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PERSCOMMUNIQUÉ  

Loze woorden. 

De douaniers hebben de buik vol van de niet gehouden 

beloftes van de minister van Financiën, en gaan over tot de 

actie op 13 juni. 

Waar blijven de beloofde aanwervingen?  Waar blijft het nodige materiaal en opleidingen?  Waar zijn de 
beloofde regularisaties?  Wanneer gaat men rekening houden met de penibele werkomstandigheden? 

De douaniers  stonden als één man  achter de minister van Financiën  toen deze hen vroeg om deel te 
nemen aan veiligheidsopdrachten, maar worden nu respectloos behandeld. 

De douaniers voeren levensnoodzakelijke opdrachten uit voor de bevolking (veiligheid – terrorisme bestrijding – 
strijd tegen namaak – heffen van antidumping rechten – bescherming van de verbruikersketen …) 

Binnen het kader van deze opdrachten worden grote risico’s gelopen, de douaniers riskeren regelmatig lijf en leden 
teneinde de bevolking te beschermen. 

Desondanks de herhaalde vragen van de douaniers en hun vertegenwoordigers, zijn de nodige maatregelen tot 
verhoging van hun bescherming  niet genomen.  Deze zijn vooral; 

• De versterking van het korps (tot op heden zijn de beloofde aanwervingen nog onbestaande) 

• De organisatie van de broodnodige opleidingen 

• De beschikking hebben over adequaat materiaal 

Maar eveneens  respect voor de beloofde engagementen; 

• Betaling van de verschuldigde vergoedingen 

• De erkenning van de (vorige en toekomstige) belasting voortkomende uit de job. 

En een evenwicht; 

• In compensatie met de gelopen risico’s en een opwaardering van hun risicopremie (in analogie met de andere 
ordediensten) 

Aangezien hun herhaalde verzoeken, nochtans legitiem en redelijk, niet gehoord zijn, zullen de douaniers acties 
starten vanaf woensdag 13 juni. 

De gebeurtenissen van de laatste tijd tonen jammer genoeg dat elke ordehandhaver in uniform een potentiele 
schietschijf is. 

De douaniers vragen gewoon respect en een  evenwaardige behandeling met de andere ordediensten. 
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