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Bruxelles, le 25 février 2017 
 
 

Mijnheer Filip Anthuenis 
Oude Vest 150 

 
9200 Dendermonde 

 
 

 
Mijnheer de voorzitter, 
 
 
Artikel 32 van het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet 
van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel geeft aan dat elk comité over een huishoudelijk 
reglement moet beschikken waarin de maatregelen worden vastgelegd die niet in dit 
besluit opgenomen zijn. 
 
Het V.S.O.A. vraagt om de huishoudelijke reglementen van de verschillende comités 
van zone Oost Vlaanderen Oost te verkrijgen of de notulen waarin het met redenen 
omkleed advies van het comité met betrekking tot de goedkeuring van deze 
huishoudelijke reglementen staat en eveneens het besluit van het zonecollege om de 
verschillende comités te creëren met de naam van de vertegenwoordigers van de 
bevoegde autoriteit.  
 
Het V.S.O.A. vraagt om de notulen van het comité te verkrijgen waarin het met 
redenen omkleed advies de benoeming vermeldt van: 
 
de Preventieadviseur, 
de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPBW) 
 
In afwachting van huishoudelijke reglementen, gelieve deze documenten naar 
V.S.O.A. door te sturen, Wetsraat 28, 1040 Brussel (Art 27 K.B. 28.09.1984) 
 
Voor het V.S.O.A. is het respecteren van de wetgeving met betrekking tot het welzijn 
op het werk van de personeelsleden één van de topprioriteiten en een bekommernis 
bij de hervorming van de civiele veiligheid. 
 
Indien het V.S.O.A. de gevraagde documenten niet ontvangt, bestaat er geen andere 
keuze dan de Inspectie Welzijn op het Werk te vragen om in te grijpen. 
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Bij deze bevestig ik u dat: 
 
De Ridder Hans    hans.deridder@zoneoost.be 
Herinckx David    David.herinckx@live.be 
Peeters Dominiek    dominiek.peeters1@telenet.be 
Labourdette Eric    eric.labourdette@firebru.brussels 
 
De VSOA-afgevaardigden binnen uw zone zijn.  
 
Gelieve alle documenten betreffende de prerogatieven van de vakorganisaties per 
mail naar deze personen door te sturen. 
 
In afwachting van een Vaste gemachtigde in uw zone, gelieve de protocollen, welke 
ondertekend dienen te worden, per post over te maken aan het V.S.O.A. (Art. 30 
KB 28 september 1984)  
 
Het V.S.O.A. vraagt het operationeel organisatieschema (Art. 22/1 Wet 15 mei 
2007) van de Hulpverlingszones Oost-Vlaanderen Oost (KB 25.04.2014) Het 
schema beschrijft hoe de snelste adequate hulp georganiseerd wordt binnen de zone 
en tussen zones en de minimale personeelsbezetting van wacht in de kazerne of 
oproepbaar per post in tabelvorm.  
 
Het vermeldt ook de interventiesectoren voor de verschillende posten van de zone, 
rekening houdend met de snelste adequate hulp. De sectoren van de tweede en 
derde snelste posten die beschikken over de adequate middelen moeten ook vermeld 
worden. Het plan beschrijft alle maatregelen die genomen zijn door de zone om de 
veiligheid van het personeel tijdens de interventies te verzekeren.  
 

Het V.S.O.A. vraagt het respect van de K.B. van 10.11.2012 tot vaststelling van de 
minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen 
en het respect van de K.B. van 30.08.2013 tot vaststelling van de minimale normen 
betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de 
hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel 
personeel. 
 
Het V.S.A.O. vraagt: 

 
 Het reglement van de massakledij van de zone Oost-Vlaanderen Oost. 
 Het arbeidsreglement van de zone Oost-Vlaanderen Oost. 
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 Het Huishoudelijk reglement van de zone Oost-Vlaanderen Oost. (Art. 177 van 
K.B. 19.04.2014 De minimale beschikbaarheden voor de diensttijd van het 
vrijwillige personeelslid en de modaliteiten waaronder hij wordt opgeroepen 
en terugkeert naar de post worden vastgelegd in een huishoudelijk 
reglement) 

 
 

Voor het V.S.O.A. dienen de protocollen ondertekend te worden door een 
Vaste gemachtigde of een Verantwoordelijke leider. 
 
 
 
Met syndicale groeten, 
 
 
Voor het V.S.O.A. 
 
 
 
Labourdette Eric     Peeters Dominiek 
 
 
Verantwordelijke leider    Vaste gemachtigde 
 
 
 

 


