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MEDEDELING

ZIEKTECONTINGENT.
Zal de Minister zijn belofte houden ?
Of is er meer aan de hand ?
De regering heeft tijdens de vorige begrotingscontrole te kennen gegeven dat
men het zogenaamde systeem van de ziektedagen bij het openbaar ambt wil
afschaffen. U moet weten dat onze Minister van Binnenlandse zaken tijdens het
overleg in de zomer van 2016 de garantie heeft gegeven dat alle reeds
opgebouwde ziektedagen zouden beschouwd worden als verworven recht, en
ze dus behouden blijven.
Deze belofte werd op vraag van de vakorganisaties, zwart op wit op papier
gezet in het Infonews 2399 dd 31 mei 2016. De tekst werd gevalideerd door het
Kabinet.
Toen wij na de begrotingscontrole nogmaals verifieerden bij de Minister, kregen
we op 7 november 2016 als antwoord dat er eén gemeenschappelijke regeling
zal komen voor alle ambtenaren, en er “daarbij een gevrijwaard plafond van
ziektecontingent” zou zijn, maar dat dit nog het voorwerp dient uit te maken van
navolgend overleg.
Het zal u niet verbazen dat wij alles behalve gelukkig waren met dit antwoord,
mede gezien de beloftes tijdens de overlegmomenten en de gevalideerde
schriftelijke bevestiging in het Infonews 2399 dd 31 mei 2016 : “het opgebouwde
ziektekapitaal blijft evenwel verworven…”.
Wat betreft de hervorming van het “ziektekapitaal”, was de Minister dus zeer
duidelijk tijdens de vergadering. De reeds opgebouwde ziektedagen waren
gevrijwaard en konden behouden blijven. Er is en was dus helemaal geen
sprake van “een gevrijwaard plafond”, dat nu plotseling opdook in het antwoord
dd 07/11/2016.
Op 22/11/2016 schreef VSOA politie een nieuwe aangetekende brief, waarbij wij
vroegen om een schriftelijke rechtzetting, waarin eerdere engagementen en
beloftes worden gerespecteerd.
Pas op 16 februari 2017 ontvingen wij een antwoord op dit schrijven,
waarin werd gesteld dat er ons “informatie werd verstrekt in de
voorwaardelijke zin en onder voorbehoud van navolgend overleg en
nadere juridische analyse…”.
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Wij nodigen iedereen uit om het Infonews 2399 nogmaals tel lezen, en samen
met ons vast te stellen dat er wel duidelijke beloftes en engagementen werden
aangegaan, en er al helemaal geen sprake is van een “gevrijwaard plafond” of
“informatie in de voorwaardelijke zin”.
Tijdens nieuwe vergaderingen dd. 10 maart en 24 maart 2017 hebben we de
Minister telkenmale herinnerd aan zijn beloftes, en het niet correcte antwoord
dat wij ontvingen. Het was overduidelijk dat men hier mee verveeld zat. De
Minister heeft ons op bovenvermelde vergaderingen beloofd om dit inderdaad
opnieuw te bekijken en ons een nieuw antwoord zou bezorgen.
Ondertussen zijn we 5 juni en hebben we tot op heden geen officieel antwoord
ontvangen. Ook over de belofte om een tweemaandelijkse vergadering te
hebben met de Minister, alsook de problematiek rond de arbeidsongevallen en
de RIZIV tarieven, hebben we tot op heden niets meer gehoord.
Echter, via gunstige weg vernemen we dat er inderdaad plannen bestaan om
enerzijds ons systeem van ziekteregeling te harmoniseren met hetgeen in de
privé bestaat, maar de verworven rechten te plafonneren op 215 dagen.
Gezien dit niet de eerste keer is dat dergelijke dispositieven worden geopperd,
krijgen wij terecht veel ongeruste reacties van onze leden. Bovendien, wordt er
ook in het schrijven van de Minister plotseling gesproken over een “gevrijwaard
plafond”. Dit in schril contrast met de eerdere beloftes.
Gezien het uitblijven van een correct schriftelijk antwoord, zien wij ons
genoodzaakt om het Onderhandelingscomité te vatten waarbij wij een duidelijk
protocol vragen aan de Minister van Binnenlandse zaken waarin de gedane
beloftes mbt de verworven rechten en de opgebouwde ziektedagen, worden in
opgenomen.
Bovendien, eventueel los van het systeem van de verworven rechten, dient er
rekening gehouden worden in het vernieuwde systeem met het specifiek, zwaar
en gevaarlijk beroep. De Minister kan perfect een sui generis systeem
uitwerken, gezien dit geregeld wordt via onderhandelingen en Koninklijk Besluit.
Een dergelijk initiatief zou de waardering naar de politiemensen bevestigen.
VSOA-Politie vindt het belangrijk dat iedere partij zijn gedane beloftes nakomt,
en woord houdt !
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