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Anderlecht 14 november 2021. 
 
 

Reactie van SYPOL op de stakingsaanzegging en aankondigingen  door 
het gemeenschappelijk vakbondsfront: 
 
SYPOL volgt de actualiteit betreffende de onderhandelingen over het politiestatuut en -verloning 
op de voet.  Het is lovenswaardig dat er, na een bijzonder lange periode van stilstand en onge-
noegen, na de vele signalen vanop het terrein en via sociale media, een front werd gevormd 
tussen de 4 representatief geachte vakbonden. SYPOL sympathiseert met de aangekondigde 
acties van de collega’s en de andere vakbonden omdat ze absoluut noodzakelijk zijn en een 
hoger gemeenschappelijk doel dienen. 
 
Het is echter in deze context nuttig om een aantal initiatieven die SYPOL in het recente verle-
den heeft ondernomen tegen de roofbouw door de overheid van haar politieapparaat, nogmaals 
onder de aandacht te brengen: 
Met het KB van 20 juni 2019, werden niet alleen de 18 functionele vergoedingen (waaronder de 
werkelijke onderzoekskosten, de zogenaamde ‘recherchepremie’) afgeschaft, maar werd ook 
beslist dat enkel bepaalde categorieën van het politiepersoneel, na 27 en 29 dienstjaren, opslag 
zouden krijgen. Het CALOG-personeel werd hierbij overigens niet gespaard. Dat de HCP’s met 
weddeschaal O6 automatisch naar O7 gingen na 10 jaar alsook de O7 naar O8 en dit allemaal 
zonder selectie, passeerde echter geruisloos in deze afbouw.  
 
Deze selectieve afbrokkeling van het statuut werd door de overheid blijkbaar voorbij de repre-
sentatief geachte vakbonden geloodst.   
SYPOL bleef niet bij de pakken zitten en startte als enige vakbond een procedure voor de Raad 
van State om deze ongelijkheden aan te vechten. 
 
Ons standpunt was en is nog steeds, dat na een complete loonstop van meer dan 20 jaar élke 
politieambtenaar een geactualiseerde relevante weddeverhoging dient te krijgen en dat het ver-
goedingsstelsel dient te worden behouden.   
 
Ook wat betreft de eindeloopbaanregeling heeft SYPOL steeds geijverd voor een stelsel waarin 
iederéén met NAVAP zou kunnen blijven gaan en ook daarvoor werden kosten noch moeite ge-
spaard door opnieuw dit aan te vechten bij de Raad van State.  
 
Ook wat betreft de pensioenleeftijd wordt er over ‘de zware beroepen’ met geen woord meer 
gerept, wat ons het ergste doet vermoeden voor het uiteindelijke resultaat van onderhandelin-
gen. 
 
Mevrouw Verlinden speelt haar verdeel en heers tactiek zelfs binnen haar eigen politieke be-
voegdheid, door te stellen dat zij eigenlijk wel toegevingen wil doen maar dat de lokale besturen 
die rekening niet zouden kunnen betalen.  
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Een ongezonde verouderde gebouweninfrastructuur met asbest in de daken en lood in de lei-
dingen, het voldoet reeds lang niet meer aan de arbeidswetgeving. Een onveilig en defect wa-
genpark waarmee men de jure in geen enkele LEZ-zone meer mag rijden… De jarenlange be-
sparingen hebben vooral de federale politie op het gedeconcentreerd niveau in de 20e eeuw 
gehouden. Dat is niet langer aanvaardbaar, maar ook daar wordt geen verbetering in het voor-
uitzicht gesteld…  
 
Bijkomend en spijts alle propaganda omtrent de beteugeling van geweld tegen veiligheidsbeoe-
fenaars en over het welzijn op het werk, is de realiteit vandaag dat collega’s vrijwel altijd tegen 
een muur aanlopen van onverschilligheid.  
 
SYPOL zal steeds deze problematieken en verdere afbouw van het politiestatuut bekampen 
met desnoods juridische procedures. Daarom ondersteunen wij ongenuanceerd en onvoor-
waardelijk de vele legitieme acties die onze collega’s, aangeslotenen bij de vakorganisaties of 
medewerkers die zich op sociale media hebben verenigd, in recente tijden hebben onderno-
men. 
 
SYPOL ijvert bij de besprekingen van het politiestatuut bijkomend, voor kosteloze medische bij-
stand ten behoeve van alle politiefunctionarissen na pensionering, tot aan het overlijden. Zoals 
dit in sommige andere landen geldt, mag de overheid minstens deze blijk van respect voor haar 
veiligheidspersoneel betuigen.   
Politiefunctionarissen worden geacht zich onvoorwaardelijk in te zetten om eenieders veiligheid 
te allen tijde te garanderen. Daarvoor mag de overheid wel iets in de plaats mag stellen! 
 
 
J.M. Hottat 
Voorzitter Sypol.be 
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