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Editoriaal

Beste leden! 

SYPOL.BE liegt u zeker niet voor als ze beweert fier te zijn op wat zij heeft verwezenlijkt 
gedurende de afgelopen legislatuur.

Alle successen en de stand van de lopende procedures worden onmiddellijk tot bij u ge-
bracht dankzij onze vernieuwde website en dit via een eenvoudig e-mailbericht dat U 
van het plaatsen van een nieuw bericht verwittigt.

Deze formule wordt, voortgaand op de vele reacties zeer positief onthaald.

Daarom heeft de Raad van Bestuur van SYPOL.BE ook besloten de Ordebewaarder niet 
langer in een papieren versie aan U aan te bieden maar deze U te bezorgen per e-mail 
zoals alle andere berichten u ook worden overgemaakt.

Deze nieuwe manier van communicatie is voor SYPOL.BE niet alleen een groot budgettair 
voordeel en volledig milieuvriendelijk maar is ook de kortste weg tot communicatie met 
haar leden.

Deze nieuwe ordebewaarder schenkt vooral veel aandacht aan alle acties die SYPOL.BE 
heeft ondernomen tijdens de nu afgelopen legislatuur bij de Minister van Binnenlandse 
Zaken, mevrouw MILQUET.  

Deze zijn onder andere:

1.  Het resultaat van verschillende dossiers inzake statutaire discriminatie.

2.  Het overzicht aangaande de nieuwe graden en de hoedanigheid van OGP. 

3.  De laatste ontwikkelingen van dat belangrijk “Copernicus” dossier gedragen door Sy-
pol ! 

4.  Het dossier van het toenemend geweld tegen politieambtenaren. 

5.  Wetenschappelijke politie:  overzicht van een chaotisch beheer van deze dienst.

Graag verwijst SYPOL.BE U ook naar de unieke bijdrage over de pensioenen waarin ALLES 
wat U als politieambtenaar hierover moet weten, staat beschreven.

Natuurlijk is dit niet alles. Doorblader uw orderbewaarder en u zult besluiten dat uw 
vakbond SYPOL.BE een vakbond is die voortdurend in beweging is en alle veranderingen, 
aanbevelingen en ontwikkelingen op de voet volgt om er gepast op te reageren omdat 
geloven in ideeën vooruitgang betekent!

De voorzitter
Henrik Renaers. 
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Doe wel en kijk niet om !

Aangezien verschillende vakbondsorganisaties  - 
nog maar eens -   meerdere absurde en ongefun-
deerde aanvallen plaatsen, wensen we de situatie 
duidelijk toe te lichten zodat iedereen over de juiste 
informatie beschikt met betrekking tot onze acties 
tijdens de aflopende legislatuur. 

De context:

Natuurlijk begrijpen we de huidige miskenning van 
de andere vakbonden over verschillende proble-
men wel: ofwel hielden ze zich er nooit ernstig mee 
bezig, ofwel ontdekten ze die slechts vele jaren na 
SYPOL.BE (statutaire discriminaties, inzake pensioe-
nen, …). .
Nooit zal U ons horen zeggen dat de andere vak-
bonden op geen enkel vlak wat dan ook uitvoge-
len, maar we vinden het aanstootgevend dat ze 
zich het werk van onze arbeid toe-eigenen en in 
platvloersheid wegzinken als het over ons en onze 
leden handelt.
Dus ter herinnering: SYPOL.BE mag dan uitgesloten 
worden van het recht op de zogenaamde represen-
tativiteit en - in weerwil van de door België met de 
voeten getreden rechtspraak van het Europese Hof 
van de Rechten van de Mens -, van het onderhan-
delingsrecht, rechten die slechts aan de traditionele 
vakorganisaties worden toegekend op grond van 
hun politieke of hiërarchische verwevenheid. Onze 
vakbond beschikt wel over het recht de individuele 
en algehele belangen van het personeel tegenover 
de verschillende overheden te verdedigen [art. 14 
van de wet van 24-03-1999].

De bundels die SYPOL vóór de Minis-
ter bracht:

Ons apolitieke karakter bracht er 

ons steeds toe te trachten met elke voog-
dijminister een opbouwende relatie te on-
derhouden  - voor zover dat al mogelijk is.  
Op die wijze ontmoetten we tijdens deze 
korte zittingsduur van de regering, op zijn 
minst een zestal malen de huidige Minis-
ter van binnenlandse zaken, evenals vele 
leden van haar kabinet en het SAT, waar-
onder hun leidinggevenden.  Tijdens, in 
het totaal, een vijftiental ontmoetingen 
konden we hen verschillende thematische 
eisenbundels voor alle personeelsleden en 
alle klassen van de geïntegreerde politie 
voorleggen.

Daaronder tellen we de volgende bundels:
De discriminaties op het vlak van de pensioenen, 
voortvloeiend uit de wet van 28-12-2011, waaron-
der meer bepaald een bijkomende discriminerende 
behandeling tussen de officieren  [de besprekingen 
bleven vruchteloos, een rechtszaak werd ingeleid]; 
( Mislukt, de Minister houdt er niet in het minst re-
kening mee  ) 

•  Het verlies  - of de niet-toekenning -  van de hoe-
danigheid ’ogp’ aan de lokale en federale onder-
zoekers met de graad van ‘inspecteur’ [gedeelte-
lijk geslaagd] - ; zie hierna. 

De beperking van het aantal graden binnen de ge-
integreerde politie [er kwamen bijkomende graden, 
we beschouwen dit gegeven als slechts gedeeltelijk 
geslaagd];
De werking van de laboratoria voor technische en 
wetenschappelijke politie, hun tekorten, waarde-
ring voor de Calogs LTWP [nog aan de gang maar al 
enkele verworvenheden, zoals een eerste aanwer-
ving van HINP BS voor de LTWP, en een project voor 
de overstap voor de Calogs B] recrutering in 2014 
maar totaal ontoereikend, anarchistische politiek 
van de Federale Politie – zie hierna)
Het discriminerende criterium voor de representati-
viteit van de vakbondsorganisaties [vruchteloos tot 
op dit ogenblik];
Waardering voor de lokale gerechtelijke pijler 
van vóór de hervorming [gevolgd door het arrest 
102/2003 van het Arbitragehof – zie ook hieronder];
Arrest 140/2011 van het Grondwettelijk Hof, wet 
van 25-01-2010, loonschalen voor de officieren [nog 
aan de gang];. (De Minister houdt hier geen reke-
ning mee)
Waardering van de bijzonderheid van de HINP BS 
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van DGJ [de voormalige 2A en 2B van de Gerechte-
lijke Politie] in samenhang met de bijkomende aan-
stellingen tot commissaris van leden van de voor-
malige Rijkswacht [zie ook hieronder]; 
Gewelddaden begaan tegen leden van de geïnte-
greerde politie [erg ontoereikende maatregelen] – 
zie hierna -!
Pleidooi om tot voldoende aanwerving over te gaan 
[te laat voor wat betreft de federale politie];
‘Copernicus’ [gerechtelijke genoegdoening, maar 
nog geen uitvoering.  Nog aan de gang].(uitvoe-
ring einde juni voor wat betreft 2009-2010 en op 
27.05.2014 voor de lokale zones)

Het revisionisme van het V.S.O.A.

Leunend op platvloersheid, misschien wel bij gebrek 
aan creativiteit en argumenten, poogt een vakbond 
zichzelf in deze belangrijke bundel het vaderschap 
van het idee en de daaruit volgende stappen toe te 
eigenen, terwijl ditzelfde syndicaat ons in 2006 nog 
als leugenaars en demagogen betitelde toen we de 
discriminaties van ‘Copernicus’ tegenover het ope-
rationele personeel van de geïntegreerde politie bij 
het gerecht aan de kaak stelden [zie de SYPOL-flash 
70 van 08-04-2006 en anderen]!  Met schaamteloze 
gebruikmaking van de argumenten van de Staat 
durfde bedoeld syndicaat destijds voorwenden dat 
het statuut van het openbaar ambt niet van toepas-
sing was op de politieambtenaren, of nog, dat een 
verschil tussen de administratief - logistieke en ope-
rationele leden niet meer dan normaal was aange-
zien deze laatstgenoemden meer verdienden dan 
de anderen, en zo voort…
Verbouwereerd door deze hoogst anti-syndicale uit-
latingen namen we vervolgens in persoon contact 
met een  - op dit ogenblik hoge -  verantwoorde-
lijke van bedoeld syndicaat die stelde dat ‘… mijn-
heer Verhofstadt ons er van had overtuigd dat we 
al genoeg hadden gekregen bij deze hervorming’.
Laten we eens te meer nagels met koppen slaan: 
alle representatieve syndicaten aanvaardden toen 
dat het vakantiegeld [laten we het zo noemen, of 
‘Copernicus’, op die wijze begrijpt iedereen het] 
voor de operationele politieambtenaren 65% in 
plaats van 92%  - het cijfer van het Calog, het open-
baar ambt en de speciale korpsen van de Staat -  van 
het brutoloon zou bedragen.

Alléén SYPOL verzette zich, met gunstig gevolg.

Geen van de andere vakbondsorganisaties heeft de 
stakingsaanzegging van SYPOL gesteund om mét 
ons de strijd met de onrechtvaardige discriminaties 
aan te gaan.  Het is daarom des te schrijnender dat 
we vandaag moeten lezen dat SYPOL ‘hen de over-
winning heeft ontstolen’.

