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Zaventem, 14 november 2017.

PERSMEDEDELING

Rellen van 11 november: de analyse van
VSOA Politie n.a.v. de vergadering met de
burgemeester van Brussel!
VSOA Politie herhaalt dat in het kader van de welzijnswetgeving en de
veiligheid op het werk, elke werkgever zijn Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk (CPBW of BOC voor de politiezones) moet
bijéénroepen. Wanneer bij de politie twee werkgevers betrokken zijn bij
éénzelfde zwaar arbeidsongeval is het Hoog Overleg Comité (HOC) bevoegd.
VSOA Politie heeft zondagmorgen bij de minister een overleg geëist om in dit
bevoegd orgaan klaarheid te krijgen van de incidenten. Dit overleg zal
plaatsvinden op 22 november.
Er werd vandaag een vergadering georganiseerd tussen de politieke overheden,
de politie van Brussel Hoofdstad Elsene en de syndicale organisaties.
Burgemeester Close heeft zelf gezegd dat deze vergadering tot doel had om
“een balans op te maken van de situatie”, zonder dat hij het woord BOC in de
mond nam! Op basis van de hierboven beschreven procedure kan u dus zelf
oordelen over de waarde van deze vergadering.
Wat is er volgens VSOA Politie uit de bus gekomen? De burgemeester heeft
bevestigd dat hij de korpschef had geïnformeerd over de belangrijkheid van de
kwalificatiematch. De korpschef heeft begrepen dat het ging over toeterende
voertuigen en feestvierders in de straten en heeft daarom geen bijkomende
informatie ingewonnen. Hij was dan ook van oordeel dat de informatie van de
federale politie (DAO) alsook van het crisiscentrum van de minister van
Binnenlandse Zaken moest komen. We kunnen dus besluiten dat uit hun
standpunt blijkt dat de federale politie en het crisiscentrum een
verantwoordelijkheid hebben en niet de politiezone.
Er is nog steeds niet meer duidelijkheid. Er zijn nog verschillende elementen die
tijdens het Hoog Overleg Comité uitgeklaard dienen te worden en die blijkbaar
haaks staan op de visie van Brussel.
Weeral 22 gekwetsten bij de politie! VSOA Politie zal deze gebeurtenis
niet loslaten tot de situatie volledig uitgeklaard is!
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