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PERSMEDEDELING

De aftrap voor de onderhandelingen over het sectoraal
akkoord is gegeven
Vandaag vond een eerste vergadering plaats m.b.t. het sectoraal akkoord, met
bijzondere aandacht voor de correctie van bepaalde weddeschalen van de
geïntegreerde politie die momenteel lager liggen dan hun equivalent in het openbaar
ambt.
Na een grondige analyse uitgevoerd door het sociaal secretariaat (SSGPI) blijkt dat er
een correctie nodig is van een bepaald aantal weddeschalen van het operationeel en
CALog kader.
De overheid formuleert een ontwerpvoorstel waarbij de personeelsleden
maaltijdcheques zouden krijgen maar waarbij de nabijheidstoelage zou verdwijnen voor
alle basiskaders die er momenteel recht op hebben en hetzelfde bedrag zou
afgehouden worden van iedereen die recht heeft op een functionele toelage ongeacht
de graad. De competentietoelage voor het CALog personeel wordt eveneens geschrapt.
De nieuwe personeelsleden zouden geen recht meer hebben op functietoelagen, maar
er is wel een overgangsregeling voor de huidige begunstigden.
Het is voor VSOA Politie onaanvaardbaar dat het personeel zelf (of gedeeltelijk) een
inspanning zou moeten leveren om een correctie van de weddeschalen te bekostigen.
Het standpunt van VSOA Politie is duidelijk:
-

-

-

de drie dossiers (weddecorrectie, maaltijdcheques en functionele verloning)
dienen in eerste instantie apart behandeld te worden, met als prioriteit de
correctie van de weddeschalen;
een inlevering en financiering d.m.v. bestaande toelagen (zeker van de
categorie die er bij de simulaties het meest nadeel van heeft) voor de correctie
en maaltijdcheques is onaanvaardbaar;
alle opbrengsten (vermindering absenteïsme, BTW en belastingen) dienen
eveneens in rekening te worden gebracht;
een functionele verloning dient een vereenvoudiging te zijn, liefst een
baremisering, en vooral geen besparing.

Het is erg gesteld dat wij anno 2017 bijna moeten smeken om ervoor te zorgen dat
het politiepersoneel dezelfde weddeschalen zou krijgen dan bijvoorbeeld de
penitentiair beambten!
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