De bewering van een andere vakbond dat SYPOL 
met succes een vordering tegen het KB van 29-04-
2009 instelde en slechts om die reden, en sindsdien, 
zou genieten van de gerechtelijke overwinning 
[van het liberale syndicaat], is eveneens verkeerd.  
De Belgische Staat werd in bedoelde zaak veroor-
deeld tot de kosten, in ons voordeel.
Nogmaals, blijkbaar kan de enige juiste informatie 
met betrekking tot ‘Copernicus’ slechts in onze ge-
schriften  - flash, tijdschrift, website -  teruggevon-
den worden.
Wanneer deze vakbond dan toch “de overwinning” 
opeist stellen wij ons terecht de vraag wat zij in-
tussen hebben gedaan om dit vonnis te verzilveren. 
Misschien zal deze vraag ook alle leden van die vak-
bond zich stellen en om verantwoording en uitleg 
vragen.

De context van de verschillende ministeriële ont-
moetingen:

Bij de aanstellig van Mevrouw MILQUET hadden 
wij veel hoop. Toen ze nog Voorzitter was van CDH 
had ze schriftelijk gunstig gereageerd (Ref : JM/
AK/04.08/15489 VAN 09.04.03) op een uitvoerige 
brief van SYPOL waarin wij haar vroegen een duide-
lijk standpunt in te nemen meer bepaald tegenover 
de statutaire discriminaties die veroorzaakt werden 
bij de onderhandelingen over de hervorming tussen 
de «representatiev » vakbonden ten nadele van tal 
van categorieën.
De huidige Minister ha dons schriftelijk geant-
woord dat in geval van regeringsdeelname het 
opheffen van deze discriminaties voor haar 
een prioriteit zou zijn, «gezien de hervorming 
moest bijgestuurd worden» (sic)
Net zoals zij ons verzekerde dat de herziening 
van de wet met betrekking tot de oppensioen-
stelling voor haar een prioriteit was, gezien 
deze wet talrijke discriminaties in het leven 
riep tussen de leden van de drie vroegere poli-
tiekorpsen.(sic)
Zij, die toen nog geen Minister was, verzekerde ons 
eveneens «dat het absurd was te moeten vaststellen 
dat met eenzelfde graad, statuut en salaris, de per-
soneelsleden komend uit de vroegere korpsen van 
gemeentelijke politie en ook dezen uit de vroegere 
gerechtelijke politie hun recht op pensioen slechts 
twee tot zes jaar later kunnen doen gelden dan hun 
collega’s uit de vroegere Rijkswacht»(sic)
Vanaf onze eerste ontmoeting van mevrouw de Mi-
nister van BiZa en haar kabinetschef, de heer Cédric 
Visart de Bocarme, legden we de nadruk op de ver-
schillende onderwerpen van onze eisen, waaronder 
de problematiek van de statutaire discriminaties 
ten gevolge van de hervorming, meer bepaald voor 
wat betreft de onderzoekers van de lokale opspo-
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ringsdiensten vóór de hervorming.
Tijdens deze en volgende vergaderingen sprak de 
Minister duidelijk haar wil uit een einde aan de 
bestaande toestand te willen maken, met als basis 
de raadgevingen en ontledingen van bepaalde van 
haar medewerkers  - waaronder een auditeur bij de 
Raad van State.  Het discriminerende karakter van, 
bijvoorbeeld, het verschillende statuut tussen de 
lokale en federale gerechtelijke pijler sinds de her-
vorming, werd, in ons bijzijn, verschillende malen 
door hen aangekaart.  Het verschil werd overigens 
gekortwiekt door arrest 102/2003 van het Arbitra-
gehof…
Andere medewerkers van het kabinet en het SAT 
hebben zowel tijdens voormelde vergaderingen als 
daarbuiten, echter in woord en daad aangetoond 
de directieven van de Minister in de wind te willen 
slaan, door gedurende vele maanden hun toevlucht 
te nemen tot tijdrovende procedures .  Eén voor-
beeld: er werd gedurende ten minste zes maanden 
geweigerd de beoogde leden binnen de lokale ge-
rechtelijke pijler te tellen, hoewel dit uitdrukkelijk 
vanaf februari 2013 werd gevraagd door de Minis-
ter.
Uit verschillende bronnen en van meerdere getui-
gen vernamen we een intense ondergraving van de 
ministeriële standpunten en /of het lobbyen bij ver-
schillende instanties zoals de Vaste Commissie van 
de Lokale politie en meerdere Generale staven bij 
zowel de lokale als de federale politie.
Toen we deze schijnbewegingen vaststelden, en 
meer bepaald het feit dat wetsontwerpen die de 
goedkeuring van de minister wegdroegen, onop-
houdelijk werden uitgesteld op het niveau van het 
onderhandelingscomité van de representatieve syn-
dicaten, zat er niets anders meer op dan te trachten 
een onderhandeling uit te lokken door middel van 
het neerleggen van de stakingsaanzegging.  We 
waren er ons terdege van bewust dat de andere 
vakbonden zich tegen de herwaarderingsvoorstel-
len zouden verzetten, eenvoudigweg omdat ze van 
SYPOL afkomstig waren.  Dat is weliswaar in het na-
deel van onze leden, maar ook die van hen!
Kortom, geen van beide herwaarderingsprojecten 
binnen de twee gerechtelijke pijlers werden uitein-
delijk het onderhandelingscomité van de represen-
tatieve vakbonden officieel voorgelegd.
Bepaalde leden van de lokale gerechtelijke pijler 
die vóór de hervorming reeds lid waren van een 
lokale opsporingsdienst, genoten tot op deze dag 
niet van welk aanstelling regime dan ook, of enige 
promotie door toetreding tot de hogere kaders, zo-
als dat wel het geval is voor de onderzoekers van de 
federale politie.
In gevolge een eerste vordering van SYPOL ver-
nietigde het Grondwettelijk Hof met het arrest 

102/2003 d.d. 22-07-2003 het artikel 12.7.21, in die 
zin dat het bepaalde onderzoekers die de functie 
uitoefenen bij gelijkstelling met die van de onder-
zoeksdiensten bij de lokale politie, uitsloot, en bij-
gevolg ook hun benoemingsprocedure.  We breid-
den onze vordering uit tot de onderzoekers die 
afkomstig waren uit de voormalige Rijkswacht.
Met betrekking tot de waardering van de bijzon-
derheid van bepaalde HINP BS, de 2A en 2B van de 
voormalige Gerechtelijke Politie, dient gesteld dat 
deze eis moet beschouwd worden in samenhang 
met de bijkomende aanstellingen tot commissaris 
van voormalige Rijkswachters binnen DGJ.  Deze 
HINP BS zijn de enigen die bij de hervorming bin-
nen de basis-, midden- en officierskaders van geen 
enkele overgangsmaatregel genoten: geen baremi-
sche loopbaan, geen aanstellingen en, nog minder, 
een benoeming in een hogere graad.  Nochtans 
bezitten zij allen minstens een A1-diploma, en het 
absolute merendeel een universitair getuigschrift…  
Erger, terwijl ze met een graad van het niveau B de 
hervorming tegemoet zagen, werden ze daar met 
een graad C ingeschaald, een discriminatie die door 
de representatieve syndicaten werd aanvaard en 
slechts door toedoen van het arrest 102/2003 van 
het Grondwettelijk Hof na een vordering door SY-
POL werd geschrapt.
Vertrekkend vanuit het standpunt van het Grond-
wettelijk Hof pleiten we sindsdien voor een voordeel 
voor de voormalige 2A en 2B onder de vorm van een 
mogelijkheid  - onder bepaalde voorwaarden -  tot 
promotie naar een hogere graad, opdat een gelijk 
behandeling binnen DGJ zou ingesteld worden met 
hun collegae die uit de voormalige Rijkswachtstam-
men.  Er dient gesteld dat deze waardering, ten ge-
volge van de verzoeken van SYPOL, op dit ogenblik 
het voorwerp uitmaakt van een wetsvoorstel van 
mevrouw Kattrin Jadin van de MR dat in 2010 door 
alle Franstalige en één Nederlandstalige partij werd 
aanvaard.  Het proces werd, jammer genoeg, door 
een laatste regeringscrisis onderbroken.
Mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken had 
overigens goed begrepen dat deze twee laatste 
maatregelen zouden toestaan de bladzijde van de 
gerechtelijke procedures binnen DGJ sinds 2001 te 
draaien, door een geheel van discriminaties  - waar-
van er sommigen door het Arbitragehof werden er-
kend -  eindelijk te schrappen.
De representatieve vakbondsorganisaties delen 
deze mening niet en wenden zelfs voor dat nieu-
we discriminaties zullen verrijzen die tot veelvul-
dige vorderingen zullen leiden  - niet van hun kant 
hoogstwaarschijnlijk, aangezien ze er nog nooit 
indienden… -  zodat het algemene evenwicht zou 
kantelen, de goede werking van de diensten in het 
gedrang zou komen, de belangen van elkeen in ge-
vaar dreigen te komen, blablabla…
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Deze redenering getuigt van niets anders dan een 
verwerpelijke en totale minachting voor de gerech-
telijke procedures binnen het kader van het ad-
ministratief recht.  Het toont de barbaarse wil de 
beslissingen van het gerecht ten voordele van de 
bovenstaande personeelsklassen te negeren, wat 
bewijst dat deze vakbonden uiteindelijk tegen een 
herwaardering van hun eigen leden zijn.  Dat mag 
geen wonder heten: het toont ten overvloede aan 
dat hun stellingneming tussen 2003 en 2011 niet is 
veranderd, net zo min als de argumenten waarmee 
ze zich tegen de rechten van het personeel verzet-
ten.
Eén van de hoogste syndicale leidinggevenden 
van een andere vakorganisatie dankt zijn huidige 
graad aan een van de vele procedures die SYPOL 
inspande, waarna de wet in zijn voordeel, en dat 
van vele anderen, werd aangepast.  Heeft de brave 
man toen ook maar één maal geluld over het feit 
dat dit wel eens nieuwe discriminaties met zich zou 
kunnen brengen?  

