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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 13 april 2016 vond het hoog 

overlegcomité 164 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

DGA/SPC – RISICOANALYSE 
“INTERVENTIE” 
 
De risicoanalyse werd opgesteld door een 

werkgroep op basis van de gevaren en risico’s 

van de interventiedienst van SPC Brussel. Het 

resultaat van deze risicoanalyse dient als 

startdocument voor de risicoanalyses van de 

andere diensten van SPC. 

De risicoanalyse resulteerde in totaal in 73 

verbeterpunten. Deze items worden 

opgenomen in het jaaractieplan en het globaal 

preventieplan. 

 

DGA/SPC – RISICOANALYSE 
“ONTHAAL” 
 
Voor de risicoanalyse onthaal van de diensten 

van SPC werd de dienst onthaal van de SPC 

Antwerpen als voorbeeld gebruikt. Ook hier kan 

de risicoanalyse gebruikt worden voor de 

andere onthaaldiensten van SPC met 

aanpassingen indien dit nodig is. 

Deze risicoanalyse bracht 8 verbeterpunten 

aan het licht. Deze items worden eveneens 

opgenomen in het jaaractieplan en het globaal 

preventieplan. 

 

FUNCTIEPROFIELEN DGA: DAO, 
SPC, LPA, DAH, DAS, VDKP 
 
VSOA Politie weigert deze functieprofielen te 

behandelen zolang er geen voorrang wordt 

gegeven    aan    het    personeelstekort    van 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inspecteurs en hoofdinspecteurs. De andere vakorganisaties 

volgen ons standpunt. 

 

FUNCTIEPROFIELEN DRL : NIVEAU B “ASSET 
MANAGEMENT” 

 
Wij hebben geen opmerkingen op de inhoud van het functieprofiel. 

 

STAND VAN ZAKEN ERETEKENS 

 
De overheid erkent dat er een achterstand is van 12 jaar voor de 

toekenning van eervolle onderscheidingen en burgerlijke 

eretekens. Er is momenteel ook een tekort aan personeel op de 

kanselarij en het ontbreekt aan medewerking van een aantal 

politiezones. 

Het directiecomité zal op de hoogte gebracht worden van de 

problemen over de uitreiking van eretekens. 

 

 

VARIA 

 
De overheid geeft een overzicht van de problemen met de dekking 

van het Astrid netwerk, voornamelijk bij de diensten van SPC in 

Antwerpen en Henegouwen. 

In de stations worden bijkomende antennes en doorschakelingen 

geïnstalleerd waardoor de problemen tegen mei 2016 volledig 

opgelost zouden zijn. 

Er wordt ook nog een oplossing gezocht voor de verbinding op de 

treinen zelf. Het plaatsen van bijkomende masten langsheen de 

sporen is budgettair niet haalbaar. 

Wij wensen ook een overzicht van alle eenheden van de federale 

politie met betrekking tot de vormingen conform de GPI 48. De lijst 

wordt ons ter beschikking gesteld op het HOC van mei 2016. 
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