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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
Op 15 januari 2014 vond het 

onderhandelingscomité 335 plaats in 

aanwezigheid van een vertegenwoordiger 

van de staatssecretaris voor 

ambtenarenzaken en modernisering van de 

openbare diensten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

STAND VAN ZAKEN IN VERBAND 
MET HET VAKANTIEGELD 
 
De overheid beseft dat het dossier van het 

vakantiegeld een haalbare kaart is voor het 

personeel. Het dossier wordt volgende week 

besproken in het kernkabinet. 

 

SAMENVOEGING VAN DIENSTEN 
ONDER DE ZUIL DGJ 
 
VSOA-politie vraagt een apart debat in 

verband met de samenvoeging van de 

diensten CGSU, GIS en de staatsveiligheid 

onder de gerechtelijke directie. 

De overheid neemt ons voorstel in beraad. 

 

SECTORAAL AKKOORD 2013-2014 
 
Als vervolg van het OHC 326 wordt door de 

voorzitter van het OHC een stand van zaken 

gegeven met betrekking tot het sectoraal 

akkoord 2013-2014. 

 

1. Zichtbaar maken van de anciënniteit 

De overheid heeft geen bezwaar tegen het 

invoeren van tussengraden om het gevoel 

van “fin de carrière” te vermijden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OGP bevoegdheid voor INP recherche 

Geen bezwaar van de overheid om op deze wijze de werking 

van de recherchediensten te optimaliseren. 

 

3. Verminderde prestatie wegens medische reden 

De overheid stemt toe om dit stelsel aan te passen naar analogie 

van het federaal openbaar ambt. 

 

4. Proeven sociale promotie Calog 

De overheid engageert zich om de proeven op regelmatige basis 

te organiseren. (om de twee jaar) 

 

5 .Geldigheidsduur brevetten sociale promotie Calog 

De brevetten krijgen een geldigheid van onbepaalde duur. Dit 

geldt ook voor de reeds behaalde brevetten. 

 

 

 

 

 

6. Frequentie directiebrevet 

Ook hier engageert de overheid zich om de proeven op 

regelmatige basis te organiseren, om de twee jaar tenzij aan de 

kaderbehoeften voldaan is. 

 

7. Werkherneming na een arbeidsongeval 

In een aantal gevallen kan een personeelslid aanspraak maken 

op schadeloosstelling voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (cfr. 

GPI 36). De overheid heeft hier geen bezwaren over. 

 

  

28.01.2014 
Jaargang 02 • Nummer 11 

NEWSLETTER 
VSOA-POLITIE • Nationale Zetel 



  

 
www.vsoa-pol.be  2 

8. Reglementair kader voor 

ordemaatregelen 

De overheid is zich bewust van de noodzaak 

voor een reglementair kader in verband met 

de ordemaatregelen. Dit moet de geldigheid 

van de procedure en de eerbiediging van de 

wederzijdse rechten en plichten versterken. 

 

9. Sociale maatregelen bij het 

optimalisatieplan van de politie 

VSOA-politie heeft een uitgebreid document 

met voorstellen overgemaakt aan de 

commissaris-generaal. 

De overheid vraagt zich af of dit opgenomen 

moet worden in de sectorale 

onderhandelingen. 

VSOA-politie is van oordeel dat de algemene 

principes van de optimalisatie vervat moeten 

zijn in het sectoraal akkoord. De overheid 

neemt haar beslissing in beraad. 

 

10. Omzendbrief syndicaal statuut 

VSOA-politie ijvert voor een efficiënter kader 

voor de relaties tussen de verschillende 

overheden en de vertegenwoordigers van 

het personeel. 

Vaak worden afgevaardigden die opkomen 

voor het algemeen belang bedreig door de 

overheid, zien zij hun carrièremogelijkheden 

teniet gaan of worden zij herplaatst binnen de 

organisatie onder het mom van artikel 44. 

 

 

 
 

 

Vooral op lokaal niveau in bepaalde 

politiezones bestaat er een syndicaal 

misprijzen waardoor de harmonieuze 

samenwerking tussen overheid en vakbond 

moeilijk is. 

Binnen de federale politie wordt de werking 

van de provinciale overlegcomités als 

disfunctioneel ervaren. VSOA-politie vraagt 

een hervorming van deze federale BOC’s. 

Omwille van deze redenen zal er een 

omzendbrief worden gepubliceerd met 

betrekking tot het syndicaal statuut binnen de 

geïntegreerde   politie. Het  doel   van   deze 

verduidelijkingen in een omzendbrief is bij te dragen tot het 

optimaliseren van de sociale dialoog en de werking van de 

diensten en het verhogen van het welzijn, de veiligheid en de 

hygiëne op het werk. 

De inhoud van deze omzendbrief wordt uitvoerig besproken en wij 

laten op verschillende punten de teksten aanpassen. 

VSOA-politie vindt het bijvoorbeeld essentieel dat een weigering 

van het syndicaal verlof onmiddellijk en duidelijk gemotiveerd wordt 

meegedeeld aan de afgevaardigde. 

Een ander voorbeeld is een artikel dat op onze vraag wordt 

toegevoegd: “het spreekt voor zich dat de syndicale afgevaardigde 

niet anders mag behandeld mag worden omwille van zijn/haar 

syndicale activiteiten”. 

 

De overheid wenst dan ook tijdens een volgend 

onderhandelingscomité de inhoud van deze omzendbrief af te 

ronden. 

 

11. Het uitzonderlijk verlof voor de begeleiding van 

bepaalde personen 

De overheid heeft geen opmerkingen dat de bepalingen die van 

toepassing zijn op het openbaar ambt ook opgenomen worden 

in de wet op de geïntegreerde politie. 

 

 

 

 

 

12. Geweld tegen politieambtenaren 

VSOA-politie vraagt zoals afgesproken om dit thema regelmatig 

te agenderen op het onderhandelingscomité. 

De overheid bevestigt de engagementen die vervat zijn in het 

protocol nr. 309. 


