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MEDEDELING BETREFFENDE EEN 
STAKINGSAANZEGGING 
INGEDIEND DOOR SYPOL.BE 
 
 
Mededeling betreffende een 

stakingsaanzegging ingediend door de 

vakorganisatie Sypol. 

 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

WETSONTWERP HOUDENDE 
«BENOEMINGEN-AANSTELLINGEN 
IN DE FGP EN LOKALE 
RECHERCHE» 
 
 
De vakorganisatie Sypol maakt opnieuw ophef 

over een wetsontwerp dat zij hebben ingediend 

bij de Minister... maar die de representatieve 

vakbonden volgens hen zouden weigeren! 

Niets is minder waar, zoals gebruikelijk. 

 

Wij hebben inderdaad op 30 december 2013 

een wetsontwerp op initiatief van de minister 

ontvangen. Dit wetsontwerp werd overgemaakt  

ter titel van informatie, zonder dat men 

bepaalde verwachtingen had van ons.  

Evenmin was duidelijk wat de minister er mee 

ging doen. 

 

Het lijkt erop dat deze Minister, waarvan zij 

zeggen dat ze alles doet wat zij haar vragen... 

niet klaar lijkt om dit dossier op de 

onderhandelingstafel te brengen. En het is 

duidelijk waarom: het ontwerp is zo slecht 

samengesteld dat het zal leiden tot meer  

procedures bij het Grondwettelijk Hof dan er 

betrokken personeelsleden  zijn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de zaken te forceren heeft Sypol dus een stakingsaanzegging 

ingediend. Het is uiteraard hun recht maar het is totaal 

ondoeltreffend. Ondanks al hun zegekreten zal men tijdens het 

volgende OHC van 13.02  niet het wetsontwerp behandelen, maar 

conform de wet over de motieven van deze stakingsaanzegging 

spreken.  

 

 
 
Zijn de geviseerde personeelscategorieën het voorwerp van een 

individueel belang? Zeker en vast, maar zonder dat men het 

gelijkheidsbeginsel en het evenwicht, de goede werking van 

de diensten in gevaar brengt, alsook de belangen van anderen 

miskent. 

En het wetsontwerp zal net het tegenovergestelde teweeg 

brengen. 

 

Wij zijn bewust van de verwachtingen die werden gecreëerd onder 

de betrokken personeelsleden naar aanleiding van de 

communicatie en de houding van Sypol.be. Maar het VSOA-politie 

wil geen medeplichtige van intellectuele fraude zijn die zal leiden 

tot onenigheid en tweedracht op alle niveaus van de geïntegreerde 

politie. Want weet dat Sypol.be twee subcategorieën 

schaamteloos gebruikt om een doelstelling te bereiken die zich zal 

beperken tot slechts één subcategorie.  

11.02.2014 
Jaargang 02 • Nummer 15 

NEWSLETTER 
VSOA-POLITIE • Nationale Zetel 
 


