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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 3 december 2014 vond het hoog 

overlegcomité 132 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

FUNCTIEPROFIEL DIR SOCA 
 
Wij hebben geen opmerkingen op het 

voorgestelde profiel van directeur van de 

directie van de bestrijding van de zware en 

georganiseerde criminaliteit. 

 

INCIDENT PEPPERSPRAY - OPAC 
 
VSOA Politie agendeert dit punt aangezien wij 

via de media vernemen dat er zich op 1 oktober 

2014 een incident heeft voorgedaan in de Oost-

Vlaamse politieschool tijdens de lessen 

geweldbeheersing. Een aspirant kreeg tijdens 

de oefening pepperspray in het gezicht 

gespoten en werd opgenomen in het 

ziekenhuis. Hij kan nog steeds zijn opleiding 

niet hervatten. Bij dit zwaar arbeidsongeval 

werd de preventieadviseur laattijdig verwittigd. 

Wij vinden het ontoelaatbaar dat er in het 

OPAC nog steeds gebruik wordt gemaakt van 

pepperspray terwijl in de andere scholen inerte 

stoffen gebruikt worden om te oefenen. 

De overheid gaat een nota opstellen die het 

gebruik van pepperspray verbiedt. De aspirant 

zal verder begeleid worden om zo snel mogelijk 

zijn opleiding te hervatten. 

 

AFWIJKING OP DE NORMEN ATO – 
STAKING PROVINCIE ANTWERPEN 
VAN 24.11.2014 

 
VSOA Politie wijst de overheid er op dat wij 
voor  afwijkingen  op  de  arbeidstijd vooraf een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

advies moeten kunnen formuleren. 

Wat betreft de risicoanalyse bij manifestaties stellen wij vast dat de 

preventieadviseurs meer geraadpleegd moeten worden. 

 

DE MANIFESTATIE VAN 06.11.2014 

 
Het debat van het HOC 131 van 19.11.2014 (Newsletter 55) wordt 

verder gezet in aanwezigheid van een inspectrice van het FOD 

WASO. HCP Johan Teirlinck stelt zijn rapport voor. VSOA Politie 

stelt  vast  dat  dit   rapport   werd   opgemaakt  op vraag  van  de 

 

 

korpschef van de PZ Brussel Hoofdstad Elsene en niet op vraag 

van de voorzitter van het HOC zoals afgesproken. Wij herhalen 

nogmaals onze eis om inzage te krijgen in de gevoerde 

communicatie tussen de bestuurlijke overheid en de politie. 

 

Het ontbreken van een voorafgaande risicoanalyse aan de 

manifestatie is niet opgenomen in het rapport. 

 

De inspectrice van FOD WASO stelt na het debat een aantal 

overtredingen vast in het kader van de welzijnswet o.a. het 

ontbreken van een voorafgaande risicoanalyse, personeel dat niet 

is opgeleid om zich terug te trekken bij ordediensten, … 
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