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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 17 december 2014 vond het hoog 

overlegcomité 133 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

ATO – OPENINGSFEEST “MONS, 
EUROPESE HOOFDSTAD VAN DE 
CULTUUR IN 2015” PZ 
MONS/QUEVY 
 
De politiezone vraagt een afwijking van de 

arbeidstijden. De politiezone neemt een goed 

initiatief in het kader van het welzijn voor het 

personeel tijdens het evenement. VSOA Politie 

keurt principieel de vraag niet goed. 

 

ATO – BELGISCH 
KAMPIOENSCHAP VELDRIJDEN PZ 
ERPE-MERE/LEDE 
 
De politiezone vraagt een afwijking van de 

arbeidstijden voor het evenement dat 

plaatsvindt op 10 en 11 januari 2015. VSOA 

Politie keurt principieel de vraag niet goed. 

 

FUNCTIEPROFIELEN SPC 

 
Wij hebben hierover geen opmerkingen. 

 

WEGING DIRECTEUR 
DIENSTHOOFD SSGPI 

 
Wij hebben hierover geen opmerkingen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DGA “MOTIVERING VAN HET PERSONEEL – 
OBJECTIEVE EN RECHTVAARDIGE 
(HER)VERDELING VAN DE WERKLAST VOOR DE 
OPERATIONELE PERSONEELSLEDEN VAN DGA 
ALS ZE INGEZET WORDEN OFWEL VOOR 
OPERATIONELE OPDRACHTEN MET EEN 
DWINGEND OF DRINGEND KARAKTER OFWEL 
VOOR OPERATIONELE OPDRACHTEN VOORZIEN 
IN DE INZETNORMEN” 

 
De verantwoordelijk van DGA geeft toelichting bij de nota. Wij 

vestigen de aandacht op het feit dat DGA haar engagement 

gedaan op het HOC 122 dient na te komen. Er staan nog steeds 

een aantal bepalingen is die strijdig zijn met het statuut of 

bijvoorbeeld problemen geven in geval van een arbeidsongeval. 

De nota zal voorgelegd worden op een HOC in januari 2015. 

 

 

UITRUSTING ASPIRANTEN – NSPV 
 
Verschillende politiescholen klagen over het gebrek aan 

kledijstukken voor de aspiranten. De overheid bevestigt dat 25% 

van de aspiranten niet alle nodige kledij bezitten. 

VSOA Politie maakt eveneens een opmerking over de inzet van 

aspiranten in de gevangenis tijdens de staking van de cipiers. Dit 

behoort niet tot een opdracht in het kader van de opleiding. 

 

JAARACTIEPLANNEN WELZIJN 2015 
 
Wij maken de opmerking dat de overheid te laat is met het 

presenteren van de jaaractieplannen. Algemeen stellen wij dat de 
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kwaliteit van de jaaractieplannen beter moet. 

De preventieadviseur moet de werkgever 

bijstaan en desnoods bijsturen waar nodig. Er 

worden preventie maatregelen voorgesteld 

maar zonder invulling van een eventueel 

noodzakelijk budget. 

Algemeen besluit VSOA Politie dat er nog veel 

werk te leveren is om goede jaaractieplannen 

af te leveren. 

 

AGENDA 2015 HOC 
 
Iedere derde woensdag van de maand, 

uitgezonderd in juli en augustus zal er een HOC 

plaatsvinden. 

 


