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ONDERHANDELINGSCOMITE
Op 18 december 2013 vond het
onderhandelingscomité 334 plaats waarbij
slechts
vier
agendapunten
werden
behandeld. Tussentijds werden de voorzitters
van de vakbonden nog ontboden bij de
Minister van Binnenlandse Zaken.

Wij verduidelijken nogmaals aan de overheid het schijnend
personeelstekort in de labo’s en wijzen hen op hun
verantwoordelijkheid in het raam van welzijn op het werk.
Hierop wordt de vergadering geschorst. De overheid stelt voor om
dit punt te onderbreken en de debatten in de namiddag verder te
zetten zodat de directie DGJ tijd heeft om een concreet en beter
voorstel uit te werken.

– Vincent Gilles – Vincent Houssin

STAKINGSAANZEGGING LABO’S
TECHNISCHE EN
WETENSCHAPPELIJKE POLITIE
Deze stakingsaanzegging is een voortzetting
van
de
debatten
van
het
onderhandelingscomité 333 van afgelopen
maandag 16 december 2013. Wat betreft de
zware criminaliteit engageert DGJ zich om
een provinciale permanentiedienst op te
richten tegen 1 februari 2014. Op 1 januari
2014 zullen een aantal pas afgestudeerde
INP in versterking komen, echter zonder
enige
ervaring.
De
voorgestelde
maarteregelen zijn uiteraard onvoldoende en
wij vragen aan de overheid wie de
verantwoordelijkheid zal nemen indien
onderzoeken, omwille van het ontbreken van
ervaring mislopen. De directeur DGJ
bevestigt
dat
hij
hierin
zijn
verantwoordelijkheid zal nemen.
In het kader van de herplaatsingsronde van
de optimalisatie hebben een aantal
personeelsleden
de
FGP
Antwerpen
aangevraagd. Het zou geen oplossing zijn om
deze personen, wanneer blijkt dat zij geen
interesse vertonen om bij het labo te gaan
werken, ze in deze dienst te werk te stellen.
De overheid stelt dat er op korte termijn geen
andere oplossingen mogelijk zijn.
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Bij de herneming van de debatten geeft de directeur van DGJ aan
dat het de bedoeling is om vanaf 13 januari 2014 de crime in
Antwerpen provinciaal te organiseren. Ook het labo van Leuven zal
versterking krijgen. Men gaat een operationeel evenwicht zoeken
tussen INP en HINP. De directeur DGJ geeft een overzicht van de
permanentiediensten crime tijdens en buiten de bureeluren.
Er volgt een lang en intens debat.
Op vraag van het gemeenschappelijk vakbondsfront VSOA-politie,
NSPV en ACV-OD wordt de vergadering geschorst.
De vakbonden eisen een provinciale organisatie van de diensten
labo en een dringende oplossing voor de personeelstekorten.
De stakingsaanzegging blijft behouden. De gesprekken tussen de
partners worden donderdag en vrijdag verder gezet.
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CONCEPT BASISOPLEIDING INP
In de vernieuwde opleiding INP wordt de
opleiding voor agent van politie volledig
gescheiden van deze vorming. De opleiding
INP wordt opgedeeld in twee grote blokken
met verschillende clusters.
In iedere cluster dient de aspirant voor 80%
aanwezig te zijn. De resterende 20%
afwezigheid dient gemotiveerd te worden.
Men
streeft
naar
een
aanwezigheidspercentage van 100%.
Het portfolio blijft bestaan. VSOA-politie
dringt er op aan om het doel van het
portofolio strikt te bepalen.

De aspirant dient te slagen voor iedere
cluster. Na de twaalf maanden opleiding is
er een probatiestage voorzien van zes
maanden.
VSOA-politie vraagt aan de overheid om
de politiescholen in te lichten dat het
ontwerp van de gewijzigde opleiding niet
definitief is en deze nog het onderwerp zal
uitmaken van onderhandelingen. Ook
stellen wij vast dat er een objectief
probleem is met de samenstelling van de
jury van de examencommissie.

gemeente terug te storten alhoewel dit voor 60% geld is van
de federale overheid?
- Werkt
de
politiezone
momenteel
met
een
personeelsbezetting onder de KUL norm?
- Is het correct dat de gemeenten ene dotatie geven van 60 €
per inwoner terwijl dit elders hoger ligt?
- Is het correct dat de politiezone weigert om Calog leden te
statutariseren?
De lokale overheid stelt dat de gemeenten het bijzonder moeilijk
hebben en dienen te besparen op de politie. Het pensioenfonds
van de politie wordt onbetaalbaar voor de gemeenten. De
gemeentelijke dotaties worden aangepast aan de huidige noden.
De lokale overheid zegt dat het budget voor 2014 nog niet
gekend is net zoals het personeelsbeleid. Statutariseren is
volgens de overheid te duur. Het terugschroeven van de dotaties
is een eenparige beslissing van alle burgemeesters van de
politiezone.

Wij verduidelijken aan de lokale overheid dat er normen zijn
vastgelegd waar de voorzitter van het politiecollege geen
rekening mee houdt. De politiezone kan haar basistaken minder
en minder uitvoeren. De werkdruk voor het personeel neemt toe.
Wij eisen een duidelijk beleidsplan voor de politiezone waarbij de
overschotten op het budget geïnvesteerd moeten worden in de
politie.
De lokale overheid wil een toegeving doen om het
personeelsbestand op te krikken tot aan de KUL norm maar weet
niet hoe ze dit gaan betalen. De rest van hun engagementen zijn
veel te vaag. Er komen geen concrete voorstellen van de lokale
overheid.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront behoudt en activeert haar
stakingsaanzegging voor de PZ Les Arches.

ASPIRANTENMOBILITEIT
STAKINGSAANZEGGING PZ LES
ARCHES
VSOA-politie, NSPV en ACV-OD hebben
een stakingsaanzegging ingediend op
basis van volgende punten waarop wij een
antwoord van de overheid vragen:
- Heeft het politiecollege de beslissing
genomen om 2.000.000 € overschot
van het politiebudget aan de
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Het laatste agendapunt handelt over de aspirantenmobiliteit. Het
resultaat van deze onderhandeling werd reeds uitgebreid
toegelicht in onze newsletter 4/2013.
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