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Zaventem, 11 oktober 2017. 
 

SYNDICALE MEDEDELING 
 

Sectorale onderhandelingen: 
Stand van zaken 

Vandaag vond de tweede technische werkgroep plaats m.b.t. de 
loononderhandelingen voor de geïntegreerde politie. 
 
De minister laat weten dat de besprekingen in de technische werkgroep worden 
gefinaliseerd. De overheid zal een tekst opstellen waarna het dossier verder zal 
onderhandeld worden op het onderhandelingscomité van 7 november 2017. 
 
De overheid liet ons evenwel weten dat – naar aanleiding van de verschillende 
vergaderingen en bemerkingen – volgende principes als uitgangspunt van de 
overheid gevolgd zullen worden.  
 

1. Een algemene stakingsaanzegging (ACOD) die loopt tot het einde van 
het jaar een minpunt is om te kunnen onderhandelen in een positieve 
sfeer. 
 

2. De vraag van sommige partners om voor alle kaders een lineaire opslag 
te geven, wordt op dit moment negatief beantwoord. 
 

3. Er nog steeds niet gewerkt wordt met een duidelijk vooraf bepaalde 
enveloppe, maar de volledige operatie zal – inclusief looncorrectie – wel 
degelijk een kost betekenen voor de overheid. 
 

4. De minister komt zijn engagement na om niet te raken aan de 
inconveniënten. Sommige partners hadden een verhoging gevraagd van 
het bedrag van de overuren, ook daar zal niets aan gewijzigd worden 
(vrijwaring in de twee richtingen).  

 
5. De overheid zal het kwantitatieve luik (loon e.d.) als één pakket op tafel 

leggen, waarbij zowel de looncorrectie, de vereenvoudiging van 
sommige vergoedingen/toelagen, als het toekennen van 
maaltijdcheques deel van uitmaken. 
 
De overheid heeft inderdaad ook vastgesteld dat de eerdere 
voorgestelde compensaties (vb. zowel maaltijdvergoedingen 
als nabijheidstoelage) van het goede teveel is en zal een 
verbeterd voorstel voorleggen. 
 



 2 

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

 

6. In het pakket zou ook een luik sociale promotie worden voorgesteld, 
waarbij er meer rekening zou gehouden worden met de loonspanning 
voor de collega’s met meer anciënniteit.  
 

 
De onderhandelingen worden verder gezet op 7 november 2017. 
 
Voor ons standpunt in dit dossier verwijzen wij naar onze communicatie van 
23 september 2017 (zie onze site www.vsoa-pol.be). 
 
 

Houd onze berichtgeving via mail en website zeker in de gaten! 
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Nationaal Voorzitter 
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