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REGEERAKKOORD EN DE 
VOORTZETTING VAN ONZE STRIJD 
 
De afgelopen 3 maanden hebben we gewerkt 

aan een actieplan om het herstel van de 

rechten die door het Arrest 103/2014 werden 

vernietigd te realiseren. Daarnaast vragen we 

ook duidelijkheid over de initiële vraag van het 

Grondwettelijk Hof. 

Gedurende deze periode hebben wij het 

volgende reeds verwezenlijkt: een historische 

manifestatie, een staking met nationale 

impact, een boetevrije week en een boycot 

van de flitsmarathon. 

Heeft dit alles geleid tot correcte afspraken 

die vertaald werden in een nieuw federaal 

regeerakkoord? 

Helaas niet, we hebben het regeerakkoord 

aandachtig gelezen, niet alleen het arrest 

103/2014 zal worden uitgevoerd maar de 

afspraken van de nieuwe centrumrechtse 

regering van NVA, CD&V, Open VLD en MR 

overtreffen onze verwachtingen in de meest 

negatieve zin van het woord: deze nieuw 

federale regering wil duidelijk ons statuut 

aanvallen. 

En toch hebben onze krachtige demonstraties 

voor de nodige deining gezorgd. Het simpele 

voorbeeld dat het Arrest 103/2014 vermeld is 

in het regeerakkoord – zelfs al is het antwoord 

totaal naast de kwestie – is hiervan een 

bewijs! 

Het verwondert ons te horen en te lezen dat 

bepaalde syndicale verantwoordelijken 

beweren dat het veel te vroeg is om een 

standpunt in te nemen ten aanzien van het 

regeerakkoord… Voor VSOA Politie is het 

echter ontoelaatbaar akkoord te gaan met de 

afspraken die deze nieuwe federale regering 

met ons wil maken. Wij laten niet toe dat men 

ons statuut zal aanvallen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAAR WIJ GAAN HET HIERBIJ NIET LATEN! 
 
Eerst en vooral herhalen wij onze minimale eis: herstel van de 

rechten die verworpen werden door het Arrest 103/2014 en een 

adequaat antwoord op de initiële gestelde vraag aan het 

Grondwettelijk Hof. 

Wij zullen met nog meer kracht legale acties voeren. 

Omwille van strategische redenen en afspraken met onze partners 

in het gemeenschappelijk front kunnen wij hierover momenteel niet 

meer informatie geven. Maar voor ons is het duidelijk dat wanneer 

zij niet volgen wij onder de vlag van het VSOA Politie de nodige 

stappen zullen zetten. 

Vertel aan de leden rondom u dat het VSOA Politie jullie niet laat 

vallen… en vooral, laat zelf je schouders niet hangen. 

 

 

De strijd gaat nog lang zijn: dit regeerakkoord moet nog vertaald 

worden in ontwerpteksten die onderworpen zijn aan 

onderhandelingen en een parlementair debat. Omwille van het 

lange traject en de omzetting van de akkoorden in ontwerpteksten, 

gaat de onderhandeling bitter lang zijn. 

 

Laat ons onze krachten bundelen en onze energie niet verspillen 

aan onuitvoerbare acties… maar werken aan concrete acties met 

alle wettelijke middelen die wij hebben. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 
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