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Zaventem, 4 december 2015. 
 

Syndicale mededeling 
 

Werkgroep “agenten van politie” 
 
 
De tweede vergadering van de werkgroep agenten van politie vond plaats op 
donderdag 3 december 2015. 
 
De overheid herhaalt de statutaire afspraken gemaakt tijdens de vorige 
werkgroep wat betreft het luik sociale promotie: 
 

1. Het ontwikkelen van een pre-coaching samen met de eenheid 

2. Het organiseren van een vorming om personeelsleden beter voor te 

bereiden op de proeven 

3. De T-score (normscore met een gemiddelde van 50) voor de kaderproef 

gelijk te stellen met de score voor de andere kaders 

4. Het schrappen van de jury 

5. Het professionaliseren van het advies van de korpschef 

6. Het verlaten van de piste van het vergelijkend examen 

7. Ieder personeelslid dat slaagt krijgt een brevet voor onbepaalde duur en 

kan postuleren voor de basisvorming inspecteur 

Vooral het laatste punt (7) gaf aanleiding tot discussie omdat wij willen 
vermijden dat personeelsleden niet de kans zullen krijgen om hun brevet te 
verzilveren. 
 
Daarom wil de overheid dat alle personeelsleden die het brevet halen, de 
opleiding voor basiskader starten. Het aantal agenten van politie dat op deze 
wijze de opleiding basiskader volgt, wordt verrekend met het jaarlijks contingent 
aanwervingen voor inspecteur. 
De kosten voor de opleiding worden gedragen door de federale overheid. 
De agent die de opleiding aanvangt zal de volledige opleiding moeten volgen 
omwille van de vernieuwde opleiding basiskader. 
 
Wat betreft het luik bewapening van de agenten van politie stelt de overheid 
voor om in de toekomst alle nieuwe agenten uit te rusten met een vuurwapen. 
Voor de huidige agenten zal de lokale overheid (burgemeester of politiecollege) 
beslissen om de agenten al dan niet uit te rusten met een vuurwapen. Het 
personeelslid krijgt echter de mogelijk om de wapendracht te weigeren op basis 
van zijn of haar oorspronkelijke beroepskeuze, namelijk een 
ongewapende functie. 
 
De overheid engageert zich om de ontwerpen van wetteksten tegen 
eind januari 2016 op het onderhandelingscomité te agenderen. 
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Er zal geen verdere vergadering van de werkgroep agenten van politie meer 
plaatsvinden. 
 

VSOA Politie heeft het dossier agenten van politie op de 
onderhandelingstafel gebracht. De voorstellen betreffende sociale 
promotie en bewapening lossen grotendeels onze verwachtingen in. De 
ontwerpen van wetteksten zullen wij met evenveel enthousiasme 
onderhandelen om dit dossier tot een goed einde te brengen! 
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