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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 22 april 2015 vond het hoog 

overlegcomité 137 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

CARNAVAL AALST – LIJST 
RECURRENTE GEBEURTENISSEN 
 
De politiezone Aalst vraagt een afwijking voor 

de arbeidstijdorganisatie en wenst dat Aalst 

carnaval wordt opgenomen in de lijst van 

terugkerende gebeurtenissen. 

Niettegenstaande we de vraag begrijpen gaat 

VSOA politie principieel niet akkoord met 

dergelijke afwijkingen. De overheid besluit om 

Aalst carnaval op te nemen in de lijst van 

recurrente gebeurtenissen. 

 

DACH – VERVOLG HOC 135 
 
De debatten worden voortgezet met betrekking 

tot de risicoanalyse voor de inzet van 

gemarkeerde dienstvoertuigen van de 

hondengeleiders. Al de nodige informatie is 

ondertussen verzameld en het dossier zal terug 

op het hoog overleg van mei 2015 

geagendeerd worden. 

 

JAARVERSLAG CG/WB – 
VERVOLG HOC 136 
 
VSOA Politie had verschillende opmerkingen 

op het jaarverslag 2014 van CG/WB. De 

overheid zegt dat ze niet over alle cijfers van de 

externe partners beschikt om het jaarverslag te 

vervolledigen. CG/WB zal een methode 

moeten ontwikkelen voor het permanent 

vergaren van cijfers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het jaarverslag zal opnieuw gepresenteerd worden op het hoog 

overleg van mei 2015. Ook vragen wij dat de maandverslagen van 

CG/WB op het hoog overleg worden voorgelegd. 

 

VARIA 
 
Risicoanalyse AMOK – feedback van de werkgroep 

VSOA Politie had gehoopt op een participatieve manier van 

werken. De overheid zal opnieuw vragen aan diegene die de 

werkgroep leidt om deze samen te roepen en inderdaad een 

participatieve en meer volledige risicoanalyse te maken die 

voorziet in een deftige inventaris en evaluatie van alle risico’s. De 

overheid laat eveneens weten dat een FBI studie wordt 

meegenomen voor de risicoanalyse. Op zich hebben wij hier niets 

op tegen, maar de vergelijking maken met de Verenigde Staten 

moet realistisch gebeuren ten opzichte van bijvoorbeeld onze 

beschikbare middelen. 

 

 

Feedback budgetcontrole 

Wij vragen naar de documentatie van dit agendapunt. De overheid 

zal de documentatie overmaken via DSI. 
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