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Een job bij de politie, dat 
is meer dan een beroep. 
24 uur op 24, zeven dagen 
op zeven, zet de politie 
zich in. Dat verdient 
bijzondere aandacht en 
ondersteuning. 
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ACV Politie begeleidt jou door: 
 
 aanwezig te zijn op  

examens en selectie-
proeven waar we jouw 
rechten verdedigen; 
 

 je bij te staan in geval 
van arbeidsongeval en 
evaluatie, niet enkel op 
papier, maar door 
menselijk contact; 
 

 antwoord te bieden op 
allerlei vragen over het 
statuut, met de nodige 
tijd en aandacht voor 
het juiste antwoord; 
 

 haar afgevaardigden op 
de werkvloer, stuk voor 
stuk dragen zij als vrij-
williger onze waarden 
mee uit. Dankzij hun 
sterke inzet en de door- 

 
 

gedreven opleidingen kunnen 
ze je met kennis van zaken 
bijstaan. 
 

 te ijveren voor de veiligheid 
van iedere politieman of  
-vrouw.  
Dat doen we onder andere 
door te werken aan een 
betere uitbouw van de 
psychosociale begeleiding 
voor de politiemensen, 
blijvend de aandacht te 
vestigen op de problematiek 
van agressie en door het 
opvangnet voor ongeschikt-
heid om medische redenen  
te verbeteren. 
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ACV Politie, dat is … 
 

Deel van een groter geheel 
 
ACV Politie behartigt jouw belangen op de werk-
vloer. Wij maken deel uit van ACV Openbare 
Diensten. Als grootste vakbond van het land 
worden wij als volwaardige en betrouwbare 
partner beschouwd door de werkgevers en 
kunnen wij wegen op beslissingen. 
 
Overleg en dialoog 
 
ACV Politie zet in de eerste plaats in op sociaal 
overleg. Actie is altijd het laatste redmiddel. Wij 
gaan voluit voor elke onderhandeling en willen 
samen een oplossing bereiken die voor iedereen 
aanvaardbaar is. Onze mensen doen dat met de 
nodige kennis van zaken en zijn aanwezig op 
diverse overlegcomités, zowel in de politiezones 
als op het federale niveau. 
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ACV Politie, dat is … 
 

Ledenbeweging 
 
De leden maken de vakbond. Met jouw lidmaat-
schap financieren wij onze werking. En hoe groter 
ons ledenaantal, hoe sterker we staan in een 
onderhandeling. 
 
Solidair zijn 
 
Lid zijn van een vakbond, dat is solidair zijn. 
Vakbonden komen op voor de rechten van alle 
werknemers.  
Als individu sta je in een zwakke positie om betere 
arbeidsvoorwaarden te onderhandelen met je 
werkgever. Door lid te worden van een vakbond 
stel je ook niet alleen jouw eigen rechten veilig, je 
medecollega’s worden eveneens beschermd door 
onze collectieve onderhandelingen. 
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Lidgeld 
 

Wist je dat je van jouw leden-
bijdrage het jaar nadien wel tot 
90 euro terugbetaald krijgt?  
Zo betaal je in werkelijkheid 
nauwelijks 10 euro per maand.  
 
Voor dat bedrag ben je lid van 
een vakvereniging die je niet in 
de kou laat staan wanneer je 
echt in de problemen zit. En 
geloof ons, op zoiets moet je 
zeker niet besparen. 
 
Bezoek zeker ook eens de 
website van ACV Openbare 
Diensten om de andere 
categorieën van lidgeld te 
ontdekken. We vragen onder 
meer lagere ledenbijdragen voor 
halftijds werkenden, voor leden 
zonder beroepsinkomen, voor 
werknemers met loopbaan-
onderbreking, … 
 
Vragen over het lidgeld? Onze 
contactgegevens vind je wat 
verder in deze brochure.  
  

Als lid krijg je van ons: 
 
Bescherming 
Als lid van ACV Politie ben je 
beter beschermd tegen een 
eventueel conflict, geschillen 
of onrechtvaardigheden op de 
werkvloer, want desgewenst 
komen wij tussen om te 
bemiddelen, zowel individueel 
als collectief. 
 
Informatie 
Onze leden zijn beter op de 
hoogte van de werksituatie. 
Via onze website, Facebook-
pagina, nieuwsbrieven of 
informatievergaderingen 
geven we belangrijke info 
mee. Daarnaast krijg je tien 
keer per jaar ons razend 
interessant ledenmagazine in 
de bus. 
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Een bredere kijk 
ACV Politie maakt deel uit van de 
grootste overheidsvakbond en 
dat kan tellen. Naast de speci-
fieke informatie voor de politie 
ben je bij ons steeds op de 
hoogte van de laatste actua. 
 
Een moderne vakbond 
ACV Politie wil een moderne 
vakbond zijn waarbij dienst-
verlening centraal staat. Wij 
blijven niet bij de pakken  

 
 
zitten, maar kijken vooruit 
en nemen zelf het voortouw 
om initiatieven te nemen 
met als doel de werksituatie 
voor alle personeelsleden te 
verbeteren.  
 
We besteden bijzondere 
aandacht aan de opvolging 
van de welzijnsdomeinen en 
het respecteren van ons 
statuut. 
 

 
 

  

Overtuigd? 
 

Word lid van ACV Politie 
Ga naar www.acvpolitie.be of scan deze QR-code 

 

Verder in deze brochure vind je het inschrijvingsformulier en een domiciliëringsopdracht. Vul beide documenten duidelijk 
leesbaar in, onderteken ze en maak ze over aan je plaatselijke afgevaardigde.  
En wil je het nog sneller, scan dan de ingevulde en ondertekende formulieren in en mail ze naar ledenwerving@acvpolitie.be. 
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Contact opnemen? 
 
 

Algemene coördinatie 
Joery Dehaes 
Secretaris 
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 
02 208 24 24 en 0476 21 94 79 
joery.dehaes@acv-csc.be 
____________________________________ 

 
Ons algemeen invalspunt ACV Politie 
info@acvpolitie.be  
____________________________________ 

 
Vast afgevaardigden 
Emile Vanelderen 
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 
0475 85 29 48 
emile.vanelderen@acv-csc.be 
____________________________________ 

 
Kristof Ceulemans, vast afgevaardigde 
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 
0473 43 51 41 
kristof.ceulemans@acv-csc.be 
____________________________________ 

 
Pascal Baetens 
Poel 7, 9000 Gent 
0476 86 15 53 
pascal.baetens@acv-csc.be 
____________________________________ 

 
 

 

 
Joeri Crauwels 
Secretaris 
Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 
02 208 24 26 en 0486 69 58 94 
joeri.crauwels@acv-csc.be 
____________________________________ 

 
 
 
 

 
 
Alain Peeters 
Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende 
059 55 25 26 en 0471 30 11 93 
alain.peeters@acv-csc.be 
____________________________________ 

 
Manu Gilmont 
Mgr. Broekxplein 6 te 3500 Hasselt 
0477 99 04 53 
manu.gilmont@acv-csc.be 
____________________________________ 
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