
   

 

Informeert 
politie 

Ons ziektekrediet staat op de helling.  
Besef jij de gevolgen? 

Ziek geworden? Dat zal je dan in je portemonnee voelen. 
Nancy is intussen vier jaar aan de slag als administratief bediende bij de 
politie. Wanneer een banale verkoudheid maar niet geneest en ze naar de 
dokter gaat, stelt die vast dat ze een ernstige longontsteking opgelopen 
heeft. In totaal blijft Nancy door deze aandoening 12 weken thuis. 

Wat zijn voor Nancy de financiële gevolgen? 

In het huidig stelsel blijft Nancy haar wedde ongewijzigd doorlopen. Vanaf 1 januari 2019 
worden enkel de eerste 30 dagen van haar afwezigheid aan 100% uitbetaald, daarna 
vermindert haar brutowedde naar 60%.   

Voor 1 januari 2019 
Eerste maand ziekte:  € 1.990,47 (bruto) 
Tweede maand ziekte: € 1.990,47 (bruto) 
Derde maand ziekte:  € 1.990,47 (bruto) 

Vanaf 1 januari 2019  
Eerste maand ziekte: € 1.990,47 (bruto) 
Tweede maand ziekte: € 1.194,82 (bruto) 
Derde maand ziekte:  € 1.194,82 (bruto)

Een zoveelste aanval op ons statuut! 
Het is ondertussen duidelijk dat deze regering ook de personeelsleden van de politie viseert. 
Door ons huidig ziektesysteem in de prullenmand te smijten, zetten ze de zoveelste aanval in 
op ons statuut.  
De regering heeft laten verstaan dat de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2019 in voege treedt. 
Personeelsleden die recent aangeworven zijn of die door ziekte of een ongeval bijna geen 
ziektedagen op overschot hebben, dreigen als eersten hiervan het slachtoffer te worden.  
Voor de huidige personeelsleden zou men een overgangsmaatregel willen uitwerken. Meer 
dan waarschijnlijk krijgen we een spaarpotje van onze huidige ziektedagen, maar dit zal niet 
meer aangevuld worden zoals dat nu wel het geval is. Van een behoud van de verworven 
rechten voor het huidig personeel is dus ook helemaal geen sprake. 
De regering wil haar plannen zonder meer doorvoeren, maar weet dat dit voor ACV Politie 
onaanvaardbaar is!  

Onze volgende stappen zullen concrete acties worden.  
De reacties die we via diverse kanalen krijgen, tonen aan dat we deze strijd zeker niet alleen 
zullen voeren. Voor veel collega’s, zowel operationele politiemensen als CALog-medewerkers, 
is deze maatregel een brug te ver! 
 



   

 

Informeert 
politie 

Ons ziektekrediet staat op de helling.  
Besef jij de gevolgen? 

Een ‘dom’ ongeval komt Peter duur te staan 
Politie-inspecteur Peter H. is op vakantie aan zee. Tijdens het joggen glijdt hij 
uit en hij komt pijnlijk ten val. De diagnose is niet mals. Hij moet een 
chirurgische ingreep aan zijn rechterknie ondergaan en zal minstens drie 
maanden volledig arbeidsongeschikt zijn. 

Wat zijn voor Peter de financiële gevolgen?  

In het huidig stelsel blijft Peter zijn wedde ongewijzigd doorlopen. Vanaf 1 januari 2019 
worden enkel de eerste 30 dagen van de afwezigheid aan 100% uitbetaald, vanaf de 31ste 
dag vermindert zijn brutowedde naar 60%. Omdat hij voor de hele periode ook de nacht- en 
weekendvergoedingen misloopt, wordt zijn financiële situatie echt hachelijk. 

Voor 1 januari 2019 
Eerste maand ziekte:  € 2.212,40 (bruto) 
Tweede maand ziekte: € 2.212,40 (bruto) 
Derde maand ziekte:  € 2.212,40 (bruto) 

Vanaf 1 januari 2019  
Eerste maand ziekte: € 2.212,40 (bruto) 
Tweede maand ziekte: € 1.327,44 (bruto) 
Derde maand ziekte:  € 1.327,44 (bruto)

Een zoveelste aanval op ons statuut! 
Het is ondertussen duidelijk dat deze regering ook de personeelsleden van de politie viseert. 
Door ons huidig ziektesysteem in de prullenmand te smijten, zetten ze de zoveelste aanval in 
op ons statuut.  
De regering heeft laten verstaan dat de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2019 in voege treedt. 
Personeelsleden die recent aangeworven zijn of die door ziekte of een ongeval bijna geen 
ziektedagen op overschot hebben, dreigen als eersten hiervan het slachtoffer te worden.  
Voor de huidige personeelsleden zou men een overgangsmaatregel willen uitwerken. Meer 
dan waarschijnlijk krijgen we een spaarpotje van onze huidige ziektedagen, maar dit zal niet 
meer aangevuld worden zoals dat nu wel het geval is. Van een behoud van de verworven 
rechten voor het huidig personeel is dus ook helemaal geen sprake. 
De regering wil haar plannen zonder meer doorvoeren, maar weet dat dit voor ACV Politie 
onaanvaardbaar is!  

Onze volgende stappen zullen concrete acties worden.  
De reacties die we via diverse kanalen krijgen, tonen aan dat we deze strijd zeker niet alleen 
zullen voeren. Voor veel collega’s, zowel operationele politiemensen als CALog-medewerkers, 
is deze maatregel een brug te ver! 
 