In een eerste fase zullen we een wetswijziging be-
komen in volgende zin:

a. Art. 31 en 32   
De leden van het basiskader die deel uitmaakten 
van een opsoringsdienst bij de oprichting van een 
lokale politiedienst kunne, op grond van artikel XII.
IV.7 PJPol, de graad verkrijgen van Officier van Ge-
rechtelijke Politie  Hulpofficier van de Procureur des 
Konings. 
De leden van het basiskader bedoeld in artikel XII.
VII.21 PJPol verkrijgen ook de hoedanigheid van Of-
ficier van Gerechtelijke Politie Hulpofficier van de 
Procureur des Konings 
Op grond van deze reglementering verliest men 
echter deze hoedanigheid bij verandering van 
werkgever. Omwille van efficiëntie en optimalisa-
tie van capaciteit blijft deze hoedanigheid voort-
aan behouden wanneer deze personeelsleden aan-
gewezen worden in een andere lokale of federale 
opsporingsdienst, op voorwaarde dat de aanwer-
vende overheid ertoe beslist dat dit uitdrukkelijk 
opgenomen wordt in de oproep tot kandidaturen 
voor mobiliteit.
Echter, indien deze oproep tot kandidaturen ge-
daan werd vóór het in werking treden van deze 
wet, kunnen de personeelsleden bedoeld in de 
artikelen XII.IV.7 et XII.VII.21 PJPol hun hoedanig-
heid van O.G.P./K.P.K. behouden of terugkrijgen, 
op voorwaarde dat ze ononderbroken aangewezen 
waren in verscheidene lokale of federale opspo-
ringsdiensten en mist daartoe besloten wordt door 
de aanwervende overheid binnen de 12 maand na 
de inwerkingtreding van deze wet.
b. Art. 33

De beschikking voorzien in dit artikel betreft een 
rechtzetting als gevolg aan artikel 3 van de wet van 
2 december 2011 tot wijziging van het K.B. van 30 
maart 2011 houdende de rechtspositie van het per-
soneel van de politiediensten, waardoor het hele 
artikel vervangen werd in plaats van de enkele ver-
vanging van alinea 2.
In een tweede fase zullen we het volgende beko-
men: (Protocol van 23 april 2014) van het Onder-
handelingscomité van de politiediensten:
Teneinde de werkzaamheden van de opsporings-
diensten te optimaliseren, zullen de inspecteurs 
aangewezen bij de lokale recherche en binnen DGJ 
(meer bepaald PJF) de hoedanigheid krijgen van 
O.G.P/H.P.K. De functionele opleiding zal daaraan 
aangepast worden. De huidige leden van de lokale 
recherche en van DGJ zullen deze opleiding volgen 
met uitzondering van dezen die ouder zijn dan 50 
jaar op 01.01.2014 en behoudens als ze zich kandi-
daat zouden stellen voor deze opleiding.
De Inspecteurs met 6 jaar kaderanciënniteit kunnen 
zich op eigen verzoek ook inschrijven voor deze 
opleiding (mits geen onvoldoende evaluatie en ,bij 
weigering, mits gemotiveerd advies van de korps-
chef).
De aldus verworven hoedanigheid van O.G.P/H.P.K.  
heeft betrekking op de uitoefening van bijzondere 
bevoegdheden die eraan verbonden zijn en niet 
de  leidinggevende verantwoordelijkheden van een 
middenkader.
De verwerving van deze hoedanigheid zal in 
rekening gebracht worden bij de latere loop-
baanontwikkeling; dit zal opgenomen worden 
bij de uitwerking van een plan “VVB” (voor-
heen verworven bekwaamheden).

BEPERKING VAN HET AANTAL GRADEN 
BIJ DE GEÏNTEGREERDE POLITIE.

Probleemstelling:
De beperking van het aantal graden bij de Geïnte-
greerde Politie wordt door tal van personeelsleden 
als ongunstig ervaren. Voor het operationele kader 
zijn er in regime, buiten de graad van aspirant, voor 
de 4 kadergroepen (officier, middenkader, basiska-
der en agentenkader) slechts 6 verschillende gra-
den, met inbegrip van de niet-hiërarchische graad 
van gespecialiseerd Hoofdinspecteur.
Het doel bij de hervorming was te komen tot ver-
eenvoudiging door vrijwillige beperking van het 
aantal graden.
Algemeen wordt echter aangenomen dat dit con-
cept zijn grenzen bereikt heeft, zowel of het gebied 
van functioneren als wat betreft motivering van het 
personeel. 
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Andere besturen zijn trouwens niet in diezelfde lo-
gica meegegaan.
De ondervinding toont aan dat deze beperking van 
graden dikwijls ongunstig wordt ervaren door het 
personeel, dat terecht van mening is dat anciënni-
teit niet meer naar waarde geschat wordt en dat 
de beroepservaring van de «oud gediende» door de 
«nieuweling» niet erkend wordt.
Zo wordt bijvoorbeeld de aspirant die de academie 
verlaat bekleed met de graad van INP, onder het ge-
zag geplaatst van een INP met heel wat ervaring die 
er soms al 20 jaar loopbaan heeft op zitten maar de-
zelfde graad als hem zal dragen en zodoende wor-
den de notie hiërarchie en het aanvaarden van be-
velen soms bemoeilijkt (zonder te veralgemenen).
Maar de uitdrukking “Wie denk je wel te zijn, we 
hebben dezelfde graad” werd hier en daar al wel 
eens gehoord. Vandaar dan ook de impact op de 
motivering en functionering en daardoor een mo-
gelijk verlies aan betrokkenheid.  

Algemeen is er een mindere waardering voor de an-
ciënniteit op grond van artikel 120 van de Wet op 
de Geïntegreerde Politie, dat bepaalt dat het gezag 
van een personeelslid over een ander in eerste in-
stantie uitgeoefend wordt op grond van de functie, 
daarna op grond van de taak, dan op grond van 
de graad en tenslotte op grond van de anciënniteit. 
Deze komt dus als laatste in de criteria.
Dit artikel 120 heeft ook zijn beperkingen bewezen 
en zou zeker het voorwerp moeten uitmaken van 
een evaluatie van zijn impact op de motivering van 
het personeel dat aanzienlijke inspanningen gele-
verd heeft op het vlak van vorming om een hogere 
graad te bekomen, en voor het personeel dat vast-
stelt dat «de anciënniteit geen graad meer is».
De spelregel volgen met vergelijkende examens en 
daarna verdere vorming die naar promotie leidt 
heeft niet meer noodzakelijk tot gevolg dat een 
bediening bekomen wordt die toelaat een hogere 
functie te vervullen.

De anciënniteit is zelfs een last geworden, meer be-
paald in het kader van de mobiliteit, vermits de  � 
wat barema betreft - oudere kandidaten wel over 
meer beroepservaring beschikken maar ook zwaar-
der wegen op het budget van het aanwervende 
korps.
Trouwens, in Hoofdstuk VI van de Exodus-wet en 
titel VII.II PJPOL is de mogelijkheid voorzien van 
bevordering door toetreding tot een hogere graad 
binnen hetzelfde kader, wat in de praktijk echter 
onmogelijk is gezien de kaders over het algemeen 
slechts één graad bevatten.
Tot slot stellen we vast dat het systeem anders is 
voor het calog (statuut dat trouwens een bron van 
onenigheid is op het vlak van afweging van sala-
rissen, bvb. calog A, dat zeker niet kan toegepast 
worden op het operationeel kader), waar bvb. de 
ambten van niveau A verdeeld zijn in 5 klassen (A1 
tot A5) met één gemeenschappelijke graad en 6 
graden specifiek naargelang de functies; deze van 
niveau B bevatten 1 gemeenschappelijke graad en 
12 specifieke graden.
Voor de geüniformeerde personeelsleden heeft dit 
ook nieuwe kentekens voor gevolg.
Zoals het nu is heeft een inspecteur met ervaring 
immers minder sterren dan een gevangenisbewaar-
der.
Betrokken personeel: het volledige operationeel 
kader.
Verantwoording: Erkenning geven en de noodza-
kelijke waardering voor de anciënniteit van het 
personeel, zijn motivering opkrikken, optimaliseren 
van de functionering. 
Voorstellen:  Invoeren van minstens één bijkomen-
de graad per kader bij positieve evaluatie.
Bijvoorbeeld:
1.  Kader Agenten: benoeming in de graad van 

Hoofdagent bij de inschaling in de weddenschaal 
HAU3.

2.  Kader Inspecteurs: idem in de graad van Eerste 
Inspecteur (of 1ste klasse, of andere), bij de in-
schaling in B3.

3.  Bij het Middenkader: idem in de graad van Af-
delingsinspecteur, bij inschaling in M3. (Gespeci-
aliseerd Hoofdinspecteur wordt dan gespeciali-
seerd Afdelingsinspecteur bij inschaling in M3.2, 
idem voor de politie-assistent).

