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Zaventem, 11 april 2016.

Syndicale mededeling

Afschafregering gaat verder met afbouw
statuut van Ambtenaren
Politie voorlopig gevrijwaard van
een aantal maatregelen.
Wij rekenen op onze
minister van Binnenlandse zaken
Wij hebben via de media kennis genomen van de beslissingen die de regering
heeft genomen in het kader van de begrotingscontrole.
Tijdens deze begrotingscontrole vond men het alweer nodig om een aantal
maatregelen te nemen tegen het ambtenarenstatuut. Een aantal maatregelen –
zoals het afschaffen van de diplomabonificatie – waren echter niet nieuw, maar
werden reeds een tijd geleden aangekondigd.
Wat de exacte impact zal zijn voor onze sector met betrekking tot de andere
maatregelen, is tot op heden moeilijk te zeggen, gezien we nog niet beschikken
over de nodige teksten. Het ziet er naar uit dat de politie voorlopig gevrijwaard
blijft van een aantal maatregelen.
Wat het afbouwen van de tantièmes en het “snoeien” in de verschillende
uittredingsstelsels betreft is het afwachten welk voorstel het nationaal
pensioencomité voor de openbare sector voor onze sector zal doen in het kader
van de zware beroepen.
In deze pensioencommissie wordt een voorstel met generieke criteria
behandeld. De politie komt in aanmerking voor verschillende van deze criteria
waaronder de penibiliteit en gevaarlijkheid van het beroep. Dit wordt tevens
bevestigd door de minister van Binnenlandse zaken in het verslag aan de
Koning in het kader van het Koninklijk Besluit over de NAVAP.
“ De omstandigheden waarin de leden van het operationeel kader moeten
optreden zijn te allen tijde potentieel gevaarlijk tot extreem gevaarlijk. De
psychosociale last, de bestendige stress, de gestelde fysische vereisten
alsmede de absolute beschikbaarheidsplicht, dag en nacht, zoals omschreven
in de artikelen 125 en 126 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
maken het tot een bijzonder veiligheidsberoep. In sommige gevallen
zijn zij de laatste en desnoods substitutieve garant voor de overheid
om de openbare orde te verzekeren. Als veruitwendiging van de
openbare macht zijn o.a. de politieambtenaren bovendien de
Minervastraat 8, 1930 Zaventem • T. 02 660 59 11 • F. 02 660 50 97 • info@vsoa-pol.be • www.vsoa-pol.be

2

bevoorrechte doelwitten van diegenen die, om welke reden ook, de
maatschappij willen ontwrichten”.
Ook wat het afschaffen van de ziektedagen van het openbaar ambt betreft,
kunnen we stellen dat – gezien ons specifiek statuut - wij daar voorlopig niet
voor in aanmerking komen.

Wij rekenen er dan ook op dat de minister van Binnenlandse zaken
het nodige zal doen om het statuut van de politieambtenaren
– gezien het zeer specifiek veiligheidsberoep - voldoende te
beschermen.
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