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Onderwerp: Standpunt ACV : ontwerpprotocol 413/1
Mijnheer de voorzitter,
Beste Marc,
Na ͚consultatie͛ van onze instanties en na ͚rijp beraad͛ volgende tekst om toe te voegen aan het protocol:
͞ACV Politie verleent een akkoord met opmerkingen aan het ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging
van sommige bepalingen betreffende bepaalde leidende ambten bij de politiediensten.
We zijn van oordeel dat de nieuwe regeling objectiever is in tegenstelling tot de voorgaande regeling O7-O8
welke het voorwerp uitmaakte van diverse rechterlijke procedures. Dit leidde tot een situatie waarbij de
rechten van de hogere officieren betreffende de procedure O7-O8 niet meer werden gehonoreerd vanaf
het toetsingsjaar 2007 en volgende. ACV Politie heeft dan ook de Minister van Binnenlandse Zaken in
gebreke gesteld teneinde een nieuwe regeling voor te leggen aan het onderhandelingscomité voor de
politiediensten. Als vakbond zijn we tevens vragende partij tot gelijke behandeling van het personeel
behorende tot het operationeel als tot het administratief en logistiek kader. We zijn trouwens allen
personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Hoewel deze nieuwe regeling verantwoordelijke topfuncties binnen de geïntegreerde politie wenst te
valoriseren valt de hoogte van de verloning eerder aan de lage kant uit in verhouding met functies bij het
Openbaar Ambt.
In uitvoering van het interprofessioneel akkoord (loonmarge) alsook de werkgroep looncorrectie (t.o.v. het
federaal Openbaar Ambt) zijn we als vakbond vragende partij om sectorale (loons)onderhandelingen op te
starten voor het geheel van het politiepersoneel. ACV Politie betreurt dan ook dat de overheid bij monde
van de Minister van Binnenlandse Zaken géén concrete engagementen wenst aan te gaan (bvb. wegwerken
van anomaliën ten overstaan van het Openbaar Ambt) inzake loonscorrecties of bespreking van de
loonmarge voor het personeel van de politiediensten.
ACV Politie begrijpt niet dat de minister van Binnenlandse Zaken niet wenst in te gaan op onze vraag om de
voorgestelde nieuwe functietoelage te wijzigen in een weddebijslag of weddecomplement welke wordt
opgenomen in artikel 8 van de algemene wet van 21 juli 1944 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
Dit is in tegenstrijd met het Regeerakkoord welke een vermindering van de toelagen voorziet voor de
politie.
ACV Politie betreurt tevens dat onze vraag niet wordt ingewilligd om de gedelegeerd bestuurder SSDGPI
gelijk te behandelen als de directeur SSGPI.
Gelet zijn verantwoordelijkheden voor het geheel van de politiediensten was dit volgens ons perfect te
verantwoorden.͟
Graag ACK per kerende.
Met vriendelijke groeten

Jan Adam
Secretaris
ACV Openbare Diensten
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