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Zaventem, 23 november 2017. 
 
 
 

PERSMEDEDELING 
 

Toekomst SPC:  
ingevolge een stakingsaanzegging in 

gemeenschappelijk front heeft de minister 
zijn beslissing aangekondigd: Behoud!  

 

Gerechtelijke Labo’s:  
de beslissing over het aantal “Frontoffices” 

zal genomen worden voor het jaareinde.  
 
 
Naar aanleiding van de stakingszegging in gemeenschappelijk front m.b.t. de 
toekomst van de SPC, heeft de overheid (vertegenwoordiger van de Minister van 
Binnenlandse zaken, Directeur-generaal van de bestuurlijke politie, en de 
directrice van SPC) vandaag tijdens het onderhandelingscomité 420 uiteindelijk 
de beslissing van de politieke overheid kenbaar gemaakt met betrekking tot deze 
eenheid.  
 
De SPC blijft bestaan, maar de taken zullen herbekeken worden met waarbij 
men zich enkel zal concentreren op de essentiële en gespecialiseerde taken : 
trein/metro, spoor en perron.  De toekomstige structuur blijft vaag. 
 
Het gebrek aan personeel en de noodzakelijke oplossingen op korte termijn 
hebben geleid tot een lang debat.  De overheid dient uiteraard (impact en 
haalbaarheid) eerst de voorgestelde oplossingen verder te analyseren.  
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft dan ook zijn akkoord gegeven om de 
debatten verder te zetten op 29 november, waar een meer gedetailleerde 
discussie zal plaatsvinden over: de toekomst van de SPC (zoals o.m. het behoud 
van de gewone plaats van het werk); de middelen/capaciteit die zullen worden 
ingezet om tijdelijk de eenheden te versterken; en de oplossingen op lange termijn 
m.b.t de rekrutering voor SPC. Het is evident dat ook de toekomstige structuur 
zal moeten aangepakt worden.  
 
Tijdens dit debat, informeerde de voorzitter van het 
onderhandelingscomité ons ook omtrent de stand van zaken m.b.t. de 
labo’s. De politieke beslissing m.b.t. het aantal “labo’s frontoffice” zal 
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genomen worden voor het einde van dit jaar. Een hoog overlegcomité 
aangaande deze beslissing zal ook gepland worden. 
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