




Artikel 19 en 27 Grondwet

• Artikel 19: 

– Vrijheid van mening!

• Artikel 27: 

– De Belgen hebben het recht van vereniging!

• Dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel 

worden onderworpen !



Even belangrijk is het feit

dat SYPOL.BE 

een ERKENDE vakbond is

omdat het aan 

alle voorwaarden voldoet om 

erkend te zijn!



1. Arrest 94 / 2008 van het Grondwettelijk Hof

2. Vonnis in eerste aanleg d.d. 28.09.2010

3. Vonnis in eerste aanleg d.d. 13.04.2011

4. Arrest 140/2011 van het Grondwettelijk Hof



SYPOL.BE heeft bij menige herhaling statutaire 

onrechtvaardigheden blootgelegd,

aangeklaagd en vooral …GELIJK gekregen!

Meer dan ELF JAAR na de “éénmaking” is de 

wetgever(?) er wetens en/of willens nog NIET in 

geslaagd te verhelpen aan alle “evenwichtstoornissen” 

die er sinds de hervorming tussen de leden van de drie 

voormalige korpsen van de algemene politie zijn 

ontstaan. 

Getuigen daarvan zijn de verschillende arresten en 

vonnissen bij de Rv1ste Aanleg, Raad van State en het 

Grondwettelijk Hof zoals onder andere de vonnissen 

en/of arresten 102/2003, 180/2006, 12/2007, 27/2007, 

94/2008, 153/2008, … 



Arrest 94/2008 d.d. 26.06.2008

• Het Grondwettelijk Hof vernietigt de 

artikels 2 en 3 van de wet van 02.06.2006.



Vonnis in eerste aanleg d.d. 28.09.2010

• Veroordeling van de Belgische Staat 

tot de betaling van de 

Copernicuspremie

aan de federale politieambtenaren

voor de jaren 

2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 en 

2007

Wordt vervolgd op 12.06.2012 !!!



Vonnis in eerste aanleg 

d.d. 13.04.2011

Vernietiging 

van artikel 37 van de wet van 03.07.2005 

wegens onjuiste toepassing van de 

“Wet VESALIUS” 

waarbij 120 politieambtenaren 

afkomstig uit de voormalige GP (laureaten 2D) 

werden benadeeld.



Arrest 140/2011 d.d. 27.07.2011

Betreft de zogezegde horizontale inlassing van 
de leden ex R.W. die met de “Oranje loper” bij 

overgang naar het 

O-kader NIET onderworpen werden aan de 
drietstappenregeling maar waar 

ALLE leden van de ex LP en GP deze 
driestappenregeling WEL dienden te 

ondergaan.

QUID: 3-stappenregeling HCP’s?



Arresten en/of vonnissen 

bekomen door 

de representatieve vakbonden???

Met andere woorden:

Welke stappen ondernamen zij om 

deze ongelijkheden bij hun leden 

aan te kaarten?



Nog te verwachten vonnissen – 1 -

Augustus 2010

nieuw beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van 
State tegen het koninklijk besluit van 11 juni 2011 ‘tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende 
vaststelling van het vakantiegeld voor het personeel van de 
politiediensten’.

Reden:

Dit koninklijk besluit is bijzonder nadelig voor een zeer groot 
deel van de leden van het operationeel kader, omdat het 
koninklijk besluit het bedrag van hun vakantiegeld, voor de 
jaren 2009 en 2010, respectievelijk beperkt tot 65% en 92% 
van één twaalfde van hun jaarloon, terwijl terzelfder tijd de 
leden van de CALog voor de twee betrokken jaren, het 
volledige vakantiegeld ontvangen!



Nog te verwachten vonnissen – 2 -

Procedure is opgestart 

om evenzeer 

de premie ‘Copernicus’ 

met terugwerkende kracht 

voor de jaren 2008 tot 2010 

te verwerven zoals we deze nu al 

voorlopig toegekend krijgen voor de 

jaren 2002 t/m 2007.



PLANNING

Indien de toepassing van 

art. 88 van de wet van 28-12-2011 (Pensioenwet) 

van kracht blijft zal SYPOL.BE 

zeer zeker een nieuwe procedure inspannen 

teneinde deze ongelooflijke ongelijkheid 

aan te klagen en te horen vernietigen.

Het betreft hier een toepassing van artikel 3 van de wet van 
30.03.2001 waarbij het officierenkader ( ENKEL de 

commissarissen ex GP en lokale politie ) en alle leden van het 
administratief en logistiek kader, genieten van het 

opruststellingstelsel dat toepasbaar is op de functionarissen 
van de Algemene administratie van de staat terwijl ALLE 

(hoofd)commissarissen van de ex-Rijkswacht kunnen blijven 
genieten van hun opruststelling aan 54 – 56 of 58 jaar.



Na 

een jarenlange strijd, 

al gewonnen rechtszaken en 

de nog lopende en 

de te verwachten rechtszaken 

hier zonet uiteengezet is het aan 

IEDEREEN hier aanwezig te 

oordelen of er nog nood is aan een 

niet-representatieve vakbond,

omdat …



ik,

samen met vele 

anderen,

mijn eerdere vraag 

herhaal:



Wat hebben 

de representatieve 

vakbonden gedaan tegen al 

dit onrecht 

en 

deze ongelijkheden ?



Alle besproken 

Vonnissen en Arresten 

kunnen volledig worden gelezen 

op onze website

www.sypol.be

http://www.sypol.be/

