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Zaventem, 23 februari 2017. 
 SYNDICALE MEDEDELING 
 

Toekomst spoorwegpolitie (SPC) 
 
Op het onderhandelingscomité voor politiediensten van 15.02.2017 vroeg VSOA 
Politie, naar aanleiding van grote ongerustheid bij het personeel van de spoorwegpolitie, een duidelijke communicatie – uitgaande van het hoogste niveau - omtrent de toekomst van deze dienst. 
De voorzitter van het onderhandelingscomité neemt zijn verantwoordelijkheid en deelt ons, in naam van de minister van Binnenlandse Zaken, het volgende mee: 
 “Op het onderhandelingscomité en het HOC van 15.02.2017 werden terechte 
vragen gesteld in verband met de toekomst van de spoorwegpolitie. Er circuleren al een geruime tijd verschillende geruchten en interpretaties van geruchten die tot een grote ongerustheid hebben geleid bij de medewerkers. 
Enige duidelijkheid is dus aangewezen.   
In het raam van de optimalisatie werd en wordt nagedacht om het functioneren van SPC, als entiteit verantwoordelijk voor een gespecialiseerde politiezorg,  nog verder te verfijnen en te verbeteren. Daarom wordt er momenteel een 
oefening gemaakt die er op gericht is om de actuele werking volledig in kaart te brengen. Gegevens van output werden derhalve opgevraagd om dit te kunnen 
objectiveren. Nadien wordt bekeken hoe de gespecialiseerde politietaken kunnen worden geborgd binnen een meer efficiënt functioneringskader. Op dit vlak zijn er nog geen voorafnames op te ontwikkelen pistes gedaan laat 
staan definitieve beslissingen genomen. Een ding is nochtans zeker: de spoorwegpolitie wordt niet afgeschaft! De 
gespecialiseerde spoorwegpolitiezorg was, is en blijft een kerntaak van de federale politie. Het spreekt voor zich dat de medewerkers van SPC en de vakbonden worden 
ingelicht van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.”  
VSOA Politie zal dit dossier met zeer veel aandacht blijven opvolgen en 
jullie onmiddellijk informeren bij nieuwe ontwikkelingen! 
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