Samenvatting

Ingevolge de politiehervorming van 2001 werd een eenheidsstatuut ingevoerd voor
de federale en de lokale politie. Deze hervorming ging gepaard met de overdracht
van 7.539 rijkswachters naar de lokale politie. Aan de hand van twee toelagen
zorgde de Staat ervoor dat deze hervorming ﬁnancieel neutraal zou zijn voor de
gemeenten: “toelage I” dekt de sociale kost die samenhangt met de verloning van
de ex-rijkswachters en “toelage II” ﬁnanciert de sociale meerkost die gepaard gaat
met de verschillende toelagen, premies en uitkeringen voortvloeiend uit de toepassing van het nieuwe statuut.
De speciﬁeke ﬁnancieringsmechanismen die de Staat heeft ingesteld om de
hogere lasten te dekken als gevolg van de politiehervorming hebben nadelige
gevolgen voor de sociale zekerheid van de werknemers, die uiteindelijk een deel
van de kost van het engagement van de Staat op zich moet nemen.
Het is immers zo dat de Staat een deel van toelage I heeft geﬁnancierd door
een vermindering van de algemene subsidie die hij toekent aan de RSZ voor het
Globaal Beheer van de werknemers. De vermindering beloopt jaarlijks een bedrag
van ongeveer 18 miljoen euro. Bovendien betaalt de Staat toelage I laattijdig aan
de RSZ-Globaal Beheer, wat gevolgen heeft op de geldelijke middelen ervan.
Voor toelage II wordt het door de Staat toegekende bedrag eveneens afgetrokken
van de algemene subsidie aan het Globaal Beheer van de werknemers. Dit leidt
tot een jaarlijks verlies aan ontvangsten uit sociale bijdragen van 12 miljoen euro.
Bovendien is het forfaitaire bedrag van toelage II dat door de Staat wordt gestort
ruimschoots onderschat, waardoor de sociale zekerheid een deel van de sociale
bijdragen misloopt die zijn verschuldigd op toelagen, premies en uitkeringen van
het politiepersoneel (jaarlijks 13 à 19 miljoen euro voor de periode 2002-2004).
Tot slot beantwoordt de ﬁnancieringswijze van de sociale toelagen I en II niet
aan de normen van budgettaire transparantie vermits deze tussenkomsten subsidies zijn aan de politiezones die niet als dusdanig in de Staatsbegroting zijn
opgenomen.
Op de minister van Begroting en Consumentenbescherming na hebben de betrokken ministers hun standpunt aan het Rekenhof meegedeeld. De minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid herinnert eraan dat de regering het structurele evenwicht in de sociale zekerheid heeft behouden door een globale verhoging
van de alternatieve ﬁnanciering. Hij suggereert echter de oprichting van een
speciﬁek fonds met het oog op de betaling van de bijkomende bijdragen die voortvloeien uit de politiehervorming.
De minister van Binnenlandse Zaken stelt voor de problematiek van de federale
ﬁnanciering van de lokale politie te behandelen in het kader van de nieuwe ﬁnancieringswet van de lokale politie.
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