezuela? Of
geraken die wat op de achtergrond door de aanslagen in
Australië, Nederland en Antwerpen, wordt men het gewoon om
ontploffingen te moeten aanhoren. En zo gaat het leven verder
en we stellen ons nog weinig vragen.
Of stellen wij ons niet te weinig vragen?
Te weinig vragen worden gesteld over het toekomstig pensioen.
Moeten wij ons ongerust maken? Misschien of misschien niet.

Maar het stemt toch tot nadenken!!!
Wat me wel verontrust is een krantenartikel (De Tijd) waarin de aanbevelingen van het Internationaal Monetair
Fonds of Internationaal Muntfonds (IMF) gevat zijn. De waakhond van de wereldeconomie voorspelt niet veel
goeds over de Belgische economie. De Staatsschuld is te hoog en moet dringend verlaagd worden en er zijn
bijkomende inspanningen nodig om de begroting in evenwicht te houden. Wij worden er dagelijks aan
herinnerd maar wij zijn voor dergelijke berichten immuun geworden. Wij worden dergelijke berichten
gewoon. Maar wat men op het nieuws verzwijgt en de enige aanbeveling daarop: “Een bijkomende

pensioenhervorming is wenselijk om de hoge kosten van de vergrijzing te drukken.”
Wat daar te lezen valt staat volledig in contradictie met de in dit geval, gunstige maatregelen:
Uitbetalingstermijn pensioenen vervroegd per maand, de grensbedragen van het pensioen voor de
inhouding van solidariteitsbijdrage zijn verhoogd; e.a. (???)
Ik was het natuurlijk vergeten: we staan met verkiezingen voor de deur…
Dus die volgens het IMF noodzakelijk pensioenhervorming is voor de volgende regering.
Zou de nieuwe regering het aandurven om de suggestie die te lezen stond in het regeerakkoord van 2014 de
referentiewedde voor het pensioen van de ambtenaren uit te smeren over de volledige loopbaan, analoog met
de pensioenen van de werknemers. Misschien wordt er ook nog geprutst aan de loopbaanbreuk 1/50, of zal
men het halen bij de gepensioneerden zelf? In ieder geval wat er ook nog mag veranderen aan de pensioenen
van de ambtenaren, is dit niet alleen een ramp voor de toekomstige gepensioneerden maar een grote ramp voor
het openbaar ambt.
Misschien vergeet de nieuwe regering het regeerakkoord van juli 2014 en gaan ze het geld zoeken daar waar
overvloed is!!! Hopelijk mag ik na de verkiezingen als doemdenker, zwartkijker of wat ook beschouwd
worden. Misschien wordt het voor de gepensioneerden en de toekomstige gepensioneerden een prima regering
en mag ik dan als zwartkijker of doemdenker of wat ook bestempeld worden.
Afspraak tot na de verkiezingen?
Marcel De Loof
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VORMING PENSIOENEN
Op 28 februari 2019 ging een vorming pensioenen door in de zetel van het NSPV te Zaventem. Het onderwerp
werd uitdrukkelijk door de deelnemers gekozen: dienstbetoon naar de gepensioneerde leden en vooral het
dienstbetoon na een overlijden kwam aan bod.
Een dergelijke dag is onmisbaar voor de afgevaardigden. Wie zich geroepen voelt om als afgevaardigde
gepensioneerden binnen de afdeling of provincie nuttig te maken, kan zich nu reeds laten registreren bij Jan
Boon. E-Mail: janjboon@skynet.be. We lichten u in welke onderwerpen aan bod zullen komen.

OPSPORING VERZOCHT
Op 8september 1943 om 18.00 uur komt de oorlogsburgemeester Alfons De Lange en rijkswachter
Urbain De Meyer aangifte doen van het overlijden van Andre VANDENBERGH geboren te Meessen
op 13 augustus 1910.
De dood van deze rijkswachter wekte veel vragen! Er werd
daar zeer weinig ruchtbaarheid aan besteed. Het was trouwens
oorlog. En wie weet is het geen afrekening of iets anders?



