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Anderlecht, 30/04/2020. 

 

 
Nieuwe ‘tegenslag’ voor de Federale Politie…. 
 
 
De Belgische Staat werd opnieuw veroordeeld tot betaling van premies ten voordele van een hon-
derdtal collega’s behorende tot de gerechtelijke zuil van de federale politie. 
 
Het dossier dateert reeds van 2007. SYPOL.BE stelde toen vast dat het secretariaat van de federale 
politie ofwel de SSGPI geen correcte uitvoering gaven aan een artikel van de Vesaliuswet  
d.d. 3/07/2005, (wet aangaande de juridische positie van het politiepersoneel) en deze verkeerde 
interpretatie hield een flink financieel nadeel in voor deze collega’s. 
 
De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft in haar vonnis de Belgische staat veroordeeld tot be-
taling aan de eisers: 
 
“Veroordeelt de Belgische Staat om te berekenen en uit te betalen aan de eisers het bedrag van de 
aanvullende vergoeding in uitvoering van het art. XII.VII.21 van de RPPol, zoals gewijzigd door het 
art. 37 van de Vesaliuswet en dit vanaf hun inschaling in de weddeschaal M7bis. Veroordeelt de 
Belgische Staat verder tot de uitbetaling van de moratoriumintresten op het hoofdbedrag te reke-
nen vanaf 13 mei 2008 en op de moratoriumintresten op de intresten verschuldigd vanaf 13 mei 
2009.” 
 
Dit vertegenwoordigt netto ongeveer 30.000 € voor elke eiser. 
 
Geraamde kostprijs: 2.500.000 €. De schade voor de Belgische staat is aanzienlijk opgelopen omdat 
de overheid weigerde te onderhandelen, zowel in 2011 als tot in 2019, mede omdat nu ook morato-
riumintresten op de moratoriumintresten werden toegekend. 
 
SYPOL.BE, dat al jaren strijdt om deze gelijkheid te herstellen, merkt echter op dat het overheidsbe-
leid in veel gevallen gericht is op de strijd tegen de rechten van de politie. 
Zoals steeds zal SYPOL.BE er dan ook alles aan doen om dit dossier in de best mogelijke omstandighe-
den af te ronden. 
 
Binnenkort zal een vergadering worden aangevraagd bij de directeur-generaal a.i.( DGJ) van de ge-
rechtelijke zuil. 
  
HOTTAT Jean-Marie. 
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