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1860186018601860 : eerste  vakbonden  eerste  vakbonden  eerste  vakbonden  eerste  vakbonden  voor industriearb
1885188518851885 : oprichting BWPBWPBWPBWP
1887 : Nijverheid1887 : Nijverheid1887 : Nijverheid1887 : Nijverheid---- en arbeidsraad en arbeidsraad en arbeidsraad en arbeidsraad (W 16.8.87)
1892189218921892 : Hogere Arbeidsraad (Hogere Arbeidsraad (Hogere Arbeidsraad (Hogere Arbeidsraad (KB 7 .4.1892) 
1898:  1898:  1898:  1898:  Syndicale CommissieSyndicale CommissieSyndicale CommissieSyndicale Commissie, binnen de BWP
1912191219121912 : AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen ChristelijkChristelijkChristelijkChristelijk VakverbondVakverbondVakverbondVakverbond
1919191919191919 : eerste paritaire comitparitaire comitparitaire comitparitaire comitééééssss
1920192019201920 : Nationale Centrale der Liberale Nationale Centrale der Liberale Nationale Centrale der Liberale Nationale Centrale der Liberale 

Vakbonden  Vakbonden  Vakbonden  Vakbonden  (NCLV)

1944 :1944 :1944 :1944 : Sociaal PactSociaal PactSociaal PactSociaal Pact
1944 tot 19481944 tot 19481944 tot 19481944 tot 1948: Nationale ArbeidsconferentiesNationale ArbeidsconferentiesNationale ArbeidsconferentiesNationale Arbeidsconferenties
1944: 1944: 1944: 1944: Voorlopige Bedrijfsorganisatie Voorlopige Bedrijfsorganisatie Voorlopige Bedrijfsorganisatie Voorlopige Bedrijfsorganisatie 

sectoriële  economische raden
1944194419441944: Algemene Paritaire Raad Algemene Paritaire Raad Algemene Paritaire Raad Algemene Paritaire Raad (KB 

19.12.44)
1945: 1945: 1945: 1945: vaststelling statuut paritaire comités 

(BW 9 juni 1945)
1946: 1946: 1946: 1946: Algemeen Reglement voor de Algemeen Reglement voor de Algemeen Reglement voor de Algemeen Reglement voor de 

ArbeidsbeschermingArbeidsbeschermingArbeidsbeschermingArbeidsbescherming



1948: 1948: 1948: 1948: OOOOrganisatie van het bedrijfsleven, 
Centrale Raad v het bedrijfsleven, Centrale Raad v het bedrijfsleven, Centrale Raad v het bedrijfsleven, Centrale Raad v het bedrijfsleven, 
de Sectoride Sectoride Sectoride Sectoriëëëële Bedrijfsraden le Bedrijfsraden le Bedrijfsraden le Bedrijfsraden en de 
Ondernemingsraden Ondernemingsraden Ondernemingsraden Ondernemingsraden ((((W....20 .09.48)

1952 :1952 :1952 :1952 : Nationale Arbeidsraad Nationale Arbeidsraad Nationale Arbeidsraad Nationale Arbeidsraad en ComitComitComitComitéééés s s s 
voor voor voor voor veiligheid, hygiveiligheid, hygiveiligheid, hygiveiligheid, hygiëëëëne en ne en ne en ne en 
verfraaiing der werkplaatsenverfraaiing der werkplaatsenverfraaiing der werkplaatsenverfraaiing der werkplaatsen (Wet 
29.05.52) 

1952:1952:1952:1952: Veiligheidswet van 10 juni 1952
1968:1968:1968:1968: wet van 5 .12.1968 betreffende de 

collectieve arbeidsovereenkomsten collectieve arbeidsovereenkomsten collectieve arbeidsovereenkomsten collectieve arbeidsovereenkomsten 
en de paritaire comiten de paritaire comiten de paritaire comiten de paritaire comitééééssss

1996199619961996: welzijnswet van 4 augustus 1996

1910191019101910 eerste erkenning vakbonden erkenning vakbonden erkenning vakbonden erkenning vakbonden (VerkeersW)

professionele vakbondenprofessionele vakbondenprofessionele vakbondenprofessionele vakbonden

1921192119211921 VerenigingsvrijheidVerenigingsvrijheidVerenigingsvrijheidVerenigingsvrijheid /verdedigen beroepsbel

afschaffing artikel 310 SWB (wetten 24.5.21)

1926192619261926 paritair samengestelde commissiesparitair samengestelde commissiesparitair samengestelde commissiesparitair samengestelde commissies

1937193719371937 statuut van het Rijkspersoneel statuut van het Rijkspersoneel statuut van het Rijkspersoneel statuut van het Rijkspersoneel (W 2.10.37)

personeelsraden personeelsraden personeelsraden personeelsraden (W 14.12.37)

1949194919491949 syndicaal statuut van het Rijkspersoneel. 
Personeelsraden worden ssssyndicale raden yndicale raden yndicale raden yndicale raden 
van adviesvan adviesvan adviesvan advies (RB 11.7.49)

