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1070 Anderlecht, 20 maart 2018 

 

Intentie van de overheid om bepaalde premies af te schaffen 

Omwille van de onrust en onzekerheid die er momenteel heerst omtrent de intentie van de overheid om 

bepaalde premies af te schaffen, heeft SYPOL.BE daarover een vraag gesteld aan een vertrouwd parle-

mentslid. 

Hierbij het antwoord: 

Geachte heer, beste Ruddy, 

Wij hebben ook via de media vernomen dat er een akkoord is gemaakt over de weddes, maar de inhoud 

kennen we niet. Welke premies worden afgeschaft, hoe wordt die in de wedde gecompenseerd enz.? 

Daarom zullen wij meer uitleg vragen aan de minister. De bedoeling is om een transparant en eenvoudig 

vergoedingssysteem te krijgen en een functionele verloning net met als bedoeling dat mensen met ver-

stand en hart kunnen kiezen voor deze functie. En uiteraard zijn we ervoor dat de hardwerkende politie-

mensen moeten krijgen waarop ze recht hebben. 

Bovendien pleiten we er extra voor dat de wijkpolitie wordt versterkt. Het is mooi als zij hiervoor ook 

worden gewaardeerd in een degelijk loon. 

We beschikken echter nog niet over een lijst van afgeschafte premies en zullen dit ook bevragen aan de 

minister. 

Met vriendelijke groeten 

Namens volksvertegenwoordiger 

Wij hebben hetzelfde parlementslid gevraagd ons op de hoogte te willen houden en kregen dit antwoord: 

Dag Ruddy 

Graag gedaan. Zodra wij meer info hebben, bezorg ik u het ook. 

**************************** 

Zoals u weet, zit SYPOL.BE (voorloig nog niet) aan de onderhandelingstafel en werken we sinds onze op-

richting met andere middelen dan deze die de traditionele organisaties gebruiken. 

Een van onze sterke punten is de follow-up van de dossiers en onze aanwezigheid door tussenkomst bij 

de verschillende commissies - senaat, kamer enz. 

Dit is ook de belangrijkste reden waarom SYPOL.BE minder in de pers aan het woord is. 
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