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Zaventem, 7 november 2017

MEDEDELING

Loononderhandelingen:
nog ver van een akkoord!
Vandaag werden de onderhandelingen omtrent de loonschalen verder gezet.
De eerste teksten van de overheid missen naar onze mening hun doel.
Namelijk een correctie van de weddeschalen na 17 jaar politiehervorming.
Na de uiteenzetting van de verschillende standpunten van de vakorganisaties
blijkt dat we nog veraf zitten van het beoogde doel.
Zo stellen we vast dat een grote groep van de mensen op het terrein, netto er
niet of niet veel zal op vooruitgaan. Ook de CALog personeelsleden van het
niveau B, waarvan gebleken is dat ze t.o.v. van het openbaar ambt beduidend
minder loon krijgen, werden qua looncorrectie vergeten in dit verhaal.
Enkel de loonschalen van B4, B5 en M4 worden gecorrigeerd. Echter in
combinatie met het dispositief van de maaltijdcheques en het inleveren van een
bedrag ten belope van de nabijheidstoelage, levert dit voor de meeste (zoals
bijvoorbeeld het basiskader van B1 t.e.m. B3) personeelsleden te weinig op.
M.b.t. het toekennen van de maaltijdcheques willen we duidelijk stellen dat we
niet tegen het principe zijn, doch daarvoor een toelage moeten inleveren is voor
ons een brug te ver. Bovendien dient men ervoor te zorgen dat het netto
eindbedrag voor iedereen gelijk is.
In het verleden hebben we moeten vaststellen dat een aantal categorieën goed
werden bedeeld. In de huidige voorstellen van de overheid zijn het opnieuw
diezelfde personeelsleden die er netto meer op vooruitgaan.
Dit kan niet de bedoeling geweest zijn. De voorstellen zijn dan ook in de huidige
vorm onaanvaardbaar.
De overheid heeft kennis genomen van onze standpunten en zal deze terug
aftoetsen met de voogdijministers.
De onderhandelingen worden binnenkort verdergezet.
jullie op de hoogte.
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