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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
Op 2 april 2014 vond het 

onderhandelingscomité 343 plaats met 

volgende agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

STAKINGSAANZEGGING – NSPV - 
PZ WILLEBROEK 
 
De stakingsaanzegging handelt over sociale 

begeleidingsmaatregelen voor het personeel 

van de PZ Willebroek n.a.v. van de 

fusieplannen. Er werd een transparante 

communicatie beloofd maar dit blijkt niet zo te 

zijn. 

De PZ richt werkgroepen op die de fusie moet 

begeleiden. Als voorbeeld de werkgroep 

verkeer is het niet duidelijk waar het personeel 

gaat moeten werken. De fusie is een 

opslorpscenario. Het moet een gelijkwaardige 

behandeling zijn van het personeel van beide 

korpsen. Men verwacht een open en 

constructieve dialoog met het personeel. 

Na overleg wordt er beslist dat het BOC 

Willebroek zal plaatsvinden op 8 april 2014 om 

13.00 uur. Er wordt niet ingegaan op de vraag 

van het VSOA Politie om een fusie BOC 

(samen met de PZ Mechelen) te organiseren. 

De stakingsaanzegging wordt opgeschort. 

 

STAKINGSAANZEGGING – ACOD – 
PZ’S BRUSSEL 
 
De stakingsaanzegging handelt over een 

sociaal Europa, sociale dumping en 

werkloosheid. Dit kadert in een algemene 

stakingsaanzegging van ACOD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KWALIFICATIE NIEUWE ARRONDISSEMENTEN 
01.06.2014 

 
Het is een statutaire bepaling die onderhandeld moet worden 

betreffende de gedeconcentreerde eenheden van de federale 

politie. De gebieden worden ingedeeld in groot, middelgroot of 

klein. Alle vakbonden zijn akkoord met de indeling van de 

gebieden. 

 

 

GEWELD TEGEN POLITIE: FOLLOW-UP 

 
De testfase i.v.m. de registratie van geweld tegen politiemensen is 

momenteel afgesloten. De resultaten van de testfase worden nu 

geëvalueerd. 

VSOA Politie verwijst naar het engagement om de COL i.v.m. 

geweld tegen politie te publiceren. 

VSOA Politie vindt het onaanvaardbaar dat enkel de duur van de 

aanwezigheid van geneesheer expert bij Medex wordt vergoed. 

Alle andere kosten waaronder verplaatsingen en voorbereiding 

van het dossier worden niet vergoed door de overheid. Dit lijkt ons 

totaal onlogisch. 

De regelgeving is conform het openbaar ambt. Enkel de kosten van 

de expert ter plaatse worden betaald. Volgens ons volledig 

onlogisch uiteraard, hoe kan een geneesheer expert iemand bij 

Medex verdedigen als hij op voorhand het dossier niet heeft 

kunnen inzien of zich niet verplaatst. 

De voorzitter stelt voor om een brief te schrijven van de MBZ naar 

de staatssecretaris van Ambtenarenzaken naar de interpretatie en 

hoe    men    aan    de    interpretatie    komt. Wij    vragen   om   in  
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afwachting de kosten met de meeste 

soepelheid te behandelen. Dit punt wordt 

geregeld terug geagendeerd. 

 

VARIA 

 
Engelse tweetaligheid certificaat 

Cambridge 

De taalexamens Engels in eigen beheer te 

organiseren. Er zijn vier aanbiedingen n.a.v. 

van een marktbevraging. Deze worden nu 

onderzocht en we hopen op het einde van het 

jaar de examens te kunnen organiseren. 

 

Legaliteit van de spontane medische 

controle 

Wij vragen een standpunt naar de toekomst 

toe. Naar aanleiding van een arrest gaat de 

overheid de procedure rechtsgeldig 

aanpassen. 

 

Vervoer van wapens/munitie door Calog 

personeel 

De wapenmakers hebben meegewerkt aan 

de risicoanalyse: 

 

- Eind april moeten ze een kogelwerende 

vest hebben; 

- Astrid radio; 

- Identificatiekaart voor deze personen; 

- Nota i.v.m. transport wapens. Deze nota 

wordt bijgewerkt om ze leesbaar te 

maken. 

De beveiliging wordt overgelaten aan het GIS, 

de wapenmakers moeten zich enkel bezig 

houden met hun werk. 

Het voorgelegde document is geen RA maar 

een opsomming van een aantal situaties. 

Ondanks de betrokkenheid van CG/WB is het 

voorgelegde document belachelijk. De Kinney 
methode werd toegepast maar de uitkomst 

was vaak meer dan 400 wat betekent dat de 

werken onmiddellijk stil gelegd moeten 

worden. De overheid wil dan besluiten om 
een andere methode te kiezen. 

Er moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid van 

getransporteerde munitie en ook met de opslaghoeveelheid van 

de munitie op de plaats van stokkeren. 

Wij vragen een kopie van de gemaakte risicoanalyse op basis 

van de Kinney methode. 

Wij agenderen het punt opnieuw in juni 2014. Ondertussen blijft 

de transportregeling zoals nu gedaan wordt. 

 

CGSU: werkafspraak 

Voorstel om dit te agenderen in de maand mei 2014. 

 

Mededelingen 

Vergadering over geldelijke anciënniteit woensdag 23 april 2014 

om 09.30 uur samen met sociaal secretariaat. 


