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Tekst van de stakingsaanzegging Sypol.be zoals afzonderlijk gericht aan
de Minister van Binnenlandse Zaken en de Voorzitters van de Lokale Politiecolleges.
Overeenkomstig artikel 126 van de wet van 07/12/1998 en het koninklijk besluit dat uitvoering
geeft aan deze wet, kondigt SYPOL.BE hierbij een staking aan voor de leden van de federale politie/lokale politie.
Deze aankondiging bestrijkt de periode van 01/12/2021 om 00.00 uur tot en met 31/12/2022
om 23.59 uur. (d.w.z. 396 dagen)
Met deze actie willen we protesteren tegen de verslechtering van de statutaire- en arbeidsomstandigheden van de politiefunctionarissen die al twee decennia aan de gang is onder een groeiende onverschilligheid van de politieke wereld.
Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:
1. De koopkrachtvermindering voor het overgrote deel van het politiepersoneel, dat geen
enkele compensatie in de vorm van salarisverhoging heeft ontvangen de laatste 20 jaar,
terwijl verschillende premies ook onlangs werden afgeschaft.
2. Bij het bepalen van de pensioengerechtigde leeftijd moet rekening worden gehouden
met de complexiteit van onze samenleving waarin elke politieambtenaar zich voortdurend moet aanpassen, alsook de talrijke gevaren waarmee zij/hij dagelijks wordt geconfronteerd en die alleen maar toenemen.
3. Wij vragen ook een herwaardering van de tantièmes voor het operationeel - als voor de
leden van het administratief en logistiek kader alsook voor deze met politieopdrachten
(calog B OGP van het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie).
4. Zoals lang geleden werd beloofd, wachten we ook nog steeds op de vastberadenheid van
Justitie, om passende sancties op te leggen aan de geweldplegers t.o.v. de politiefunctionarissen.
5. Tenslotte eisen we de verderzetting van gratis medische zorg ten voordele van het gepensioneerde politiepersoneel.

Adresse – Adres
23 Rue des Parfums
Geurstraat 23
1070 Anderlecht
Reconnu/erkend AR/KB 12 /07/ 2001

Contact
ASBL SYPOL.BE VZW
admin@sypol.be
0495/47.55.50

Info
BNP Paribas
BE 90 0011 5020 0132
neon: 0 451 270 724
ini mbs: 20858 / 93

