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Brussel, 5 maart 2017  
 

 

Mijnheer Peter Vanvelthoven  
Norbert Neeckxlaan 52 Z  

3920 Lommel 

 

 
 Geachte heer de voorzitter, 
 Beste secretaris, 
 
 
Wij hebben kennisgenomen van de door u verzonden stukken op 24/02/2027 naar 
aanleiding van het door u opgeroepen provinciaal vakbondsoverleg van 3 februari jl. 
 
Graag willen wij u per document, maar in eerste instantie in het algemeen, ons 
standpunt inzake syndicale werking toelichten. 
 
Wat betreft het provinciaal overleg, onderhandeling of onderhandeling in het kader 
van de welzijnsmaterie, stellen we vast dat uw huidige werking de wetgeving 
inzake uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel geenszins 
respecteert. 
 
De door u voorgestelde stukken zijn de bevoegdheid van verschillende comités. 
Het is dan ook manifest onjuist en juridisch niet aanvaardbaar om buiten de 
samenstelling en bevoegdheden van elk comité te treden, rekening houdende met de 
bepalingen eigen aan elk comité. 
 
Gelet op het feit dat iedere zone over haar eigen juridisch statuut 
(rechtspersoonlijkheid) beschikt, wil het VSOA  schriftelijk kopijen ontvangen van het 
feit dat de voorzitter van dit provinciaal orgaan over een mandaat beschikt om zowel 
juridisch als financieel de overige vertegenwoordigde (werkgevers) zones te 
engageren. Inzake welzijn impliceert dit zowel een strafrechtelijke als burgerlijke 
aansprakelijkheid.  
We stellen ons dan ook de vraag, wie hier de bevoegde overheid uitmaakt? 
 
- Verslag van de vergadering. 
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Graag wijzen we erop dat een verslag steeds dient te worden ondertekend door de 
voorzitter en secretaris art 29, en dient te worden verzonden binnen de 15 
kalenderdagen na het beëindigen van de onderhandeling art 30 van het Kb 28 
September 1984. 
  
Structureel is het dan ook onmogelijk voor het VSOA om dit verslag te 
aanvaarden.  
 
-Huishoudelijk reglement voor het Provinciaal Overleg Comité (POC) 
 
 
Het VSOA stelt vast dat u de intentie heeft om één reglement te hanteren voor de 
bevoegdheden van verschillende comités! 
Het door u voorgestelde reglement beantwoord niet aan de wettelijke bepalingen 
voorzien in het van Kb 28 September1984 voor onderhandelingen en overleg, noch 
het Kb van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van het comité 
voor preventie en bescherming op het werk. Art 31 minimaal 17 punten zijn niet 
opgenomen. 
 
Wij wijzen u er graag op dat voor een Huishoudelijk reglement welzijn, u over een 
unaniem akkoord moet beschikken voor implementatie. 
Volgende artikels zijn voor VSOA in tegenstelling de wetgeving: 
 
Art 2: niet conform ivm in werking treding! 
Art 3: Samenstelling niet conform art 21 van Kb 28 September1984. 3 leden per 
comité?! Voor VSOA is dit per zone 3 afgevaardigden en 2 technici per agendapunt, 
dus x 3, wegens 3 verschillende werkgevers = 15 afgevaardigden en 6 technici per 
agendapunt is maximum dat mogelijk moet zijn ! 
Art 4: interne en externe dienst preventie nemen nooit deel aan onderhandeling/ 
overleg anders dan de welzijnsmaterie. 
 
           Gelet op de frequentie van de vergaderingen kan het comité en de overheid 
en IDPBW onmogelijk zijn taken vervullen. 
 
Art 5: mandaat van de voorzitter?! 
Art 6: documentatiebeleid respecteert geenszins art 27 van Kb 28 September1984! 
Art 7: bepalingen inzake wijziging dagorder niet conform art 28 van Kb 28 
September1984! 
Art 8: modaliteiten hoogdringendheid wat met oproeping igv een zwaar 
arbeidsongeval of urgentie Art 27 van Kb 28 September1984? 
Art 9: het  Kb van  28 September1984 voorziet in zijn art 15 dagen ipv 21?! 
Art 13: art 50 van Kb 28 September1984 toevoegen 
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Art 15: Art 49 van Kb 28 September1984 toevoegen ivm niet akkoord verslag 
Art 18: niet van toepassing in openbare sector quorum???? 

Inhoudelijk en structureel is het dan ook onmogelijk voor het VSOA om dit 
reglement te aanvaarden.  

Het VSOA vraagt annulering van dit document aan de bevoegde overheid. 

Het VSOA dringt erop aan dit document opnieuw ter onderhandeling voor 
te leggen, conform de wettelijke bepalingen. 

- Nota eindeloopbaanbeleid, hierin zijn zaken opgenomen die niet conform zijn aan 
de statuten van het operationeel personeel van de hulpverleningszones KB’s van 
19/4/2014, noch aan het KB 11/06/2015 omtrent de lichtere, aangepaste functies in 
kader van eindeloopbaanregeling. Detachering naar gemeenten is onwettelijk en 
onaanvaardbaar voor VSOA ! 

- Presentatie 'welzijn op het werk' zoals op de vergadering toegelicht door Robin 
Vandebroek. 

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht 
om tegen uiterlijk 31 maart een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het 
voorbije werkjaar.  

De bijgevoegde powerpoint voorstelling voldoet niet aan de wettelijke bepalingen en 
kan niet als een jaarverslag worden beschouwd. 

Het VSOA wenst kennis te nemen van het model verslag door middel van 
het modelformulier per werkgever aan FOD WASO te verzenden voor 1/4/2017. 

Het VSOA wenst eveneens te vermelden dat maandverslagen nooit werden ter 
beschikking gesteld, wij wensen derhalve een correct overzicht van de werking van 
de preventiedienst per werkgever te ontvangen. 

Conform zijn inhoud: 

Rubriek 1: identificatiegegevens die door de inspectie gebruikt worden voor de 
updating van hun gegevensbestand 

Rubriek 2 tot en met 7: inlichtingen over de arbeidsongevallen en over de werking 
van de dienst zijn hoofdzakelijk bedoeld voor interne evaluatie binnen het bedrijf 
door het management en de overlegstructuur en worden niet systematisch verwerkt 



 
www.slfp-vsoa-zonesdesecours-hulpverleningszones.be 

VSOA Hulpverleningszones – Wetstraat 28 – 1040 Brussels 
SLFP Zone de secours – Rue de La Loi 28 – 1040 Bruxelles 

T : 02 / 201.14.00 - Email : slfpvsoa@skynet.be 

Vrij Syndicaat voor het Openbaar 
Ambt 

Syndicat Libre de la Fonction 
Publique 

Rue de la loi 28 1040 Bruxelles 
Wetstraat 28 1040 Brussel 

 
 
 

 

door de inspectie. 

Het VSOA geeft een negatief advies voor het jaarverslag en presentatie 
welzijn op het werk. 

Het VSOA de werkgever dit punt terug te agenderen binnen de wettelijke 
termijn en in zijn wettelijke vorm? 
 

 
 

Met syndicale groeten,  
 
 
Voor het V.S.O.A.  
 
 
Labourdette Eric   Peeters Dominiek   Vandenberk Peter  
 
 
Verantwoordelijke leider  Vaste gemachtigde   Vaste gemachtigde 


