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Stakingsaanzegging SSGPI – VSOA
Stakingsaanzegging laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie – ACOD
Cumul (verderzetting OCP 404)
Verlenging probatiestage
OKB hoedanigheid OGP+
Varia

STAKINGSAANZEGGING SSGPI – VSOA

De stakingsaanzegging werd ingediend omdat er momenteel een personeelstekort is van 40% bij het sociaal secretariaat
van de geïntegreerde politie. Een audit van het Rekenhof heeft geeft bovendien een aantal aanbevelingen om de werking
van het sociaal secretariaat te verbeteren. Uitbetalingen van de kosten laten op zich wachten.
Er worden door de overheid een aantal engagementen genomen om op korte termijn enkele personeelsleden aan te werven
of te detacheren en de betalingsachterstanden weg te werken.

2.

STAKINGSAANZEGGING LABORATORIA VAN DE TECHNISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE
POLITIE – ACOD

Er is een structureel personeelstekort bij de labo’s van de federale gerechtelijke politie. De overheid laat weten dat er een
politiek akkoord is tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie om nog 5 geaccrediteerde labo’s over te houden
in België. Hoe dit in de toekomst gaat georganiseerd worden moet nog uitgewerkt worden.
In de loop van 2018 komen er 29 gespecialiseerde hoofdinspecteurs toe in de FGP.
De stakingsaanzegging wordt geactiveerd.

3.

CUMUL (VERDERZETTING OCP 404)

De aangepaste wetteksten m.b.t. de cumul worden voorgelegd.
Naast enkele kleine opmerkingen die nog zullen worden opgenomen in de teksten gaat VSOA Politie akkoord met het
ontwerp van wettekst.

4.

VERLENGING PROBATIESTAGE

De overheid wenst de periode van de probatiestage in het kader van de basisopleiding van het basiskader te verlengen om
een grondige evaluatie van de opleiding te kunnen maken.
VSOA Politie gaat akkoord met deze verlenging.

5.

OKB HOEDANIGHEID OGP+

Het ontwerp KB i.v.m. het verkrijgen van de hoedanigheid officier van gerechtelijke politie voor het basiskader na een
opleiding wordt technisch toegelicht.
VSOA Politie vindt een opleiding van 5 weken te lang. Een gereduceerde voortgezette opleiding lijkt ons beter.
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De onderhandelingen over dit punt worden verder gezet.

6.

VARIA

Vooropleiding AGP - VSOA
Wij vragen de overheid naar de vooropleiding in het kader van de sociale promotie voor agenten van politie. Dit werd zo
afgesproken tijdens de onderhandelingen. De overheid verwijst hiervoor naar DGR.
Communicatie stand van zaken SPC – VSOA
Er doen geruchten de ronde over het afschaffen van de spoorwegpolitie. Wij vragen een duidelijke communicatie aan de
overheid om het personeel van SPC correct te informeren. De overheid bevestigt dat er een vergadering heeft
plaatsgevonden maar dat er nog geen beslissing over de toekomstige werking van SPC werd genomen.
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