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SYNDICAT DE LA POLICE BELGE  
SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE 

GEWERKSCHAFT DER BELGISCHE POLIZEI 

 
 

Anderlecht, 17 november 2022. 

 
Sypolflash. 

 
SYPOL heeft bij de politieke en gerechtelijke autoriteiten opnieuw zijn diepe bezorgdheid en on-
gerustheid geuit over de vervallen staat van de gebouwen van de drie FGP-vestigingen in Luik 
(Saint-Léonard, rue Saint-Gilles en rue du Palais). 
 
Deze situatie is niet nieuw, maar het is onbegrijpelijk dat er geen betere oplossing is gevonden 
dan de thans overwogen oplossing, namelijk de volledige of gedeeltelijke sluiting van de betrok-
ken gebouwen waardoor de collega’s niet langer toegang hebben tot hun kantoor en met een 
overhaaste reorganisatie van alle er in gehuisveste diensten als gevolg. 
Moeten we ons bij het ergste neerleggen? 
Als de aangekondigde ‘onbewoonbaar verklaring’ bij beslissing van de stad Luik te vrezen valt, 
zou dit duidelijk een klap in het gezicht zijn van de doorgaans als "bevoegd" aangeduide autori-
teiten, die voor het ontstaan van deze crisissituatie weinig of niets hebben gedaan om even 
dringende als noodzakelijke oplossingen te vinden. De moeilijkheden zijn niet alleen te wijten 
aan onvoldoende begrotingsmiddelen, maar ook aan de inertie en het gebrek aan verantwoor-
delijkheid van alle betrokken partijen (Regie der Gebouwen, FOD Binnenlandse Zaken, Federale 
Politie, enz.) 
Het is duidelijk dat een eventuele sluiting niet ten koste kan gaan van de 170 getroffen perso-
neelsleden van het operationeel en logistiek kader van de Federale Gerechtelijke Politie Luik,  
noch van hun opdrachten! 
Wat deze aspecten betreft, zijn de autoriteiten momenteel vaag en weinig transparant, wat on-
aanvaardbaar is gezien de urgentie van de situatie en de bezorgdheid van het getroffen perso-
neel.  Ze claimen de "solidariteit van allen"... Maar dit zal niet genoeg zijn! Het is essentieel om 
de eisen die SYPOL, haar leden en het personeel van de FGP al jaren stellen op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden, te horen en in te willigen. 
 
Om deze redenen heeft SYPOL haar advocaat opgedragen er bij de autoriteiten en de hiërarchie 
op aan te dringen om: 
 
1) Toe te zien op de naleving van alle statutaire bepalingen, de bepalingen inzake welzijn op het 
werk, het ARAB en de bepalingen bedoeld in de wet op de geïntegreerde politie inzake gelijk-
waardige dienstverlening aan de burger op het nationale grondgebied. 
 
2) Om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen en de onderzoekers in staat te stel-
len hun professionele verplichtingen als onderzoekers in dienst van de gerechtelijke autoriteiten 
na te komen; deze onderzoekers zullen nl. de eersten zijn die de verwijten van de gerechtelijke  
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overheden zullen opvangen ten gevolge van de ongemakken die de "tijdelijke" oplossingen onge-
twijfeld zullen meebrengen. 
 
3) Ervoor te zorgen dat zij de vakbondsrechten respecteren en de SYPOL-delegatie uit Luik cor-
rect te informeren over de situatie en de (uitgewerkte) voorstellen om aan de toestand te reme-
diëren. 
 
4) Een echt overleg tot stand te brengen, overeenkomstig de bepalingen van de vakbondswet, 
door de afgevaardigden van SYPOL te laten deelnemen aan alle vergaderingen die zullen worden 
georganiseerd over de situatie van de gebouwen, de sluiting en de gevolgen ervan. 
 
5) Zeer snel concrete mogelijke oplossingen voorstellen, zodat deze kunnen worden geëvalueerd 
en besproken voordat zij worden uitgevoerd. 
 
6) geen enkel besluit te nemen zonder de personeelsvertegenwoordigers vooraf tijdig te infor-
meren en te horen, zodat zij desgevallend tegenvoorstellen kunnen formuleren 
 
7) Ervoor zorgen dat de veiligheid van het personeel wordt gegarandeerd, zowel in de huidige 
situatie als in de nieuwe situatie van mogelijke overplaatsing of plaatsing in telewerk. 
 
Het welzijn op het werk is een topprioriteit voor SYPOL. 
De voortdurende verslechtering van de arbeidsomstandigheden op de betrokken locaties en de 
toenemende risico's voor de veiligheid van het personeel moeten worden erkend en moeten de 
betrokken autoriteiten ertoe aanzetten snel en concreet op te treden. De tijd voor loze praatjes 
en palaver is voorbij! 
De continuïteit van de openbare dienstverlening en de kwaliteit van de justitiële en politiële op-
drachten staan hier op het spel. 
 
SYPOL zal er ook op toezien dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten wordt nageleefd en 
dat het noodkarakter van de verhuizingen niet wordt misbruikt. 
SYPOL zal er verder ook op toezien dat de autoriteit alle begeleidende maatregelen neemt voor 
het personeel dat moet overgeplaatst worden en dat de gewone plaats van tewerkstelling wordt 
gerespecteerd en alleen met instemming van het personeelslid kan worden gewijzigd. 
Indien nodig zal SYPOL de nodige administratieve en juridische procedures inleiden om ervoor te 
zorgen dat de rechten van de collega’s en de Sypol-leden worden geëerbiedigd indien nalatig-
heid of onachtzaamheid van de hiërarchie en de betrokken autoriteiten wordt vastgesteld. 
 
Op het ogenblik dat we dit schrijven worden blok A en B op Saint-Léonard geëvacueerd en geslo-
ten! 
 

Get. HOTTAT Jean-Marie Voorzitter Sypol.be 
 
Vrije vertaling Luc Schoonbaert. 
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