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De toekomst van de ziektedagen 
 
Gelet op de belangrijkheid van dit hyper gevoelig onderwerp hebben wij de tijd genomen 
om ons grondig te informeren over hetgeen verschenen is in de pers, voornamelijk in de 
kranten Le Soir en Het Laatste Nieuws.  
 
Nadat de regering een “principebeslissing” (volgens onze bronnen) had genomen over 
de toekomst van ziektedagen bij ambtenaren, werden door verschillende politici 
verontrustende verklaringen afgelegd. De uitvoeringsbesluiten van deze beslissing 
moeten daarnaast nog onderhandeld worden tussen de regeringspartijen. 
 
Zelfs indien de politie deel uitmaakt van het openbaar ambt, dan hebben wij nog steeds 
een specifiek statuut wat betreft de ziektedagen. 
 
Dit betekent niet dat de principebeslissing geen betrekking heeft op de politie aangezien 
enkele artikels van dit luik van ons statuut, rechtstreeks een link hebben met het 
algemeen statuut van het openbaar ambt. INDIEN de huidige regering overgaat tot 
uitvoering van deze principebeslissing OF INDIEN de volgende regering deze 
hervorming voor haar rekening neemt, zijn wij als politieambtenaar sowieso niet 
uitgesloten van deze beslissing. De hervorming van de ziektedagen in het openbaar 
ambt werden trouwens opgenomen in het regeerakkoord. 
 
In deze twee gevallen bestaat er geen twijfel dat de minister van Binnenlandse Zaken dit 
voor onze sector zal moeten onderhandelen omdat de maatregelen in het openbaar 
ambt niet op dezelfde manier op ons toegepast kunnen worden. 
 
De huidige minister van Binnenlandse Zaken heeft verklaard dat hij bewust is van alle 
specificaties van ons beroep en dat er in het kader van ziekteverlof een bijzondere 
regeling voor ons moet komen. 
 
Telkens als dit onderwerp op tafel kwam houdt VSOA Politie zich eraan om: 

1 Jullie in alle transparantie te informeren; 
2 Jullie belangen met alle middelen te verdedigen tijdens de debatten in het 

comité A, B of in onze eigen sector; 
3 Erover te waken dat - en wij zijn de enigen die dit eisen - de commissie 

medische ongeschiktheid behouden blijft voor de personeelsleden en in 
het bijzonder voor de gekwetste personeelsleden omdat dit vaak de enige 
eervolle uitgang is omdat er bijna geen (of zeer weinig) “aangepaste 
functies” beschikbaar zijn in onze sector. 

  
Via de pers vernemen wij dat het ACV-OD zich klaarmaakt voor acties in de maand 
september. Laat het duidelijk zijn dat indien de sector politie betrokken partij is in het 
verhaal wij ons onmiddellijk zullen aansluiten bij de initiatieven van ACV-OD. 
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