Zaventem, 20 april 2015

SYNDICALE MEDEDELING

Oproep voor een boeteloze week :
Waarover gaat het ?
Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept alle personeelsleden op om
deel te nemen aan de “boeteloze week”. Dit in het kader van het dossier
“pensioenen”. Maar het gaat eveneens over de bescherming van ons
statuut “tout court”, waaronder vooral dan het system van de toelagen en
de vergoedingen voor de onregelmatige prestaties.
Waarover gaat het ?
Wij roepen op om gedurende 1 week eerder verkeersopvoedkundig en
minder repressief op te treden, dit kan perfect met een verbale - of een
“gecontroleerde” opmerking.
In het VTM-Nieuws lieten de korpschef reeds weten dat ze begrip hebben
voor de actie, maar vragen de agenten dat de verkeersveiligheid niet in
het gedrang komt.
Ook wij hebben reeds laten weten dat het over overtredingen gaat waar
het appreciatierecht kan toegepast worden. Uiteraard dient er nog steeds
verbaliseerd worden voor overtredingen die echt niet door de beugel
kunnen zoals roekeloos rijgedrag, niet verzekerden, strafbare
alcoholintoxicatie, enz …
Met andere woorden : op die manier brengen we de verkeersveiligheid
niet in het gedrang, maar zal de staatskas wat minder gevuld worden.
Bijkomend geeft het aan onze mensen de gelegenheid om uit te leggen
aan de burger waarvoor de politiediensten actie voeren. Wij vragen niet
meer en niet minder dat de politieke overheid woord houdt, en de beloftes
van 2001 en 2012 niet verbreekt. Daarbij dient rekening gehouden te
worden met het feit dat men hier over een zeer specifiek beroep spreekt,
die niet zonder vele gevaren en moeilijkheden gepaard gaat.
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Volgende acties worden gepland
Behalve deze actie worden er nog enkele op touw gezet. Zo is er in de
week van 20 april tijdens de flitsmarathon een staking gepland voor alle
personeelsleden die ingezet worden voor het flitsen van voertuigen en
zullen er op 23 en 24 april stiptheidscontroles uitgevoerd worden. Daarna
is er op 24 april een grote betoging voorzien in Brussel.
Wij rekenen er op dat de leden massaal deelnemen op een
verantwoorde manier.
Ook rekenen we op een massale aanwezigheid op de betoging van
24 april 2015.
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