
Volledige steun van onze collega’s bij de Politie (12-10-2018) – Perscommuniqué 
De NUOD (Nationale Unie der Openbare Diensten is een representatieve autonome syndicale organisatie in het het  Sectorcomité II - Financiën ( 
ingevolge artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 19 december 1974) en gemachtigd in het geheel van het federaal openbaar ambt. 

PERSMEDEDELING 

Volledige steun van onze collega’s bij de Politie 

NUOD wenst een volle steun toe te zeggen aan de politiecollega’s die vrijdag 12 oktober in actie gaan. 

Nu vrijdag gaan vele politiemensen in stiptheidsactie in ons land.  Met deze actie verzetten zij zich in het 
bijzonder tegen de afbraak van hun statuut, klagen ze het personeelstekort aan, naast de verslechtering van 
hun arbeidsvoorwaarden en het gebrek aan respect van politiekers. 

Het geheel federaal openbaar ambt is natuurlijk bedreigd door deze gevaren. 

NUOD steunt uiteraard ten volle de politiecollega’s in dit gevecht. 

Rony Meykens (voorzitter NUOD Financiën): 

De onophoudelijke aanvallen op het federaal openbaar ambt in België zijn onaanvaardbaar. 

We kunnen de hervorming van het statuut van minister Vandeput niet tolereren.  De minister ontkent de 
geschiedenis van het statuut, in het leven geroepen...als bescherming tegen politieke tussenkomst en om het 
algemeen belang boven alles te stellen. 

Het zou een enorme sociale achteruitgang zijn hieraan een einde te stellen en zo terug te keren naar 
vriendjespolitiek met permanente druk op de ambtenaren, zonder enige meerwaarde voor de dienstverlening 
voor de burger!   

Heel vaak op basis van clichés of ideologie van het verleden, zonder echt objectief voor de openbare 
dienstverlening. 

De politie is nu in actie.  Zonder gepaste reactie van minister Vandeput, zullen andere federale ambtenaren 
vanzelfsprekend de beweging vervoegen.  
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