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ONDERHANDELINGSCOMITE
Op
23
april
2014
vond
het
onderhandelingscomité 344 plaats met
volgende agendapunten.

kleedkamers met kleerkasten ter beschikking zullen zijn.
VSOA Politie vraagt of er budget is voor de aankoop van meubilair.
De DirCo zegt dat er momenteel geen budget is om te bestellen
maar dat hij samen met de CG naar een oplossing gaat zoeken.
De stakingsaanzegging wordt ingetrokken op voorwaarde dat de
overeenkomst tussen DirCo en CG op het BOC besproken wordt.

– Vincent Gilles – Vincent Houssin

STAKINGSAANZEGGING
NSPV-ACV CIK BRUSSEL

VSOA-

De stakingsaanzegging houdt verband met een
aantal serieuze gebreken bij het CIK Brussel.
Het personeelskader van inspecteur werd
verhoogd van 125 naar 235 leden zonder dat
de OT aangepast werd. Bovendien ontbreekt
het aan voertuigen, budget, materiaal, e.d. om
efficiënt te kunnen werken. Er is een tekort aan
leidinggevenden.
Bijna de helft van de voertuigen zijn niet
beschikbaar wegens technische problemen. Er
zijn onvoldoende kleedkamers en kasten voor
het personeel.
Het welzijn van het personeel komt hierdoor in
het gedrang.
De overheid reageert dat de nieuwe OT in het
kader van de optimalisatie wordt opgemaakt.
Voor de personeelsleden die nog geen
robocop-uitrusting bezitten zal deze in de
maand juli worden geleverd.
Men is zich bewust van het probleem met de
voertuigen. Het onderhoud bij een plaatselijke
concessiehouder verloop niet zoals het hoort.
De overheid zegt dit te kunnen opvangen door
uit te wijken naar andere concessiehouders en
onderhoud te laten uitvoeren door het SER.
Na een negatief advies van de inspecteur van
financiën gaat de overheid opnieuw een
gemotiveerde aanvraag indienen om het aantal
dienstvoertuigen te verhogen naar 73.
De toestand van het CIK zal verbeteren bij
verhuis naar het RAC waardoor er voldoende
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STAKINGSAANZEGGING
ACOD
–
PERSONEELSLEDEN POLITIE IN HET VLAAMS
GEWEST
Deze stakingsaanzegging handelt over de besparingen in de
openbare sector. Men wil de kans geven aan de leden om aan de
actiedag van 30 april deel te nemen.
ACOD vindt het jammer dat niet alle burgemeesters aanwezig zijn
om over de besparingen te kunnen spreken. VSOA Politie
bevestigt dit standpunt.
De stakingsaanzegging blijft behouden.

VARIA
Er werd een brief verstuurd door de Minister van binnenlandse
zaken aan de staatssecretaris voor ambtenarenzaken in verband
met de terugbetaling van de kosten van de geneesheer die een
personeelslid bijstaat tijdens het onderzoek bij Medex. Dit naar
aanleiding van een discussie tijdens het vorige OCP tussen de
overheid en VSOA Politie.
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