
 

 

 

 

Het Koninklijk Besluit van 20 juni 2019 (BS 26/06/209) lanceert nieuwe 

discriminerende maatregelen! 

 

Het politieke bestel dat bezig is met de sloop van de openbare diensten en in het bijzonder dat van  
de politie, heeft een nieuw KB gelanceerd en dan toevallig nog daags voor de zomervakantie!  

Vertrek gerust op vakantie ... 

De ‘ontwerpers’ van het KB van 20/06/2019 hebben geen enkele les uit het verleden getrokken en 

handelen met het opzet schade toe te brengen door het creëren van nieuwe subcategorieën  die 
opnieuw frustratie, afgunst, jaloezie en tweedracht bij het personeel zullen teweegbrengen. 

"Verdeel en heers" is nog brandend actueel …. 

Wat kunnen  we zeggen over de vakbondsorganisaties die zich "representatief" noemen en die 

ingestemd hebben met die discriminerende teksten? 

Een warme oproep naar de leden van die syndicaten om de vragen te stellen die zich opdringen: 

20 JAAR NA  DE POLITIEHERVORMING VOERT DE REGERING IN LOPENDE ZAKEN NIEUWE 
DISCRIMINERENDE MAATREGELEN DOOR, NADELIG VOOR MEERDERE CATEGORIEËN VAN HET 

OPERATIONELE KADER EN HET CALOG PERSONEEL. 

Hierna een niet-limitatieve lijst van discriminerende artikelen in dit KB: 

1 °) de art. 3, 9 en 26 van het KB voorzien een baremische weddeverhoging voor de HINP, maar niet 

de HINP BS (bijzondere specialiteit). Het art. 3 van dit KB treedt in werking op 1/11/2022. 

2 °) volgens art. 19 kunnen aspirant-hoofdinspecteurs BS vanaf 1/07/2019 niet meer genieten van de 

vergoeding van de werkelijke onderzoekskosten, terwijl de andere leden van de gedeconcentreerde 
gerechtelijke directies het behouden tot het einde van hun carrière. 

Naar luid van art. 20 hebben de nieuwe HINP BS geen recht meer op de maandelijkse vergoeding 
voor werkelijke onderzoekskosten maar slechts op de dagelijkse premie en dan nog slechts tussen 

01/07/2019 en 01/11/2022. Van dan af wordt de premie van de werkelijke dagelijkse 
onderzoekskosten definitief geschrapt. 

2 ° bis)  De inspecteurs werkzaam in gedeconcentreerde gerechtelijke directies met recht op de 
werkelijke onderzoekskosten en die momenteel een basisopleiding volgen als aspirant-

hoofdinspecteur, hebben niet langer recht op de maandelijkse vaste vergoeding wanneer ze terug in 
dienst treden in een gedeconcentreerde gerechtelijk directoraat. 

Aan de andere kant verliest de HINP sociale promotie die terugkeert naar een baan in een 
gedeconcentreerde dienst, deze bonus niet. Deze bepaling vind je terug in art. 19 van het KB.. 

 



 

 

3 °) Volgens art 11 geniet het niet-gespecialiseerde CALOG  niveau B van een weddeverhoging, maar 

niet het gespecialiseerde CALOG niveau B. 

 Art 11 schrapt de competentietoelage voor het gespecialiseerde CALOG B-niveau zonder enige vorm 

van compensatie.  

SYPOL.BE ONDERNEEMT DE PASSENDE MAATREGELEN!   


