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Beste gepensioneerden en weduwen van de
politiediensten, van de Rijkswacht en van de
geïntegreerde politie.
Voor hen die snakken naar sneeuwlandschappen en dichtgevroren
vijvers met schaatsende en plezier makende jongeren en ouderen,
is het misschien teleurstellend. Gaan onze kleinkinderen nog een
sneeuwman kunnen maken? Och ja. Nostalgie nietwaar.
Anderzijds maken wij ons nog meer zorgen over de
gebeurtenissen die het dagelijkse leven van de goed menende
burgers ontsieren. Een werkbare regering vormen is bijna
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Bescherming
De brulkikkers, processierupsen, opdrogend grondwater en
coronavirussen hebben de 3000 jaren oude bijbel attributen
vervangen.
Ook ons eigen gedachtegoed, ons bijgebracht tijdens de eerste opleidingsmaanden “dat de wet in alles de
bovenhand” moet houden is in rook opgegaan.
Wetten, koninklijke besluiten, decreten zijn oneindig te interpreteren en manipuleerbaar. Het vroegere
“NEEN” is veranderd in een kleine neen maar onmiddellijk gevolgd door een grote JA” Zo worden
chaotische wetteksten geschapen, waarin de modale Belg, die geacht wordt als Belg zijn wetten, decreten,
koninklijke besluiten, gemeenteraadbesluiten, ministeriele besluiten en voeg daarbij de Europese
verordeningen erbij, te kennen en ze te onderhouden.
Tijden veranderen, mensen veranderen, ouderen worden ouder en jongeren worden jonger.
Ergerlijk voor de gedisciplineerde oudgedienden van rijkswacht en politie. Het gezag, respect en eerbied
voor de (soms zeer gebrekkige en ongeloofwaardige) gevestigde orde wordt dagelijks 1440 keer niet
gerespecteerd. Meestal begint het bij kleinigheden: Vreselijk te zien dat bijvoorbeeld de banken van de
lijnbussen meer gebruikt worden om luie benen en voeten met vuil schoeisel op te leggen dan dat ouderen de
gelegenheid krijgen op deze beschadigde banken van “De Lijn” te gaan zitten.
De generatiekloof wordt veel groter en veel dieper.
Misschien is ook zoiets merkbaar bij ons, bij de politie. Daar waar het leeftijdsverschil tussen collega’s
zelden de 35 jaar overschreden werd is nu 45 jaar geen uitzondering meer.
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Nochtans hebben jongeren en ouderen elkaar nodig, ook binnen het NSPV. Meermaals heb ik reeds de
oproep gedaan om de opgedane kennis en ervaring niet verloren te laten gaan. Ach neen!!! Er wordt
gevraagd aan ons om enkel te kijken naar de toekomst. Het verleden is voorbij!
Misschien is het verstrijken van het 2de decennium van de 21ste eeuw een keerpunt en zal men inzien dat
ouderen, of beter hun kennis en ervaring, in onze samenleving, in de verenigingen, en ook in de vakbond
onmisbaar zijn.
Aan de jongeren vraag ik enkel: heb vertrouwen in de ouderen! Loop in het spoor van de 85 jaar geleden
gestichte verbroedering die nu onze bloeiende vakbond is geworden. Iemand die dit negeert of onze ouderen
negeert, steekt tonnen springstof onder de eens zo sterke fundering van onze vakbond. Eender wie zich
daaraan plichtig maakt begaat een misdaad!!!
Wij ouderen kijken uit naar de toekomst, maar niet zonder het verleden indachtig te zijn.
Marcel De Loof

