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Zaventem, 7 september 2018. 
 

Welke mug heeft ACV-OD gestoken? 
 
 
We begrijpen de demarche van ACV-OD Politie niet met betrekking tot de beslissingen 
van de regering tijdens het zomerconclaaf (harmonisatie van medische verlofstelsels in 
het openbaar ambt en in het bijzonder bij de politie) en de discussies die momenteel 
(nogal chaotisch) plaatsvinden in Comité B (het onderhandelingscomité voor HEEL het 
openbaar ambt). 
 
Afgelopen woensdag heeft iedere vakorganisatie van de sector politie op informele 
bilaterale basis een ontmoeting gehad met de minister van Binnenlandse Zaken. Als wij 
de mededelingen van ACV-OD Politie lezen, hebben wij de indruk dat de minister van 
Binnenlandse Zaken hen iets heel anders heeft verteld! 
 
Anderzijds en tegelijkertijd, vonden in het Comité B moeilijke discussies plaats over het 
project Codex (een volledige herziening van het ambtenarenstatuut, waarin de politie 
deels betrokken is omdat het onder een sui generis statuut valt), een project dat in deel 
XII een artikel bevat over de afschaffing van de medische verlofstelsels. Wekenlang 
heeft minister Vandeput, verantwoordelijk voor dit dossier, geweigerd om de inhoud van 
dit artikel in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen tijdens het 
zomerconclaaf (zie ons persbericht van begin augustus). Maar gisteren, op hetzelfde 
moment dat ACV-OD Politie een bilateraal gesprek had met minister Jambon, heeft zijn 
collega het bewuste artikel eindelijk op één lijn gebracht. 
 
Maar hij deed meer dan dit: op vraag van onze vertegenwoordiger bevestigde de heer 
Vandeput duidelijk dat de specifieke aard van de sector politie (twee bevoegdheden: 
federaal waarvoor hij bevoegd is en lokaal waarvoor de heer Jambon bevoegd is) hem 
ertoe verplichtte de zaak toe te vertrouwen aan de heer Jambon voor een debat binnen 
de politie, zoals wij we begin december al geschreven hebben. 
 
We vernemen dat de drie intersectorale centrales ACOC, ACV-OD en VSOA een 
gemeenschappelijk front vormen en een stakingsaanzegging hebben ingediend voor 
acties op 28.09.2018. 
 
Wij zijn van mening dat het verstandiger is om eerst de concrete voorstellen af te 
wachten vooraleer op oorlogspad te vertrekken. Daarom lijkt het ons beter om op deze 
onderhandelingen te wachten. Volgens wat hij ons vertelde is Minister Jambon bereid 
om heel ver te gaan. 
 

Wat ons betreft gaan we momenteel voorzichtig te werk en wachten we op de 
echte sectorale onderhandelingen. 
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