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PERSMEDEDELING

VSOA Politie eist dringend 100 miljoen
euro voor de Politie om de veiligheid van
de bevolking te kunnen garanderen !
Vandaag vond een dringend Hoog overlegcomité plaats met als enig onderwerp
een beslissing van de Minister om een algemene afwijking van de
arbeidstijdorganisatie voor het geheel van de geïntegreerde politie toe te staan.
Wij hebben laten weten – gezien de bijzondere omstandigheden – dat wij ons
zouden kunnen akkoord verklaren met dergelijke maatregel, op voorwaarde dat
de regering, bij monde van de Minister van Binnenlandse zaken, dringend de
nodige bijkomende middelen zou voorzien voor wat betreft materiaal en
personeelscapaciteit. Enkel op die manier kan de politie haar taken en de
bijkomende ingrijpende inspanningen naar behoren uitvoeren.
Politiemensen zijn best bereid om een tandje bij te steken in tijden van crisis,
maar verwachten dan ook dat onze politieke verantwoordelijken zorgen voor
voldoende middelen en personeelscapaciteit.
Kortom, in eerste instantie dient er snel een enveloppe van 100 miljoen euro te
worden vrijgemaakt, om het personeelsbestand te kunnen stabiliseren en de
nodige uitrusting te kunnen voorzien. (zowel bijzondere middelen,
beschermingsstukken, als simpele zaken zoals basiskledij)
100 miljoen euro voor de veiligheid van de bevolking is niet te veel
gevraagd !
Het antwoord was teleurstellend : “wij nemen acte en zullen de boodschap
overbrengen aan de Minister”. Het is duidelijk dat de overheid die moest
overleggen met de vakorganisaties, geen enkel mandaat had
gekregen van de Minister ! Zelfs na contact met het kabinet, was er
geen enkel engagement. Wij hadden op zijn minst gehoopt dat de
Minister de boodschap zou brengen dat hij de gevraagde
bijkomende middelen zou verdedigen voor de Kern. Helaas …
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Wij vernemen dat de regering van plan is om morgen een persconferentie te
organiseren, en vrezen dat er opnieuw lucht zal verkocht worden omtrent
de capaciteit bij de politiediensten.
Het is nu reeds maanden zo dat de Minister van Binnenlandse zaken de
ene put met de andere probeert te vullen…
Tijdens het Hoog overlegcomité, vernamen wij samen met de overheid van de
Federale Politie, via de media (Belga), dat de Minister van Binnenlandse zaken
het Federaal interventiekorps in Brussel zal verdubbelen.
Het is ons een raadsel van waar deze personeelsleden zullen komen, in ieder
geval gaat het weer ten koste van andere diensten… Dergelijke engagementen
liepen in het verleden trouwens al af op een sisser. Denk bijvoorbeeld aan de
luchthaven van Zaventem, die nu met nog minder personeel dient te werken
dan voor de engagementen die werden genomen na het indienen van een
stakingsaanzegging tijdens de paasvakantie.
Wij stellen vast dat de dialoog enkel wordt gestart en er enkel oplossingen
worden geboden wanneer er een stakingsaanzegging wordt ingediend. Wij zijn
in deze dan ook genoodzaakt om opnieuw op dergelijke wijze te handelen.
De huidige Minister verwijst vaak naar het oplossen van problemen uit het
verleden, maar wij dienen wel vast te stellen dat de vorige Ministers van
Binnenlandse zaken tijdens crisisperiodes zelf plaats namen in de
voorzittersstoel van het overlegcomité en de dialoog rechtstreeks met de
vakorganisaties aangingen. Het is ondertussen bijna vijf maand geleden dat de
vakorganisaties nog hun eigen Minister hebben gezien ! Wij roepen op om dit
voorbeeld uit het verleden te volgen en het debat rechtstreeks te voeren, de
vakorganisaties recht in de ogen te durven kijken, en concrete en reële
engagementen te nemen.

Verklaringen in de pers zullen niet meer volstaan … men
moet NU overgaan tot daden die beantwoorden aan de
noden op het terrein !
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