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HOOG OVERLEGCOMITE 125 
 
Op 2 april 2014 vond het hoog 

overlegcomité 125 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

IDPBW – CG/WB – ORGANISATIE- 
EN COÖRDINATIEPROCEDURE 
ARTIKEL 17§1 KB 27 MAART 1998 
BETREFFENDE DE INTERNE 
DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK 
 
De overheid bevestigt dat de structuur van de 

interne dienst preventie en bescherming op het 

werk aan een herziening toe is. De nieuwe 

structuur zal op het directiecomité van de 

federale politie worden besproken en daarna 

worden overgemaakt aan de minister. Er zullen 

zeker bijkomende middelen moeten 

vrijgemaakt worden. Nadien wordt het dossier 

terug op het HOC gebracht. 

De functie van directeur van de interne dienst 

wordt gepubliceerd in de mobiliteit om een zo 

breed mogelijk spectrum aan mogelijke 

kandidaturen te verkrijgen. 

De overheid geeft vervolgens een opsomming 

van het aantal preventieadviseurs per provincie 

en hun vereist niveau. Ook de samenstelling 

van de arbeidsgeneeskundige dienst wordt 

toegelicht. 

 

JAARVERSLAG DSW 2013 
 
Uit het jaarverslag blijkt dat er in 2013 geen 

ongevallen hebben plaatsgevonden met 

dodelijke afloop of met blijvende 
ongeschiktheid. 

De inplaatsstelling van een politiek over 

alcoholgebruik, vergaderingen  van de 

werkgroep    “geweld  tegen  politie”    en    het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
netwerk welzijn DGA zijn de belangrijkste maatregelen die in 2013 

getroffen werden om de arbeidsveiligheid te verbeteren. 

De vijf belangrijkste thema’s uit het jaaractieplan 2014 zijn: 

standaardisatie procedures HRM, procedure groene lichten, 

vermindering van het aantal ongevallen met dienstvoertuigen, 

vorming EHBO en de brandveiligheid. 

VSOA Politie vindt dat het tijd is om de IDPBW een grondig te 

herorganiseren. Het is onmogelijk dat er geen keuringen (van o.a. 

liften, elektrische installaties, …) in het jaarverslag zijn vermeld. Wij 

vragen een correcte invulling van het jaarverslag. 

Wij vragen eveneens de publicatie van de nota omtrent de drie 

groene lichten procedure. Er wordt een brief gericht aan de Regie 

der gebouwen voor een grondige inventarisatie van asbest. 

 

BRIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST – 
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL 
OVERLEG 

 
De brieven die binnenkomen bij de CG worden ingeschreven en 

overgemaakt aan de IDPBW. 

 

VSOA Politie vraagt om de brieven onmiddellijk kenbaar te maken 

aan het comité. De overheid is akkoord om telkens een punt op de 

agenda te plaatsen met als onderwerp de brieven van het FOD 

WASO. 

 

VARIA 

 
VSOA Politie vraagt wanneer de aanvraagformulieren syndicale 

premie verstuurd worden door de federale politie. Wij vragen 
eveneens aandacht voor de maaltijden voor het personeel tijdens 

grote evenementen zoals Rock Werchter, de aanwezigheid van 

een preventieadviseur tijdens zulke grote evenementen en het 

beschikbaar stellen van gehoorbescherming. 
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