4.  Kader officieren: idem in de graad van Eerstaan-
wezend Commissaris, inschaling in O3.

5.  Hoofdofficieren: de graad van Administrateur 
van Politie inschaling in 07, eventueel een an-
dere graad in 08.

Budgettaire weerslag: kost = nihil

Geweld tegen politieambtenaren
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Ons eisendossier op het stuk van geweld tegen-
over politieambtenaren werd gevolgd wat betreft 
het blijvend karakter van de maatregelen waartoe 
werd besloten door de minister en de regering op 
het gebied van aanwerving van personeel. We moe-
ten toegeven dat de verbintenis om 1400, of zelfs 
1500 politiemensen aanwerven per jaar tegemoet 
komt aan de wens van de Federale Politieraad, al 
is deze verbintenis totaal ontoereikend sinds 2008 
voor wat betreft de Federale Politie en haar talrijke 
gespecialiseerde diensten. Dit zonder het dan nog 
te hebben over de niet-indexering en de gecumu-
leerde vermindering van haar budget, waardoor 
de gespecialiseerde werking in het gedrang komt 
alsook haar mogelijkheden tot steun aan de zones.
Er wordt of zal worden tegemoet gekomen aan ver-
scheidene maatregelen die een verbetering van de 
juridische, medische en psychologische bescherming 
beogen en door alle organisaties gevraagd worden. 

Strikte toepassing van de wet

De maatregelen die werden aangenomen door de 
Minister van Binnenlandse Zaken zijn nochtans on-
toereikend en komen niet tegemoet aan onze eis 
tot strikte toepassing van de bestaande strafwet 
voor daders van geweld tegen politieambtenaren 
noch tot een nieuwe politiek van onmiddellijke be-
straffing.
De parketten hanteren op dit vlak een verschillende 
politiek, gaan de van uitstekend tot zeer slecht.
Elk geweld tegen politieambtenaren moet het 
voorwerp uitmaken van een verschijning in snel-
recht van deze delinquenten.

De community policing zit op zijn limiet

Wij onderscheiden ons ook van de gebruikelijke ei-
sen v An de andere syndicale organisaties; wij zijn 
inderdaad van mening dat de filosofie van de com-
munity policing haar limiet bereikt heeft;
Ze is toepasselijk op de burger die de spelregels na-
leeft van een leven in een gemeenschap, niet op de 
criminelen en recidivisten die de spelregels aan hun 
laars lappen.
Een onderhandeld beheer van de publieke ruimte is 
geen synoniem voor anarchie.
Al leven we dan wel niet meer in een tijdperk van 
zuivere en harde ordehandhaving door charges van 
de ruiterij, toch kunnen we helemaal niet dulden 

dat losgeslagen gekken zich afreageren op politie-
mensen. Het is onduldbaar politiemensen met te 
weinig bescherming en een gebrekkige uitrusting 
in de voorhoede gezet worden tegenover schoften 
die met straatstenen gooien.
Om duistere ideologische redenen worden de po-
litiemensen op het terrein dikwijls en zelfs we-
tens en willens gebrekkig uitgerust, bewapend of 
beschermd, terwijl te weinig rekening gehouden 
wordt met nieuwe en vooruitstrevende technologi-
sche middelen.
In tegenstelling tot de andere syndicale organisa-
ties hebben wij aldus voor bepaalde politiemensen 
in heel precieze omstandigheden gekozen voor 
1.  het dragen van nieuwe types van wapens met 

beperkt dodelijk gevolg, 
2.  van collectieve wapens en 
3.  van systemen van body cams. 
Er is een wetsontwerp aangaande dit laatste sys-
teem, waartegen verscheidene syndicaten opko-
men, terwijl deze camera’s nochtans een preventief 
karakter hebben en zij aan de politiemensen de 
mogelijkheid bieden de daders van gewelddaden 
te identificeren en hun onschuld te bewijzen in ge-
val van ongegronde klachten bij meer bepaald het 
comité P.
Verwijzen wij hier naar de politiezone Westkust 
waar de bodycam tot tevredenheid van én politie 
én burger wordt gebruikt zoals uitgelegd in 
het TV-programma «Terzake» door de korps-
chef.  Een uitzending waarin ons bestuurslid 
Ruddy Callewaert hierover debatteerde met 
Gert COCKX.
Volgens ons is het ook onaanvaardbaar, want 
nieuwe politie schept nieuwe verplichtingen, 
dat politiemensen ertoe zouden verplicht wor-
den ongewapend naar huis te gaan terwijl ze 
bij wet verplicht worden 24u/24 bijstand te ver-
lenen aan de burger. 
We hebben het hier dan nog niet over de vei-
ligheid van deze politiemensen waarvan sommigen 
soms thuis aangevallen worden omwille van hun 
hoedanigheid als politieambtenaar.
Deze verschillende punten zullen opnieuw voorge-
legd worden aan de volgende regering.

Wetenschappelijke Politie:
vervolg van een chaotisch beheer

We stellen het al vast sinds de hervorming en de 
leden van het labo zullen ons niet tegenspreken, 
maar bepaalde leidinggevenden schijnen zich geen 
moer aan te trekken van de werking van de weten-
schappelijke politie en noch allerminst van het wel-
zijn van het personeel daarvan.
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Een verbijsterend beheer, schandalig gewoon, van 
een in onze moderne politiegeschiedenis nooit eer-
der gezien niveau.
De meest geviseerde categorie die heel vaak op de 
korrel genomen wordt is zeker en vast deze van de 
onfortuinlijk tweeslachtige van de categorie Calog 
B Officier van Gerechtelijke Politie hoewel de an-
dere daarom niet bepaald beter af zijn.
Gebrek aan personeel, gebrek aan visie, totale in-
coherentie van de kant van de elkaar opvolgende 
overheden van de federale politie, bureaucratische 
concepten, wegkwijnen van de dienst, geen eer-
bied voor de “beloftes”, een politiek die om de zes 
maanden verandert, afwezigheid van loopbaanper-
spectief binnen de TWP, demotivering en vertrek 
van het personeel, teloorgang van de know how…..
De federale politie zit op de bodem en gaat er zich 
zelfs ingraven. 

In de loop van de nu ten einde lopende legislatuur 
hebben wij u ingelicht en heeft SYPOL alles op alles 
gezet om deze rampzalige toestand een halt toe te 
roepen.
Wij hadden ter zake een ontmoeting met een Mi-
nister van BZ die zich vrij open stelde voor het pro-
bleem in tegenstelling tot haar onbekwame voor-
gangers.
In het kader van het dossier van de Minister van BZ 
“Strategie tot versterking van het aantal politie-
eenheden op het terrein” en meer bepaald wat 
haar punt f) betreft: “Planning van de rekruterin-
gen en 2015-2016” waar we een “hypothese b)” 
vonden die de noodzakelijke aanwerving voorzag 
van 345 HINP met bijzondere specialisatie waarvan 
75 voor de TWP.
Een goed punt voor de Minister.
Wij onthielden daaruit ook, na haar ontmoet te 
hebben in aanwezigheid van de CG, dat de gewe-
zen DGJ F. FARCY, deze positie verdedigde. Een goe-
de beslissing.
Wij vroegen aan Mevrouw de Minister van BZ dit 
voorstel te aanvaarden door het aantal interne be-
vorderingen op te trekken tot minstens 90 HINP BS 
van TWP, rekening houdend met de absolute nood-
zaak de INP en HINP met een wetenschappelijk di-
ploma te erkennen.

