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Naar aanleiding van de in Parijs  gepleegde aanslagen en de verhoging van de terreurdreiging naar 

niveau 3 (OCAD) heeft de minister van binnenlandse zaken  een buitengewone maatregel getroffen 

om af  te wijken van de organisatie van de werktijd en overweegt hij het politiepersoneel  de 

mogelijkheid  te bieden om de in 2015 niet opgenomen  jaarlijkse vakantiedagen over te dragen  tot 

31 mei 2016, in plaats van normaal tot 1 april 2016. 

Op het overleg van 17 november heeft de ACOD toch willen onderstrepen  dat het effectieve 

personeelstekort op het terrein  de echte reden is  waarom verlofdagen worden overgedragen, omdat  

dit tekort de politiemensen nu in deze moeilijke dagen tot overuren verplicht. 

De ACOD herhaalt haar standpunten over de geïntegreerde politie, nl.: 

- Naleving van de rustperiodes na een lange werkperiode, 

- Een objectieve analyse van de inzet van extra personeel in deze eindejaarperiode 

- Een bijzonder budget voor de lokale besturen en de lokale politie ter versterking van de rol 

van de eerstelijnsactoren, waartoe de wijkinspecteurs, de sociale werkers, enz. behoren  

- Een toereikend budget om fase 4 van d federale politie voor 100% - en niet voor 60% - te 

kunnen optimaliseren 

- Effectieve aanwerving in de 3428 vacante plaatsen bij de federale politie, volgens het nieuwe 

kader  dat is vastgelegd in het  koninklijke besluit TO3, verschenen op 30 oktober 2015, 

- Een groter budget om  het individuele en collectieve materiaal van alle politiemensen te 

verbeteren, 

- Meer middelen voor de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie, 

-  Bijkomende middelen om de infrastructuur te verbeteren, 

-  Een beleid om de knowhow door te geven  

We hebben het overleg opgeschort en geëist dat de minister van binnenlandse zaken aanwezig is 

tijdens de debatten met de vakorganisaties. 

De ACOD eist dat de regering schikkingen treft ter versterking van de openbare diensten, het 

bindmiddel van onze samenleving… 
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