Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
Nationaal Secretariaat

Zaventem, 28 maart 2017.

SYNDICALE MEDEDELING

VSOA-Politie trekt algemene
stakingsaanzegging federale politie in. De
minister van Binnenlandse Zaken komt zijn
beloftes na. Als het goed is, mag het ook
gezegd worden!
Naar aanleiding van de algemene stakingsaanzegging voor de federale politie,
werden wij op 24/03/2017 uitgenodigd bij de minister van Binnenlandse Zaken om ons
een stand van zaken te geven over de resultaten van de begrotingscontrole.

De minister heeft zijn engagement nagekomen door het voorstel om de voorziene
coupure bij het openbaar ambt (van 2% voor personeel, 3 % investeringen en 2 %
voor middelen) niet uit te voeren bij de federale politie, op de Ministerraad te brengen.
Tijdens de begrotingscontrole ging de Ministerraad akkoord om deze besparing niet
door te voeren. Dit betekent een enveloppe van 15 miljoen euro voor de federale
politie.
In werkelijke FTE’s (fulltime equivalenten) betekent dit +273 punten. Deze punten
komen bovenop de voorziene 103 in het kader van Terro en 128 in gewone mobiliteit.
(+504 punten voor federale politie in 2017). De minister bevestigt ook de aanwerving
van 1.400 FTE’s (plus hetgeen nog niet werd aangeworven van 2016 t.t.z. 150 FTE’s).
Qua verdeling van de extra effectieven zal er input gevraagd worden van de
vakorganisaties. Er zal daarvoor zoveel mogelijk info worden ingewonnen bij onze
afgevaardigden. Een eerste vergadering met het directiecomité daaromtrent is reeds
gepland op 14 april.

Het voorstel van de minister is om de rest van de enveloppe (hetgeen overblijft van
2017) ook te spenderen aan extra en broodnodige werkingsmiddelen.

M.b.t. de beloofde voertuigen voor de WPR (cfr. stakingsaanzegging) en de beloofde
middelen van 2.5 miljoen; werd eveneens bevestigd dat deze middelen (alsook de
middelen voor bepaalde software) er zeker komen omwille van het bijkomend budget
voor werkingsmiddelen. Meer nog, … het bedrag zal iets hoger zijn,
waardoor men nog meer voertuigen zal kunnen aanschaffen dan de
voorziene 68.
Qua samenwerking en overleg wordt door de overheid voorgesteld om
tweemaandelijks een vergadering te organiseren met de minister en
maandelijks met het directiecomité van de federale politie.
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Alle andere engagementen vervat in protocol 410/1 worden eveneens bevestigd
(welzijn van de medewerkers verbeteren, octopusakkoord m.b.t. lange termijn plan,
versnelde vrijgave kredieten,…)

Qua engagement m.b.t. de verworven rechten “ziektedagen”, zal de minister dit
opnieuw bekijken zoals hij had beloofd tijdens de vergadering van 13 mei 2016 en
meegedeeld in het Infonews 2399 . (“Naar analogie met de problematiek van de
preferentiële tantièmes en revalorisatiecoëfficiënten stelde de minister ook hier dat
men oog zal moeten hebben voor het specifieke karakter van het politieberoep en
meer in het algemeen van elke job van gezagsdrager. Bekleed met het monopolie van
het geweld en geconfronteerd met steeds moeilijkere en gevaarlijke
werkomstandigheden, lijkt het legitiem dat er voor de gezagsdragers nuanceringen
worden aangebracht.”) Wij staan er op dat hij zijn engagement nakomt.
Conclusie:

De minister heeft al zijn engagementen nagekomen en bevestigd. Sommigen
voorstellen gaan zelfs iets verder. Als het goed is mag het ook gezegd worden.
Daarom trekken wij de algemene stakingsaanzegging in.

Als organisatie is het belangrijk dat we daar ook correct over communiceren. Eerlijk is
eerlijk, fair-play is belangrijk voor het vertrouwen en om geloofwaardig te blijven.
Uiteraard zullen we de dossiers nauwlettend opvolgen zodat alles correct uitgevoerd
wordt.
Wij kijken uit naar ons onderhoud met de pensioencommissie van 28 maart 2017, en
rekenen op de steun van de minister van Binnenlandse Zaken zodat ALLE
politieambtenaren zullen erkend worden als zwaar beroep.
Tot slot, rekenen we er eveneens op dat ook de sectorale onderhandelingen
welwillend zullen bekeken worden en in een constructieve sfeer zullen verlopen.

Vincent GILLES
Nationaal voorzitter
+32475304864

Vincent HOUSSIN
Nationaal ondervoorzitter
+32485184952

Minervastraat 8, 1930 Zaventem • T. 02 660 59 11 • F. 02 660 50 97 • info@vsoa-pol.be • www.vsoa-pol.be