Als gevolg van de vorige uitgave “Opsporingen verzocht”
kregen wij het volgende bericht met krantenknipsel:
“Toch al een tipje van de sluier gelicht: iemand van het
Historisch Genootschap Triverius uit Brakel heeft een
artikeltje gevonden in de krant ’t Volk van Ronse en
Oudenaarde d.d. 11 sept 1943, zie bijlage. De man werd
dus neergeschoten.



Een tweede bericht dat me werd toegestuurd, kwam van Guy
Erbo:
“Wat ik in mijn GD archief teruggevonden heb is een
vermelding in het MEMORIAAL VAN DE RIJKSWACHT
onder het nr. 255 luidend: “VANDENBERGHE André Seraphin, Menen 13-8-1910, WM 2KL (5616)
- Bde Everbeek, Afgedeeld te St-Maria-Oudenhove
ter bestrijding van het banditisme. Op 7-9-1943 bij
het uitvoeren van een nachtdienst te Ste-MariaOudenhove, gehucht “Ponte”, neergeschoten door
een individu dat zich in hinderlaag had opgesteld en
die hij wilde identificeren”. Meer heb ik helaas
niet.”



Ondertussen kreeg ik ook felicitaties om reden dat
wij op die manier het drama van de vermoorde
rijkswachter in herinnering brachten en het als een
hulde mocht beschouwd worden.



Jean Marie V.N. bracht nog meer interessante
informatie betreffende dat dramatisch overlijden aan
het licht.
“Naar aanleiding van de vraag in de nieuwsbrief:
Mijn moeder Godelieve Bouttelgier, (nu 95 jaar), dochter van de kantonnier Emiel te Mesen, woonde
toen niet ver van de ouderlijke woning van de familie Vandenberghe. Ze herinnert zich de begrafenis
van André Vandenberghe.
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Zij zegt hemzelf nog te herinneren als een lange slanke gast. Zij was 6 jaar jonger dan André.
Hij zou de zoon zijn van Arthur die in het dorp gekend was als Arthur provisoir. Een bijnaam die zijn
vader kreeg omdat hij veel werk aanvaarde maar een probleem had met de afwerking van zijn
opdrachten.
Het was een zoon uit een groot gezin met o.a. dochters die ze noemt als Giselle, Françoise, Denise,
Suzanne. Deze laatste zou gehuwd zijn met een soldaat en is na de oorlog naar het buitenland
getrokken.
In ieder geval was het naar haar zeggen een druk besproken begrafenis toen in dit dorp, waar
iedereen, iedereen kende.
De doodsoorzaak echter kan ze niet zeggen. - ze dacht een ongeval - maar ze twijfelt; de vraag is ook
wat werd er toen verteld in het dorp. De feiten zijn niet in Mesen gebeurd......
Stukje bij beetje kunnen wij onze gedachten laten neerstrijken in deze gruwelijke periode van oorlog
en oorlogsellende. Families werden ondergedompeld in rouw. De zoon, broer, een rijkswachter, werd
tijdens de uitvoering van zijn dienst neergeschoten, vermoord.


Volgens Roland Martens van Sint Maria Oudenhove is het verhaal nog niet gedaan. We moeten ons
inleven in het trieste oorlogsjaar 1943.
De dader van deze moord werd aangehouden.
Wordt tijdens de oorlog door het Duitse krijgsgerecht veroordeeld: hij krijgt vijf jaar of beter: de
dader werd na vijf jaar vrijgelaten. Het klinkt ongeloofwaardig. Je moet weten dat wapenbezit en
zeker in die omstandigheden de doodstraf betekende. Voorbeeld: een man in de streek van Gent
pleegt een diefstal. Tijdens de huiszoeking vindt men een wapen. De Man werd gefusilleerd te
Oostakker Rieme. Gewoon wapenbezit is de doodstraf.
Wij keren terug naar de moordenaar. Hij krijgt geen doodstraf en na vijf jaar wordt de man
vrijgelaten. Die vrijlating zou dan gebeurd zijn in de periode dat André Vandenberghe werd
overgebracht naar Meessen.
De bewoners van Sint Maria Oudenhove stellen zich na 75 jaar terecht nog steeds vragen: wat is er
die nacht op 7 september 1943 om 23.30 uur gebeurd?
Wat is er na aanhouding van de dader en vrijlating na vijf jaar gebeurd???
Misschien moeten wij alles laten rusten?
Gaan we geen oude wonden terug openrijten?
Of moet een ware geschiedenis aan het licht komen? Misschien hebben de nabestaanden van André
toch wel recht om te weten wat er gebeurd is.
Marcel D.L.

