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PERSMEDEDELING 

Mémorial Van Damme :  
geen gratis plaatsen voor het 

politiepersoneel! Zij hoeven waarschijnlijk 
niet bedankt te worden voor hun werk … 

 
Tot hoever gaat de demagogie ! 
 
Wij vernemen dat een NV-A senator het nodige heeft gedaan om 1000 gratis tickets 
ter beschikking te stellen voor de militairen en hun families om hen te bedanken 
voor de inspanningen die zij leverden in het kader van de veiligheid op straat. 
 
Voor ons geen probleem maar wat dan met de politiemensen die, zoals bv. de 
mensen van de dienst antiterrorisme, al jaren instaan voor de veiligheid van de 
bevolking. Wat met hun inspanningen? 
 
Het is geen kwestie van jaloezie. We zijn zelfs blij voor de enkele militairen die 
hiervan gaan kunnen genieten, zonder echter uit het oog te verliezen dat 
verschillende van hun collega’s, die ook ten dienste van de bevolking staan,  
hiervan niet zullen kunnen genieten. 
 
Zou het echter niet eerlijker zijn om te luisteren naar de eis voor een baremische 
verhoging voor zowel de politie als voor de strijdkrachten. Wij herinneren eraan dat 
de baremische schalen voor deze twee diensten de laagste zijn in heel het 
openbare ambt terwijl het risico op dodelijke incidenten voor deze twee 
veiligheidsdiensten  duidelijk hoger is. … 
 
Dit misplaatst gebaar, waarvan slecht enkelen kunnen genieten maar waar er wel 
een zekere publiciteit rond wordt gevoerd, is voor ons niet de manier om 
dankbaarheid te uiten, integendeel zelfs! 
 
Daarom zijn de politiemensen dan ook niet jaloers op dit beperkt « gebaar » dat 
duidelijk een geval van demagogie is. 
 
De eis van de politiemensen blijft dezelfde : voor een politie die ten dienste 
staat van de bevolking is het tijd om toe te geven dat de baremische schalen                              
herzien dienen te worden … in plaats van 1000 tickets voor de Memorial Van 
Damme te verdelen. 
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