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Beste gepensioneerden en weduwen van de
politiediensten, van de Rijkswacht en van de
geïntegreerde politie.
De politici hebben het druk, zeer druk.
Op 26 mei trekken de Belgen ter stembusgang. De partijen
zijn druk in de weer om de gunst van de kiezers te winnen.
Ze doen dat natuurlijk met supermooie en meestal
ongeloofwaardige voorstellen. We kennen het systeem al
een tijdje. De voorstellingen van de programma’s lijken
INHOUD
meer en meer op beloftes die ze toch niet kunnen
waarmaken of die bij de onderhandelingen na 26 mei
1. Voorwoord Marcel D.L
2. Opsporing verzocht
gedeeltelijk of zelfs volledig de mist ingaan.
3. Vakantiegeld in mei
Het voorstel van ene minister om de werknemers,
4. Pensioenen: terugbetaling
zelfstandigen en ambtenaren hetzelfde statuut te geven deed
5. Oostakker Rieme
me schrikken.
6. 12de dag gepensioneerden
Natuurlijk klinkt dat zeer mooi “gelijkheid en
broederlijkheid, enz.” Waar hebben we dat nog gehoord?
Wanneer de referentiewedde het gemiddelde zou beslaan van de volledige loopbaan in plaats van nu
de 5 of de 10 laatste jaren zullen verschillende honderden euro’s minder op het maandelijks pensioen
worden uitbetaald.
Men kan zich dan gewoon afvragen of het gedachtegoed om die “gelijkheid” te creëren, wel zo
sociaal is. Is het voor de zoveelste keer geen verborgen verhoging van belastingen?
Hopelijk zie ik de situatie te zwart in? Maar dat zei men mij in 2014 ook. Resultaat: Het
regeerakkoord van toen waarover ik me zorgen maakte, werd bijna volledig uitgevoerd: langer zullen
we werken. Het overlevingspensioen gaat over naar een overgangsuitkering en de leeftijd wordt
opgetrokken van 45 naar 50 jaar in 2025.
Positief of negatief daarover denken? In ieder geval is waakzaamheid geboden.
Marcel De Loof

OPSPORING VERZOCHT
Op 8 september 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 was het geen afrekening of iets anders?
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Als gevolg van de vorige uitgaven “Opsporingen verzocht” kregen
wij daarop vele reacties. Het is verwonderlijk dat er zoveel mensen
met dat kleine stukje geschiedenis bezig zijn.
Natuurlijk wekt de daarrond geweven geheimzinnigheid en duistere
verdachtmakingen de interesse van menig oud-collega en burger,
vooral in de streek van Sint Maria Oudenhove.


We zouden dit verhaal zonder meer kunnen afsluiten:
Een WM 2de klas van de Rijkswacht wordt tijdens de
uitvoering van zijn dienst bij nacht en in oorlogstijd
vermoord.
De aangifte wordt pas de dag er na, ´s avond gedaan.
De dader wordt aangehouden en door het Duitse gerecht
veroordeeld en wordt na vijf jaar, na de bevrijding van (1944),
in vrijheid gesteld.
Bij de vrijlating van de dader zou er bij de Territoriale Groep
Oost-Vlaanderen een protestactie (?) gevoerd zijn uit protest
voor de vrijlating.
Misschien zijn er onder ons nog leden die zich dat herinneren?
M.D.L.

VAKANTIEGELD IN MEI. Ook voor de gepensioneerden?
In de krant DE TIJD heb ik, betreffende het
vakantiegeld voor de gepensioneerden het
volgende cynisch getinte artikel kunnen lezen:
…
Gepensioneerde werknemers en ambtenaren
ontvangen in de loop van de maand mei - boven
op hun wettelijk pensioen - vakantiegeld. Dat is
er niet voor gepensioneerde zelfstandigen……

Ambtenaren hun pensioen zou met een
gemiddelde van 4 % gestegen zijn. Men vergat er
wel bij te zeggen dat die 4 % bijna volledig naar
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gingen. De
overgrote meerderheid van de gepensioneerde
ambtenaren kregen 0,00%.
Die berichtgeving lijkt op een campagne tegen de
Ambtenaren en wakkert de afgunst aan tegenover
de ambtenarij.

Voor de zoveelste maal wordt er van de daken
geschreeuwd dat de gepensioneerde ambtenaren
vakantiegeld genieten.
Voor zowel de gepensioneerde ambtenaren als
voor de gepensioneerde zelfstandigen is een
dergelijke tekst zonder meer olie op het vuur van
afgunst of woede: enerzijds voor de
gepensioneerde Ambtenaren omdat omzeggen
geen van die ambtenaren ooit al eens
vakantiegeld gezien hebben. En anderzijds voor
de gepensioneerde zelfstandigen omdat zij
daardoor van mening zijn, dat zij de enigen zijn
van de drie pensioenstelsels die geen
vakantiegeld krijgen.