TEVEEL PENSIOEN - TE WEINIG PENSIOEN
Te veel of te weinig pensioen gekregen sinds
01/01/2019 of sinds 01/03/2019.
Daarover worden wij overstelpt met tientallen
vragen.
De ene denkt te weinig gekregen te hebben de
andere denkt dat hij te veel gekregen heeft en
denkt verder: misschien moet ik dat allemaal
terugbetalen.
Navraag bij Mypension levert niets of
onvoldoende op om gerust te zijn.
Daarbij is een fout altijd mogelijk, ook bij de
pensioendienst.

Is het een klein verschil? Dan is vlug een
aannemelijk antwoord daarop gevonden.
Bij sommige pensioenen van de vroegere
gemeentepolitie was er een zeer kleine
perequatieaanpassing. Eigenlijk niets om u
zorgen over te maken.
Sinds 01/03/2019 is er ook een verhoging
gekomen van de gelimiteerde bedragen voor de
inhouding van de solidariteitsbijdrage. In de
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meeste gevallen is dat geen spectaculaire
verhoging van het pensioenbedrag. Minder of
geen solidariteitsbijdrage geeft u een verhoging
van het belastbaar inkomen zodat het voordeel
wordt gehalveerd. Dat bedrag is dan ook te
verwaarlozen.
Op 01/01/2019 werden de barema’s van de
bedrijfsvoorheffing aangepast. Ook dit deed het
pensioenbedrag verhogen.
Wanneer het verschil tussen de 150 en de 300
euro meer of zoveel minder is, dan dient men er
wel vragen bij te stellen.
Alle door mij gecontroleerde hogere of lagere
pensioenbedragen kenden een aannemelijke
verklaring.
Meestal had het iets met het beroepsinkomen of
het pensioen van de huwelijkspartner te maken.
1. Wanneer het pensioen van de echtgenoot
rond de 573,75 schommelde en door een
aanpassing dat bedrag overschreed werd
er 229,50 euro bedrijfsvoorheffing MEER
of minder ingehouden.
2. Heb je een partner ten laste en genoot ze
een klein pensioen of rente van minder
dan 172,50 euro per maand en werd dit
door index of door eender wat
overschreden, dan verlies je haar als “ten
laste”. Je wordt dan als alleenstaande

gefiscaliseerd waardoor de
bedrijfsvoorheffing merkelijk hoger is,
maar kan je weer genieten van een
vermindering van 229,50 euro.
3. Hetzelfde gebeurt bij eventuele kleine
beroepsinkomens van de
huwelijkspartners. Een zeer klein
beroepsinkomen met een zeer kleine
verhoging kan verstrekkende gevolgen
hebben.
Anders is het gesteld wanneer je 250 euro meer
zou krijgen. Dat heeft ook zijn redenen.
1. Uw huwelijkspartner heeft minder
beroepsinkomen omdat ze met pensioen
gegaan is of dat ze gestopt is met werken.
Daardoor is het hierboven vermelde
toegepast, maar in omgekeerde richting.
2. Het uitbetaalde pensioenbedrag van de
echtgenoot werd om de ene of andere
reden gewijzigd waardoor zelfs een kleine
aanpassing van enkele euro’s reeds een
dergelijk verschil kan opleveren.
Waakzaamheid is geboden wanneer je de
pensioendienst op het verkeerde spoor hebt
gezet, waardoor ze de inhoudingen in uw
voordeel hebben aangepast.
In alle gevallen komt de volledige afrekening aan
de eindmeet, met uw belastingbrief.

HALFTIJDS WERKEN – HALFTIJDS PENSIOEN 1
Kan ik nu genieten van halftijds pensioen en
halftijds werken?

rustpensioen op te nemen ten belope van 50%
van het pensioen waarop hij recht heeft.

