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Zaventem, 28 juni 2017.

SYNDICALE MEDEDELING

De sectorale onderhandelingen voor de
politie beginnen eindelijk …
« Beter laat dan nooit » …
De twee voogdijministers hebben zich gebogen over onze sectorale eisen die we
twee jaar geleden hadden ingediend. Zij hebben daarbij ook de resultaten van een
technische en informele werkgroep bestudeerd en goedgekeurd. Ze geven toe dat
sommige baremische schalen bij de politie gecorrigeerd dienen te worden.
Zij hebben echter hun prioriteiten vastgelegd : correctie van de schalen voor
INP, de generieke Calog B schalen en de schalen van de contractuelen leden
Calog niveau B en C.

Beide ministers stellen ook voor om de haalbaarheid van het invoeren van
maaltijdcheques te onderzoeken voor iedereen in onze sector.
In de herfst van 2017 (eerste vergadering is voorzien op 27/09) zullen er meer
concrete, maar tot op heden voor ons onbekende, voorstellen komen.
We moeten echter de voeten op de grond houden. Deze onderhandelingen zullen
moeilijk en lang zijn en er dienen nog veel details ingevuld te worden, met
uiteindelijk het doel om tot een aanvaardbaar akkoord te komen.
Op de vraag welke enveloppe beschikbaar is om dit alles te financieren, was het
antwoord duidelijk. Er is nog geen enveloppe bepaald en het resultaat van de
sectorale onderhandelingen dient aan de Kern voorgelegd te worden..
Niets concreets dus voor midden 2018.

Maar het politiek signaal is er. We moeten dit erkennen en waarderen.
Voor het kwalitatieve luik wensen de twee voogdijministers volgende voorstellen te
doen : versoepeling van de mobiliteitregels, de situatie inzake de hogere functies,
de procedures m.b.t. de aanwerving van gespecialiseerde HINP’s, de algemene
procedures rond aanwerving/selectie /sociale promotie en de GPI 73.
Uiteraard houden we jullie op regelmatige basis op de hoogte.
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