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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
Op 26 februari 2014 vond het 

onderhandelingscomité 340 plaats met 

volgende agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

EISENBUNDELS (VERVOLG OCP 
338) 
 
Er volgt een voortzetting van de debatten in 

verband met de omzendbrief syndicaal statuut 

en het sectoraal akkoord.  Volgende 

aanpassingen werden na debat nog 

aangebracht : 

M.b.t. de OGP-bevoegdheid 

- Mocht er iemand die in een 

recherchedienst werkt niet slagen in de 

cursus, dan geeft de overheid haar woord 

dat het niet de bedoeling is dat hij/zij uit die 

dienst zou verwijderd worden; 

- Voor de andere diensten wordt de 

kaderanciënniteit op 6 jaar (i.p.v. 13 jaar – 

eerste INP ) gebracht om de cursus te 

kunnen aanvragen; 

- Gemotiveerd advies van de Korpschef als 

één van de voorwaarden om de cursus te 

mogen volgen, wordt gewijzigd in “bij 

weigering wordt een gemotiveerd advies 

gegeven van de korpschef”. 

 

Verminderde prestaties wegens medische 

redenen 

De huidige teksten voorzien een maximum van 

12 “ononderbroken” maanden.  Deze 

toepassing zal samen met de nieuwe regeling 

blijven bestaan. 

 

Arbeidsongevallen – Herneming 

De beperking van 12 maand wordt uit de 

teksten geschrapt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONTWERP KB FUNCTIONELE OPLEIDING 
GEWELDBEHEERSING EN ONTWERP 
OMZENDBRIEF GPI 48 

 
De overheid stelt voor om te evolueren naar één specialist 

geweldbeheersing, zowel met als zonder vuurwapen. Wij vragen 

een eenvormigheid in de opleiding en dat een werkgroep met 

vakbondsafgevaardigden wordt opgericht. Overheid gaat hiermee 

akkoord. Werkgroep wordt opgericht. De werkzaamheden ervan 

worden gestart in april om dan met een gedragen voorstel naar het 

onderhandelingscomité terug te komen. 

 

 

MEDEX – WEIGERING VAN UITSTEL BIJ EERSTE 
OPROEPING 

 
VSOA Politie verneemt dat de administratie van MEDEX in 

bepaalde dossiers uitstel weigert wanneer de dokter die het 

personeelslid bijstaat niet aanwezig kan zijn. Wij stellen wel vast 

dat oproepingen om te verschijnen voor MEDEX op minder dan 

één maand voor deze datum verstuurd worden. 

Volgens de overheid kunnen de problemen met MEDEX in deze 

vergadering niet besproken worden. De medische dienst zal 

contact opnemen met MEDEX om het probleem te bespreken. 

 

STATUTAIRE ONZEKERHEID IN-EX IN HET GEVAL 
“NIET GESLAAGD” 

 
VSOA Politie agendeert dit punt om het probleem aan te kaarten 

van de statutaire onzekerheid van personeelsleden die niet slagen 

in de basisopleiding.   
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Wat betreft de federale politie is er een 

consensus op dit vlak, maar bij de lokale 

politie ligt dit enigszins anders. Wij stellen dan 

ook voor om personeelsleden die niet slagen 

in de basisopleiding te laten terugkeren in hun 

oorspronkelijke functie. 

De overheid wil dit onderwerp op de agenda 

plaatsen indien er zich een concreet 

probleem stelt. 

 

ONTWERP KB EN MB 
BETREFFENDE DE OVERGANG 
VAN EEN BETREKKING VAN 
GEMEENSCHAPSWACHT-
VASTSTELLER NAAR EEN 
BETREKKING VAN AGENT VAN 
POLITIE 

 
Alle vakbonden keuren deze teksten af (zie 

aparte nieuwsbrief). 

 

 

BASISOPLEIDING INP – 
KWALITATIEVE VERBETERING 

 
Wij ontvangen een uitgebreid document met 

betrekking tot de basisopleiding voor 

inspecteurs. Wij laten de overheid dan ook 

weten dat wij eerst het dossier willen 

bestuderen om nadien onze opmerkingen te 

kunnen meedelen. Op 17 maart 2014 wordt 

een afzonderlijk OCP gepland voor de 

bespreking van dit agendapunt. 

 

DE VARIA PUNTEN 

 
Deze werden uitgesteld en worden 

geagendeerd op een volgend OCP: 

- Engelse tweetaligheid en certificaat 

Cambridge 

- Legaliteit van de spontane medische 

controle 

- Vervoer van wapens en munitie door 

Calog personeel 

 