“OPSPORINGEN VERZOCHT”
Vraag: kan er zich nog iemand iets herinneren van het bezoek van de Hongaarse Politieschool uit
Boedapest aan de Belgische Politie in 2001? (het is nog geen 20 jaar geleden)
Wie foto’s bezit kan ze ons overmaken om ze met gepaste tekst in onderhavige nieuwsbrief te laten
verschijnen.
In mei 2001 kwam de Hongaarse Politieschool van Boedapest op bezoek bij de Belgische Politie
Sportbond onder impuls van wijlen Dirk Liekens, Luitenant-kolonel b.d. van de toenmalige federale
politie en François D’Haen, Ere -commissaris van politie. Er werden in samenwerking met het NSPV
verschillende culturele en educatieve uitstappen georganiseerd.
Het bezoek had plaats van 6 tot 12 mei 2001. Een merkwaardig bezoek als men weet dat de wonden
van de Sovjetinvloeden bij deze leerling-politieofficieren nog niet helemaal geheeld waren.
Het werd een overvol programma met op7 mei 2001 bezoek aan Brugge; op dinsdag 8 mei Ieper,
Diksmuide; Langemark en omstreken. Op woensdag 9 mei was Gent aan de beurt met bezoek aan het
historisch Centrum Gent Sint-Baafs, Gravenkasteel en Patershol en om te eindigen met een kleine
competitie ciné-tir. Op 10 mei was het een dag in Brussel met bezoek aan de federale politie.
Op vrijdag 11 mei kwam uiteindelijk Antwerpen aan de beurt met zijn diamantcentrum en rondvaart
in de Haven en een afscheidsmaal bij de Federale Politie.
Schijnbaar waren het onvergetelijke dagen voor hen die ze mochten meebeleven!

De volledige Hongaarse delegatie – De Leden werden trouwens rond gevoerd met de bussen van de Federale Politie.
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GESCHIEDENIS RIJKSWACHTBRIGADE WOLVERTEM
De hervorming van de politiediensten was koren op de molen van menig heemkundige kringen of
geschiedschrijver. Geschiedenis schrijven van
een gemeente was onmogelijk zonder de
plaatselijke ordehandhavers, de rijkswacht in
hun boeken te beschrijven. Vooral rond de
eeuwwisseling werden overal te lande de
plaatselijke rijkswachtbrigades vereeuwigd in
geschiedenisboeken.
Dat men er niet in lukt de rijkswacht totaal te
vergeten en/of te negeren bewijst het terug
opflakkeren van de interesse en het hunkeren
naar de geschiedenis van vooral de
plaatselijke rijkswachtbrigades.
De gemeente Meise gaat binnenkort een boek
uitgeven over de geschiedenis van de
rijkswachtbrigade Wolvertem (1838 – 2000).
Met het oog op de te drukken oplage kreeg zij
graag een idee over het aantal oudrijkswachters die het boek eventueel zouden
willen aankopen. Afhankelijk van de oplage,
zal de kostprijs 40à 45 euro bedragen. Aan
geïnteresseerden wordt gevraagd zich kenbaar
te maken.
Zo kan men inschatten enerzijds wat de
oplage betreft en anderzijds wat de kostprijs
zal bedragen.

“Theorie BERTH” zoals onze oude colega’s
het 415 bladzijden tellend boek noemden.
Het was opgesteld als een cathechismus met
vragen en antwoorden. Letterlijk van buiten
leren was de boodschap!!!
Eén ding was zeker:

Een dergelijk stukje geschiedenis, ook al heeft
men geen enkele binding gehad met de
brigade, blijft een waardevol boek.
Geïnteresseerden kunnen zich melden via Email hermanfransen43@hotmail.com

De wet moest de bovenhand houden

ONBELAST BIJVERDIENEN.
Vraag: Hoe kan men op pensioen zijnde, officieel onbelast bijverdienen?
Antwoord:
Met pensioen zijnde kan men bijverdienen door eender welke vorm van uitgeoefend beroep als je maar de
limieten niet overschrijdt.
Bijverdienen zonder dat men er belasting op moet betalen is nu ook mogelijk geworden, maar onder strikte
voorwaarden.
Er zijn drie mogelijkheden in overweging te nemen: Onbelast bijverdienen; Flexi-job of zelfstandig bijberoep.
Bij gepensioneerden ligt de limiet van maximum bij verdienen op 6417.00 euro per jaar, zowel bij onbelast
bijverdienen als bij flexi-jobs.
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Onbelast bijverdienen.
Wie in zijn vrije tijd tegen betaling bijklust, mag sinds 15 juli 2018 onder bepaalde voorwaarden tot 6.130
euro per jaar bijverdienen zonder dat hij daarop belastingen of sociale bijdragen hoeft te betalen.
Voorwaarden:
1. Occasionele klusjes bij privépersonen
Het gaat om occasionele, betaalde diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon. Bijvoorbeeld
kleine onderhoudswerken aan de woning, grasmaaien, kinderopvang, bijlessen, administratieve bijstand,
enzovoort.
2. Verenigingswerk
Het gaat om betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk (vzw), feitelijke
verenigingen of openbare besturen. De diensten moeten buiten het professionele circuit vallen: het gaat
bijvoorbeeld om gidsen, sporttraining geven, speelpleinwerking, begeleiding van schooluitstappen, enzovoort.
3. Activiteiten via een erkend deelplatform
Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform zijn diensten aanbieden aan particulieren.
Voor activiteiten via een erkend deelplatform komen ook gepensioneerden in aanmerking.

