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ONDERHANDELINGSCOMITE
Op
22
juni
2016
vond
het
onderhandelingscomité 391 plaats met
volgende agendapunten.
– Vincent Gilles – Vincent Houssin

STAKINGSAANZEGGING
HUOILLE-SEMOIS – NSPV

PZ

De stakingsaanzegging werd ingediend omdat
er nauwelijks sociaal overleg is. Daarnaast
blijven
de
aanbevelingen
van
de
preventiedienst dode letter en is er al geruime
tijd een probleem met de invulling van de taak
van interne preventieadviseur. Er werden dit
jaar al enorm veel overuren gepresteerd door
de personeelsleden.
VSOA Politie sluit zich aan bij deze
stakingsaanzegging.
De overheid zal begin juli een sociaal overleg
organiseren om een oplossing te bieden aan de
aangehaalde
problemen.
De
stakingsaanzegging wordt geschorst, maar
geactiveerd indien er geen constructieve
oplossingen uit de bus komen.

STAKINGSAANZEGGING
ARLON-ATTERT-HABAYMARTELANGE – VSOA

PZ

Een aantal personeelsleden werden uitgerust
met bodycams. De aankoop, de risicoanalyse
en het gebruik van de camera’s zijn niet op
voorhand overlegd op een basisoverlegcomité.
Wij wijzen de overheid op de huidige wettelijke
reglementering voor het gebruik van mobiele
camera’s
waarbij
bovendien
nog
geluidsopnamen worden gemaakt.
De overheid stelt voor om dit punt verder te
zetten in een dringend basisoverlegcomité.
www.vsoa-pol.be

De camera’s worden voorlopig niet
stakingsaanzegging wordt ingetrokken.

meer

gebruikt.

De

STAKINGSAANZEGGING FGP LUXEMBURG – VSOA
Het gerechtelijk labo van Aarlen werd gesloten maar de genomen
maatregelen i.v.m. de herplaatsing en afvloeiing van de
personeelsleden zijn weinig sociaal. Bovendien valt deze
herschikking vlak na de reorganisatie van de optimalisatie van de
federale politie.
De overheid verduidelijkt de situatie van de gerechtelijke labo’s
binnen de provincie Luxemburg en heeft begrip voor de
ongemakken van de personeelsleden die hierin betrokken zijn.

STAKINGSAANZEGGING CGI/SPOC - VSOA
Deze dienst binnen de directie internationale politiesamenwerking
kampt met een ernstig personeelstekort. Zeker in tijden van
terroristische dreiging is dit niet verantwoord. De overheid gaat
prioritair deze eenheid aanvullen met 20 personeelsleden.
De stakingsaanzegging wordt ingetrokken maar wij volgen de
toestand verder op.
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