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ONDERHANDELINGSCOMITE 
 
Op 16 april 2015 vond het 

onderhandelingscomité 364 plaats met 

volgend agendapunt. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

STAKINGSAANZEGGING – 
GEMEENSCHAPPELIJK 
VAKBONDSFRONT (ACV-POLITIE, 
VSOA, NSPV) – LPA BRUSSELS 
AIRPORT 

 
De motieven voor de stakingsaanzegging zijn 

het blijvend structureel tekort aan personeel, 

maatregelen om de werkdruk naar een 

aanvaardbaar niveau te brengen, een degelijke 

oplossing voor de vakantieperiodes, het  niet 

uitvoeren van het engagement om de “T zone” 

te sluiten om zodanig capaciteit te recupereren 

en het nemen van maatregelen i.v.m. het 

welzijnsbeleid. 

 

De overheid bevestigt dat er voor de mobiliteit 

van december 2014 vier inspecteurs worden 

aangeworven i.p.v. de ene openstaande 

vacature. 

Uit de aspiranten die in juni afstuderen zouden 

er nog 10 personeelsleden kunnen afgedeeld 

worden. (afhankelijk van de vraag van de lokale 

politie). De “T zone” (voornamelijk voor 

vluchten van en naar Afrika) blijft echter open. 

De overheid is zich bewust dat het 

personeelsbestand niet meer in verhouding 

staat tot het stijgende aantal passagiers en 

vluchten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSOA Politie stelt ook vast dat er plots middelen worden 

aangevoerd naar aanleiding van de controle van de Schengen 

commissie. 

Er is duidelijk een structureel gebrek aan mensen en middelen. 

 

Er staat volgende week een vergadering gepland met de 

preventieadviseur psychosociale aspecten om een psychosociale 

risicoanalyse te starten. De overheid gaat met zekerheid de task 

force installeren in aanwezigheid van de Dir van LPA. 

De Dir LPA bevestigt dat hij naar aanleiding van het bezoek van 

de Schengen commissie ook zal meedelen dat hij het werk moet 

doen met het huidig personeelstekort. 

 

 

VSOA Politie vraagt de overheid opnieuw om de T zone te sluiten 

om zodanig personeel te recupereren. De overheid herhaalt dat 

een sluiting van de “T zone” onbespreekbaar is en dat er geen 

andere garanties geboden worden voor het personeelstekort. 

 

De stakingsaanzegging wordt bevestigd en tijdens de week van 20 

t.e.m. 24 april zal het werk strikt worden uitgevoerd zoals wettelijk 

voorgeschreven. 
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