Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
Nationaal Secretariaat
Zaventem, 15 december 2021.

Stand van zaken sectorale onderhandelingen
Wij stellen vast dat er op sociale media verschillende communicaties (al dan niet
correct) verschenen over de resultaten van de onderhandelingen van gisteren.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront was echter overeengekomen om te
wachten met een communicatie tot volgende week maandag, tot het moment
dat de minister een aangepast en concreet schriftelijk voorstel zou doen. (en wij
hopen uiteraard op een beter voorstel)
Hieronder volgt de informatie die tot gisteren beschikbaar is, maar jullie moeten
er rekening mee houden dat wat volgt nog niet officieel is, en slechts het
algemene kader van het voorstel is dat maandag verder moet worden
verduidelijkt.

De huidige enveloppe bevat momenteel 100 miljoen euro.
Het concreet voorstel is:
▪ Alle Ops weddeschalen (behalve de overgangsschalen (bv :
O4Bis) , O7 en O8, M5.1): + € 830 bruto aan 100%
▪ Weddeschalen Calog B: idem
Als voorbeeld enkele berekeningen die tijdens het overleg werden gedaan door
een expert van het SSGPI:
▪ B1 / anciënniteit 0: + 131 € netto
▪ B2 / anciënniteit 7: + 62 € netto
▪ HAU1 / anciënniteit 0: + 57 € netto
▪ HAU4 / anciënniteit 18: + 55 € netto
Reactie van het gemeenschappelijke vakbondsfront: (inclusief VSOA Politie)
▪ CALog C en D worden vergeten;
▪ CALog B moet + 5% zijn (in dit voorstel + 2,5%);
▪ Ops: onvoldoende in vergelijking met de hoge verwachtingen;
▪ Herhaling van de vraag om een protocol op te stellen m.b.t. de
NAVAP-regeling dat het standpunt van de regering inneemt na
het conclaaf medio oktober (= respect van de inhoud verslag aan
de Koning van het KB): derde weigering;
▪ VSOA Politie was eveneens van mening dat er ten minste twee
vrijwaringsclausules nodig zijn:
• streven naar een gegarandeerd minimaal
nettobedrag;
• rekening houden met het pervers effect van het
wegvallen van de haard- of standplaatstoelage.
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Volgende vergadering: maandag 20.12.2021 om 9.30 uur
Zoals jullie kunnen lezen is het gemeenschappelijk vakbondsfront van mening
dat dit voorstel nog steeds onvoldoende is. Meer en hopelijk meer concreet
nieuws volgende week maandag.
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