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INHOUD 

Hoog overlegcomité 176 van 14 december 2016 
 
1. Communicatie: HICLAN 
2. Communicatie: projectmandaat “een interne site met betrekking tot geweld tegen politieambtenaren” 
3. Nota interne werking SSGPI 
4. Principes voor de aanwijzing van evaluatoren bij DGR en DGJ (vervolg HOC 175) 
5. Identificatiedocument CG/WB 
6. Goedkeuring preventieadviseur bij CG/WB 
7. Functieprofielen DGA 

 
1. COMMUNICATIE: HICLAN 
De overheid stelt een project voor over de blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens invallen in illegale labo’s. Het 
onderzoek gebeurt met medewerking van enkele universiteiten. De personeelsleden die meewerken aan het onderzoek 
krijgen hun uren aangerekend als dienstprestatie. 
 
2. COMMUNICATIE: PROJECTMANDAAT “EEN INTERNE SITE MET BETREKKING TOT GEWELD 

TEGEN POLITIEAMBTENAREN” 
VSOA Politie vindt het schrijnend dat er na het afsluiten van het protocol geweld tegen politieambtenaren meer dan drie jaar 
geleden nog steeds geen informatiewebsite beschikbaar is. Het is de bedoeling om de werknemers in te lichten over de 
procedures wanneer zij slachtoffer worden van gewelddaden. 
 
3. NOTA INTERNE WERKING SSGPI 
De voorgestelde nota regelt de verschillende aspecten m.b.t. de interne werking van het sociaal secretariaat. VSOA Politie 
vraagt om alle statutaire richtlijnen, die reeds in een globale nota terug te vinden zijn, te schrappen en zich te beperken tot 
enkel leefregels die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de dienst. 
De nota zal herwerkt worden en op een volgend overleg opnieuw worden voorgesteld. 
 
4. PRINCIPES VOOR DE AANWIJZING VAN EVALUATOREN BIJ DGR EN DGJ (VERVOLG HOC 

175) 
Geen opmerkingen. 
 
5. IDENTIFICATIEDOCUMENT CG/WB 
Wij geven een aantal opmerkingen die door de overheid zullen worden aangepast in het identificatiedocument. 
 
6. GOEDKEURING PREVENTIEADVISEUR BIJ CG/WB 
Wij kunnen niet akkoord gaan met de goedkeuring van de preventieadviseur psychosociaal omdat deze de opleiding nog 
moet starten. 
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7. FUNCTIEPROFIELEN DGA 
Buiten enkele opmerkingen kunnen wij akkoord gaan met de functieprofielen. 
 
 
 