En nu de steeds terugkerende vraag van onze
gepensioneerde leden:
HEB IK RECHT OP VAKANTIEGELD?
(De index is van toepassing op de bedragen)

Als gepensioneerd politieman, rijkswachter of lid
van het CALOG, met een normale loopbaan, zal
men zoals altijd niet moeten rekenen op
vakantiegeld.
Als er al gepensioneerden zijn die vakantiegeld
krijgen, zijn deze vooral te vinden bij hen met
een overlevingspensioen.
Algemene regel
Automatische toekenning van het
vakantiegeld

Dergelijke misleidende berichtgeving over de
ambtenaren komt regelmatig de kop op steken.
Denk maar aan het bericht over de perequatie
van 01/01/2019 bij de ambtenaren. De
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De FPD onderzoekt ambtshalve of u recht heeft
op het gewoon of aanvullend vakantiegeld.
U hoeft hiervoor dus geen aanvraag te doen.

Alleenstaande of met echtgenoot met
inkomsten:
€ 265,55
bruto.
Gezinspensioen: Als de echtgenoten geen
inkomen genieten voortvloeiend uit de
uitoefening van een beroepsactiviteit, of geen
uitkering wegens primaire ongeschiktheid, of een
dergelijk inkomen genieten ten belope van een
globaal maandelijks bedrag lager dan 88,51
€ 354,07

Gewoon vakantiegeld
U heeft recht op het gewoon vakantiegeld,
indien u, op1 mei van het lopende jaar, voldoet
aan de volgende voorwaarden:
• De leeftijd van 60 jaar heeft bereikt
• Voor de maand mei een rustpensioen
heeft ontvangen dat niet werd verminderd
wegens de uitoefening van een
beroepsactiviteit en waarvan het totale
bruto maandbedrag lager is dan:
€ 2 304,32
• U dit pensioen niet cumuleert met één of
meerdere andere pensioenen of met enig
ander voordeel (toegekend krachtens een
Belgische of buitenlandse wetgeving of
krachtens een pensioenregeling van een
instelling van internationaal publiek recht)
waarvan het totale bruto maandbedrag
hoger is dan:
€ 2 304,32

Gepensioneerde werknemers
Gezinspensioen: maximaal
Alleenstaande:

€ 962,25
€ 769,80

Zo zie je maar, dat er een groot verschil is tussen
de voorwaarden en het bedrag van het
vakantiegeld van een ambtenaar en een
werknemerspensioen.
Mocht de nieuwe regering erin slagen om de
pensioenen te nivelleren zullen wij alles in het
werkstellen om alle voordelen (o.a. vakantiegeld
voor iedereen zoals bij de werknemers) eveneens
bij de pensioenen van de ambtenaren toe te
passen.

Bedrag van het (gewoon) vakantiegeld:

TEGEMOETKOMING TERUGBETALEN NA OVERLIJDEN.
Na het overlijden van mijn echtgenoot, diende ik
een deel van het GIO terug te betalen.
Is dat correct?

het bedrag van ongeveer 1500 euro dient terug te
betalen.
Wat is er gebeurd?
1. Bij de aanvraag voor tegemoetkoming van
Magda werd de waarde van de woning in
eigendom gevraagd.
2. Degene die het formulier ingevuld heeft
de woning onderschat. (275.000 euro)
3. De notaris heeft bij het opstellen van de
akte van erfopvolging de werkelijke
waarde van de woning op 350.000 euro
geschat.
4. Daardoor werd een hoger bedrag van
maandelijkse tegemoetkoming toegekend,
waardoor ongeveer 1500 euro te veel
werd uitgekeerd.
Magda gaat akkoord met een maandelijkse
inhouding op het overlevingspensioen van 42,00
euro.
Het euvel kon vermeden worden met de woning
iets hoger in te schatten bij de aangifte.

Antwoord:
Het betreft een klassiek verhaal:
Desiré, gepensioneerd 1WM, wordt opgenomen
in een zorgcentrum. De echtgenote kan, gezien
zijn toestand niet meer voor hem zorgen.
Door de feitelijke scheiding van tafel en bed,
wordt beroep gedaan op het GIO. (Gewaarborgd
inkomen voor ouderen).
Er wordt maandelijks een bepaald bedrag
toegekend aan de echtgenote. Bij het overlijden
van Desiré (na jaren) wordt het
overlevingspensioen aan Magda toegekend.
Tot dan gaat alles normaal zijn gang.
Het probleem komt pas boven water wanneer de
notaris de erfopvolging aangegeven heeft.
Magda wordt door de FPD ingelicht dat ze per
maand 45 euro te veel ontvangen heeft en dat ze

Bron: BS; FPD; Eigen documentatie.
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IN FIDE CONSTANS
69ste Jaarlijkse Bedevaart op het Nationaal Executieoord te Oostakker
Gefusilleerdenstraat 60 te Oostakker

Zondag 12 mei 2019 om 10.00 uur
Naar jaarlijkse traditie zal het NSPV nationaal deelnemen aan de bloemenhulde op de plechtigheid
op de geïntegreerde executieoorden Rieme en Oostakker.
Wij worden er verwacht om 09.45 uur. De plechtigheid begint om 10.00 uur. Bij ondervinding weten
we dat vroeger komen aan te raden is.
Sinds het einde van de oorlog gedenkt onze vereniging (nu NSPV) te Oostakker en vroeger ook te
Rieme twee onzer leden: Albert Poppe en Fernand Bouckenaere.


