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21 mei 2017 

 

Met redenen omkleed negatief advies van VSOA aan hulpverleningszone Noord Limburg inzake : 

 RIO CPBW 

Het VSOA wenst u er aan te herinneren dat materie inzake relaties tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel dient te worden onderworpen aan een onderhandelingsprocedure en 

dus geen deel uitmaakt van  een overleg comité zoals geagendeerd op 21/04/2017. 

Het VSOA verzoekt de werkgever het bevoegd comité aan te wenden. 

Het document door u aangeduid als "huishoudelijk reglement overleg/onderhandeling comité van de 

hulpverleningszone Noord Limburg”  respecteert geenszins de wettelijke bepalingen zoals voorzien in 

het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van  28 september 1984.  

 

 Het voorgestelde document  heeft onder meer als doel om alle niet opgenomen  (art 32  en art 33 kb 

van 28/09/84)  bepalingen inzake te regelen,  wat geenszins het geval is en dit  niet als reglement voor 

het CPBW, noch voor een klassiek onderhandelingscomité of als overlegcomité binnen het 

bovenvermelde KB, kan dienen. 

Bovendien dient u minimaal de punten zoals omschreven in art 31 van het KB van 3 mei 

1999  betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het 

werk te repecteren. 

 

Het VSOA wenst de wekgever er aan te herinneren dat inzake huishoudelijk reglement CPBW hij over 

een unaniem positief protocol hoort te beschikken. 

Gelet op het bovenstaande ,  en op het feit dat uw voorgesteld document geen enkele wetgeving noch 

inhoudelijk noch structureel, respecteert is het niet langer nodig het standpunt van het VSOA verder 

toe te lichten. 

Het VSOA verzoekt de werkgever TItel II Hoofdstuk IV sectio I en II en III en IV te respecteren! 

Het VSOA verzoekt de Werkgever dit standpunt als werkdocument te beschouwen en aan alle leden 

van het CBPW voor te leggen. 

 

Voor VSOA Hulpverleningszones : 

Dominiek Peeters     Peter Vandenberck 

Vaste Gemachtigde     Vaste Gemachtigde 
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