Agenten jaren geschorst thuis met loon
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Ook in ons land kunnen politiemensen jarenlang geschorst zijn met behoud van hun loon of een groot deel daarvan. Dat zegt minister
van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).
In Duitsland ontstond onlangs controverse omdat een politieman al tien jaar was geschorst, maar toch zijn volledige wedde uitbetaald
kreeg. De agent was veroordeeld voor het dragen van onwettige tekens op zijn uniform. Hij werd geschorst en kreeg een boete. Een
politieagent kan in Duitsland alleen zijn job kwijtspelen als hij tot een gevangenisstraf van meer dan een jaar is veroordeeld. MRKamerlid Kattrin Jadin wou van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) weten of zulke toestanden ook bij de Belgische
politie voorkomen.
'Ja, gelijkaardige situaties zijn ook in België mogelijk', antwoordde Jambon. In 2016 waren 17 mensen van de federale politie
geschorst. Sommigen werden pas dat jaar geschorst, maar de oudste schorsing dateert van 31 maart 2011. De minister heeft geen
cijfers over het aantal geschorste lokale politieagenten. Die vallen onder de bevoegdheid van de burgemeester of van het politiecollege
in hun lokale zone.
Jambon wijst erop dat schorsingen van politiemensen jaren kunnen duren, met uitbetaling van de volledige of een gedeeltelijke wedde.
'De overheid kan de schorsing van politiemensen wel koppelen aan een inhouding van wedde. Maar dan gaat het om een variabel
bedrag, dat niet hoger mag liggen dan 25 procent van het brutoloon. Daardoor houdt de betrokken ambtenaar een nettowedde over die
op zijn minst gelijk is aan het bestaansminimum.'
Het bekendste voorbeeld van de 17 geschorste leden van de federale politie is vermoedelijk Glenn Audenaert, de gewezen baas van
de federale gerechtelijke politie van Brussel. In 2012 voerde het gerecht een huiszoeking bij hem uit in een corruptieonderzoek. Dat
loopt nog altijd.
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