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SYNDICAT DE LA POLICE BELGE  
SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE 

GEWERKSCHAFT DER BELGISCHE POLIZEI 

 
 

Anderlecht, 26 oktober 2022. 
 

Sypolflash. 
 
Sypol heeft met argusogen kennisgenomen van de beslissingen in het kader van de begrotingsmaatrege-
len van de Federale regering over de politie. 
Opnieuw worden gemaakte afspraken opgezegd en/of uitgesteld en wordt er verder aan de afbraak van 
het statuut gesleuteld. Eens te meer. 
Na de goedkeuring door de zogenaamde representatieve vakbonden werden onlangs de 18 functionele 
vergoedingen en overige statutaire voordelen afgeschaft waarvoor Sypol.be met gedeeltelijk succes 
naar de Raad van State stapte.  
Van de steeds herhaalde beloofde investeringen bij de geïntegreerde politie is er op de werkvloer nog 
niet veel te zien. Het gebrek aan personeelsleden en materiële middelen is nog steeds nijpend.  
Bijkomend is het opmerkelijk dat de politie af te rekenen heeft met 9% chronische langdurige arbeids-
ongeschikte medewerkers. Er zijn overigens meer en meer studies die aantonen dat zeer veel politie-
medewerkers worden getroffen door een chronische vorm van PTSS door de zeer specifieke aard van 
hun job. Een betere indicatie dat het beroep zwaar en risicovol is, kan men niet vinden.  
Daarom werden de blijkbaar definitieve plannen aangaande eindeloopbaanregeling bij gebrek aan een 
algemene brede pensioenhervorming voor alle politiefunctionarissen op een schandelijke wijze met een 
vingerknip door de regering goedgekeurd.  
Dus ook de gemaakte belofte met de bestaande Navap-regeling werd verbroken en dient om het gat in 
de begroting te verkleinen waarbij echter aan de voordelige regeling van het rijdend spoorwegpersoneel 
en het leger opnieuw niet werd geraakt. Het was dat of de geldkraan zou dichtgedraaid worden ondanks 
de belofte dat na meer dan 20 jaar de lonen (eindelijk) zouden stijgen. Diezelfde vingerknip wordt ech-
ter niet gehanteerd om de uiterst gunstige verworven pensioenvoordelen van onze politici ook retroac-
tief te gaan aanpassen. Om nog maar te zwijgen over de royale partijfinanciering die nu zelfs nog wordt 
geïndexeerd en het geïnstitutionaliseerd (mis)gebruik van het teveel aan parlementaire medewerkers. 
Het wordt trouwens na meer dan 22 jaar politiehervorming tijd om alle dienaars van de wet, ongeacht 
hun korps van oorsprong, van de huidige bestaande Navap-regeling te laten genieten. 
Hoe onze politici afgelopen weekend deze deal aan de publieke opinie trachtten te verdedigen, was pu-
re volksverlakkerij. De schamele Euro’s netto per maand die de politiefunctionaris weliswaar niet in de 
beloofde éénmalige beweging maar verdeeld over drie jaren zou gaan ontvangen, dient als een doekje 
voor het bloeden om de ongunstige nieuwe Navap-regeling in de toekomst erdoor te jagen.  
Door de plannen om na meer dan 20 jaar en - hard bevochten bekomen pecuniaire toezeggingen uit te 
stellen met de vrees dat uitstel afstel wordt - bewijst nogmaals het gebrek aan respect van onze over-
heden. Ook het geplande uitdovend karakter van de toekomstige eindeloopbaanregeling Navap tart elk 
rechtvaardigheidsgevoel en toont de in crescendo gaande verdere afbraak van het politiestatuut. 
Is dit het antwoord van onze politici om het beroep van politiefunctionaris aantrekkelijk te maken? 
Sypol zal onderzoeken welke juridische stappen het kan nemen tegen deze éénzijdige beslissing van de 
regering en zal haar desgevallend ingebreke stellen.  
Sypol zal blijven ijveren voor een beter statuut, een beter betaalde politie en een gunstige eindeloop-
baanregeling en steunt de acties die hiertoe bijdragen. 
 
Dirk Lauwers 
Woordvoerder Sypol Nederlandstalig. 
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