(Doel: een reële mogelijkheid om al diegenen te 
valoriseren die de inspanning leverden om in het 
bevorderingsexamen naar het kader HINP BS en de 
bijhorende opleiding te slagen.)
Wij vroegen ook om op korte tijd komaf te maken 
met dit hallucinant hybride statuut van consulent 
Calog OGP of technisch assistent TWP.
Het volstond hoe dan ook een dringend plan op te 
maken om de TWP te bestendigen door rekrutering 
van HINP BS zoals dit destijds het geval was bij de 
Gerechtelijke Politie bij het Parket.
Moeten we eraan herinneren dat we bij de hervor-
ming van 2001 in dit domein zoals in andere erop 
achteruit gegaan zijn?
Wij werden ook gevolgd door de gewezen DGJ a.i. 
V. DECLOEDT die daarin bijgetreden werd door de 
pragmatische en bekwame CP Eddy DHONT van 
DGJ.
Nadat we over dit onderwerp talrijke vergaderin-
gen hadden met Minister J. MILQUET, ook Minister 
van Gelijke Kansen, stelden we vast dat zij echt voor 
dit onderwerp open stond, meer bepaald  aangaan-
de de studie van een overgangsmogelijkheid voor 
de Calog B TWP naar een graad van HINP BS, vol-
gens uit te werken modaliteiten van opleiding.
Ook de Federale Politie gaf toe dat het noodzake-
lijk was gediplomeerden aan te werven om de ge-
specialiseerde opdrachten van de TWP, CCU en ECO-
FIN uit te voeren.
In een antwoord op een parlementaire vraag ge-
steld door afgevaardigde (PS) Laurent DEVIN 
(16.04.2013 ref. CRIV 53 COM 713) antwoordde de 
Minister in dezelfde zin, met de gebruikelijke poli-
tieke omzichtigheid, dat “de keuze die in 2004 ge-
maakt werd om consulenten aan te werven, veeleer 
dan HINP BS aanleiding had kunnen geven tot een 
zekere discriminatie “.
Minister MILQUET antwoordde ook in de zin van 
wat ze ons “beloofd” had aangaande het vooruit-
zicht op rekrutering van een honderdtal HINP BS 
van TWP in de komende jaren, waarvan al 27 in 
2013.
Voor 2013 werden er echter slechts 123 voorzien 
om uiteindelijk aan 22 te komen voor het hele land, 
waarvan er 7 “per toeval” werden opgevist als ge-
volg van niet slagen van de CCU-leden.
Overigens, en zoals trouwens de Wet haar ertoe 
verplichtte, kondigde de Minister aan dat er bij de 
selectie rekening zou gehouden worden met de ti-
tels en verdiensten van de Calog B, wat hier en daar 
niet gebeurde gezien die verantwoordelijkheid 
toekwam aan de Gerechtelijk Directeurs die soms 
slecht ingelicht waren.
In de wetenschappelijke politie moet men voor alles 
om de zes maanden herbeginnen
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Een nieuwe hervorming werd ingezet en het ergste 
valt te vrezen.
Wij hebben de gezamenlijke mededeling van de Mi-
nister en de CG van 11 april ontleed, waarbij de ver-
dediging van de Optimalisatie voorgebracht werd, 
een concept dat alle kwalen waaraan de federale 
politie lijdt zal genezen. 
Wij lezen daarin dat de Minister gewag maakt van 
de rekrutering, voor het hele land, van 45 HINP BS 
in 2014: 15 voor ECOFIN, 15 voor de CCU en 15 voor 
de TWP, wat een enorme versterking van de federa-
le politie zal betekenen en haar zal toelaten al haar 
doelstellingen te verwezenlijken, zoals u natuurlijk 
al lang begrepen hebt!
Wij zijn ver af van de 25 (of 27) aangekondigde jaar-
lijkse aanwervingen voor de LWTP die noodzakelijk 
waren voor een minimale werking van deze dienst 
die krachtens de Wet van 07.12.1998 aan de Fede-
rale Politie werd toegewezen en die steeds vaker 
dient opgenomen te worden door de Lokale Politie.
Het ziet er dus naar uit dat de ministeriële belofte 
niet zal gehouden worden.
Twee mogelijkheden: ofwel doet de Minister niet 
wat ze zegt, ofwel besluit de top van de federale 
politie eenzijdig tot inkrimping van de aanwerving 
die nochtans een absoluut minimum was.
Als de Minister er 45 aankondigt, stelt de federale 
politie de rekrutering voorop van 35 HINP BS waar-
van 11 voor de LTWP in plaats van 15. Wij zijn hier 
wel ver verwijderd van een jaarlijkse aanwerving 
van de 20, 25 of zelfs 27 eenheden die vorig jaar 
aangekondigd werden.
Veel politiemensen zijn van mening dat de politie 
een kip zonder kop is, maar hier lijkt het er wel een 
met twee koppen te zijn!
Wat nog? 
Is de Minister er zich wel van bewust? 
Het gezamenlijk communiqué maakt gewag van de 
rekrutering en 2014 van 157 INP of HINP in het ka-
der van een versterking van de DGJ (445 in totaal 
voor de federale politie).
Het gaat om personeel dat recht van de schoolban-
ken komt, zonder enige ervaring en waarvan et 15 
de TWP zouden gaan versterken en 23 bestemd 
zouden zijn voor de CCU!
We zijn opnieuw mijlen ver verwijderd van de toe-
zeggingen die gedaan werden aan de Calog Labo 
tegenover wie men nu wel niet anders meer kan 
dan voortdurend liegen.
Dit alles terwijl we een spectaculaire politieke om-
mekeer meemaken wat betreft de filosofie van 
aanwerving zowel wat betreft LWTP als CCU en 
ECOFIN. Van nu af aan zal DGJ specialisten aanwer-
ven om cybercriminaliteit te bestrijden en die geen 
informaticaspecialisten meer zullen zijn, gespecia-

liseerde onderzoekers voor ECOFIN zonder enige 
specifieke vorming op dit vlak, wetenschappers 
zonder enige wetenschappelijke vorming voor de 
laboratoria. 
Dit is zonder meer de ontkenning van het uitste-
kende rapport “Vitruvius” van de DGJ.
Het is een beetje als zou DGA een helikopterpiloot 
aanwerven zonder vliegbrevet, een bestuurder 
voor een sproeiwagen zonder rijbewijs, een motor-
rijder voor de wegpolitie die schrik heeft om op een 
motor plaats te nemen, of een hondengeleider die 
nooit een andere hond dan zijn chihuahua getemd 
heeft.
Last but not least vernemen we nog dat de nieuwe 
politiek van DGJ/DJT, met betrekking tot de beslis-
singen die enkele maanden geleden genomen wer-
den, erin zou bestaan een maximum aan INP van 
TWP zonder diploma noch aangepaste wedde aan 
te werven, wat een terugkeer zou betekenen naar 
een onwerkbaar bureaucratisch concept waarbij 
een wachtdienst van inspecteurs voor de kleine 
feiten zou ter plaatse gaan, terwijl de ernstige of 
betekenisvolle criminele feiten tot de bevoegdheid 
zouden behoren van een andere wachtdienst sa-
mengesteld uit HINP BS.
Een wachtdienst van drie HINP BS zou op die wijze 
dikwijls de wachtdienst moeten verzekeren 24 u/24 
u voor een hele provincie! (voorbeeld: de provincies 
Namur, Luxembourg…).
In de nasleep hiervan zou er ook geen sprake 
meer zijn van de verlenging van de korte duur 
van twee jaar van de huidige wervingsreserve 
van de kandidaten HINP BS van TWP. Een ware 
sociale catastrofe!
Het is erg te moeten vaststellen dat, na 13 jaar 
hervorming, iedereen er de buik van vol heeft. 
Wat ons betreft is dit echt totaal onaanvaard-
baar.
Als we zeggen dat men speelt met het bestaan 
van Wetenschappelijke Politie en hen die die 
dienst bemannen dan gaat het echt niet zo maar 
om een stijlfiguur !
Wij zullen Mevrouw Joëlle MILQUET, tot nader or-
der nog steeds de in functie zijn de 
Minister, informeren over wat gaande is, haar reac-
tie bestuderen en er consequent op reageren, bik-
kelhard als het moet.

Eddy LEBON  
Algemeen secretaris

d
o

e 
w

el
 e

n 
ki

jk
...



06.05.2014

Referte: MININT/EL/RECRUT/0514

       Mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken

       Kopie voor Mevrouw de Commissaris-generaal

Voorwerp: aankondiging van een aanwerving

Mevrouw de Minister,

Na in uw mededeling van 11 april 2014 kennis genomen te hebben van de aanwerving van 45 HINP BS in 2014, 

die dan in een mededeling van de federale politie feitelijk vertaald wordt in een aanwerving  van slechts 35 

HINP BS in 2014 , hebben wij zeer aandachtig punt 2 herlezen m.b.t. de bijkomende aanwerving van 400 fede-

rale politieambtenaren, bovenop de 45 HINP BS.

In de budgettaire periode die we thans doormaken en gelet op  het optrekken van de aanwervingen in de 

laatste twee jaren, kunnen wij enkel de inspanning loven waar de federale politie echt nood aan had, rekening 

houdend met de studies “Vitruvius” en “Persepolis” die een zeer groot aantal afvloeiingen in het vooruitzicht 

stelden.

Nochtans, afgaande op de inlichtingen die ons bereiken vanuit de Federale Politie, stellen wij vast dat op vers-

chillende vlakken dingen gebeuren die in tegenstrijd zijn met uw beslissingen, met de antwoorden die u gaf op 

parlementaire vragen en met de inhoud van de talrijke bijeenkomsten die u ons gegund hebt in het kader van 

onze operationele en statutaire eisen.

Deze beslissingen lijken de geloofwaardigheid van uw beleid onderuit te halen en gaan regelrecht in tegen de 

principes die u weerhouden of aangekondigd hebt.

Wat betreft de aangehaalde cijfers zijn deze die betrekking hebben op een versterking van DGA, van de diverse 

CIC, CIK of CCPD, zeer duidelijk en worden ze niet betwist (243 nieuwe aanwervingen in totaal).

Anders is het gesteld met de DGJ waar 157 politiemensen zouden gerekruteerd worden bovenop de 45 

hoofdinspecteurs met bijzonder specialisatie (HINP BS).

Wij vernemen echter dat enkel 35 HINP BS zouden aangeworven worden in 2014.

Onze inlichtingen moeten in het perspectief  met de beslissingen die door u genomen werden de laatste twee 

jaren, met bepaalde standpunten van de federale politie die u tegenspreken en die dag na dag aan het licht 

komen.

Verder zetten van de beknotting van het recht op mobiliteit en afbouw van de specialisatie van de federale 

politie

In de cyclus 2014/2, gepubliceerd op 30 april 2014 is er geen enkel ambt bij wijze van mobiliteit voorzien, 

terwijl er voor 2014 voorzien is in 400 aanwervingen.

Wij vernemen ook dat deze 400 nieuwe politiemensen allen zouden afkomstig zijn uit de promoties van de 

politieacademies.

Het recht op mobiliteit is sedert 2008 zo goed als afgeschaft.

De aankondiging van de versterking van de federale politie met 400 personeelsleden zou nochtans de gele-

genheid zijn om het recht op mobiliteit te herstellen voor de leden van de federale politie, waarvan sommige 

verre verplaatsingen moeten afleggen zonder mogelijkheid eraan te ontkomen, ten nadele van hun sociaal 

leven en zonder enig vooruitzicht op een heroriëntering van hun loopbaan.

Ten nadele ook van de operationaliteit! Immers de betrokken diensten zullen jongeren moeten aanwerven 

zonder enige ervaring, zonder enige specialisatie en zonder brevet.

De leden van de lokale politie die beroofd zijn van het recht op mobiliteit, dat hen zou toelaten over te stap-

pen naar de federale politie, wordt opnieuw dit recht ontnomen, wat haaks staat op het basisprincipe van 

een geïntegreerde politie.

