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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
Op 19 juni 2014 vond het 

onderhandelingscomité 347 plaats met 

volgende agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

AANPASSING VAN DE NORMEN 
VAN DE SPORTPROEVEN 
 
De overheid wil de sportproeven optimaliseren. 

De huidige sportproeven zijn vooral voor de 

mannelijke kandidaten te gemakkelijk. Het is 

eveneens de bedoeling om de proeven af te 

stemmen op realistische situaties op het 

terrein. 

VSOA Politie vindt het een terechte beslissing, 

maar geeft dadelijk volgende bemerkingen: het 

functioneel parcours moet overal hetzelfde zijn, 

er moet een kwaliteitscontrole gedaan worden 

op de uitvoering van de testen, de 

minimumnormen van de nieuwe “léger-test” 

zijn volgens ons te laag zodat er weinig 

verbetering komt in de zwaarte van de proeven 

en wij vragen naar een publicatie van de te 

behalen normen. 

Mits er rekening gehouden wordt met onze 

opmerkingen gaan wij akkoord met dit punt. Er 

volgt een evaluatieperiode na zes maanden. 

 

STAKINGSAANZEGGING – NSPV – 
PZ BELOEIL – LEUZE-EN-HAINAUT 
5319 
 
De stakingsaanzegging handelt over de 

werkdruk ingevolge het personeelstekort, de 

slechte radioverbindingen en problemen in 

verband met de opening van de nieuwe 

gevangenis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er worden personeelsleden afgedeeld naar de PZ ter versterking 

en testen m.b.t. de radioverbindingen in de gevangenis worden 

uitgevoerd. Deze resultaten worden kenbaar gemaakt op het 

volgende BOC. De stakingsaanzegging wordt opgeschort. 

 

CGSU (VRAAG NSPV) 
 
Sedert de politiehervorming ontbreken functieprofielen waardoor 

het financieel kader niet of niet correct wordt toegepast. Dit debat 

werd reeds op een OHC in 2010 gevoerd. 

 

 

De overheid stelt voor om de functieprofielen in het HOC 

(september 2014) voor te leggen en op dat grond daarvan het 

statuut wordt toegepast. 

Nadat de functieprofielen werden goedgekeurd in het HOC, zal 

men terug komen met dit dossier in het onderhandelingscomité om 

te bepalen welke functie tot welke categorie behoort. 

VSOA Politie zal waken over de toepassing van het statuut, 

retroactief, zonder dat personeelsleden hiervan financieel nadeel 

ondervinden. 

 

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER 
ONDERHANDELINGSCOMITÉ 
 
Curatieve geneeskunde 

Het recht op gratis geneeskundige verzorging blijft behouden, 

enkel de modaliteiten werden aangepast. Een consulatie moet nu 

aan Riziv tarief betaald worden. VSOA Politie vraagt of er geen 

mogelijkheid bestaat dat de arts de consulatie rechtstreeks regelt 

met het ziekenfonds. De overheid zal onze vraag onderzoeken.  
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Problematiek L+F-088 

Naar aanleiding van onze vraag op een OHC 

enkele maanden geleden (i.v.m. de 

terugbetaling van medische kosten in het 

kader van een arbeidsongeval) werd er een 

antwoord geformuleerd dat ter ondertekening 

bij de administratie van ambtenarenzaken ligt. 

Het antwoord wordt verwacht. 

 

Geldelijke anciënniteit 

Er is een ontwerpnota opgesteld die aan de 

vakbonden wordt voorgelegd na de feedback 

van de VCLP. 

 

Aspirantenmobiliteit 

Er zal binnenkort een vergadering met 

vakbonden en overheid worden belegd over 
aantallen, plaatsen en manier van werken in 

het kader van de aspirantenmobiliteit. 

 

 

Vacatures van korpschef 

In bepaalde PZ wordt de vacature van 

korpschef niet gepubliceerd of zijn er geen 

kandidaten in geval van publicatie. De 

minister van Binnenlandse Zaken heeft een 

brief hierover aan de zones gericht. De VCLP 

zal dit eveneens agenderen voor de 

vergadering van augustus. 

 

Tolgeld bij rogatoire opdracht 

VSOA Politie vindt het onaanvaardbaar dat in 

het kader van een rogatoire opdracht 

tolgelden (“péages”) niet worden terugbetaald 

door Justitie. De overheid blijft bij het 

standpunt dat dit moet betaald worden van de 

forfaitaire onderzoekskosten. Wij gaan 

hiermee niet akkoord.  We beraden ons voor 

verdere stappen. 

 