1955955955955 syndicaal statuut van de overheidsdiensten syndicaal statuut van de overheidsdiensten syndicaal statuut van de overheidsdiensten syndicaal statuut van de overheidsdiensten 
(KB 20.6.55) 

� 1961 1961 1961 1961 provinciale en plaatselijke besturen provinciale en plaatselijke besturen provinciale en plaatselijke besturen provinciale en plaatselijke besturen (W 
27.7.61)(KB 2.8.66 en 20.8.69)

� RijkswachtRijkswachtRijkswachtRijkswacht: verbod Synd en gesloten advies
� Gerechtelijke politieGerechtelijke politieGerechtelijke politieGerechtelijke politie: gesloten adviserend
� Vanaf 1962196219621962: feitelijke, onderhandelingen en 

sociale programmatie-akkoorden
� Syndicale statuut Syndicale statuut Syndicale statuut Syndicale statuut van 19.12.1974
� UitvoeringsB van 28.9. 84 en 29.8. 85
� Ratificatie in 1990199019901990 van het Europees sociaal het Europees sociaal het Europees sociaal het Europees sociaal 

handvest handvest handvest handvest : stakingsrecht in OA wettelijk 
erkend



1952195219521952 Cons Com Cons Com Cons Com Cons Com van de onderOffr vd Gd
1964196419641964 verbroedering verbroedering verbroedering verbroedering van de Rijkswacht (1934)

Nat Verbond van het RijkswachtpersNat Verbond van het RijkswachtpersNat Verbond van het RijkswachtpersNat Verbond van het Rijkswachtpers
1965196519651965 Cons Com Cons Com Cons Com Cons Com voor het RijkswachtPers 
1971197119711971 Nat Synd  van het Rijkswachtpers  Nat Synd  van het Rijkswachtpers  Nat Synd  van het Rijkswachtpers  Nat Synd  van het Rijkswachtpers  (NSRP)
1973197319731973 Syndicale Fed van de Belgische Rw Syndicale Fed van de Belgische Rw Syndicale Fed van de Belgische Rw Syndicale Fed van de Belgische Rw (SFBR)

Syn dvoor de Vooruitgang vh Syn dvoor de Vooruitgang vh Syn dvoor de Vooruitgang vh Syn dvoor de Vooruitgang vh 
RwpersRwpersRwpersRwpers Alg Synd voor de Rwdiensten Alg Synd voor de Rwdiensten Alg Synd voor de Rwdiensten Alg Synd voor de Rwdiensten 
(ASRD)
1978 1978 1978 1978 Syndicaal statuut v 11.07.78Syndicaal statuut v 11.07.78Syndicaal statuut v 11.07.78Syndicaal statuut v 11.07.78

NSRP, ACOD en CCOD Repr, SFBR 
in 92
1998199819981998 SFBR wordt VSOA Groep XV VSOA Groep XV VSOA Groep XV VSOA Groep XV ---- De De De De 

FederatieFederatieFederatieFederatie

1920192019201920 aantal gemeentelijke politiekorpsen stijgt
1934193419341934 Algemene Rijkspolitie 
vanaf 1945 vanaf 1945 vanaf 1945 vanaf 1945 politieverbroederingen

traditionele Synd (ACOD, CCOD,VSOAACOD, CCOD,VSOAACOD, CCOD,VSOAACOD, CCOD,VSOA) bij LRB
1988198819881988 Binnen VSOA :autonome sector gemeentePol(NSPautonome sector gemeentePol(NSPautonome sector gemeentePol(NSPautonome sector gemeentePol(NSP)
Andere professionele syndicaten van de gemeentePol
• Nationaal Syndicaat Nationaal Syndicaat Nationaal Syndicaat Nationaal Syndicaat van de Belgische Pol van de Belgische Pol van de Belgische Pol van de Belgische Pol (NSBP);
• Syndicale federatie van politiebeambten van het 

Brussels Gewest en uitbreiding, of Syndicale Syndicale Syndicale Syndicale 
federatie van de Belgische politiedienstenfederatie van de Belgische politiedienstenfederatie van de Belgische politiedienstenfederatie van de Belgische politiediensten;

• FFFFééééddddéééération wallonne des syndicats de policeration wallonne des syndicats de policeration wallonne des syndicats de policeration wallonne des syndicats de police; 
• GPCGPCGPCGPC----17171717, in de kleinere gemeenten
• K. Fed van de Comm en adjunctK. Fed van de Comm en adjunctK. Fed van de Comm en adjunctK. Fed van de Comm en adjunct----commissarissen commissarissen commissarissen commissarissen 

vd Gemeentepolitie vd Gemeentepolitie vd Gemeentepolitie vd Gemeentepolitie 

1919191919191919 Oprichting GPP (Wet van 7.04.19)
1949194919491949 Par Commissie v Advies Par Commissie v Advies Par Commissie v Advies Par Commissie v Advies (30.5.49)
1956195619561956 Syndicaal statuut Syndicaal statuut Syndicaal statuut Syndicaal statuut (KB  21.2.56)

syndicale raad van advies
gesloten statuut adv karakter

Autonome Vakbond van de Gerechtelijke PolAutonome Vakbond van de Gerechtelijke PolAutonome Vakbond van de Gerechtelijke PolAutonome Vakbond van de Gerechtelijke Pol
bij de politiehervorming bij de politiehervorming bij de politiehervorming bij de politiehervorming samen met de 
Syndicale Federatie van de Belgische 
Politiediensten en wordt Sypol.beSypol.beSypol.beSypol.be



