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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 3 september 2015 vond het hoog 

overlegcomité 143 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

PRESENTATIE TRANSVERSALE 
ROLLEN 
 
De overheid stelt de acht transversale rollen 

voor. Deze rollen gelden als basis voor het 

opstellen van de functieprofielen. Het is de 

bedoeling dat voor éénzelfde functie er een 

eenvormig functieprofiel wordt opgesteld. In het 

kader van fase 4 moeten de functieprofielen 

voorrang krijgen van plaatsen die worden 

gepubliceerd ter gelegenheid van de interne 

mobiliteit federale politie. De functieprofielen 

worden eerst in een technische werkgroep 

besproken en nadien overlegt in het hoog 

overlegcomité. 

 

VALIDATIE VAN DE FASEN 0 EN 1 
 
In het kader van de optimalisatie van de 

federale politie hebben aantal eenheden (DGA, 

DAO, SPN, DJO, CSD Eupen, FGP Eupen) de 

personeelsbezetting voor fase 0 en 1 afgerond. 

Er zijn geen bezwaren en wij valideren de 

organieke tabel voor deze eenheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE 

 
De politiezone Brussel-Elsene vraagt een afwijking van de 

arbeidstijdorganisatie voor de boerenbetoging van maandag 7 

september 2015. 

Er is niemand aanwezig van de politiezone, het aantal 

personeelsleden dat wordt ingezet is onbekend, de risicoanalyse 

is ondermaats en de preventieadviseur van de politiezone werd 

niet betrokken bij het opstellen ervan. Blijkbaar werden er geen 

lessen getrokken uit de dramatische afloop van de manifestatie in 

november 2014. Alle vakorganisaties wijzen de vraag pertinent af. 

 

De overheid besluit om de risicoanalyse te herzien en op 4 

september 2015 een nieuw hoog overleg te organiseren met als 

enig agendapunt: ATO PZ Brussel Hoofdstad Elsene. 

 

 

Op 4 september 2015 vond het hoog overlegcomité 144 plaats. 

De risicoanalyse werd aangepast maar is volgens ons nog steeds 

te onvolledig. Principieel geven wij een niet akkoord voor de vraag 

tot afwijking van de arbeidstijdorganisatie. Ons niet akkoord is 

eveneens gebaseerd op het feit dat wij vinden dat er te weinig 

personeel wordt ingezet en dat er nog steeds grote risico’s zijn 

waar onvoldoende preventiemaatregelen voor genomen zijn. 
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