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Agendapunten VSOA voor CPBW in ZVBW : 

1. VSOA vraagt om onze personeelsleden van ZVBW te laten testen op COVID-19, enerzijds om te zien hoe we als 

zone de eerste golf (maart /juni) door gekomen, en anderzijds een zicht te hebben op het aantal 

personeelsleden die het virus hebben gehad (mogelijks zonder ziektesymptomen). 

2. VSOA vraagt een CPBW dat behoorlijk werkt, conform de wetgeving en de Codex Welzijn op het werk. VSOA 

vraagt de beslissing van zonecollege of -raad met de aanstelling van  Maj. Roesems als voorzitter van dit comité 

en de beschrijving van het mandaat dat de werkgever aan de voorzitter geeft in dit comité. Ook vragen wij 

maandelijkse vergaderingen van dit comité (ter behandeling van de arbeidsongevallen en vooral de 

preventieve maatregelen ter voorkoming van gelijkaardige arbeidsongevallen), wij eisen het volgen van de 3 

groene-lichtensystematiek (inzake aankoopbeleid), duidelijke richtlijnen van zonecollege/zoneraad inzake 

alternatieve brandstof/aandrijving voor voertuigen en materiaal. De voorzitter (Maj. Roesems – directeur 

logistiek) heeft al meermaals aangegeven dat hij hiervoor geen tijd heeft, zelf nooit vragende partij is geweest 

om dit comité voor te zitten, en geeft de indruk hiervan liever ontslagen te worden. Wij kunnen niet langer 

aanvaarden dat veel dossiers ofwel nooit op het CPBW zijn voorgelegd, ofwel niet worden opgevolgd volgens 

de adviezen van CPBW en preventie-adviseur, ofwel blijven liggen op iemands bureau (volgens Maj. Roesems 

op bureau van preventie-adviseur, is gemakkelijk nu Aline haar ontslag heeft genomen, …). 

o Waar blijft de correcte opvolging en indiening van het JAP Jaaractieplan, dat telkens voor 1/11 van het 
voorafgaande jaar dient goedgekeurd in het CPBW.  

o Waar is de correcte opvolging en indiening van het GPP Globaal Preventieplan, ook dit is in het CPBW nooit 
correct toegepast.  

o Aangepast “huishoudelijk reglement inwendige orde CPBW”. Oa. Mevrouw Vanbiervliet is hier met naam in 

opgenomen als secretaris van IDPBW en CPBW. 

o  VSOA ervaart met de dienstkledij dat ook op dit vlak de dienst logistiek alle regelgeving negeert, VSOA eist 

toepassing van de Codex ! Zie onze mail dd. 28/09/2020 hier omtrent 

3. Inzake dienstkledij : 

o Verder wensen wij de criteria, die nooit zijn voorgelegd in een CPBW (waar dit nochtans cfr de Codex Welzijn 

op het Werk dient overlegd), te krijgen inzake “testen van dienstkledij”. 

o Welke leveranciers zijn er aangeschreven, welke zijn weerhouden, wat is de termijn van testen, welke testen 

dienen/zullen er (te) gebeuren. 

o VSOA merkt dat er telkens 1 datum is voorzien per maat. VSOA kan zich niet inbeelden dat alle testen kunnen 

gebeuren op 1 dag. 

o Mag VSOA u er aan herinneren dat dienstkledij en interventiekledij, niet alleen conform aan elkaar dienen te 

zijn, maar ook qua comfort moeten aanvullen. 

o Hoe gaan de normeringen worden getest, een attest van de leverancier is op zijn minst vereist ! 

4. Inzake interne preventieadviseur : 

o Vooreerst had ik graag alle gegevens ontvangen van de “tijdelijke interne” preventie-adviseur, dit werd op het 

laatste BOC al gevraagd. De manier waarop personeel en wij nieuws mochten ontvangen, kan voor ons niet 

!!! Wij kregen op 1/10/2020 via mail van communicatie :  

Beste collega's, 
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In afwachting van de aanwerving van een nieuwe preventieadviseur, werd een overeenkomst gesloten met Cohezio, voor het afvaardigen van 

een preventieadviseur ad interim.  