Albert Poppe, Brigadier bij de rijkswacht
met stamnummer 6986 van de 1/I te Gent
en geboren op 5 april 1916 te Oost Winkel
werd op 15 maart 1943 door de Duitsers
aangehouden onder betichting van
lidmaatschap (leider) van een
weerstandsgroepering, wapenbezit, hulp
aan geallieerden en spion. Hij werd 26
augustus 1943 te Oostakker gefusilleerd.
Fernand Bouckenaere, adjudant 1KL
stamnummer 17.136 geboren te Zelzate op
15 april 1899 Brigadecommandant te
Aalst, weerstandsgroep RITA, werd op 25
april 1944 door de geheime Feldpolizei
aangehouden (Getekend: Kolonel Van
Coppenolle). Hij werd op 24 augustus
1944 te Oostakker gefusilleerd. 11 dagen
nadien werd Gent bevrijd.

Julien Van Geel, wachtmeester bij de
rijkswacht geboren te Antwerpen op 22
augustus 1910 en te Flossenbürg
overleden rond 19 april 1945.
Charles – Henri Lammers geboren te
Eppegem op 3 september 1894 Oudbevelhebber van de Rijkswacht van SintTruiden, Lid van het geheim leger en agent
van de inlichtingendienst Clarence,
overleden te Sint-Truiden op 22 november
1945 door ontbering en folteringen in het
concentratiekamp Neuengamme.
Leopold De Geyter geboren te Gent op 29
mei 1912 wachtmeester bij de rijkswacht
en overleden op 21 maart 1945 in het
“gruwelkamp Flossenbürg”.
Onze aanwezigheid in dit executieoord te
Oostakker Rieme is niet alleen om de hierboven
genoemde te herdenken. Wij willen hiermee alle
rijkswachters herdenken die in de verschillende
Duitse Concentratiekampen zijn omgekomen.
Tijdens de 18-daagse Veldtocht zijn 66
rijkswachters gesneuveld.
Er werden in totaal 53 officieren en 512
onderofficieren, brigadiers en rijkswachters
als politiek gevangene geïnterneerd. 241 en
daar behoren Leopold De Geyter, Albert
Poppe en Fernand Bouckenaere bij, zijn niet
terug gekomen.

Voor Vlaanderen hebben de executieoorden te
Rieme en te Oostakker dezelfde waarde en
betekenis als de Nationale schietbaan te
Brussel en het executieoord van de Citadel te
Luik.
In een arduinen grafzuil werd een urne
bijgezet die de as bevat van onbekende
politieke gevangenen, naamloos gecremeerd in
de lijkenverbrandingsoven van de voormalige
concentratiekampen BERGEN-BELSEN,
FLOSSENBURG, MAUTHAUSEN en
NEUENGAMME. De grafzuil draagt het
veelbetekenende opschrift “MORTUI
IGNOTI” (onbekende doden)

In Oostakker werden tussen 19 januari 1943
en 24 augustus 1944, 56 verzetslieden gedood.
In 1943 werden er te Rieme 9 geëxecuteerd.
Op 31 oktober1944 en op 3 november 1944
werden te München 15 Belgische
verzetsstrijders met de handbijl onthoofd.
Deze werden te Oostakker begraven.

De symbolische aanwezigheid hier in
Oostakker van de as van de slachtoffers van de
concentratiekampen FLOSSENBURG en
NEUENGAMME mogen wij ook hen bij
deze plechtigheid niet vergeten.

Marcel D. L.
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12de dag van de gepensioneerden.

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.

PROGRAMMA:

10.30 uur: Verwelkoming met koffie
en versnaperingen
11.00 uur: Academische zitting
11.45 uur: Aperitief – zachte muziek.

12.15 uur:
14.15 uur:
17.00 uur:
17.30 uur:

Gezamenlijk middagmaal
Amusements-optreden
Belegde broodjes
terug naar huis.

HOU 15 OKTOBER 2019 ALVAST VRIJ.

Er wordt terug busvervoer ingelegd. Meer nieuws daarover volgt later
Wij beloven u een aangename dag
Marcel De Loof Voorzitter sector gepensioneerden (N)
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