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ONDERHANDELINGSCOMITE
Op
13
april
2016
vond
het
onderhandelingscomité 388 plaats met
volgende agendapunten.
– Vincent Gilles – Vincent Houssin

LPA: ENVELOPPE 2.000.000 EURO (VERVOLG OCP
01.04.2016)
Aangezien het personeel (200 effectieven) en het budget
(2.000.000 €) verdeeld moet worden over alle eenheden van LPA
stelt de voorzitter voor om een werkgroep samen te stellen die een
eerste maal zal vergaderen op dinsdag 19 april 2016. De overheid
wenst zo snel mogelijk een concreet voorstel hieromtrent.

STAKINGSAANZEGGING
VSOA/NSPV/ACV-POLITIE: PZ DES
ARCHES
De stakingsaanzegging werd ingediend omdat
verschillende problemen nu al jaren aanslepen:
het personeelstekort, het gebrek aan financiële
middelen en tekortkomingen op het gebied van
welzijn op het werk. Deze malaise is niet
verbeterd sedert de vorige stakingsaanzegging
van eind 2013.
Wij vragen nu maatregelen op korte termijn. De
personeelsbezetting zit al jaren minder onder
de KUL-norm.
De overheid stelt voor om in 2016 zeven
vacatures te publiceren in de mobiliteit en
belooft dat tegen eind 2017 de KUL-norm wordt
behaald. Wij herinneren de overheid eraan dat
in 2013 ook al afspraken werden gemaakt die
niet zijn nagekomen. Hierop stelt de voorzitter
van het onderhandelingscomité voor om in het
protocol de tekst op te nemen dat indien er
onvoldoende kandidaten zijn bij mobiliteit, de
omzendbrief GPI 39 zal toegepast worden.
(personeelsleden van de GRG worden dan
afgedeeld)
De stakingsaanzegging wordt opgeschort om
de politieraad de gelegenheid te geven de
beloofde maatregelen goed te keuren.
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STAKINGSAANZEGGING
GOSSELIES

VSOA/NSPV:

DGA/LPA

De dienst werkt momenteel met 30% gedetacheerde
personeelsleden die niet gevormd voor grenscontrole. De groei
van de luchthaven wordt niet gevolgd door het verhogen van
personeel en middelen.
De voorzitter wenst het resultaat van de werkgroep af te wachten
om een definitief standpunt in te nemen.
VSOA Politie stelt voor om Hycap versterking te vragen voor de
luchthaven Gosselies voor bewaking en andere opdrachten zodat
het personeel van de luchthaven zelf zich bezig kan houden met
grenscontroles. Ons voorstel wordt onderzocht en zal voor de
aanvangsdatum van de stakingsaanzegging terug behandeld
worden.
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