Op die manier blijft preventieadvies mogelijk totdat de functie opnieuw definitief is ingevuld. 

Josse Van Nechel (josse.vannechel@zvbw.be) zal één dag per week aanwezig zijn in het zonehuis, voor het behandelen van de meest dringende 

dossiers. 

Extra info of nog een vraag? Mail dan naar info@zvbw.be 

o VSOA vermoed dat dit geen betoog hoeft, dat wij cfr de afspraken en richtlijnen van FOD WASO mogen 

verwachten dat dit minimaal een preventieadviseur niveau 1 betreft en een FTE van 100%. 

o Dit MOET met akkoord van de 3 erkende vakorganisaties. 

5. Inzake externe dienst PBW : 

o Er ging ons tevens een overzicht van de verschillende inschrijvers met de diverse vergelijkingen van externe 

diensten PBW, overgemaakt worden, wij zijn wachtende. 

o VSOA had graag tevens de inschrijvingsperiode gekregen, begin van de inschrijvingen, einde van de 

inschrijvingen en de publicatie op zich. 

6. VSOA vraagt tevens ook, in kader van “openbaarheid van bestuur”, als erkende vakorganisatie en partner in 

CPBW, ons de volgende documenten per kerende over te maken : 

o Identificatiebewijs werkgever 

o Globaal actie plan 

o Jaar actie plan2020 

o Jaar verslag 2020 Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

o Maandverslagen IDPBW, meer bepaald arbeidsongevallen, adviezen ter voorkoming van arbeidsongevallen 

o Jaar verslag externe dienst (arbeids-)geneeskunde. 

o Advies van CPBW inzake “vervanging” interne preventieadviseur voor 1/5de tijd. 

7. VSOA vraagt per direct het zonaal kledijreglement, de implementering van een -met unaniem akkoord- 

onderhandeld kledijreglement met terugwerkende kracht sinds 1/1/2015. 

8. VSOA vraagt de aansluiting bij de aankoopcentrale FOD BIZA. VSOA heeft moeten vaststellen dat de zone ZVBW 

dus is uitgesloten om items te kunnen/mogen aankopen bij de aankoopcentrale van FOD BIZA, ongeacht of er 

veel of weinig mogelijkheden om zaken voor onze zone te kunnen aankopen, er zijn wel specifieke items zoals 

de dienstkledij. Dit kan nu niet meer en daarom dient de zone zelf een hele openbare aanbestedingsprocedure 

op te starten voor dienstkledij (dit is een PBM -persoonlijk beschermingsmiddel- vermits er normen worden 

opgelegd) en in de toekomst ook voor de interventiekledij, dit is enorm duur om als zone apart te dragen, 

waarom niet gewoon inschrijven en mee profiteren van de gezamenlijke aankoopcentrale van FOD BIZA voor 

deze dure maar noodzakelijke kledij ? Gaat de zone nog inschrijven of niet ? 

9. VSOA vraagt om de leden van het CPBW op zijn minst te verwittigen (zo kunnen zij desnoods aanwezig zijn) 

wanneer er demo’s zijn van nieuw materiaal (onlangs bvb nieuwe brancards voor de zw), maar ook bij in gebruik 

name van nieuw materiaal/voertuigen, dit is conform de vigerende regelgeving inzake Welzijn op het Werk. 

Wij wensen ook op zijn minst de indienststellingsverslagen, de gebruiks- en instructiefiches te ontvangen van 

al wat nieuw is !!! 

10. VSOA vraagt eerdere niet behandelde of niet afgewerkte agendapunten, onder andere : 

 

 

 

Aankoop maskerbrillen – Stand van zaken 

Verdelging Aziatische hoornaar – Selectie kandidaten + PBM’s ??? 

Alarmering GRIMP-team met eigen middelen 

Volgende vergaderingen 
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