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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
 
Op 4 december 2013 vond het 

onderhandelingscomité 332 plaats met als 

enig agendapunt het voorontwerp tot wijziging 

van de wet op de geïntegreerde politie in 

verband met de optimalisatie van de 

politiediensten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 
 

KRACHTLIJNEN VAN DE 
OPTIMALISATIE 
 
 
De voorzitter van het onderhandelingscomité 

opent de vergadering met naar zijn mening de 

vijf krachtlijnen van het optimalisatieplan: 

 

- De baas wordt meer baas: de 

commissaris-generaal wordt de CEO van 

de politie en bepaalt de strategie. 

- De vereenvoudiging van de structuur van 

de federale politie: minder bazen dus 

minder tussenechelons. 

- Het minder aantal bazen gaan op hun 

beurt dan meer baas zijn:  door de 

schaalvergroting gaan zij meer middelen 

ter beschikking hebben. Bovendien gaan 

DirCo en DirJud specifieke taken krijgen. 

- Diensten die centraal in Brussel nodig zijn 

moeten in Brussel blijven, de andere 

diensten moeten zoveel mogelijk 

gedeconcentreerd worden. 

- De wet heeft als doel een betere 

geïntegreerde politie met een optimale 

werking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET OVERLEG 

 
 
Beperking van de onderhandelbare materie 

Het wetsontwerp omvat in totaal zesendertig artikels. De 

overheid wenst echter enkel te onderhandelen over drie 

artikels van de wetswijzing, namelijk artikel 13, 24 en 27.  

 

 

 

Artikel 13 

Dit artikel wijzigt het artikel 96 van de wet van 7 december 

1998 op de geïntegreerde politie. De mandaathouders van de 

lokale politie kunnen hierdoor voor een éénmaal hernieuwbaar 

mandaat gedetacheerd worden bij de diensten van de federale 

politie die weerslag hebben op de werking van de lokale politie. 

 

Artikel 24 

Dit artikel wijzigt het artikel 108bis van de wet op de 

geïntegreerde politie. 

De hogere officieren van de gedeconcentreerde gerechtelijk 

directie worden benoemd door de Koning na een advies van de 

territoriaal bevoegde procureur-generaal bij het Hof van beroep. 

De andere officieren worden benoemd door de minister.  

De calog personeelsleden van het niveau A worden door de 

minister benoemd of aangeworven door de commissaris-

generaal. 

De andere personeelsleden worden aangeworven door de 

commissaris-generaal of zijn afgevaardigde. 
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Artikel 27 

Dit artikel vervolledigt het artikel 128 van de 

wet op de geïntegreerde politie met twee 

nieuwe alinea’s. 

De eerste alinea handelt over de beperking 

van de mobiliteit tot de leden van de federale 

politie in het kader van het optimalisatieplan 

of structurele reorganisatie binnen de 

federale politie. 

De andere alinea betreft de mobiliteit in geval 

van samensmelting van twee of meerdere 

politiezones. 

 

Sociale maatregelen 

VSOA-politie betreurt het dat er geen 

sociale maatregelen in de uitvoering van 

het optimalisatieplan terug te vinden zijn, 

noch in de wetteksten zelf. 

De commissaris-generaal geeft echter 

haar engagement dat er in de planning op 

korte en lange termijn rekening gehouden 

zal worden met sociale maatregelen voor 

het personeel. 

 

 

 

Ook mogen de calog personeelsleden in 

dit optimalisatieplan niet vergeten worden. 

 

De rol van de AIG 

De AIG zal geïntegreerd worden in de 

FOD Binnenlandse Zaken. Volgens de 

overheid gaat het hier louter over een 

verschuiving van het budget. 

VSOA-politie vreest echter voor een 

nieuwe politiek gecontroleerde 

onderzoeksdienst. 

 

 

ONS STANDPUNT 

 
VSOA-politie is niet akkoord gegaan met het voorontwerp 

van de wijziging van de wet op de geïntegreerde politie om 

volgende redenen: 

 

- De weigering van de minister van binnenlandse zaken om 

te onderhandelen over twaalf andere artikels van dit 

voorontwerp die volgens onze mening wel beschouwd 

mogen worden als onderhandelbare materie. 

- Op basis van de inhoud van de artikels waarover de 

overheid niet wenst te onderhandelen zijn wij van mening 

dat de aangekondigde structurele veranderingen te vaag 

worden omschreven. Deze veranderingen hebben een 

invloed op de werksituatie en de familiale toestand van de 

personeelsleden. 

 

 

 

Op onze vraag wat de toekomst zal zijn van bepaalde 

diensten zoals de Shape, het detachement bij de 

Koninklijke paleizen, de AIG, … krijgen wij geen afdoend 

antwoord. De overheid verwijst steeds naar 

uitvoeringsteksten die vanaf 29 januari 2014 zullen 

verschijnen.. 

- Artikel 13 van het voorontwerp is enerzijds een reëel 

gevaar voor diensten zoals het CIC en het AIK die 

momenteel versterkt worden door personeel uit de lokale 

politiezones. Deze verplichting zou wegvallen. 

Anderzijds zullen bij het wegvallen van de structurele 

detacheringen de vrijgekomen plaatsen moeten opgevuld 

worden door personeelsleden van de federale politie wat 

dan een extra kost is op hun budget. 

- Wij krijgen geen garantie dat de vrijgekomen middelen 

opnieuw worden geïnvesteerd in materieel en personeel 

maar vrezen voor een loutere besparingsmaatregel. 

 

Verder verloop 

Het voorontwerp van de wet wordt overgemaakt aan de Raad 

van State samen met het protocol 332 van het 

onderhandelingscomité en onze belangrijke opmerking 

betreffende de onderhandelingsmaterie. Nadien zal de 

ministerraad het wetsontwerp definitief kunnen goedkeuren. 

 

De uitvoering van het wetsontwerp start vanaf 29 januari 2014. 

De uitvoeringsteksten zijn aan onderhandelingen onderworpen. 


