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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 25 maart 2015 vond het hoog 

overlegcomité 136 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

ATO “BICENTENAIRE DE LA 
COMMÉMORATION DE LA 
BATAILLE DE WATERLOO” – CSD 
WAALS-BRABANT 
 
Er werden op het BOC voor de festiviteiten die 

plaats vinden van 17 tot en met 21 juni reeds 

een aantal preventieve maatregelen 

voorgesteld. De volledige risicoanalyse wordt 

begin mei 2015 verwacht. 

Aangezien de operationele inzet van 

personeelsleden en de werktijden nog niet 

gekend zijn lijkt het ons moeilijk om hierover 

advies te geven. VSOA Politie wenst dat 

aspiranten die worden ingezet buiten het kader 

van de leeropdracht vergoed worden voor de 

prestaties. 

Dit punt zal opnieuw geagendeerd worden op 

het HOC van mei 2015. 

 

SOCIALE 
BEGELEIDINGSMAATREGELEN IN 
HET RAAM VAN DE 
OPTIMALISATIE – VERVOLG HOC 
135 
 
De sociale begeleidingsmaatregelen in het 

kader van de optimalisatie van de federale 

politie worden verder besproken. VSOA Politie 

beklemtoont dat gedwongen verplaatsingen 

maximaal vermeden moeten worden en dat er 

nog heel wat vragen zijn in verband met 

bepaalde voorgestelde maatregelen.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De overheid neemt akte van onze opmerkingen en is akkoord met 

het voorstel om een begeleidingscommissie op te richten waarin 

de syndicale partners zetelen. De provincie West-Vlaanderen zal 

waarschijnlijk worden aangeduid als pilootproject. 

 

JAARVERSLAG CG/WB 

 
Het jaarverslag van de interne preventiedienst van de federale 

politie wordt voorgesteld. Wij hebben een aantal opmerkingen in 

verband met het werken met derden, de keuringen van elektrische 

installaties, de maandverslagen van de interne dienst, de 

berekening van de ernstgraad van arbeidsongevallen en het 

project MISI (melding incident). 

 

 

 

 

De overheid stelt voor om aan FOD WASO uitstel te vragen voor 

het jaarverslag en op het volgend HOC een aangepast jaarverslag 

te presenteren. De interne dienst moet eveneens de 

maandverslagen ter beschikking stellen van het HOC. 

 

VARIA 
 
F/L 0021 

Er blijkt een punctueel probleem te zijn in verband met deze 

formulieren bij POSA Antwerpen. De overheid is hiervan op de 

hoogte en de zaak is in behandeling. 
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Omzendbrief 18 dec 2014 “monitoring van 

het personeel” 

Ingevolge deze omzendbrief zijn o.a. 

baremische bevorderingen “on hold” gezet. 

Wij vragen de overheid om hierover te 

communiceren met het personeel. 

 

Vaccinaties 

VSOA Politie verneemt dat er bij de federale 

politie personeelsleden worden 

doorverwezen naar een curatieve 

geneesheer voor de verplichte vaccinaties. 

Wij betreuren het feit dat de overheid dit 

probleem niet heeft ter kennis gebracht van 

het HOC. 

De overheid zegt dat het probleem van de 

vaccinaties tegen het begin van de zomer 

moet opgelost zijn en belooft op het HOC van 

april 2015 hierover feedback geven. 


