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OPTIMALISATIE FEDERALE 
POLITIE 
 
Op 4 juni 2014 werden de vakbondsdelegaties 

ontvangen bij de commissaris-generaal in het 

kader van de optimalisatie van de federale 

politie. Zij werd bijgestaan door enkele van haar 

medewerkers. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

MEDEDELING VAN DE CG 
 
De CG heeft alle provinciale visieteksten 

ontvangen, behalve deze van de provincie 

Luik. Voor de provincie Henegouwen hebben 

DirCo en DirJu de visietekst in één gezamenlijk 

document ingediend wat uiteindelijk de 

bedoeling was. De teksten worden 

geëvalueerd door het directiecomité die ten 

laatste op 1 juli 2014 een beslissing hierover zal 

nemen. In het geval dat de visietekst 

goedgekeurd wordt kunnen de 

mandaathouders overgaan naar fase 2. 

 

TIJDELIJKE FUNCTIES 
 
De nieuwe Dirco’s en DirJu’s hebben 

ondertussen de eed afgelegd waardoor het 

optimalisatieproces overgaat naar de volgende 

fase. 

 

De meeste tijd werd besteed aan een debat 

over het feit dat personeelsleden nu al 

verplaatst of gedetacheerd worden, zelfs buiten 

de provincie. Dit was niet volgens afspraak. De 

CG zal deze activiteiten onmiddellijk laten 
stoppen en herplaatste personeelsleden 

kunnen teruggezet worden in hun 
oorspronkelijke functie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CG zegt dat tijdelijke functies nodig zijn tijdens de 

overgangsperiode maar dat men een oproep zal doen naar 

vrijwilligers binnen de provincie voor deze tijdelijke opdrachten. 

Personeelsleden die opteren voor deze tijdelijk opdracht kunnen 

aanspraak maken op een onkostenvergoeding maar hebben geen 

voorrang in mobiliteit wanneer de plaatsen in het nieuwe 

organogram worden vacant verklaard. Het aantal tijdelijke functies 

zal per provincie tot een minimum beperkt worden. 

De CG wenst dat de nieuwe OT, welke ontwikkeld wordt op basis 

van de nieuwe beleidsvisie kan goedgekeurd worden tegen 

01.10.2014. 

 

VRAGEN EN VOORSTEL VSOA POLITIE 

 
VSOA Politie vraagt wat er zal gebeuren met de talrijke 

gedetacheerde jonge collega’s bij DGJ en DGA. De 

optimalisatiewet voorziet een ons shot mobiliteit met voorrang aan 

brevethouders. In tweede instantie komen de jonge collega’s aan 

bod met de verplichting om te slagen in de gespecialiseerde 

opleiding. 

 

 

Ook polsen wij naar de statutaire situatie van de leden van de AIK’s 

met gerechtelijke toelage na 01.10.2014. De CG volgt ons voorstel 

om een overgangsmaatregel in plaats te stellen om de individuele 

rechten ook na 01.10.2014 te behouden. Hun brevet zal eveneens 

vanaf 01.10.2014 nog 12 jaar geldig zijn om eventueel te 

postuleren voor een FGP functie. 

Tenslotte stelt VSOA Politie voor om binnen DGA het probleem op 

te lossen van de secties die binnen bepaalde eenheden zonder 

enige erkenning gerechtelijk werk verrichten. Hierdoor komen zij 

niet in aanmerking voor gespecialiseerde opleidingen. Wij stellen 

voor om dit item me te nemen in het optimaliseringsproces. De 

overheid neemt kennis van ons voorstel. 
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