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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 14 mei 2014 vond het hoog 

overlegcomité 126 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

VOORAFGAANDE MEDEDELINGEN 
 
De voorzitter opent de vergadering met de 

mededeling dat hij beslist heeft om de 

schietstand van Ieper te sluiten (punt 8 op de 

agenda) omwille van een gevaarlijke gladde 

vloer en een niet efficiënt werkende 

afzuiginstallatie. VSOA Politie voegt hier 

dadelijk aan toe dat er nog meer gebreken zijn: 

elektriciteitskabels werden geplaatst op de 

muur en het brandvertragend materiaal van 

wanden en deuren voldoen niet. De voorzitter 

vermeldt eveneens dat het gebruik van het 

diversiteitscharter bij evaluaties (punt 7 op de 

agenda) is ingetrokken. 

 

ATO - CGPR 
 
De dienst public relations van de federale 

politie vraagt een afwijking van de 

arbeidstijdorganisatie voor een aantal grote 

evenementen waar zij aanwezig zijn. VSOA 

Politie geeft een niet akkoord op dit punt. 

 

BEREKENING UREN IN GEVAL VAN 
STAKING (VERVOLG HOC 124) 
 
VSOA Politie vraagt duidelijkheid over deze 

berekening, ook indien er slechts gestaakt 

wordt tijdens een aantal uren van de dag. De 

voorzitter stelt voor om het punt te agenderen 

op de agenda van het onderhandelingscomité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAGE UNIVERSITEITSSTUDENTE BIJ WPR 

 
VSOA Politie is niet akkoord met de wijze waarop een universitaire 

studente op terrein werd gestuurd bij de WPR West-Vlaanderen. 

Er is geen voorafgaande risicoanalyse gemaakt, tenminste we 

hebben deze tot op heden nog steeds niet gekregen en de nota 

van DSJ over de inzet van stagiaires bij de federale politie werd 

niet gevolgd. Wij tolereren niet dat de man of vrouw op het terrein 

de verantwoordelijkheid moet dragen voor de stagiaires en 

achteraf ook nog eens als stageverantwoordelijke een 

evaluatieverslag moet opstellen. Het is duidelijk dat de veiligheid 

van de stagiaire niet kan gewaarborgd worden wanneer de ploeg 

ter plaatse komt bij een verkeersongeval. 

 

 

WEGING FUNCTIE ADVISEUR-DIENSTHOOFD 
DSR/RECRUTERING 
 
Het voorstel tot weging wordt goedgekeurd. 

 

RISICOANALYSE DGA “DE MEEST 
BLOOTGESTELDE FUNCTIES” 
 
VSOA Politie kan zich vinden in het voorgestelde document maar 

vindt het niet de taak van DGA om deze risicoanalyse te doen maar 

wel van de dienst CG/WB. Wij vragen dan ook om dit document 

toe te passen voor heel de federale politie. 
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HET GEBRUIK VAN HET 
DIVERSITEITSCHARTER 
DIVERSITEIT BIJ EVALUATIES 
 
Werd ingetrokken. 

 

SCHIETSTAND IEPER 
 
Onmiddellijke sluiting. 

 

BRIEVEN VAN DE FOD WASO 
 
De tekortkomingen met betrekking tot het 

welzijn op het werk voor de site van de 

federale politie in Luik zijn niet limitatief. 

VSOA Politie zegt dat wij eigenlijk FOD 

WASO in gebreke moeten stellen omwille van 

het niet sluiten van de site. 

 

Er moet een dringend onderzoek komen naar 

de asbestvervuiling. De voorzitter zegt dat hij 

op basis van de brieven die voorliggen van 

FOD WASO momenteel niet de beslissing 

kan nemen om de site te sluiten. 

 

 

 

Er zal een uitvoering verslag gevraagd 

worden aan de directeur-generaal logistiek en 

een plaatsbezoek met alle betrokken partijen 

wordt uitgevoerd. 

 

VARIA 
 
Het verlof voor het geven van bloed, 

bloedplasma en bloedplaatjes 

De nota hierover is duidelijk. De overheid stelt 

voor om een attest te ontwerpen dat 

afgetekend kan worden voor de duur dat zij 

aanwezig waren voor het geven van bloed, 

bloedplasma en bloedplaatjes. 

 

Maaltijden bij grote evenementen 

VSOA Politie vraagt aan de overheid een stand van zaken. Wij 

verwachten namelijk dat personeel dat ingezet wordt tijdens grote  

evenementen kan beschikken over aangepaste maaltijden en 

drank. De overheid bevestigt dat de DirCo’s hierover werden 

aangeschreven. 

 

Gehoorbescherming bij concerten en grote evenementen 

Naar aanleiding van een klacht in de provincie Limburg en een 

advies van de arbeidsgeneesheer omtrent het dragen van 

gehoorbescherming bij evenementen met veel lawaai of muziek 

vraat VSOA Politie wat de overheid tot op heden in dit dossier 

gedaan heeft. De overheid zegt dat de diensten CIK 

gehoorbescherming kan aankopen en gaat navragen bij de 

DirCo’s welke dienst wat gevraagd heeft. Wordt ongetwijfeld 

vervolgd. 

 

Preventieadviseur bij grote evenementen 

VSOA Politie vraagt dat er een preventieadviseur aanwezig is 

tijdens grote evenementen. Aangezien niemand van de dienst 

CG/WB aanwezig is op het overleg blijft de overheid het antwoord 

verschuldigd. Wordt eveneens vervolgd. 

 

Drie groene lichten procedure 

VSOA Politie vraagt nogmaals dat het ontwerp van de nota over 

de drie groene lichten procedure wordt geagendeerd op het HOC. 

De overheid verklaart zich hiermee akkoord. 

 