De federale politie zal zich weer eens een potentieel en een ervaring ontzeggen waaraan ze nochtans grote 

nood heeft gelet op het vertrek van 2500 personeelsleden in de komende 5 jaar (zie Persepolis).

Afbouw van de specialisatie van DGJ



Een aandachtige lezing leert ons dat de CCU en de TWP zullen versterkt worden met, naast gespecialiseerde 

rechercheurs, ook niet gespecialiseerde politiemensen.  

Als de aanwerving van 45 HINP BS, ondertussen 35 HINP BS geworden, geprogrammeerd werd om de CCU, de 

TWP en ECOFIN te versterken, zou men ook overwegen “niet-gespecialiseerde politiemensen” te rekruteren 

en te reaffecteren om de TWP te versterken.

Deze “niet-gespecialiseerde politiemensen” die werden aangeworven in 2014, maken deel uit van de 157 

politiemensen die DGJ moeten versterken.

We moeten daaruit dus besluiten dat, in tegenstrijd met alle beslissingen die de laatste twee jaren genomen 

werden en regelrecht ingaand tegen het rapport “Vitrivius” en tegen alle gezond operationeel denken, de 

afbouw van de specialisatie van DGJ in gang gezet werd: niet-gediplomeerde medewerkers, zonder brevet en 

zonder enige ervaring noch als politieman noch als rechercheur, zullen versterking moeten leveren voor de 

strijd tegen de cybercriminaliteit, voor de Wetenschappelijke Politie, en zelfs de strijd tegen het terrorisme.

Betreffende de Wetenschappelijke Politie

In plaats van de 100 aangekondigde gespecialiseerde aanwervingen voor de TWP in 4 jaar, zullen er slechts 22 

(2013) + 11 (2014) aangeworven worden, dus 33 in plaats van 100.

In uw mededeling aangaande de aanwerving van 45 “gespecialiseerde inspecteurs” in 2014 vernamen wij dat 

15 ervan zouden bestemd zijn voor de TWP.

Wij vernemen nu dat de federale politie in 2014 nog slechts 11 aanwervingen van HINP BS overweegt voor de 

LTWP !

Dat is een operationele ramp maar ook een menselijke catastrofe omwille van het gebrek aan valorisatie van 

de wervingsreserve bestaande uit een groot aantal Calog B van TWP, wervingsreserve die weldra het einde 

van haar 2 jaar geldigheid zal bereiken. 

Zopas nog vernamen wij dat de federale politie niet zinnens is deze wervingsreserve te verlengen, wat een 

sociaal drama temeer is voor de leden van Calog B !

U stond nochtans zeer open voor onze verzoeken om de rekrutering te veranderen van de consulenten die in 

een tweeslachtig statuut zitten, u besloot om opnieuw HINP BS voor TWP aan te werven, u was gewonnen 

voor het ter studie leggen van een overstapmogelijkheid voor deze mensen naar de graad van HINP BS vol-

gens bepaalde te voorziene modaliteiten  o.m. qua opleiding.

Mogen wij u herinneren aan uw dossier “Strategie tot versterking van het aantal politiemensen op het ter-

rein” en meer bepaald het punt f) daarin “Planning van de aanwervingen in 2012-2016”  meer bepaald de 

“hypothese b” die de noodzakelijke aanwerving in het vooruitzicht stelde van 345 HINP BS, waarvan 75 voor 

de LTWP.

Mogen wij u ook het antwoord in herinnering brengen dat u gaf op de vraag gesteld door volksvertegenwoor-

diger (PS) Laurent DEVIN (16.04.2013 ref. CRIV 53 COM 713): “De in 2004 gemaakte keuze om consulenten aan 

te werven eerder dan HINP BS had kunnen aanleiding geven tot bepaalde onderlinge discriminaties”.

Mogen wij u tenslotte ook herinneren aan de door u voorziene aanwerving van een honderdtal HINP BS van 

TWP in de loop van de komende jaren, waarvan 27 in 2013.

Voor 2013 werden slechts 15 aanwervingen voorzien, uiteindelijk gebracht op 22 voor het hele land, waarbij 

er 7 per toeval binnengehaald werden wegens gebrek aan geslaagden voor de CCU.

Zelfs de Federale Politie erkende één jaar geleden nog dat het noodzakelijk was gediplomeerden aan te wer-

ven voor het uitvoeren van de gespecialiseerde opdrachten van LTWP.

Wij vragen dat er coherentie zou komen tussen wat aangekondigd wordt en wat beslist wordt, want deze 

maatregelen zijn erg nadelig voor de operationaliteit van de federale politie en vooral voor het welzijn van 

het personeel. Deze ambten moeten opengesteld worden voor mobiliteit.

Vooraleer enige beslissing te nemen inzake syndicale actie, verzoeken wij u, Mevrouw de Minister, om een 

dringend onderhoud aangaande dit onderwerp.

Gelieve de verzekering van onze bijzondere hoogachting te aanvaarden.

E. LEBON

Secretaris-generaal 
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De Nieuwe Pensioenregeling: Een haard 
van onzekerheid en onduidelijkheid?

De Programmawet van 28 december 2011 en 13 de-
cember 2012 die de nieuwe pensioenen regelt heb-
ben op consequente manier het regime van de pen-
sioenen van de overheidssector gewijzigd. 
Een volledig overzicht en gevolgen ervan!
Vele van onze vooral oudere leden stellen zich vra-
gen met  betrekking tot deze wijzigingen. Daarom 
acht SYPOL.BE het nuttig met dit artikel een poging 
te ondernemen om een duidelijke uiteenzetting te 
geven wel wetend dat deze uiteenzetting niet vol-
ledig is omdat er soms uitzonderingsgevallen zijn.
Vooraf wilt SYPOL.BE héél duidelijk stellen dat er 
aan de pensioengerechtigde leeftijd van de colle-
ga’s ex Rijkswacht en (hoofd)inspecteurs ex gerech-
telijke – en gemeentepolitie NIETS verandert:  zij 
kunnen (voorlopig nog ) allemaal op de voorziene 
leeftijden van 54 – 56 – 58 en 60 vertrekken.  Het 
gaat hier dus om ALLE collega’s die vóór 01.04.2001 
in dienst zijn getreden bij één van de drie hiervoor 
geciteerde korpsen.
SYPOL.BE wenst ook te benadrukken dat de pen-
sioengerechtigde leeftijd zeker niet betekent dat 
U op deze gestelde leeftijd zult genieten van uw 
maximumpensioen.  Dit zal afhankelijk zijn van het 
aantal dienstjaren die U op deze datum of leeftijd 
zult hebben.
Daarvoor is het zeer nuttig de hieronder gegeven 
uiteenzetting door te nemen opdat U zoudt weten 
of U al dan niet van dit volle pensioen zult kunnen 
genieten.

Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Om aanspraak te kunnen maken op een pensioen 
van de openbare sector moet het personeelslid 
minstens 5 jaar aanneembare diensten gepresteerd 
hebben.
Het rustpensioen ten laste van de Schatkist wordt 
berekend met volgende formule:

Pensioen =  
referentiewedde x aantal dienstjaren x tantième

Wat wil dit zeggen?
1.  de referentiewedde is de gemiddelde wedde 

die de toekomstige gepensioneerde ontvangen 
heeft gedurende de laatste tien jaren van zijn 
functie. 
Echter, bij wijze van overgangsmaatregel, zal de 
berekening gebeuren op grond van de laatste 
vijf jaar als de toekomstig gepensioneerde 50 
jaar oud was op 01.01.2012.

2.  de dienstjaren zijn deze doorgebracht in dienst 
van de Staat (alle jaren, ook in geval van ge-
mengde loopbaan) (vb: 7 jaar administratief en 
31 jaar politie).  Hierbij wordt de militaire dienst 
als dienstprestatie beschouwd.

Bij het berekenen van het aantal dienstjaren kun-
nen bepaalde beroepen genieten van een  gun-
stiger loopbaanbreuk die “Tantième” wordt ge-
noemd.  Het beroep van politie-ambtenaar geniet 
van deze gunstiger loopbaanbreuk.

Wat is de juiste betekenis en welke waarde heeft 
dit tantième?

Het gewoon tantième is 1/60ste en dit komt overeen 
met een verhogingscoëfficient van 1.  
Het tantième van het operationeel politiepersoneel 
is 1/50ste .  Dit houdt in dat het aantal dienstjaren 
gepresteerd als politiefunctionaris in het verleden 
altijd diende vermenigvuldigd te worden met de 
factor 1,2 waardoor bijvoorbeeld iemand die 30 
dienstjaren had als politiefunctionaris deze 30 jaar 
mocht vermenigvuldigen met de factor 1,2 en dus in 
werkelijkheid geen 30 jaar dienst had maar (30x1,2) 
36 jaar dienst had.  
Het tantième van het CALog personeel is 1/60ste 
.  Dit houdt dus in dat het CALog personeel geen 
verhogingscoëfficient kan toepassen op hun aan-
tal dienstjaren maar dat enkel het effectief aantal 
dienstjaren in rekening wordt genomen voor de be-
rekening van hun pensioen.
HELAAS, bij de invoering van de nieuwe pensioen-
wet wordt serieus afbraak gedaan van het voordeel 
van het tantième in 1/50ste toegekend aan onder an-
dere het operationeel personeel.
Zoals velen onder ons weten wordt dat de mini-
mumpensioenleeftijd vanaf 2012 stelselmatig met 
zes maand per jaar opgetrokken van 60 naar 62 jaar.  
Dit betekent dat vanaf 01.01.2016 de minimumpen-
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sioenleeftijd 62 jaar is daar waar deze vóór de nieu-
we pensioenwet 60 jaar was zoals weergegeven op 
onderstaand schema dat, net als de volgende sche-
matische voorstellingen, terug te vinden is op de 
website van de PensioenDienst Openbare Sector, te 
weten www.pdos.be. Dit eerste schema is wel dege-
lijk de algemene regel.

