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Zaventem, 4 augustus 2016 
 

PERSMEDEDELING 
 

De aanval in de pers van Koenraad Degroote 
(NV-A) op het vergoedingsstelsel van politie-

agenten is dom en onaanvaardbaar voor 
VSOA Politie 

 
N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote reageert op de polemiek van verleden week 
over de baremische weddeschalen (bruto jaarlijks bedrag) van politieagenten. 
Deze zijn lager dan eender welke weddeschaal in het openbaar ambt. Hieronder 
tonen wij dit nogmaals aan. Met dit gegeven voor ogen is voor ons zijn reac-
tie onaanvaardbaar. Hij maakt eigenlijk drie fouten: principieel, methodolo-
gisch en psychologisch. 
 
Principieel ontkent hij de waarheid (de baremische weddeschalen zijn de aller-
laagste), en vergelijkt hij bovendien appelen met peren door het element dat hij 
toevoegt: het netto inkomen van een politieambtenaar die dagelijks zijn leven op 
straat riskeert kan niet vergeleken worden met het netto inkomen (voor vergoe-
dingen – zie het volgende punt) van een ambtenaar van financiën die zijn bu-
reau niet verlaat. 
 
Methodologisch rekent hij alle vergoedingen samen en die worden dan gedeeld 
door het aantal politieambtenaren (van de lokale politie). Dit is omdat het geen 
rekening houdt met hetgeen dat volgt! 
Enerzijds bestaat het verloningsstelsel uit een zestigtal vergoedingen en toela-
gen… die niet allemaal cumuleerbaar zijn EN niet alle politieambtenaren hebben 
er recht op: u zal nooit een hondengeleider (met functionele premie) aantreffen 
die geniet van een premie luchtwaarnemer, premie dagelijkse onderzoekskos-
ten en een toelage bereikbaar en terugroepbaar. Dit systeem – zeker ingewik-
keld voor diegene die het nu ontdekt – werd 15 jaar geleden in plaats gesteld op 
basis van de specifieke aard van de sector EN met verboden/onmogelijkheden 
om te cumuleren. 
Het grootste deel van het budget voor toelagen en vergoedingen van 415 mil-
joen euro bevat daarenboven drie elementen van onregelmatig werk: nacht-
toelage, weekendtoelage en overuren, dit is meer dan 300 miljoen euro. Maar 
deze specifieke regeling bestaat in alle sectoren (private of publieke sector) 
waar gewerkt wordt op onregelmatige tijdstippen. Dit gaat dus enkel over een 
correcte en wettelijke regeling (alhoewel men kan discussiëren over de 
procenten die lager liggen dan in andere sectoren): terwijl onze colle-
ga’s dagelijks hun leven riskeren, ’s nachts en tijdens het weekend en 
hun familie niet zien, slapen Koenraad Degroote en zijn vrienden vre-
dig op hun beide oren. 
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Psychologisch is dit persartikel een slag in het gezicht van alle politiemensen: 
iedereen heeft kunnen vaststellen dat politiemensen al sedert half januari 2015 
voor de openbare veiligheid zorgen; en iedereen herhaalt dat politiemensen 
werken met een maximale inzet en doeltreffendheid. 
Vitten op basis van valse elementen is werkelijk de politie in het gezicht spuwen. 
 
Dit is reeds de tweede kwaadaardige aanval van Koenraad Degroote (N-VA) 
tegenover de politie. De eerste dateert van enkele maanden geleden toen hij de 
“gratis” medische zorgen bekritiseerde terwijl hij als kamerlid – samen met zijn 
gezinsleden - ook een gratis hospitalisatieverzekering geniet die proportioneel 
veel kostelijker is voor de schatkist dan de pseudo “gratis” zorgen voor de poli-
tie. Toen was hij vergeten de exacte en beperkte draagwijdte van deze “gratis” 
zorgen te vermelden. 
Laten we er ook aan herinneren dat bepaalde burgemeesters, eveneens kamer-
lid NOOIT zetelen in het halfrond! Wij zijn benieuwd of een politieambtenaar be-
taald zou worden voor een interventiedienst, terwijl hij op zijn gemak thuis blijft 
bij zijn familie. Tenslotte vergeet hij te vermelden dat parlementairen zelf een 
FORFAITAIRE vergoeding van ongeveer 2.000 euro ontvangen voor diverse 
onkosten. 
 
Het lijkt er sterk op dat hij op commando handelt. VSOA Politie zou zijn 
opdrachtgevers dan ook willen aanraden dat het tijd wordt dat zij begrij-
pen dat – gedurende deze tumultueuze periode tijdens dewelke wij als 
eerste in de bres springen voor de veiligheid van de burgers – dergelijke 
aanvallen blijkgeven van een misprijzen voor de politiemensen. 
Indien Koenraad Degroote en zijn opdrachtgevers een klein beetje beter de 
huidige sfeer binnen de sector politie zouden kennen, zouden zij onmid-
dellijk dergelijk aanvallen stoppen om de echte problemen aan te pakken. 
Deze zijn: de baremische weddeschalen (bruto jaarlijks) te laag, het per-
soneelstekort en het tekort aan middelen. 
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Vergelijkende tabel van de baremische weddeschalen (bruto jaarlijks) 
 

 Niveau D Niveau C Niveau B Niveau A 

Politie 14.253 -> 22.285 15.518 -> 26.921 17.352 -> 32.127 21.070 -> 43.951 
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Openbaar ambt. 13.268 -> 23.801 15.266 ->28.159 16.804 -> 34.116 21.880 -> 44.360 

Leger 14.196 -> 19.800 16.050 -> 28.690 18.900 -> 34.275 22.000 -> 47.821 

Brandweer 15.173 -> 25.381 20.750 -> 27.775 22.940 -> 39.627 30.120 -> 48.750 

 
 
 
 


