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HOOG OVERLEGCOMITE 
 
Op 11 mei 2016 vond het hoog 

overlegcomité 166 plaats met volgende 

agendapunten. 

 

– Vincent Gilles – Vincent Houssin 

 

 

RISICOANALYSE SPN 
 
De risicoanalyse voor het controleren van grote 

zeeschepen werd uitgevoerd en de 

aanbevelingen van de risicoanalyse worden 

opgenomen in het jaaractieplan en het globaal 

preventieplan. 

 

NOTA “BUITENLANDSE 
ZENDINGEN” 
 
Het betreft hier een herwerkte versie van de 

nota van 2013. De aanpassingen hebben 

voornamelijk betrekking op o.a. gewijzigde 

benamingen van eenheden en wijzigingen in 

de regelgeving i.v.m. het gebruik van 

kredietkaarten. De te volgen procedure werd 

eveneens op een chronologische wijze 

aangepast. 

De nota is van toepassing op alle medewerkers 

van de federale politie met een opdracht in het 

buitenland. Slechts enkele eenheden wijken 

nog af van de algemene regels gezien het 

specifiek karakter van de dienst. 

 

GEÏNTEGREERDE 
RISICOANALYSE – PRESENTATIE 
 
Wordt verschoven naar het hoog overlegcomité 

van 18.05.2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG CGWB 
 
Wij hebben toch een aantal inhoudelijke opmerkingen zoals het 

ontbreken van gegevens m.b.t. werken met derden, de verplichte 

technische controles en geweld door derden. 

De aangepaste versie zal terug worden voorgelegd. 

 

OPLEIDING NIET-MOCY 
 
Aangezien het hier handelt over een functionele opleiding is dit een 

agendapunt voor het onderhandelingscomité. Wij geven wel al een 

aantal opmerkingen m.b.t. de inhoud van de opleiding. 

 

OPLEIDING MOCY 
 
Dezelfde opmerking wordt gegeven als voor de opleiding niet-

mocy. 

 

 

FUNCTIEPROFIELEN DGA 
 
Voor VSOA Politie is de functie van Dir DAH niet bespreekbaar 

omdat wij eerst wensen dat het personeelstekort aan de basis van 

de verschillende eenheden van DAH wordt aangevuld. 

 

FUNCTIEPROFIELEN DGJ 
 
Voor uitvoerende functieprofielen kunnen wij wel ons akkoord 

verlenen. 
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VARIA 
 
Inzet militairen – niet respecteren van “rules 

of engagement” 

Er worden taken gevraagd aan de militairen die 

toebehoren aan de politie. De overheid erkent 

dat het belang van een goede briefing en 

duidelijke communicatie uitermate belangrijk 

zijn. 

VSOA Politie vraagt coherentie tussen de 

richtlijnen van de commissaris-generaal en 

deze van het commando van het leger. 

 

Punt hoogdringendheid: inzet aspiranten 

Nogmaals wordt aan de overheid duidelijk 

gemaakt dat aspiranten die ingezet worden om 

cipiers te vervangen bij stakingen dit geen 

doelstelling is in het kader van hun stage. 

 

 

 

 

VSOA Politie vraagt een risicoanalyse voor de 

opdrachten en dienstuitvoering in de 

gevangenissen. Bovendien werd het 

politiepersoneel hiervoor niet opgeleid en 

vragen wij een erkenningsdossier voor deze 

opleiding. 