Flexi-jobs
Sinds 01/12/2015 bestaat de mogelijkheid om via een Flexi-job bij te verdienen.
Die jobs kunnen enkel van toepassing zijn bij Horeca, bakkerijen, kleine voedingsbedrijven,
kappersbedrijven, schoonheidszorgen enz.
De mogelijkheden zijn om begrijpelijke redenen zeer beperkt.

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING
Meermaals worden wij bevraagd over IGO en andere sociale voorzieningen speciaal voor ouderen.
Ik zie menig lezer de wenkbrauwen fronsen! De gepensioneerde politiemensen hebben toch een mooi
ambtenarenpensioen??? Hoe kan dat nu dat er in onze gelederen zich dergelijke situaties kunnen voordoen???
Menig lid al dan niet weduwe, of gepensioneerd CALOG-lid (meer dan je kan denken) heeft slechts een
gewaarborgd minimum pensioen.
Wanneer men inzage krijgt van de WZC-tarieven is de rekening vlug gemaakt en menig twijfelaar weet dan
dat het niet altijd koek en ei is, ook met een ambtenarenpensioen. Bijkomende financiële hulp is meer dan
welkom. Een tussenkomst van het Zorgbudget kan daarbij enige nood lenigen.
Het is niet de bedoeling om alles te detailleren. We gaan ons enkel beperken tot de meest noodzakelijke
informatie.
VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (is dat niet de Vlaamse zorgverzekering?)
In 2018 voerde de Vlaamse overheid campagne om de Vlaamse Sociale Bescherming meer bekendheid te
geven. Nu spreekt men over zorgbudgetten, mantelzorg en thuiszorg, Residentiële zorg, en zorgbudget voor
zwaar zorgbehoevenden. enz.
Wij naderen stilletjes aan de maand april. Na de nieuwjaarperiode waarbij de ene uitnodiging na de andere tot
het betalen van het verstreken lidgeld van de ene of andere vereniging wat geluwd is, zullen wij binnen kort
terug een uitnodiging in de bus krijgen voor het betalen van een bijdrage van 53 euro per persoon voor de
Zorgpremie.
Wie sociale uitkeringen krijgt of IGO (inkomens Garantie voor Ouderen e.a.) komt ervan af met een bijdrage
van 26 euro.

Aansluiting:
In Vlaanderen verplicht, Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft men de keuze en in Wallonië is het niet van
toepassing tenzij voor bepaalde uitzonderingen.
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Mantel en thuiszorg; residentiële hulp en mantelzorgpremie.
(Decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse Sociale Bescherming)
1.
2.

3.

De tegemoetkoming voor “mantel- en thuiszorg” voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van
familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een serviceflat
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.
Voor informatie en aanvraag dient u zich te wenden tot de organisatie waarbij u aangesloten bent.
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.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
(Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)
Te onderscheiden van Mantelzorg, thuiszorg, en residentiële zorg.
Dat is bestemd voor 65 +’ers in Vlaanderen met beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.
Er kan hier een zorgbudget van maximaal 583 euro per maand uitbetaald worden . Het bedrag hangt af van
verschillende factoren: Inkomen of hoeveel zorg een persoon nodig heeft.
Voor aan te vragen dient men zich ook te wenden bij de Vlaamse zorgkas waarbij u aangesloten bent (HZIV;
CM; OCMW van uw gemeente of nog andere…).

En de gemeenten?
Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden en gemeenten (de meeste Vlaamse Gemeenten) ook een
zogenaamde gemeentelijke mantelzorgpremie. Dat bedrag schommelt tussen de 15 en 25 euro per maand.

Vragen???
Vooreerst willen wij u doorverwijzen naar uw Zorgkas waarbij u aangesloten bent. Je kan natuurlijk
altijd bij ons terecht.
Bron. B.S.; Weliswaar; Zakboekje Pol. Statuut; eigen documentatie; FPD;

Marcel De Loof Voorzitter sector gepensioneerden (N)
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