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SYNDICAT DE LA POLICE BELGE  
SYNDICAAT VAN DE BELGISCHE POLITIE 

GEWERKSCHAFT DER BELGISCHE POLIZEI 

 
 
 
Betreft: Inlichtingen betreffende de stand van de onderhandelingen over de loonsverho-
ging, de pensioenleeftijd met de daaraan gekoppelde overgangsbepalingen (NAVAP), de 
investeringen in de federale (gerechtelijke) politie en andere aangelegenheden binnen de 
geïntegreerde politie. 
 
 
Zeer geachte mevrouw, mijnheer de minister, 
 
Wij verwijzen naar de stakingsaanzegging van 16 november 2021 die SYPOL.BE, parallel met 
de representatieve vakbonden, conform de voorwaarden van de Wet bij de bevoegde overhe-
den heeft ingediend. Deze stakingsaanzegging loopt tot en met 31/12/2022 om 23u59 en is af-
hankelijk van resultaten van de onderhandelingen over de thema’s in onderwerp. 
 
Zoals u weet is SYPOL.BE enkel in staat om haar taak als erkende - als derde grootste politie-
vakorganisatie van de geïntegreerde politie en tweede grootste in de gerechtelijke zuil - doel-
treffend en conform de wettelijke bepalingen te vervullen, als de overheid haar op aanvraag de 
informatie verstrekt die het gemeenschappelijk belang van haar leden dient en daarnaast ook 
de documentatie overmaakt betreffende het beheer van het personeel dat zij vertegenwoordigt. 
(Art. 14 van de wet van 24 maart 1999, tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 
de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten). 
 
Bovendien is de overheid ingevolge de algemene rechtsbeginselen, gehouden om de (be-
stuurs)documenten, op aanvraag ter beschikking te stellen. (Wet van 11 april 1994 betreffende 
de passieve openbaarheid van bestuur). 
 
Uit diverse bronnen vernemen wij dat de onderhandelingen van het comité over het politiesta-
tuut, in een slotfase zijn gekomen. Dit is belangrijke informatie die evenzeer het personeel 
waarvoor SYPOL.BE optreedt, aanbelangt. 
 
Het komt ons dan ook toe bij wijze van onderliggend schrijven, formeel de laatste voorstellen op 
te vragen zoals deze werden voorgelegd aan het comité. Uiteraard is het onze intentie om deze 
voorstellen aan onze leden te communiceren en hun reactie daarop te peilen in het licht van de 
stakingsaanzegging. 
 
Om deze redenen verzoeken wij u beleefd om ons uiterlijk tegen 28 januari deze inlichtingen 
over te maken. 
 
Om dit soort vragen in de toekomst overbodig te maken, is SYPOL.BE steeds bereid om op uw 
uitnodiging, een afvaardiging naar het in artikel 3 van de Wet van 11 april 1994 bedoelde comité 
te sturen in de hoedanigheid van waarnemer, voor de overlegmomenten die nog resten. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
Namens SYPOL, Jean-Marie HOTTAT, Voorzitter. 
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