Antwoord:
Nadat dit door de ministerraad goedgekeurd
wetsvoorstel werd afgeschoten en dreigde op
niets uit te draaien werd echter die molen terug
op gang getrokken.

Sinds het verschijnen van dit artikel is het echter
windstil geworden en opzoekingen en
bevragingen leren ons dat de wettekst nog niet is
verschenen in het BS.
Wordt daar nog gevolg aan gegeven?
Een feit is zeker: de debatten daarover lopen niet
van een leiendak. En een wetsontwerp is nog
steeds geen echte wet.
Het is niet omdat de ministerraad groen licht
geeft aan een wetsontwerp dat de wetgeving
meteen verandert. Een ontwerp als deze gaat
eerst naar het syndicaal overleg. Nadien gaat het
voor advies naar de Raad van State en
vervolgens is er de bespreking in het parlement.

Op 5 oktober 2018 kon men in de kranten
inderdaad lezen dat de ministerraad het
wetsontwerp betreffende halftijds werken en
halftijds pensioen heeft goedgekeurd.
Voorstel: vanaf 60 jaar kan de werkende, die
voldoet aan de voorwaarden om zijn pensioen op
te nemen (vervroegd of op de wettelijke leeftijd)
en die een verminderde beroepsactiviteit wenst
verder te zetten, de mogelijkheid hebben om zijn
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Het was de bedoeling dat deze regeling van
toepassing wordt vanaf half 2019.

Het is wachten op witte rook die er misschien
nooit komt.

GEHUWDE AMBTENAREN – 3.000 euro
Een gehuwd koppel, en beiden ambtenaar
stellen de vraag of het juist is dat ze samen
een ambtenarenpensioen zou trekken van
bruto maximum 3.000 euro.
Antwoord:
Beste M.
Wat u hebt aangehaald is volledig uit de lucht
gegrepen.
Een rustpensioen openbare sector wordt u
toegekend volgens de bewezen dienstjaren.
De formule voor het berekenen van het
rustpensioen:
RP= RW x D x T (referentiewedde x aantal
dienstjaren x tantième (loopbaanbreuk))
De loopbaanbreuk is voor de politiediensten
1/50. Ambtenaren: 1/60.

Een rustpensioen is persoonlijk. Dus kan niet
gedeeld worden of kan niet opgaan in cumul met
een pensioen van de echtgenoot.
Dus elk zijn pensioen.
Natuurlijk is het zo dat bij man en vrouw
afzonderlijk bijdragen worden ingehouden.
De fiscale inhoudingen worden in dit geval
ingehouden op het barema van alleenstaande.
In geval van overlijden van één van de
ambtenaren, kan slechts een overlevingspensioen
uitbetaald worden als men voldoet aan de
voorwaarden. In dit geval hangt veel af van
hogere of lagere wedde.
Indien interesse? Wij berekenen het
overlevingspensioen.

HOU DIE DAG VRIJ - NOTEER HEM IN UW AGENDA!!!

Dinsdag 15 oktober 2019

In feestzaal LINDENHOF, Booischotsestraat 1 – 3128 BAAL - TREMELO
Dit jaar was Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de beurt en er
werd uiteindelijk een bruikbare plaats gevonden: Lindenhof te Baal.
Tremelo is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van de
Zuiderkempen. De gemeente telt bijna 15.000 inwoners. Tremelo heeft 4 ereburgers met
onder meer Sven Nys; Niels Albert; Rik Wouters en de buiten onze grenzen bekende en in
Tremelo geboren Pater Damiaan. Baal is de sinds 1976 fusiegemeente met Tremelo.
Ook voor dit jaar zullen wij onze oorspronkelijke doelstellingen van de dag van de gepensioneerden in
ere houden. Wij willen onze gepensioneerden in een gezellige sfeer bijeenbrengen om er met elkaar te
kunnen praten en herinneringen ophalen. Tijdens de academische zitting zal men officieel te horen
krijgen waar we staan met onze pensioenen en wat de toekomst op dat gebied zal brengen. In de
namiddag genieten wij van een passieve of minder passieve ontspanning na een oerdegelijk gezellig
etentje.

Marcel De Loof
Voorzitter sector gepensioneerden (N)
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