Op deze algemene regel zijn er twee uitzonderin-
gen voorzien zoals blijkt uit de schema’s hieronder: 
Zij die, afhankelijk van hun leeftijd en afhankelijk 
van het jaar waarin er met pensioen kan worden 
gegaan toch “vervroegd” kunnen vertrekken op 
voorwaarde dat ze ofwel 41 ofwel 42 jaar dienst 
hebben..

Na het bekijken van bovenstaande schema’s komen 
wij graag even terug op het degressieve, zeg maar 
vernietigend karakter van de ons op heden gebo-
den tantième.
Inderdaad, de huidge factor van 1,2 wordt vanaf 
2013 of 2015 degressief bijgesteld om vanaf 2022 
nog een factor van 1,0436 – 1,0500 of 1,0467 over 
te houden naargelang de gestelde pensioenleeftijd.
Bovenstaande tabel toont heel duidelijk aan dat de 
vroegere factor vanaf 2022 te verwaarlozen zal zijn 

en er bij manier van spreken nog weinig of geen 
voordeel meer zal zijn van het huidige tantième.
Wijzen wij ook nog op onderstaande uitleg van 
PDOS waarbij de collega’s die op pensioen kunnen 
gaan vóór 01.01.2022 nog kunnen genieten van een 
“gunstvoordeel” doordat zij de factor mogen ne-
men die van toepassing is het jaar vóór hun oppen-
sioenstelling.

 

Vanaf 2022 zal een politie-ambtenaar een loopbaan 
moeten hebben van 38 jaar, 3 maand en 30 dagen 
om op zijn 62ste te kunnen genieten van een volle 
loopbaan.
Indien de huidige factor was behouden zou die-
zelfde politiefunctionaris in 2022 op vol pensioen 
kunnen gegaan zijn als hij 35 dienstjaren had ( 35 x 
1,2 -42 ).
Dit is een verschil van minimum 3 jaar dat de politie-
functionaris langer zal moeten werken.

SYPOL.BE kan niet begrijpen waarom niet al-
leen de representatieve politiesyndicaten noch 
de andere syndicaten die leden tellen die kon-
den genieten van het huidige tantième aan 
1/50sten hierop niet hebben gereageerd.  
Evenmin begrijpt SYPOL.BE waarom deze vak-
bonden zich ook niet hebben verzet tegen de 
hernieuwde berekening van het pensioen dat 
als ambtenaar in het verleden steeds werd bere-
kend op basis van de gemiddelde wedde van de 
laatste 5 dienstjaren.
Evenmin begrijpt SYPOL.BE waarom deze vakbon-
den zich ook niet hebben verzet tegen de hernieuw-
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de berekening van het pensioen dat als ambtenaar 
in het verleden steeds werd berekend op basis van 
de gemiddelde wedde van de laatste 5 dienstjaren.
U bent er waarschijnlijk van op de hoogte dat deze 
maatregel nog geldt als overgangsmaatregel voor 
alle personen die op 1 januari 2012 al de leeftijd 
van 50 jaar hebben bereikt (die dus geboren zijn 
vóór 1962) en dat deze  dus  de pensioenberekening 
behouden op basis van de gemiddelde wedde van 
de laatste 5 dienstjaren.  
Voor de personen geboren vanaf 1962 gebeurt de 
pensioenberekening op basis van de gemiddelde 
wedde van de laatste 10 dienstjaren.
Het spreekt vanzelf dat dit verlieslatend zal zijn 
voor deze laatste categorie.
SYPOL.BE vindt het zeer spijtig dat de jongere ge-
neratie politiemensen niet kan genieten van dezelf-
de voorwaarden als die van hun oudere collega’s.  
Zeggen we dan nog daarbij dat de huidige insta-
pleeftijd bij de politie hoger ligt dan vroeger.  Ge-
volg hiervan is dat zeer veel jonge collega’s abso-
luut geen vol pensioen gaan genieten op de huidig 
voorziene pensioengerechtigde leeftijd van 58 of 
62 jaar.
Terzelfdertijd waarschuwt SYPOL.BE hier ook dat 
wij deze uiteenzetting neerschrijven onder het 
huidig pensioenstelsel en dit zeker niet meer van 
toepassing zal zijn mocht de Regering de pensioen-
leeftijd in de komende jaren nog veranderen – lees 
“verhogen”.
Regelmatig worden wij gevraagd te willen nagaan 
op welke leeftijd een bepaald lid op vol pensioen 
kan gaan.  Wij zullen daar steeds op ingaan en de 
berekening maken omdat wij als vakbond deze 
dienstverlening willen blijven geven.
Graag echter verwijzen wij naar de reeds geciteerde 
website www.pdos.be waar je op de homepagina 
Uw eigen pensioendatum kunt bepalen.
Op de homepagina zult U de hiernaast afgebeelde 
afbeelding zien staan en daar klikt U op.

Er wordt U in het volgend scherm gevraagd of U 
de berekening “on line” wilt toepassen of gebruik 
wenst te maken van de stand alone versie.  

Wij gebruiken hier verder de “on line versie” en ko-
men terecht in volgend “tussenscherm” en drukken 
op “Bereken Uw eigen Pensioneringsdatum”. 
Nu komen we in het invulscherm terecht zoals hier-
onder wordt weergegeven:

Te volgen werkwijze:
Na het invullen van Uw geboortedatum vult U ver-
volgens in bij de nummers:
1.  De datum waarop U op pensioen wenst te gaan.  

Let er wel voor op dat deze datum minstens één 
dag hoger moet zijn dan deze die moet worden 
ingevuld onder punt 4.  

2.  In het keuzemenu scrolt U naar “Brandweer of 
andere Diensten” omdat deze de berekening in 
tantième van 50sten weergeven.  Politie werd 
hierbij blijkbaar vergeten!

3.  Hier geeft U de datum van indiensttreding op.  
Het is geraadzaam EERST Uw dienstjaren bij de 
politie in te geven en pas daarna deze in andere 
diensten die tantième van 1/60ste hebben.

4.  Hier vult U de laatste datum in waarop U van 
plan bent te werken alvorens op pensioen te 
gaan.  In tegenstelling met de vermelding onder 
punt 1 moet deze datum minstens één dag lager 
zijn dan deze vermeld onder punt 1.

5.  U drukt op “Toevoegen”,
6.  Vervolgens op “Berekenen”,
7.  Naast “7” ziet U het aantal maanden dat U ef-

fectief heeft gewerkt.  
8.  De datum die op het scherm komt is deze waar-

op U van een volledig pensioen kunt genieten.  
Zoals al aangehaald is vanaf 2016 de minimum 
pensioenleeftijd 62 jaar en kan er dan ook op 
pensioen worden gegaan maar dan eventueel 
niet met een volle loopbaan.

Gezien de verschillende toepassingen houden wij 
het hier bij een volledige loopbaan bij de politie en 
het is vanzelfsprekend dat, voor de collega-leden 
die in de privé of andere openbare diensten hebben 
gewerkt waar de berekening in 1/60sten gebeurt, 
SYPOL.Be steeds behulpzaam zal zijn voor een in-
dividuele berekening van de pensioenleeftijd met 
volle loopbaan.

32



Zijn er (diploma)bonificaties?

Er zijn drie soorten bonificatie.  Zo verwerft 
1.  een commissaris die als externe aangeworven 

wordt 5 dienstjaren juist omdat zijn diploma een 
aanwervingsvereiste was.,

2.  een HINP met specialisatie krijgt “slechts” twee 
jaar voor het graduaat dat hij gevolgd heeft, 
zelfs als de studie drie jaar vereiste omdat dit 
graduaat een aanwervingsvereiste is om BS (Bij-
zondere Specialisatie) ) te kunnen zijn.

3.  een inspecteur 2A en / of 2B van de ex GPP krijgt 
ook twee dienstjaren bij vermits bij zijn/haar 
aanwerving vanaf 1991 minimum een graduaat-
sdiploma vereist was.

Let wel:  Deze jaren worden wel aangerekend in 
tantième van 1/60ste !

De Pensioenbonus of wat krijg ik meer als ik langer 
werk?

De pensioenbonus is vervat in de programmawet 
van 28.06.2013 en werd gepubliceerd in het Bel-
gisch Staatsblad van 01.07.2013.
Voor degenen die hiervoor belangstelling hebben 
verwijzen wij opniew naar de website van de Pensi-
oendienst Openbare Sector www.pdos.be waar wij 
als voornaamste zaken onthouden dat:
1.  de opbouw van deze pensioenbonus begint 1 

jaar na de datum waarop een ambtenaar aan 
de voorwaarden voldoet om op vervroegd rust-
pensioen te gaan en eindigt de laatste dag van 
de maand die voorafgaat aan de werkelijke aan-
vang van het pensioen.
Voorbeeld: Iemand die op 1 april 2015 op pen-
sioen kan gaan (60 jaar en 41 jaar dienst) maar 
beslist om verder te werken tot 31 mei 2021 (66 
jaar) bouwt een pensioenbonus op vanaf 1 april 
2016 tot en met 31 mei 2021.

2.  de opbouw van de pensioenbonus dus later be-
gint maar de ambtenaar blijft wel van de pensi-
oenbonus genieten tot na de leeftijd van 65 jaar.

