Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
Nationaal Secretariaat
Zaventem, 14 september 2018.

Acties en staking: nu nodig?
Via verschillende kanalen ontvangen wij heel wat bezorgdheden over de
toekomst van ons statuut. Deze bezorgdheid wordt nog vergroot door de
kakafonie tussen de verschillende syndicale organisaties, die willen staken en
acties voeren, en waarbij VSOA Politie – voor onze sector - zich op dit moment
hiervan onthoudt.
Volgens ons zijn er drie onderwerpen aan de oorsprong van deze bezorgdheid:
Ziektedagen, onze communicatie is volledig en transparant:
1. De verworven rechten zijn gegarandeerd = iedereen behoudt zijn
volledig opgebouwd ziektecontingent.
2. Het nieuwe systeem = 30 dagen en waarna er 2 mogelijkheden zijn.
Ofwel blijft men ziek en valt men terug op 60% van het loon, ofwel
herneemt men voor 14 dagen en heeft men terug recht op 30 dagen.
3. ZEER BELANGRIJK: de geschiktheidscommissie blijft bestaan en ze zal
in de toekomst een uiterst belangrijke rol spelen in onze sector.
4. Alhoewel het dossier zich nu bevindt op het niveau van het comité B
waar wij vertegenwoordigd zijn (voor heel het openbaar ambt en de
bijzondere korpsen, waar de politie onderdeel van is) dient dit gezien de
structuur van de geïntegreerde politie toch OP ONS NIVEAU
onderhandeld te worden.
5. Ten slotte, na de bilaterale vergadering van vorige week donderdag
(waar iedere syndicale organisatie apart werd ontvangen en waar wij
betwijfelen dat de minister iets anders zou gezegd hebben tegen de
andere vakbonden), was zijn uitleg over het toekomstig debat in het
onderhandelingscomité ZEER open.
Pensioen, opnieuw is onze communicatie volledig en transparant:
1. Er bestaat een akkoord tussen de regering en de syndicale organisaties
van het openbaar ambt over de lijst van de zware beroepen bij het
openbaar ambt en de politie valt onder de VIER criteria.
2. Het probleem in dit dossier is dat de regeringspartners niet
overeenkomen en de tegenstanders een volledig dossier willen, t.t.z. de
openbare en de private sector.
3. Maar de werkgevers en de syndicale organisaties van de private sector
komen helemaal niet overeen.
4. Alles gaat in de komende maanden gebeuren: ofwel sluit de regering de
rangen en gaan ze alvast voor het openbaar ambt in het kader van het
afgesloten akkoord verder zonder de private sector en zal er
duidelijkheid zijn voor de politie; ofwel gaat het volledig de
verkeerde kant op en wordt alles doorgeschoven naar de
volgende regering. Dan zijn er twee mogelijke gevolgen: men
begint terug vanaf nul wat niet in ons voordeel is, ofwel
vertrekken ze op basis van wat er nu op tafel ligt en zouden
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onze belangen niet beschadigd worden. In afwachting blijft NAVAP
bestaan.
Tucht, eergisteren hebben wij hierover een onderhandelingscomité gehad en
de vertegenwoordiger van de overheid heeft alles aanvaard wat wij hem
gevraagd hebben, namelijk:
1. Het dossier is niet te nemen of te laten;
2. Niet overhaast te werk te gaan;
3. De debatten te voeren in een werkgroep.
Gezien het voorgaande betwijfelen wij dat een betoging op 28.09 of acties
waarvan de gevolgen moeilijk in te schatten zijn en zelfs een staking daaraan
nog iets zal aan veranderen, gezien de onenigheid tussen enerzijds de
regeringspartners en anderzijds tussen werkgevers en de grote vakcentrales.
Zoals jullie kunnen vaststellen m.b.t. de ziektedagen en tucht kunnen wij
voorlopig uit niets afleiden dat de minister van slechte wil is. Integendeel zelfs.
Wij begrijpen perfect dat de collega’s zich zorgen maken over deze geruchten.
Wij begrijpen ook dat sommigen emotioneel reageren, en dan acties willen.
Maar ze moeten zich eerst informeren over de juistheid van de geruchten om te
zien of er nu reeds acties nodig zijn. Indien zij hierover nadenken zullen zij ons
standpunt delen, namelijk dat er nog daadwerkelijk ruimte tot onderhandeling is.
Wij denken dat het nog altijd beter is in het belang van de personeelsleden om
de concrete voorstellen af te wachten en deze te onderhandelen dan nu al de
oorlog te verklaren. Dit betekent niet dat wij dat wij zomaar met alles akkoord
zullen gaan. Indien deze onderhandelingen niet de juiste richting uitgaan zullen
wij zeker acties niet uitsluiten.
Wat ons betreft blijven wij voorzichtig en wachten wij de
onderhandelingen af voor onze sector.
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