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Ziektedagen: de bal ligt nu in het kamp van
de minister van Binnenlandse Zaken
De afgelopen dagen heeft onze organisatie het initiatief genomen om ons
voorstel m.b.t. de ziektedagen uitgebreid toe te lichten aan het kabinet van de
minister van Binnenlandse Zaken.
Ons voorstel houdt concreet in dat ziektedagen als gevolg van een
arbeidsongeval steeds aan 100% betaald worden ongeacht de termijn van
arbeidsongeschiktheid (of tot de datum van oppensioenstelling wegens
medische redenen) én dat personeelsleden met een ernstige aandoening of
kwetsuur eveneens aan 100% betaald worden tot het moment van
werkhervatting met een maximumduur van 2 jaar. VSOA Politie verstaat
hieronder: een slechte medische diagnose, een ongeval, een zware operatie, …
Deze personeelsleden hebben dan de mogelijkheid om binnen de 30 dagen
voor een geschiktheidscommissie te verschijnen voor erkenning van hun
ernstige aandoening of kwetsuur. Indien de overheid de termijn van 30 dagen
niet respecteert blijft het personeelslid aan 100% betaald.
Het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken heeft ons gisteren laten
weten dat zij ons voorstel steunen. De minister zal ons voorstel dan ook
verdedigen bij zijn collega, de minister van Ambtenarenzaken en in de
ministerraad.
Volledigheidshalve herhalen wij nogmaals de huidige toestand m.b.t. de
ziektedagen:
 De regering heeft tijdens het zomerakkoord beslist dat ambtenaren hun
ziektedagen niet meer jaarlijks kunnen cumuleren;
 De verworven rechten zijn gegarandeerd = iedereen behoudt zijn
volledig opgebouwd ziektecontingent;
 Het nieuwe systeem = 30 dagen ziek waarna er 2 mogelijkheden zijn.
Ofwel blijft men ziek en valt men terug op 60% van het loon, ofwel hervat
men het werk voor 14 dagen en heeft men terug recht op 30 dagen;
 De geschiktheidscommissie blijft bestaan en zal in de toekomst een
uiterst belangrijke rol spelen in onze sector. Zeker m.b.t. ons voorstel
voor de erkenning van een ernstige aandoening of kwetsuur.
Er zijn momenteel nog geen teksten m.b.t. de nieuwe ziekteregeling in
onze sector. Wij geven dan nu ook de gelegenheid aan de minister van
Binnenlandse Zaken om ons voorstel verder uit te werken en te
verdedigen bij zijn collega van Ambtenarenzaken en in de ministerraad.
Wij rekenen er op dat minister zich aan zijn woord houdt! De bal
ligt nu in zijn kamp …
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