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HOOG OVERLEGCOMITE

FUNCTIEPROFIELEN DGA/LPA

Op 18 mei 2016 vond het hoog
overlegcomité 167 plaats met volgende
agendapunten.

VSOA Politie wenst deze profielen slechts te overleggen na de
interne mobiliteit fase 4 wanneer wij overzicht hebben van de
tekorten bij het basis- en middenkader.

– Vincent Gilles – Vincent Houssin

GEÏNTEGREERDE
RISICOANALYSE – PRESENTATIE
De directeur van de politiescholen (ANPA)
presenteert een tool voor een geïntegreerde
risicoanalyse voor evenementen waarmee
zowel de operationele risico’s als de risico’s op
het vlak van welzijn gedetecteerd kunnen
worden.
VSOA Politie stoort zich aan het feit dat amper
één jaar geleden een dergelijke tool werd
overlegd en goedgekeurd op het hoog
overlegcomité, de overheid weer een nieuwe
aanpak komt voorstellen.
Wij hebben ook vragen bij de methodologie
gebruikt bij deze risicoanalyse. Er wordt een
nieuwe matrix voorgesteld die totaal
verschillend is van de vorige matrix. In de
nieuwe matrix is het nemen van maatregelen
om de risicograad te doen dalen bijna niet meer
mogelijk.
De voorzitter van het hoog overlegcomité stelt
voor om op initiatief van ANPA een vergadering
te organiseren met de vakorganisaties om te
onderzoeken of de twee modellen van
risicoanalyses complementair zijn en om een
evaluatie te doen van de gepresenteerde tool.
Wij vragen dat er achteraf een GPI wordt
opgesteld zodat het model van geïntegreerde
risicoanalyse verplicht van toepassing zal zijn
voor heel de geïntegreerde politie. Bovendien
wensen wij het erkenningsdossier van de eraan
gekoppelde
functionele
opleiding
te
behandelen op het onderhandelingscomité.

www.vsoa-pol.be

DEBRIEFING GEBEURTENISSEN 22 MAART 2016
De overheid geeft een debriefing met de focus op welzijn van de
gebeurtenissen van 22 maart 2016 (luchthaven Zaventem en
metrostation Maalbeek).
Achtereenvolgend komen de verantwoordelijken van DAO, de
lokale politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, LPA Zaventem, DRI
en het stressteam aan het woord.
Het werd zeker als positief ervaren dat heel wat personeelsleden
zich spontaan hebben aangeboden om hulp te bieden vlak na de
feiten en dat er versterking kwam van verschillende eenheden.
Langs de andere kant zorgde dit voor overbelasting van de
communicatiekanalen. Er werd ook een acute vermoeidheid
vastgesteld bij een aantal personeelsleden ingevolge de reeds
langere periode van verhoogd dreigingsniveau.

GPI 48
VSOA Politie heeft een listing opgevraagd van de vormingen GPI
48 in de verschillende directies van de federale politie. Wij stellen
aan de hand van de analyse van de overheid vast dat er eenheden
zijn met een ernstige achterstand. Wij vragen dan ook dat de
directeurs van de eenheden waar de situatie het meest schrijnend
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is met een actieplan naar het hoog
overlegcomité komen om de achterstand weg
te werken.
De voorzitter van het hoog overlegcomité zal
tevens een advies inwinnen bij de juridische
dienst aangaande de aansprakelijkheid van
de werkgever in geval van een incident door
een personeelslid dat niet of onvoldoende is
gevormd.
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