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ONDERHANDELINGSCOMITE
Op
27
juni
2016
vond
het
onderhandelingscomité 393 plaats met
volgende agendapunten.
– Vincent Gilles – Vincent Houssin

STAKINGSAANZEGGING
NAMEN - NSPV

zware gewelddaden, verlofaanvragen worden in een “wachtstand”
geplaatst en personeelsleden krijgen geen antwoord binnen de
veertien dagen en de aanhoudende problemen in verband met
brandveiligheid, asbest en huisvesting in het hoofdgebouw van de
politiezone.
Het basisoverlegcomité verloopt ook vaak in een weinig
constructieve sfeer.

PZ

De stakingsaanzegging werd ingediend omdat
het lokaal overleg is vastgelopen. Een vraag
voor simpelweg toevoegen van agendapunten
op een basisoverlegcomité werd niet
beantwoord. De overheid respecteert het
statuut
niet
wat
betreft
de
arbeidstijdorganisatie. De risicoanalyses van
verschillende evenementen worden niet
voorafgaand voorgelegd aan het comité voor
bescherming en preventie op het werk, er zijn
zelfs evenementen waarvoor er helemaal geen
risicoanalyse werd opgesteld.
VSOA
Politie
ondersteunt
de
stakingsaanzegging volledig.
Er wordt overeengekomen op 6 juli 2016 een
nieuw lokaal overleg te organiseren. De
overheid wordt ook gevraagd om het nodige
respect voor de sociale partners te tonen in het
kader van het overleg. De stakingsaanzegging
wordt ingetrokken.

STAKINGSAANZEGGING
PZ
LIMBURG REGIO HOOFDSTAD VSOA

Na een debat besluit de voorzitter van het onderhandelingscomité
dat de diensten van één uur statutair niet toegelaten zijn en
ondertussen al werden aangepast, er meer aandacht moet gaan
naar de kwaliteit van de risicoanalyses en dat de 190 eenheden

van de geïntegreerde politie best het overlegde model gebruiken,
hij wijst op de ministeriële omzendbrief voor het toekennen van
rechtshulp in het bijzonder in het kader van geweld tegen politie,
verlofaanvragen worden ofwel goedgekeurd ofwel geweigerd
conform het statuut en dat de huisvesting blijkbaar niet opgelost
kan worden maar dat de nieuwbouw in de toekomst hopelijk een
oplossing zal bieden aan deze problemen.
De stakingsaanzegging wordt ingetrokken.

De stakingsaanzegging behelst vijf motieven:
er werden diensten ingepland voor een
werkelijke duur van één uur, risicoanalyses
voor
evenementen
zijn
onvolledig,
rechtsbijstand
wordt
geweigerd
aan
personeelsleden die slachtoffer waren van
www.vsoa-pol.be
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