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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 21 januari 2015 vond het hoog 

overlegcomité 134 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

STAND VAN ZAKEN 
MANIFESTATIE 06.11.2014 
 
De voorzitter van het HOC heeft een nota 

verzonden aan alle korpschefs en dirco’s met 

betrekking tot de risicoanalyse in het kader van 

welzijn bij evenementen. Verder wordt er werk 

gemaakt van de aanbevelingen van het 

onderzoek naar het verloop van de 

manifestatie. 

VSOA Politie vraagt nogmaals naar de 

communicatie tussen de “gold commander” en 

de bestuurlijke overheid. Volgens de overheid 

behoren deze gesprekken tot de privésfeer en 

kan al het beschikbaar materiaal bekeken en 

beluisterd worden. 

 

ATO – RALLY AUTOMOBILE 
LEGEND BOUCLES PZ CENTRE 
ARDENNE 
 
De manifestatie vindt plaats over het 

grondgebied van vier politiezones. Er is 

bovendien versterking vaan de federale politie 

gevraagd. VSOA Politie vraagt een betere 

risicoanalyse in het kader van welzijn. Wij 

vragen bovendien dat de preventieadviseurs 

van de lokale politie en federale politie 

samenwerken. Principieel gaan wij niet 

akkoord met een afwijking van de arbeidstijden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOGELWERENDE VESTEN – VSOA 

 
Nadat VSOA Politie het punt in verband met de kogelwerende 

vesten reeds had geagendeerd op het HOC van november 2014 

stellen wij vast dat personeelsleden van o.a. de WPR nog steeds 

geen kogelwerend vest hebben. Wij vragen een inventaris van de 

kogelwerende vesten die beschikbaar zijn bij de dienst logistiek en 

een overzicht per directie van de personeelsleden die een 

persoonlijk kogelwerend vest bezitten. 

De stage van de aspiranten wordt opgeschort omdat zij momenteel 

nog geen persoonlijk kogelwerend vest bezitten. 

 

 

TRAININGEN GPI48 – VSOA 
 
In het kader van de terreurdreiging worden collectieve wapens 

(UZI) ter beschikking gesteld van het personeel. Wij stellen echter 

vast dat heel wat personeelsleden van de verschillende directies 

van de federale politie sedert enige tijd niet meer getraind werden 

in het kader van de opleiding GPI 48. 

De voorzitter van het HOC zal een nota verspreiden met de 

mededeling dat een collectief wapen slechts mag toegewezen 

worden aan personeelsleden die hiervoor een opleiding hebben 

gekregen. 

 

INZET VAN MILITAIREN – ACV OD POLITIE 
 
Er werd een protocol opgesteld tussen de federale politie ne 

defensie voor de inzet van militairen. De militairen vallen onder het 
commando van de politie. VSOA Politie is tegen de inzet van 

militairen en vraagt dat de overheid werk maakt om de tekorten 

aan politiepersoneel aan te vullen.  
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ANONIEME VOERTUIGEN DACH 
 
VSOA Politie vraagt anonieme 

dienstvoertuigen voor de hondengeleiders. 

Dit naar aanleiding van enkele incidenten in 

het verleden en de huidige terreurdreiging. De 

dienst CG/WB is ook al lange tijd voorstander 

van anonieme voertuigen. 

De overheid heeft naar aanleiding van de 

terreurdreiging beslist dat iedere verplaatsing 

met twee personeelsleden moet gebeuren. 

De mogelijkheid wordt overwogen om de 

“striping” van de voertuigen te verwijderen. 

 

WEGING – FACILITY MANAGER 
RAC 
 
VSOA Politie gaat akkoord met het voorstel 

van de wegingscommissie. 

 

 

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” 
 
DGA licht de inhoud van de nota toe. VSOA 

Politie wijst de overheid er op dat het niet de 
bedoeling kan zijn om personeelsleden te 

straffen met bepaalde passages uit de nota. 

De overheid    zegt    dat    ze    moet   kunnen  

 

rekenen op de aanwezigheid van een personeelslid voor de 

dienstverlening. 

De tekst van de nota zal nogmaals worden aangepast. 

 

TEMPLATE JAP WELZIJN 
 
De dienst CG/WB is initiatiefnemer voor het uitwerken van een 

sjabloon voor een jaaractieplan. De participatie van de VCLP en 

de vakbonden wordt eveneens gevraagd. 

 

TEMPLATE RISICOANALYSE 
 
Ook hier is de dienst CG/WB is initiatiefnemer met participatie 

van de VCLP en de vakbonden. 

 

VISIE SSGPI – VSOA 
 
Dit punt wordt behandeld op het volgend HOC. 


