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Brussel, 27 augustus 2017 
 

Toezicht op het Welzijn op het Werk Directie Antwerpen 
Mijnheer Dirk Van Nuffel 

Directiehoofd 
Theater Building 

Italiëlei 124 - bus 77 
 

2000 Antwerpen  
 
 
 

 
Mijnheer het directiehoofd, 
 
Het V.S.O.A. vraagt de tussenkomst van uw inspectiediensten in de zone Taxandria om 
volgende redenen: 
 

Er bestaat: 
 

 Geen dynamisch risicobeheersingssysteem. 

Inbreuk op artikel 1.2-2 van hoofdstuk II van de codex over het welzijn op het werk 

 Geen risicoanalyse 

Inbreuk op artikel 1.2-6 van hoofdstuk II van de codex over het welzijn op het werk 

 Geen globaal preventieplan. 

Inbreuk op artikel 1.2-8 van hoofdstuk II van de codex over het welzijn op het werk 

 Geen jaaractieplan. 
 

Inbreuk op artikel 1.2-9 van hoofdstuk II van de codex over het welzijn op het werk 
 

 Geen comité voor preventie en bescherming op het werk. 
 
Inbreuk op artikel 1.2-22 van hoofdstuk IV van de codex over het welzijn op het werk 
 

 Geen intern noodplan. 
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Inbreuk op artikel 1.2-23 van hoofdstuk V van de codex over het welzijn op het werk 
 

 Geen preventie van psychosociale risico's op het werk. 
 
Inbreuk op boek I, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk 
 
 
Op 27 juli 2017 werden de volgende punten door het S.L.F.P./V.S.O.A. ingediend om op 
de agenda te plaatsen: 
 
Hoe zit het met de stockagelokalen in de kazernes voor de interventiepakken van onze 
brandweerlieden in droge, propere en goed geventileerde ruimtes?  

Hoe zit het met de adviezen die aan de brandweerlieden gegeven worden om zo veel 
mogelijk vaste partikels van hun pakken te verwijderen zodra een interventie beëindigd is?  

Hoe zit het met de reserve-helmmutsen die beschikbaar moeten zijn zodra een 
interventie afgelopen is?  

Hoe zit het met de beschikbare voorraden in de TAXANDRIA-zone zodat na een brand 
de personeelsleden opnieuw kunnen uitrukken in een proper pak?  

Hoe zit het met het materiaal, zoals vochtige doekjes die aan de brandweermensen 
zouden moeten verdeeld worden opdat ze hun gezicht zouden kunnen wassen zodra de 
interventie beëindigd is?  

Hoe zit het met de decontaminatieprocedure voor de PBM's om gevaarlijke stoffen te 
elimineren wanneer de geavanceerde reiniging ontoereikend was?  

Welk soort gespecialiseerde reiniging die onder de verantwoordelijkheid valt van de 
werkgever wordt in de TAXANDRIA-zone gebruikt? (Een decontaminatieprocedure voor de 
PBM's om gevaarlijke stoffen te elimineren wanneer de geavanceerde reiniging 
ontoereikend was)  

Hoe worden de PBM's van de ene plaats naar de andere plaats getransporteerd binnen 
de TAXANDRIA-zone?  

Welk materiaal staat in elke kazerne ter beschikking voor het reinigen, het stockeren en 
het vervangen van de brandweerpakken?  

Hoe ver staat het met het kledingsfonds in functie van de risicoanalyse van de 
verschillende werkposten?  
 

 Inbreuk op boek IX, titel 1, 2 en 3 van de codex over het welzijn op het werk 
 
Op 27 augustus hadden wij nog steeds geen enkel nieuws wanneer een comité voor 
preventie en bescherming op het werk zou doorgaan. 
 



 
www.slfp-vsoa-zonesdesecours-hulpverleningszones.be 

 

SLFP Zone de secours – Boulevard Baudouin 20-21 – 1000 Bruxelles 

Hulpverleningszones - Boudewijnlaan 20-21 - 1000 Brussel 
T : 02 / 201.19.77 - E-mail : info@vsoa-g2.eu 

 

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt 
Syndicat Libre de la Fonction Publique 

Boulevard Baudouin 20-21  
1000 Bruxelles 

Boudewijnlaan 20-21 
 1000 Brussel 

 
 
 

 Het gaat hierbij om een inbreuk op hoofdstuk IV, artikel II.7-21 van de codex over het 

welzijn op het werk. 
 
Gegevens van de TAXANDRIA-zone: 
 
Hulpverleningzone Taxandria 
 
Voorzitter: Kristof Hendrickx, 
Noord-brabantlaan 68  
2300 Turnhout  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
V.S.O.A.- F.G.G.A. 
 
 
Labourdette Eric 
Verantwoordelijke leider 
 
 


