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ZVBW  - CPBW 27 februari 2019 

Agendapunten VSOA :  

Stonden al op de agenda vorige CPBW’s van de zone : 

•         Praktische afspraken CPBW : 

o    Toelichting: Is vorig CPBW niet afgehandeld, wij wensen vanuit VSOA duidelijkheid en concrete afspraken, conform 

het HRIO van CPBW ZVBW, en conform Codex Welzijn op het werk, zowel qua werking CPBW als  qua taken/functie 

interne preventieadviseur. 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving ! 

 

•         JAP/ GPP 

o    Toelichting: VSOA kan zich niet vinden  in het feit dat voor Welzijn op het werk geen budgetten zijn voorzien, dit is 

niet wettelijk ! 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving ! 

 

•         Proces hygiënerichtlijnen ambulancezorg : 

o    Toelichting: Vis vorig CPBW niet afgehandeld,  ‘t is te zeggen er werd een advies opgemaakt, maar is nog steeds 

niet gecommuniceerd, laat staan geïmplementeerd.  

o    Voorstel van besluit: Advies communiceren en implementeren in de procedures. Hierbij nogmaals het belang van 

het verplicht bekendmaken en uithangen van zowel de agenda als de besluiten en adviezen van het CPBW. 

 

•         Maandverslagen IDPBW : 

o    Toelichting: VSOA stelt vast dat we nog steeds geen AO-verslag mochten ontvangen vanwege preventieadviseur 

van PIVO omtrent ernstig AO van 19/10/2018. Ook willen wij duidelijkheid omtrent operationele personeelsleden die 

hun jaarlijks verplicht medisch onderzoek niet tijdig ondergaan (meestal zijn ze wel ingepland, maar tgv ziekte of verlof 

niet geweest, en velen zijn hier heel nonchalant in !), en idem voor hun medische schifting. 

o    Voorstel van besluit: AO-verslag PIVO opvragen ! inzake verzaken of laattijdig JVMO en vervallen medische schifting, 

operationele personeelsleden uit operationele en ploegendienst zolang ze niet voldoen ! 

 

•         Indienststellingsverslagen en instructiefiches : 

o    Toelichting: VSOA haalt dit al sinds zone-start aan, dit is wettelijk verplicht !!! 
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o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving ! 

 

•         Asbestinventaris en -procedure : 

o    Toelichting: VSOA haalt ook dit reeds jaren aan, zou in principe door VTO zijn ingepland (heb hier nog niets van 

gezien !) Qua inventaris : is wettelijk verplicht ! 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving inzake inventaris en VTO aanspreken inzake opleiding ! 

 

•         Sirenes en gehoorschade 

o    Toelichting: Spreekt voor zich, en is ook al hele tijd op agenda ! De “oplossing” met de oordopjes is puur budgetair 

een oplossing geweest, maar zeker geen praktische oplossing ! 

o    Voorstel van besluit: ! Metingen uitvoeren en voorstellen tot oplossingen voorleggen in CPBW ! 

 

•         Reinigen Nekflappen 

o    Toelichting: de nekflap is een onderdeel van de PBM van de brandweerman (-vrouw) en wordt net zoals het 

interventiepak gecontamineerd. 

o    Voorstel van besluit: de zone voorziet asap voor iedere brandweerman (-vrouw) een reserve nekflap. Bij iedere 

decontaminatie van het pak door Decontex zal steeds de nekflap worden meegestuurd om ook gereinigd te worden. 

 

•         Nitrilhandschoenen : 

o    Toelichting: In de zonale procedure en oefeningen in PIVO wordt aangeleerd om nitrilhandschoenen onder de 

interventiehandschoenen aan te trekken vooraleer een brandinterventie aan te vatten. Zowel door leveranciers van 

interventiehandschoenen, door FOD BIZA, door FOD WASO, door werkgroep PA Netwerk Brandweer, wordt dit als 

verkeerd handelen gezien. Allen stellen dat dit niet mag, en vragen dit uit de procedures te halen, wel 

nitrilhandschoenen voorzien bij uitkleedprocedure ! 

o    Voorstel van besluit: Aanpassen zonale procedure en PIVO opdragen voor onze zone hun procedure eveneens aan 

te passen ! 

