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Zaventem, 18 maart 2017. 
 SYNDICALE MEDEDELING 
 

Veiligheid Luchthaven: 
VSOA Politie onderschrijft de 

bekommernissen van het personeel 
 

Eerst en vooral wensen wij te benadrukken dat we de bekommernissen van het 
personeel volledig onderschrijven.  Er is nog veel werk aan de winkel, en sommige zaken gaan tergend traag.  
Wij prijzen de dagdagelijkse inzet van de politiemensen op de luchthaven.  Het is vooral dankzij deze gemotiveerde collega’s dat er resultaten worden geboekt en de 
luchthaven veiliger wordt.    Het klopt dat er veel extra middelen werden vrijgemaakt om de veiligheid op de 
luchthaven te verhogen.  Maar het klopt ook dat er nog heel wat zaken niet of gedeeltelijk werden gerealiseerd.  
 Eén van de oorzaken zijn de zeer logge procedures bij de overheid, in het bijzonder 
voor de Federale Politie, om zaken te kunnen aankopen.  Reeds geruime tijd hebben we gevraagd aan de regering om deze procedures te herbekijken zodat – zeker in het kader van veiligheid – men sneller kan overgaan tot een aankoop van broodnodige 
middelen.  
Een voorbeeld ervan is de aankoop van nieuwe collectieve bewapening voor de volledige geïntegreerde politie.  Deze aankoop werd oorspronkelijk aangekondigd in oktober 2016.  Nu blijkt dat een procedure nog drie jaar zou aanslepen en zal men 
zelfs een lokale politiezone de Europese marktprocedure laten uitvoeren om het op die manier sneller te kunnen laten gaan.  
Maar intussen is gebleken dat de aanbesteding via de federale politie nog drie jaar kan aanslepen. Politiediensten over heel België weigeren zo lang te wachten op de nieuwe wapens. ‘In de Vaste Commissie van de Lokale Politie was iedereen akkoord 
dat de huidige collectieve wapens niet meer adequaat zijn.  
Een initiatief vanuit de regering om veiligheidsmiddelen sneller te kunnen aankopen (zelfs indien de overheidsopdrachten voor defensie en veiligheid een eigen regelgeving hebben, dan nog deze is deze te log en te traag, wat niet ten 
goede komt voor het specifieke werk van de politie), waarvoor het budget reeds geruime tijd werd vrijgemaakt, is dus zeer dringend en zou meer dan 
welkom zijn.  
Wij zullen tevens aan de overheid vragen om ons in het bevoegde overlegcomité een overzicht te geven van de gerealiseerde 
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aankopen/projecten alsook een concrete timing en versnelde procedure voor de nog te realiseren zaken zoals de slimme camera’s.  
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