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VAKANTIEGELD: DE 
“WAARHEID(?)” VOLGENS SYPOL 
 

De vereniging Sypol liegt in zijn Flash 182 van 

5 februari 2014 zonder zich hiervan bewust te 

zijn. Soms blijkt een verhaal de waarheid te 

zijn terwijl dit absoluut zo niet is. 

 

Eerst en vooral, om u te herinneren aan de 

oorsprong van het vakantiegeld (en niet het 

dossier Copernicus zoals Sypol op een 

verdoken manier schrijft) en de waarheid 

betreffende het fameuze arrest (waarvan zij 

trachten te pronken met een overwinning op 

kap van anderen), verwijzen wij naar onze 

Newsletter nr. 15 van 11 februari 2014. 

 

Met betrekking tot deze laatste Flash van 

Sypol  hebben wij de minister geïnterpelleerd 

en haar antwoord is verhelderend over de 

waarde van het verhaal. Het blijkt duidelijk dat 

deze vereniging de zaak probeert te forceren 

om de overheid tot een beslissing te dwingen. 

Zij heeft ons inderdaad een week van tevoren 

ingelicht dat zij haar partners wil overtuigen 

om alles te betalen. Maar het duurde tot 

afgelopen vrijdag (7 februari twee dagen na 

de publicatie van de Flash) in afwachting van 

het advies van het interkabinet dat pas 

genomen zou worden op donderdag 6 

februari. Belangrijke chronologische 

volgorde! Ze heeft hen uiteraard nooit 

gefeliciteerd, integendeel zelfs. Ze betreurt 

dat het geld dat ze nu zal moeten besteden 

aan de betaling van het vakantiegeld 

oorspronkelijk gebudgetteerd was voor de 

aanwerving van aspiranten voor de 

vervanging van collega’s die met pensioen 

gaan. Tot slot heeft ze geen datum in het 

vooruitzicht gesteld. Ze moet eerst haar 

partners nog proberen te overtuigen in plaats 

van overhaast te werk te gaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is niet zo dat men te werk gaat. Ook niet door u aan te 

moedigen een aangetekende brief te sturen aan de voorzitter van 

het politiecollege (indien u deel uitmaakt van de lokale politie, want 

de “goede raad” van Sypol.be blijkt alleen van toepassing voor de 

lokale politie) die er toch niets kan aan doen en uw actie niet op 

prijs zal stellen. 

Wat men moet doen is een deurwaarder sturen naar de enige 

overheid die het dossier kan deblokkeren : de minister van 

Binnenlandse zaken. 

Wij van onze kant hebben dit reeds gedaan, zonder hieraan veel 

ruchtbaarheid te geven. 

Men moet simpelweg het resultaat afwachten van onze absoluut 

legale en gefundeerde actie die geen gevaar oplevert voor uw 

individuele belangen. 

 

 

 

STAKINGSAANZEGGING SYPOL 

 
De stakingsaanzegging van Sypol werd deze morgen op het 

onderhandelingscomité behandeld en de vier representatieve 

vakorganisaties hebben op een unanieme wijze hiervan kennis 

genomen. 

Het kort debat over de inhoud van de stakingsaanzegging 

resulteerde in een collegiaal besluit dat, vooraleer verder te gaan 

in deze discussie, de overheid de juiste cijfers moet voorleggen 

met betrekking tot de redenen van de stakingsaanzegging. 

Bovendien moet de overheid het wettelijk advies vragen aan de 

verschillende partners zoals de Vaste Commissie van de Lokale 

Politie, de vereniging van steden en gemeenten … In afwachting 

is dit punt geschorst. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 
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