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INHOUD 

Onderhandelingscomité 409 van 22 februari 2017 
 
1. Voorafgaande mededelingen 
2. Teksten nieuwe directie DAB (voortzetting OCP 392, 403, 406 en 407) 
3. OKB aangaande de verergerings-en de overlijdensbijslag: toelichting door de overheid 
4. OKB tot aanpassing van het naamplaatje en de interventiearmband (voorzien van het interventienummer) en van 

het gradenplaatje (visualisatie van het kwalificatie “eerste”): toelichting door de overheid 
 
1. VOORAFGAANDE MEDEDELINGEN 
Het slaagpercentage bij de agenten van politie die hebben meegedaan aan de kaderproef voor overgang naar een hoger 
kader ligt zeer hoog. 
Er wordt gevraagd om ook via de vakorganisaties agenten van politie aan te sporen om zich in te schrijven voor de 
selectieproeven in het kader van de nieuwe sociale promotie. Dit kan nog tot 2 maart 2017 en alle info is beschikbaar op de 
site van www.jobpol.be. 
 
Op vraag van VSOA Politie zal er een communicatie gedaan worden m.b.t. de toekomst van de spoorwegpolitie (SPC). 
 
2. TEKSTEN NIEUWE DIRECTIE DAB (VOORTZETTING OCP 392, 403, 406 EN 407) 
De onderhandelingen worden verder gezet m.b.t. de nieuwe directie DAB. Op het niveau van de militairen en justitie werden 
de onderhandelingen al afgesloten met een akkoord. 
VSOA Politie kan zich niet akkoord verklaren met het feit dat het artikel 4 van het voorontwerp van wet een baremische 
loopbaan voorziet van de beveiligingscoördinatoren en de beveiligingsassistenten van politie die nog bepaald moet worden. 
Wij vragen ook een gelijke behandeling voor het personeel en dat de krachtlijnen voor de werking van deze dienst bepaald 
worden op het hoog overlegcomité. De specifieke lokale omstandigheden kunnen uiteraard daarna verder besproken worden 
op het basisoverlegcomité. 
 
3. OKB AANGAANDE DE VERERGERINGS-EN DE OVERLIJDENSBIJSLAG: TOELICHTING 

DOOR DE OVERHEID 
 
Indien de toestand die het gevolg is van een arbeidsongeval op een blijvende manier verergert na afloop van de 
herzieningstermijn kan op aanvraag van het slachtoffer een jaarlijkse bijslag wegens verergering van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid worden toegekend, indien de graad van arbeidsongeschiktheid, na die verergering, ten minste 10% 
bedraagt. Ook de jaarlijkse overlijdensbijslag wordt toegekend indien het bewijs wordt geleverd dat het slachtoffer, na afloop 
van de herzieningstermijn, overleden is ten gevolge van een arbeidsongeval. 
Het ontwerp KB geeft ons dezelfde mogelijkheden als deze die van toepassing zijn in het openbaar ambt. Het enige verschil 
is dat wij nog een beroepsmogelijkheid hebben via Medex. 
 

27.02.2017 
Jaargang 05 • Nummer 101 NEWSLETTER 
VSOA-POLITIE • Nationale Zetel 



 www.vsoa-pol.be  2

4. OKB TOT AANPASSING VAN HET NAAMPLAATJE EN DE INTERVENTIEARMBAND 
(VOORZIEN VAN HET INTERVENTIENUMMER) EN VAN HET GRADENPLAATJE 
(VISUALISATIE VAN HET KWALIFICATIE “EERSTE”): TOELICHTING DOOR DE OVERHEID 

Het betreft hier een laatste uitvoeringsbesluit van het sectoraal akkoord. Er komt een visualisering van de anciënniteit (na 
12 jaar in de graad) door een streepje onder het graadteken te voegen. De benaming van de graad wordt dan vooraf 
aangevuld met “eerste” (bv. eerste inspecteur) 
De huidige interventiearmbanden worden tegen 31.12.2017 aangepast met het vermelden van het interventienummer. 
 
 


