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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 8 oktober 2014 vond het hoog 

overlegcomité 129 plaats met volgende 

agendapunten. 

Voor aanvang van de vergadering vraagt 

VSOA Politie naar de maatregelen die 

werden genomen ter voorkoming van de 

Ebola besmetting voor het operationeel 

personeel dat naar risicogebieden reist. Werd 

de dienst CG/WB hierin betrokken? De 

overheid zegt dat de arbeidsgeneesheer 

hierover advies heeft gegeven aan de 

leidinggevenden. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

AFWIJKING ARBEIDSTIJD – PZ 
CENTRE ANDENNE – 70STE 
VERJAARDAG SLAG BIJ DE 
ARDENNEN 
 
De korpschef vraagt deze afwijking voor de 

festiviteiten op 12, 13 en 14 december 2014. 

De definitieve informatie is slechts bekend 

begin december. VSOA Politie is tevreden dat 

er eindelijk eens gedacht werd aan 

preventiemaatregelen in het kader van het 

welzijn van het personeel, maar principieel 

blijven wij echter tegen afwijking van de 

arbeidstijd. 

 

KOGELWERENDE VESTEN DGA EN 
MUNITIE FEDERALE POLITIE 
 
VSOA Politie agendeert dit punt naar 

aanleiding van het schietincident te Barchon 

(provincie Luik). Een specialist in deze materie 

geeft een duidelijke en uitgebreide 

uiteenzetting over de kogelwerende vesten en 

munitie gebruikt bij de WPR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een deel van het personeel van de WPR bezit enkel een 

kogelwerende vest type 1. Deze vest biedt meer comfort voor 

diensten met de motorfiets maar beschermt onvoldoende. VSOA 

Politie was destijds niet akkoord met de verdeling van de 

kogelwerende vesten type 1 en vraagt zich af wie deze beslissing 

genomen heeft? Het type munitie dat momenteel in gebruik is werd 

zonder het personeel in te lichten gewijzigd. Volgens de logistieke 

dienst van de federale politie zijn er nog 712 kogelwerende vesten 

type 2 in voorraad. Deze voorraad zal voorbehouden worden voor 

de diensten van DGA. Dit punt wordt verdaagd naar een volgend 

overleg. 

 

FUNCTIEPROFIELEN CGSU 

 
De overheid stelt in totaal 39 verschillende functieprofielen 

verdeeld in vier hoofdgroepen voor de diensten van het CGSU.  

 

 

 

Voor VSOA Politie is dit een goede start maar nu volgt de 

bespreking van deze profielen met de personeelsleden op de 

werkvloer. Ook wordt het probleem met de werkelijke 

onderzoekskosten weer op tafel gelegd. De voorzitter stelt voor om 

dit probleem samen met DGJ uit te klaren. 

 

NOTA “RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE ROL VAN 
OFFICIEREN VAN BESTUURLIJKE POLITIE (OBP) 
EN OFFICIEREN VAN GERECHTELIJKE POLITIE 
(OGP) VAN WACHT BIJ SPC” 

 
Deze nota heeft tot doel om het personeel op het terrein een betere 

ondersteuning te geven. Na een kort debat wordt het punt 

afgekeurd en moet het opnieuw worden voorgelegd.. 
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VERLOVEN 2015 

 
De omzendbrief betreffende de verloven 2015 

wordt besproken. Twee reglementaire 

verlofdagen worden bij de federale politie aan 

de verloffiche toegevoegd, bij de lokale politie 

kan de korpschef na overleg op het BOC deze 

dagen toevoegen aan de verloffiche of op 

bepaalde data vastleggen. In 2015 vallen 

twee wettelijke feestdagen (15 augustus en 1 

november) en twee reglementaire feestdagen 

(15 november en 26 december) op een 

zaterdag of een zondag. De overheid stelt 

voor om drie brugdagen te creëren: 2 januari, 

15 mei en 20 juli 2015. De resterende vierde 

dag wordt aan de verloffiche toegevoegd en 

kan genomen worden onder dezelfde 

voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof. 

Hiervan kan door de korpschef van de lokale 

politie worden afgeweken indien ze reeds op 

één van die dagen een reglementaire 

feestdag hebben vastgelegd. 

 

 

VARIA 

 
Problematiek Smith & Wesson 

VSOA Politie vind het jammer dat wij deze 

informatie via de pers moeten vernemen 

terwijl het probleem al in 2013 gekend was. 

Het comité werd eveneens niet ingelicht van 

de problemen met het wapen en wij werden 

niet betrokken bij het aankoopdossier. De 

overheid bevestigt dat de wapens één voor 

één worden nagezien en indien nodig zullen 

de nodige onderdelen worden vervangen. 

 

Inrichten opleiding vertrouwenspersoon 

De interne preventiedienst van de federale 

politie (CG/WB) mag volgens het FOD WASO 

de interne opleiding voor 

vertrouwenspersonen verzorgen mits 

naleving van het opleidingsprogramma. Wij 
vragen wel dat het erkenningsdossier voor de 
opleiding voorgelegd wordt op het comité. 

 

 

 

 


