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HOOG OVERLEGCOMITE 
 Op 22 juni 2016 vond het hoog 
overlegcomité 168 plaats met volgende 
agendapunten. 
 
– Vincent Gilles – Vincent Houssin 
 
 
STAND VAN ZAKEN WERKGROEP 
FERES 
 Wij vragen naar de stand van zaken i.v.m. de 
opdrachten en de arbeidstijdorganisatie binnen 
de dienst FERES. Er is momenteel een 
personeelstekort en de dienst krijgt alleen maar 
bijkomende opdrachten. Wij wensen een 
duidelijke visie van DGA voor deze dienst. 
 
ATO PZ BILZEN/HOESELT/RIEMST 
IRON MAN 
 Wij geven zoals steeds geen goedkeuring voor 
een afwijking van de arbeidstijd. 
 
OPLEIDING “BEHAVIOURAL 
DETECTION OFFICER” EDA 
 
Het erkenningsdossier voor deze opleiding 
werd intussen goedgekeurd. De opleiding moet 
gericht zijn in het herkennen van afwijkend 
gedrag om etnische profilering te voorkomen. 
De opleiding duurt drie dagen en wij vragen om 
de dagen opleiding aaneensluitend te geven en 
de duur van de opleiding op geen enkele 
manier in te korten. Wij vragen eveneens een 
extra dag didactische vorming voor de 
opleiders. 
 
ROCK WERCHTER – VSOA 
 
Omwille van allerlei welzijnsproblemen tijdens 
de  voorbije  edities  vragen  wij  verduidelijking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Dirco Leuven kent de problemen: gebrek aan sanitaire 
voorzieningen, gebrekkige communicatie tussen de verschillende 
niveaus en het respect voor de politiediensten door de 
medewerkers van de organisatie. 
De Dirco vraagt om eventuele problemen dadelijk te melden aan 
de directe leidinggevende, er zal een plaats bezoek georganiseerd 
worden en een debriefing in de loop van september 2016. 
 
GEÏNTEGREERDE RISICOANALYSE – VERVOLG 
HOC 167 
 
De geïntegreerde risicoanalyse (operationeel en welzijn) wordt 
verder besproken en de nodige aanpassingen, die in de 
voorafgaande werkgroep vergadering zijn gevraagd werden 
uitgevoerd. 
Wij vinden het systeem nog te ingewikkeld. De hiërarchische lijn 
en preventieadviseurs zullen een opleiding moeten volgen. 
 

 
JAP DGA LUIK A 
 
Wij hebben geen opmerkingen op het jaaractieplan. 
 
POLITIEDORP 21 JULI 2016 
 
Ondanks het dreigingsniveau 3 wenst de politie tijdens de 
nationale feestdag terug een politiedorp op te stellen. In de 
risicoanalyse voor dit evenement is het risico “terrorisme” verwerkt.   
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RICHTLIJN DGJ – INTERNE 
VERSCHUIVINGEN 
 De overheid deelt mee dat het project nog niet 
afgehandeld is. VSOA Politie reageert dat de 
ontwerpnota overlegd werd met alle 
vakorganisaties en er geen reden meer is om 
de publicatie uit te stellen. Wij vragen dat de 
directeur DGJ uitleg komt geven waarom de 
publicatie uit blijft. 
 
HERORIËNTERING WERKGROEP 
CIC/CICAD - VSOA 
 Op vraag van VSOA Politie wordt de 
werkgroep uitgebreid met 
vertegenwoordiging van de directie DRI. 
(Directie van de politionele informatie en de 
ICT-middelen). 
 
GPI 39 
 Deze aangepaste versie van de GPI 39 
reglementeert de inzet van personeelsleden 
van de pool tijdelijke affectatie (DPP/ATA) in 
korpsen van de lokale politie, in het bijzonder 
over de principes en de facturatie. 
Wij vragen een kleine aanpassing in de 
omzendbrief. 
 

 
 
GPI 83 ERRATUM 
 De overheid stelt een erratum voor aan de 
omzendbrief GPI 83 betreffende de 
overdracht van verloven 2015. De 
personeelsleden die werden ingezet in de 
strijd tegen het terrorisme en het radicalisme 
en hun dagen jaarlijks vakantieverlof 2015, 
om die reden niet hebben kunnen opnemen 

vóór 1 april 2016, krijgen de gelegenheid om deze op te nemen 
tot 31 december 2016. Wij vinden dit een goede maatregel indien 
de overheid deze regel soepel toepast. 
 


