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HOOG OVERLEGCOMITE 124 
 
Op 12 maart 2014 vond het hoog 

overlegcomité 124 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

AANVRAAG ERKENNING 
DEPARTEMENT MEDISCH 
TOEZICHT 
 
De erkenningsaanvraag 2014 wordt toegelicht 

door dokter Van Laethem. De exploitatiezetels 

worden per provincie en per BOC opgenomen. 

VSOA Politie vraagt aanwezigheid van de 

arbeidsgeneesheer op ieder CPBW, 13 

arbeidsgeneesheren op de lijst plaatsen zoals 

voorzien door de OT en geen facturen meer 

aanvaarden van onafhankelijke artsen. 

 

CG/WB – AANWIJZING 
PREVENTIEADVISEURS – 
VOORAFGAAND AKKOORD – 
ARTIKEL 20§1 KB 27 MAART 1998 
BETREFFENDE DE INTERNE 
DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK 
 
De lijst van de preventieadviseurs wordt 

voorgelegd aan de vergadering. VSOA Politie 

geeft geen akkoord m.b.t. de lijst. Wij wensen 

een volledig overzicht hoe de dienst 

gestructureerd zal zijn. De overheid stelt voor 

om een apart HOC te laten doorgaan specifiek 

voor deze materie. Wij wensen geen akkoord 

te geven indien de overheid geen garantie kan 

geven dat er budget is voor de aanwerving van 

arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONTHAALBROCHURE 

 
De vorige onthaalbrochure dateert van 2009 en de voorgestelde 

versie is een update. De brochure is bestemd voor de aspiranten 

in de politiescholen en de nieuw aangeworven Calog leden. De 

onthaalbrochure wordt op dit overleg gebracht aangezien er items 

instaan i.v.m. het welzijn op het werk. De vakorganisaties maken 

hun bemerkingen over. 

 

DIVERSITEITSBELEID: VRAGENLIJST 
“TEWERKSTELLING EN HANDICAP” 

 
Agendapunt wordt uitgesteld. 

 

 

 

SCHIETSTAND IEPER 

 
VSOA Politie geeft een historiek van de aankoop van munitie en 

de problemen i.v.m. de schietstand van Ieper. 

De overheid geeft aan dat de bestelling van 12.000 patronen 

geannuleerd is wegens niet naleving van de voorwaarden. De 

bestelling is volgens ons op een niet correcte wijze verlopen. De 

overheid geeft aan dat de dienst logistiek ongeveer 10.000 

bestelbonnen per jaar opmaakt en er wel eens iets kan mislopen. 

Een nieuwe markt werd gestart op het niveau DSL.  Eveneens 

werd een kleine aankoop  reeds verricht om de periode te 

overbruggen. Een grote marktprocedure is voorzien in 2015. 

De schietstand in Ieper is momenteel in gebruik. Er ontbreekt nog 

steeds een extra nooduitgang. Wij vragen aan de overheid wie 

verantwoordelijk is voor de heringebruikname van de schietstand.  

De overheid stelt dat er een nota bestaat die de ingebruikname 

toestaat.  Deze zal ons zo snel mogelijk overgemaakt worden. 

20.03.2014 
Jaargang 02 • Nummer 25 

NEWSLETTER 
VSOA-POLITIE • Nationale Zetel 



  

 
www.vsoa-pol.be  2 

VARIA 

 
VSOA Politie vraagt de stand van zaken ivm 

de gecertificeerde opleidingen 2014 voor het 

Calog personeel.  De overheid zal ons 

schriftelijk beantwoorden. 

 

Het jaarverslag van CG/WB dient voorgelegd 

te worden voor 31 maart 2014 zoals wettelijk 

voorzien.  De overheid zal het nodige doen. 

 

In de FGP Antwerpen krijgen de 

personeelsleden de opdracht van de DirJud 

om aangehouden personen niet meer te 

voorzien van een maaltijd. De overheid zal dit 

nazien en het nodige doen. 

 

DE BEREKENING VAN DE UREN 
DOOR SSGPI IN GEVAL VAN 
STAKING 

 
Als het volledige dag is dan trekt men 1/21ste 

(naar gelang het aantal werkdagen)  van  de 

 

 

maandwedde af , inclusief de vaste 

vergoedingen. Bij een halve dag of een aantal 

uren van staking wordt het aantal uren 

afgetrokken van het aantal te presteren uren. 

Deze berekening is op basis van een advies 

van DSJ genomen. Wij vragen om dit advies 

voor te leggen.  Voor de rest heeft een staking 

geen statutaire gevolgen (anciënniteit, 

pensioen, enz …). 

 

 

 

 

 

 


