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Zaventem, 1 december 2016 
 SYNDICALE MEDEDELING 
 

Geweld tegen politie: wij wachten vol 
ongeduld op initiatieven van onze 

voogdijministers! 
 
Vandaag vond een onderhandelingscomité plaats, waar onder meer het initiatief 
van het college Procureurs-generaal tot het schrijven van een omzendbrief (COL) m.b.t. schietincidenten ter sprake kwam.  
Buiten het feit dat de initiatieven m.b.t. schietincidenten ronduit schandalig zijn ten opzichte van de collega’s die zich dagdagelijks inzetten voor de veiligheid 
van de burgers, hebben we de vraag opnieuw gesteld waar de circulaire blijft om het geweld tegen de politie aan te pakken.  
Niettegenstaande de overheid maanden terug beweerde dat men er mee bezig was, meldt men ons nu officieel de het college van Procureurs-generaal geen 
dergelijke circulaire wil maken! Volgens de vertegenwoordiger van de minister van Justitie zijn de Procureurs-generaal de mening toegedaan dat de COL 
3/2008 volstaat!  De realiteit op het terrein leert ons helaas dat de toestand schrijnend is.  Het 
geweld wordt grimmiger… De slachtoffers blijven vaak in de kou staan, nog te veel zaken worden geseponeerd, nog te vaak wordt uitgegaan van het feit dat 
het geweld “inherent aan de functie is”, nog teveel daders worden niet gestraft, enz…  
Wij hebben de overheid aan de engagementen van de vorige Ministers herinnerd.  Meer nog, in het huidige regeerakkoord staat letterlijk te lezen :“in 
onze samenleving is geen plaats voor geweld tegen veiligheidsberoepen.  De engagementen aangegaan door de vorige regering in het kader van de strijd tegen geweld tegen politie zullen worden uitgevoerd.  Er zal bijzondere 
aandacht besteed worden aan de opvang, ondersteuning en opvolging van de slachtoffers van dergelijk geweld.  
 Wij vernemen dat de collega’s in Luik blijkbaar van zin zijn om hun wapen binnen te leveren, gezien de circulaire en het gebrek aan steun. 
Laat ons hopen dat het niet zo ver zal moeten komen. Wij doen dan ook een warme oproep aan onze voogdijministers om 
woord te houden en – via wetgevend initiatief – werk te maken  van de aanpak van het geweld tegen de politie.  
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   De overheid wijst naar de scheiding der machten, waarmee men aangeeft dat 
men niet in de mogelijkheid verkeert om de Procureurs-generaal iets op te leggen. 
 Dit begrijpen we volkomen. Maar, als beide ministers – Binnenlandse Zaken en Justitie – toch woord willen houden, en ook dit deel van het 
regeerakkoord willen uitvoeren, dient men desnoods een wetgevend initiatief te nemen. 
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