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Persmededeling

Amendement van meerderheid op wetsontwerp.
Wedde december :
enkel politie wordt later uitbetaald !
Door het arrest nr. 226 189 van 23 januari 2014 van de Raad van State werd de
overheid verplicht de lonen van december voor de ambtenaren in te schrijven op
de begroting van het lopende dienstjaar.
D.m.v. een wetsontwerp wordt deze situatie dan ook geregulariseerd. Het loon
voor december voor de openbare sector zou niet langer pas in januari, maar
eind december worden betaald. Ook zo voor de politie.
Groot was dan ook onze verbazing toen vier leden van de huidige meerderheid
op 8 november jongstleden een amendement indienden om een uitzondering te
maken voor de politie en hun wedde van december dit jaar pas in januari uit te
betalen.
Als motivatie van dit amendement wordt aangehaald dat men de zones in
moeilijkheden zou brengen omdat men “binnen extreem korte termijn”
bijkomende kredieten zou moeten aangaan om de wedde van de maand
december uit te betalen in het lopende jaar. Dit is bijzonder hypocriet, daar
enerzijds de termijn waarover men beschikte niet “extreem kort” was.
Anderzijds zijn er tal van zones die sedert de politiehervorming, de
“overschotten” van zowel de lokale als federale dotaties terug stortten naar de
stadskas. Bovendien hebben reeds 40% van de politiezones deze regularisaties
doorgevoerd, hetgeen bewijst dat het perfect doenbaar was.
Voor de federale politie zou deze boekhoudkundige regularisatie reeds zijn
gebeurd in 2013, maar… het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie
moet nog “beschikken over een termijn van minstens enkele maanden om de
noodzakelijke aanpassingen te bewerkstelligen” in de loonmotor. Als men de
nodige regularisaties reeds in 2013 heeft doorgevoerd, heeft men dan niet reeds
“enkele maanden” gehad om de loonmotor voor te bereiden?
Kortom omdat sommige politieke bestuurders hebben nagelaten de nodige
regularisaties uit te voeren, wordt er nu gekozen voor de
gemakkelijkheidsoplossing.
Andermaal een blijk van “appreciatie” vanwege de huidige meerderheid
voor het werk van de politie !
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