Onthoudt echter dat in het nieuwe systeem een 
ambtenaar geen pensioenbonus meer kan ontvan-

gen zolang hij nog niet aan de voorwaarden voor 
een vervroegd pensioen voldoet.
De pensioenbonus is een forfaitair bedrag toege-
kend per dag van werkelijke prestaties. Zodra men 
tijdens de opbouw een volledig extra jaar heeft ge-
werkt, verhoogt het forfaitair bedrag van de bonus 
voor de nieuwe periode van extra prestaties. 
Het bedrag neemt dus progressief toe wanneer 
men steeds langer werkt. 
De pensioenbonus bestaat dan ook uit 6 verschillen-
de bedragen die toenemen per jaarlijkse schijf van 
12 extra maanden. Vanaf het 6de extra gepresteerd 
loopbaanjaar blijft de bonus onveranderd.
Het nieuwe systeem van pensioenbonus is vanaf 1 
januari 2014 van toepassing

Hoeveel bedraagt deze “Pensioenbonus”?

Wij verwijzen hiervoor naar onderstaande tabel 
die ook terug te vinden is op

http://pdos.fgov.be/pdos/pdf/publications/brochu-
re_bonus_nl.pdf

Zoals aangehaald is bovenstaande uiteenzetting 
een leidraad voor de berekening van Uw vol pen-
sioen.
Van zodra er veranderingen zouden komen zal SY-
POL.BE zeker niet nalaten U hiervan direct op de 
hoogte te brengen want met een nieuwe Regering 
in zicht is het zeker niet uitgesloten dat er nieuwe 
wijzigingen zullen worden doorgevoerd.
Wie toch nog met vragen zit mag mij steeds een e-
mail sturen.

Ruddy Callewaert
pensioen@sypol.be
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Copernic, en dan... ???

Terwijl SYPOL.BE in 2006 gerechtelijke procedures 
inleidde om het «Copernicus vakantiegeld» te ei-
sen publiceerde de overheid, onder druk van deze 
gerechtelijke procedures, die nog steeds hangend 
waren, een Koninklijk Besluit (29.04.2009) om vanaf 
dat jaar aan het operationeel korps een vakantie-
geld van 92% van 1/ 12 van de jaarlijkse bezoldiging 
toe te kennen.

Ja, maar dan…men spreekt over een Koninklijk 
Besluit van 2009 en nu zijn we in 2014! Een beetje 
toelichting graag want ik begrijp het allemaal niet 
meer.

Het jaar 2014 is alleszins goed begonnen voor SY-
POL.BE voor al haar leden maar ook voor het opera-
tioneel korps van de geïntegreerde politie.

Zoals u wellicht al vernomen hebt via ons flashes 
en mededelingen, heeft SYPOL.BE een overwinning 
behaald na een gerechtelijke strijd die gedurende 
jaren werd gevoerd vóór de Raad van State, orgaan 
waarbij onze organisatie het Koninklijk Besluit aan-
vocht van 29 april 2009 tot toekenning van een 
vakantiegeld van 92% van 1/12de van de jaarlijkse 
bezoldiging.  

Voor SYPOL.BE ging het erom dat vanaf het jaar 
2009 het hele operationeel korps een verworven 
recht had om dit vakantiegeld te ontvangen terwijl 
de overheid het slechts in stappen toekende afhan-
kelijk van de graad en de leeftijd.

Een eerste vernietiging kwam er in april 2011 en er 
werd een «herstellend» Koninklijk Besluit genomen 
op 11.06.2011.

Dit was zeker geen gemakkelijke strijd gelet op de 
geldelijke impact en wetend dat bovendien de te-
genpartij (Minister van B.Z. en van Justitie), auteurs 
van de betwiste regelgeving, verscheidene politie-
zones, diverse gemeenten, in het geding zijn tus-

sengekomen om de argumentatie van de overheid 
kracht bij te zetten, evenwel tevergeefs.

De Raad van State heeft dus alle argumenten ge-
volgd die door onze raadslieden werden naar 
voor gebracht en heeft het Koninklijk Besluit van 
11.06.2011 vernietigd, meer bepaald op grond van 
de onwettigheid van de terugwerkende kracht.

De regering was de facto verplicht de geldelijke 
toestand te regulariseren van de duizenden betrok-
ken personeelsleden, meer bepaald het hele opera-
tioneel korps met uitzondering van de agenten van 
politie, de Inspecteurs en de Hoofdinspecteurs die 
57 jaar oud waren op 1 oktober 2008, die in 2010 al 
92% ontvangen hadden.

De federale regering heeft besloten de betaling ten 
laste te nemen van de regularisatie van het vakan-
tiegeld voor rekening van de politiezones. Daartoe 
werd een specifiek Koninklijk Besluit genomen tot 
toekenning van bijzondere dotaties aan de poli-
tiezones. Dit Koninklijk Besluit werd goedgekeurd 
door de Ministerraad van 25 april 2014.

De inlichtingen uitgaande van de SAT Binnenlandse 
Zaken bevestigen ons de betaling aan de politiezo-
nes van het federaal aandeel tegen einde mei 2014, 
terwijl de individuele regularisaties voor de lokale 
en federale politieambtenaren zouden moeten ge-
beuren einde juni 2014.

O.K. ik heb het begrepen, we zullen achterstallig 
vakantiegeld trekken voor 2009 en 2010.

Wanneer ik zeg «we» dan bedoel ik daarmee de 
meerderheid van het operationeel kader die niet 
het correcte percentage getrokken heeft en dat 
de opleg zal krijgen tussen wat het bekwam vanaf 
2009, namelijk 65% van 12/12 van de jaarwedde en 
92% van 1/12 van de jaarwedde.

Ja, maar wie zal uiteindelijk voor die jaren iets krij-
gen en wie niet?

Wel, het is eenvoudig: heel het operationeel korps 
zal de regularisatie krijgen voor 2009 en 2010, met 
uitzondering van:

1.  de agenten van politie die 92% kregen in 2009 
en de inspecteurs die op 1 oktober 2008 de leef-
tijd van 57 jaar hadden : deze zullen niet geregu-
lariseerd worden.

2.  de inspecteurs van politie, ongeacht hun leeftijd, 
die in 2010 92% ontvingen. Zij zullen enkel een 
regularisatie voor 2009 ontvangen.

3.  de hoofdinspecteurs die 57 jaar oud waren op 1 
oktober 2008 en die 92% kregen in 2010. Ook 
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zij zullen een regularisatie krijgen voor het jaar 
2009.

O.K. Dat is niet slecht; Is dat alles?
Wel, neen! Er zijn nog gerechtelijke procedures lo-
pend tegen de Belgische Staat en de Politiezones 
om de betaling van het Copernicus-vakantiegeld te 
eisen tegen 92% op grond van een Koninklijk Be-
sluit van 2003 waarbij de Copernicus-premie werd 
toegekend aan het Calog-personeel van de geïnte-
greerde politie.
Drie gerechtelijke procedures zijn in het stadium 
van beroep en één procedure is nog hangend voor 
de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel . 
Een eerste procedure kan gepleit worden en dat 
zou moeten gebeuren begin 2015. 

Enkel SYPOL.BE zit in die fase van beroep.

De strijd gaat verder op dit front en we zouden in 
het eerste trimester van 2015 moeten vernemen 
waar we aan toe zijn.

Als de leden van SYPOL.BE in dit dossier een over-
winning behalen en indien het Hof de in eerste aan-
leg bekomen uitspraken bevestigt, zal de Regering 
geconfronteerd worden met een regularisatie voor 
de jaren 2002 tot 2008, te weten een bedrag over-
eenkomend met het verschil tussen ongeveer 28% 
en 92% van 1/12 van de jaarlijkse bezoldiging, dus 
bij benadering 64% van 1/12 van de jaarlijkse bruto 
bezoldiging. 
Het zou hier kunnen gaan om individuele bedragen 
in een orde van grootte van 10.000 � of zelfs meer, 
naargelang de categorieën.
Aarzel niet onze website te raadplegen waar de in-
lichtingen aangaande de voortgang van deze pro-
cedures onmiddellijk vermeld worden.

Bernard Jeusette, 
verantwoordelijke juridische Dienst
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Geacht lid, 

Zoals U wellicht weet bedraagt het lidgeld 13,75 EUR per maand en dit sedert 
01.01.2014. 

Om als lid effectief verder te kunnen genieten van de voordelen die SYPOL.BE 
u biedt  -zoals de opname in de diverse rechtsprocedures die SYPOL.BE lopend 
heeft en individuele rechtsbijstand - vragen wij beleefd uw lidgeld te willen 
aanpassen.

Heeft U nog vragen?  Aarzel niet en neem zo snel mogelijk contact op met 
Mevrouw Mangala Hougardy

WEBSITE
Vergeet ook niet onze website www.sypol.be regelmatig te bezoeken waar U 
als geregistreerd gebruiker onmiddellijk op de hoogte zal worden gebracht 
van alle syndicale activiteiten en de stand van zaken in de diverse procedures 
die SYPOL.BE heeft aangespannen!

•	 E-mailadres: admin@sypol.be 

•	 Tel : 0495/47.55.50 

•	  Tot uw dienst van maandag 10:00 uur tot vrijdag 17:00 uur en voor  
DRINGENDE gevallen.

•	 Beschikbaar voor:
•	 Aansluitingen
•	 Domiciliëring 
•	 Betalingen en Terugbetalingen
•	 Betalingen van de voorziene premies
•	 Vragen en bemerkingen in verband met onze internetsite.
•	 Vragen omtrent Copernicus 
•	 Aanpassingen van zowel persoonlijke als professionele gegevens.


