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Zaventem, 17 november 2015 
 

PERSMEDEDELING 
 

VSOA Politie vraagt aan een regering 
 die pretendeerde dat veiligheid hun 

prioriteit was, om de beloftes  
om te zetten in daden !   

 

Wij pleiten om dringend structurele maatregelen te nemen teneinde de tekorten 

qua middelen en manschappen bij de politiediensten op te lossen. Frankrijk 

kondigt bijkomende aanwervingen en middelen aan voor politiediensten.  Nu 

België nog… 

1. Nog nooit zo weinig aanwervingen als met deze regering 

 Niettegenstaande deze regering beweert te investeren in veiligheid dienen we 

vast te stellen dat er de voorbije tien jaar nog nooit zo weinig nieuwe rekruten 

werden aangeworven.  Daar waar er jaarlijks 1450 voltijdse equivalenten 

(FTE’s) nodig zijn om de uitstroom te kunnen opvangen, heeft men de voorbije 

jaren gemiddeld slechts 1000 FTE’s aangeworven.  De vorige Minister van 

Binnenlandse zaken heeft éénmaal uitzonderlijk 1450 aanwervingen uitgevoerd 

en kon daarmee enkele ‘het bloeden stoppen’… Deze regering presteert het om 

slechts 800 nieuwe rekruten aan te werven in 2015 en dit terwijl het tekort reeds 

op 3000 FTE’s lag.  

2. Besparingen op personeel zijn nefast voor de goede werking van 

de diensten 

Alleen al bij de Federale Politie loopt het tekort op tot 1500 manschappen, maar 

kreeg men het slechte nieuws dat er geen voldoende middelen meer waren op 

het huidige personeelsbestand te financieren.  Met als resultaat dat nog eens 

500 (!!!) afgedeelden dienen af te vloeien !  

De regering kondigt bijkomende controles aan de grenzen aan, in de 

luchthavens, op de treinen, enz … maar weet maar al te goed dat men enerzijds 

daar niet de capaciteit en anderzijds niet de middelen daar voor heeft.  Zo 

stellen we vast dat o.a. het aantal effectieven onder meer bij de 

wegpolitie, gerechtelijke politie, spoorwegpolitie enz…  drastisch naar 

beneden zal gaan wanneer men de afgedeelden laat afvloeien.  Zo 

stellen we ook vast dat, niettegenstaande vele beloftes na de vorige 
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stakingsaanzegging, het aantal FTE’s op de luchthaven opnieuw onder het 

aantal zit van voor deze periode.   

 

3. Dossier agenten van politie sleept te lang aan 

Het heeft zes maand geduurd eer de Minister een werkgroep organiseerde 

omtrent het statuut en de bewapening van de agenten van politie.  

Niettegenstaande we tevreden zijn over de eerste werkzaamheden van deze 

werkgroep, zijn we de mening toegedaan dat men niet meer mag talmen.   

 

4. Magazijnen zijn leeg ! 

Zonder in detail te treden kunnen we stellen dat men qua middelen en logistiek 

bij de Federale Politie totaal op zijn tandvlees zit. De besparingen van de 

voorbije jaren werden ook door deze regering verder gezet.  Eenheden dewelke 

korte tijd geleden niet werden uitgerust met een individuele kogelwerende vest, 

kregen pas het materiaal na het indienen van een stakingsaanzegging.  

Onze politieke overheid argumenteert dat men tijdens de begrotingscontrole 

extra middelen heeft uitgetrokken voor investeringen en aankopen, maar in 

werkelijkheid gaat het slechts over een klein gedeelte wat men ervoor heeft 

afgenomen.  Ter illustratie : de magazijnen zijn leeg ! Nog nooit hebben we het 

meegemaakt dat men zelfs geen broeken of vesten meer heeft om de nieuwe 

politiemensen mee uit te rusten, laat staan deftige beschermingskledij.  

 

Wij dringen er dan ook op aan bij de politieke overheden dat de nodige 

initiatieven zullen genomen worden en de middelen zullen vrijgemaakt 

worden op korte termijn zodat de veiligheid van ons land, maar in het 

bijzonder de efficiëntie van onze politiemensen kan gegarandeerd worden.   

 

Met straffe uitspraken in de pers alleen zal men er niet 
komen…geen woorden maar daden!  

 
 

Vincent GILLES 
Nationaal voorzitter 
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Nationaal Ondervoorzitter 
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