
 

 
 

 
 
 
 

PERSMEDEDELING 
 

VSOA Politie, NSPV en ACV-OD hebben net een stakingsaanzegging 
ingediend in het kader van de uitvoering van het « Kanaalplan ». ACOD geeft 
ons zijn volledige steun in afwachting van een verder volledig engagement. 
 

Deze aanzegging betreft de leden van de Federale Politie, abrupt 
gedetacheerd naar de twee betrokken politiezones. Indien de 
onderhandelingen niet tot een akkoord zouden kunnen leiden, zal de 
staking aanvangen op 22 februari 2016 om 23 :59 uur, en lopen tot 29 
februari 2016 om 07 :01 uur. 
 

Het « Kanaalplan », voortvloeiend uit de regeringsbeslissingen die op 19 
november bekend werden gemaakt, werd in werking gesteld zonder enig akkoord 
van de Kern, en vooral zonder enig overleg en zonder enig respect voor de 

wetgeving inzake welzijn en veiligheid op het werk. 

 
Collega’s die naar dergelijke plaatsen gedetacheerd werden, waar zij nochtans 
(on)rechtstreeks tegen het terrorisme dienen te strijden, werden met een simpel 
telefoontje op vrijdag 29/01 op de hoogte gesteld. Ze dienden zich al op 01/02 
aan te bieden in Molenbeek of Vilvoorde, zonder ook maar iets te weten over de 
aard van het werk of de arbeidsomstandigheden. Het enige dat ze wisten was wat 
ze uit de media mochten vernemen uit de mond van de minister of lokale politieke 
of politionele verantwoordelijken. 

 
Wij eisen dan ook dat de federale overheid onmiddellijk de nodige 

initiatieven onderneemt -  dit had in feite reeds moeten gebeurd zijn - 
zodat betrokken collega’s eindelijk over de nodige 

informatie/middelen/arbeidsomstandigheden kunnen beschikken. 
 

Wij eisen verder dat geldelijke sociale maatregelen uitgewerkt worden om 
de onverwachte onkosten – veroorzaakt door de abrupte uitvoering van 

politieke beslissingen – te kunnen dragen. 
 

Wij eisen de ontwikkeling van een draaiboek met de te volgen procedure 
in geval van herhaling van een dergelijke operatie. 

 
Wij eisen de inplaatsstelling van een paritair overleg voor het behandelen 

van specifieke sociale gevallen. 
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