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21 mei 2017 

 

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

 voorstel globaal preventieplan 2017/2021/jaaractieplan 2017 

Het VSOA wenst u er aan te herinneren dat elke pre-zone in het kader van de toepassing van de wet 

op het welzijn werd bezocht door FOD WASO en dit  voor  januari 2015. 

Als nieuwe werkgever is het voor het VSOA dan ook moeilijk te aanvaarden dat anno 2017 uw zone 

niet over een gedegen welzijnsbeleid en vooral diens toepassing beschikt. 

Het laattijdig aanstellen van een interne dienst voor preventie, is geen vrijstelling van de verplichting 

om alle bepalingen uit het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en uit de Codex 

over het welzijn op het werk te respecteren. 

 

Titel I, Hoofdstuk III van de Codex legt elke werkgever de verplichting op om een strategie van 

permanente risicoanalyse te ontwikkelen. 

  

1. De risicoanalyse wordt via het maandverslag van de Interne Dienst voor preventie en 

bescherming - of via specifieke risicoanalyseverslagen - aan het CPBW ter kennis gegeven, uw 

zone beschikt niet over enige risicoanalyse, of enige toepassing. 

Het CPBW brengt advies uit over de conclusies van de risicoanalyse en de voorgestelde 

preventiemaatregelen,  bij gebrek aan toepassing van de bovenvermelde wetgeving kan het VSOA dan 

ook moeilijk aannemen dat uw zone over een preventiebeleid beschikt  conform de wettelijke 

verplichtingen. 

 De planning van de invoering van preventiemaatregelen krijgen gestalte in een globaal preventieplan. 

Het preventieplan moet rekening houden met de grootte van de onderneming en de aard van de 

risico’s van uw zone.  

Gelet op het feit dat u  als werkgever tot op heden geen enkele risicoanalyse heeft uitgevoerd beschikt 

u  de facto ook niet over een globaal preventieplan dat kan voldoen aan de wettelijke bepaling 

Het VSOA verzoekt de werkgever Titel I, Hoofdstuk III van de Codex te respecteren. 

Gemotiveerd negatief advies inzake het door u gepresenteerde document als zijnde Jaarlijks Actieplan 

De Codex over het welzijn op het werk verplicht de werkgever een Jaarlijks Actieplan op te maken ( 

titel I, hoofdstuk II, artikel 11). Gelet op het feit dat dit document dient te worden opgesteld in overleg 

met de medewerkers van de hiërarchische lijn en met de diensten voor preventie en bescherming.  

Gelet op de afwezigheid van of niet duidelijk omschreven criteria :  

- de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende dienstjaar; 

- de middelen ( oa financieel ) en methoden om deze doelstellingen te bereiken; 
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- de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan wegens gewijzigde 

omstandigheden binnen de zone. 

- de adviezen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk tijdens het voorbije jaar.  

- de adviezen van hiërarchische lijn. 

Gelet op bovenstaande motivering kan het VSOA geen positief advies geven voor document 

gepresenteerd  op  21/04/2017 als voorstel globaal preventieplan 2017/2021/jaaractieplan 2017. 

 

Het VSOA verzoekt de werkgever Titel I, Hoofdstuk II van de Codex te respecteren. 

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

het CBPW voor te leggen. 
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