Enkel bij de gemeentePol en sinds 89 bij de Rw
ACOD ACOD ACOD ACOD ----PolitiePolitiePolitiePolitie

vakcentrale van het ABVV
ACV ACV ACV ACV ---- Openbare diensten Openbare diensten Openbare diensten Openbare diensten –––– PolitiePolitiePolitiePolitie

Voor 2005 , CCOD 
VSOAVSOAVSOAVSOA---- PolitiePolitiePolitiePolitie

ontstaan uit Nationale sector Pol vh VSOA 
en Syndicale Federatie van de Belgische 
Rijkswacht (SFBR), sinds 1998 VSOA, 
GROEP XV – DE FEDERATIE

Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD)Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD)Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD)Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD)

wet van 24 maart 1999wet van 24 maart 1999wet van 24 maart 1999wet van 24 maart 1999
• één onderhandelingscomité en één hoog 

overlegcomité
• per politiezone en per provincie 

basisoverlegcomités
vier representatieve vakbonden vier representatieve vakbonden vier representatieve vakbonden vier representatieve vakbonden 
• ACOD ACOD ACOD ACOD ----Politie, Politie, Politie, Politie, 
• ACV ACV ACV ACV ---- Openbare diensten Openbare diensten Openbare diensten Openbare diensten ---- Politie, Politie, Politie, Politie, 
• VSOA VSOA VSOA VSOA ---- PolitiePolitiePolitiePolitie
• NSPVNSPVNSPVNSPV
twee erkende vakbonden: twee erkende vakbonden: twee erkende vakbonden: twee erkende vakbonden: 
• Sypol.be Sypol.be Sypol.be Sypol.be 
• NUODNUODNUODNUOD

�verplichting tot syndicaal overleg verplichting tot syndicaal overleg verplichting tot syndicaal overleg verplichting tot syndicaal overleg 

�voorwaarden om te worden erkendvoorwaarden om te worden erkendvoorwaarden om te worden erkendvoorwaarden om te worden erkend

�erkenning vakbondsafgevaardigden erkenning vakbondsafgevaardigden erkenning vakbondsafgevaardigden erkenning vakbondsafgevaardigden 
en contingentering faciliteitenen contingentering faciliteitenen contingentering faciliteitenen contingentering faciliteiten

�wettelijk ronselverbodwettelijk ronselverbodwettelijk ronselverbodwettelijk ronselverbod

�voorwaardelijk stakingsrechtvoorwaardelijk stakingsrechtvoorwaardelijk stakingsrechtvoorwaardelijk stakingsrecht

�politiesyndicaten zijn uitgegroeid tot 
verplichte partner id beleidsvoeringverplichte partner id beleidsvoeringverplichte partner id beleidsvoeringverplichte partner id beleidsvoering



� Representativiteit, syndicalisatiegraad en verdediging van Representativiteit, syndicalisatiegraad en verdediging van Representativiteit, syndicalisatiegraad en verdediging van Representativiteit, syndicalisatiegraad en verdediging van 
nietnietnietniet----gesyndiceerdengesyndiceerdengesyndiceerdengesyndiceerden

◦ Collectieve acties enkel door erkende syndicaten

� Gesprekspartners bij syndicaal overlegGesprekspartners bij syndicaal overlegGesprekspartners bij syndicaal overlegGesprekspartners bij syndicaal overleg

◦ Rol van de VVSG, de AVCW, de VSGB, de VCLP en de 
Adviesraad voor burgemeesters

� Aard van de relatie van de syndicaten met de overheidAard van de relatie van de syndicaten met de overheidAard van de relatie van de syndicaten met de overheidAard van de relatie van de syndicaten met de overheid

◦ Geschillenbeslechting, Procedures en termijnen 

� Grenzen van het syndicaal overlegmodelGrenzen van het syndicaal overlegmodelGrenzen van het syndicaal overlegmodelGrenzen van het syndicaal overlegmodel

◦ Minimale dienstverlening

� Beschikbaarheid voor de politiewerkingBeschikbaarheid voor de politiewerkingBeschikbaarheid voor de politiewerkingBeschikbaarheid voor de politiewerking

� Draagvlak van de syndicale stellingnames Draagvlak van de syndicale stellingnames Draagvlak van de syndicale stellingnames Draagvlak van de syndicale stellingnames 

� Invloed en macht van de syndicatenInvloed en macht van de syndicatenInvloed en macht van de syndicatenInvloed en macht van de syndicaten

� Deontologie van de middelen