 

•         Technische helmen : 

o    Toelichting: De technische interventies dienen uitgevoerd te worden in interventiekledij, en dus inclusief een helm, 

wat ons logisch en correct lijkt. Wij stellen echter vast dat in sommige posten hiervoor enkel de BW-helm beschikbaar 

is, daar waar in andere posten er naast de BW-helm ook persoonlijke of collectieve technische helmen beschikbaar 

zijn. Gezien het verschil in draagcomfort en vooral qua gewicht, en bovendien het feit dat men bij dergelijke  
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interventies veel transpireert, vraagt VSOA daadwerkelijk om voor technische interventies een PBM te voorzien als 

technische helm type F2. 

o    Voorstel van besluit: de zone voorziet een technische helm type F2 als PBM voor alle operationele leden. 

 

•         Post Lennik → Post Eizeringen in- uitrit op druk kruispunt 

o    Toelichting:  post Eizeringen is gelegen aan een zeer druk kruispunt, dit staat/stond ook omschreven als een “zwart” 

kruispunt. Meerdere verkeersongevallen met dodelijke afloop zijn daar voorgevallen. De uit- en inrit liggen vlak op het 

kruispunt. Er dient bekeken te worden hoe men gaat vertrekken van uit post Eizeringen en er dienen afspraken over 

gemaakt te worden. 

o    Voorstel van besluit: afspraak maken met de betrokken wegenbeheerder om te kijken wat hun idee/visie hierover 

is, ter plaatse dit bekijken met deze mensen in het bijzijn van leden van het CPBW. Duidelijke richtlijnen dienen worden 

opgesteld door de zone/post over het buitenrijden van de post Eizeringen en het oprijden van het kruispunt. 

 

•         Duik(interventies) PBM’s : 

o    Toelichting:  er komen nieuwe duikers bij, maar inzake PBM’s is hier nog nooit iets voorgelegd op CPBW ! 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving ! 

 

•         Minimale uitrusting signalisatiewagens 

o    Toelichting: er is onduidelijkheid waaraan een 1e en/of 2e signalisatie moet voldoen wat betreft de minimale 

middelen om de opdracht van 1e en/of 2e signa uit te voeren. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen een 

1ste en 2de signa, de risicoanalyse heeft aangetoond dat op auto(snel)wegen er d’office 2 signa’s uitrukken, maar er 

kan geen sprake zijn van enig onderscheid (is ook niet in KB minimale middelen !) 

o    Voorstel van besluit: de zone geeft ons de lijst met minimale inhoud van de 1e en 2e signa volgens KB PBM’s en 

minimale middelen en volgens de zonale risicoanalyse. 

 

•         Welke voertuigen zijn signalisatiewagens? 

o    Toelichting: welke voertuigen staan er binnen onze zone in het oproepsysteem “Easycad” als 1e signa? Welke als 

juist als 2e signa? En welke zowel voor 1e als 2e signa? 

o    Voorstel van besluit: de zone geeft ons een lijst die aangeeft welke voertuigen in het oproepsysteem “Easycad” als 

1e signa staan, als 2e signa en zowel 1e als 2e signa staan. indien er voertuigen zijn die hier niet aan voldoen wordt de 

functie van dit type voertuig onmiddellijk aangepast in de software van het oproepsysteem in afwachting dat deze 

voertuigen in orde zijn. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen een 1ste en 2de signa, de risicoanalyse heeft  
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aangetoond dat op auto(snel)wegen er d’office 2 signa’s uitrukken, maar er kan geen sprake zijn van enig onderscheid 

(is ook niet in KB minimale middelen !) 

  

•         Nieuwe grote bestelwagens : 

o    Toelichting: VSOA kan zich niet vinden  in het feit dat men ook voor deze materie gewoon geen rekening houdt 

met de vigerende wetgeving, waar is de risicoanalyse en het lastenboek voor dergelijke bestelwagens, het feit dat dit 

reeds is geodegekeurd in zonecollege en zoneraad, toont aan dat men een gebrek heeft aan respect voor zowel 

wetgeving als sociale partners ! 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving ! 

 

•         Lastenboeken – 3 groene lichten - CPBW 

o    Toelichting: VSOA toont zelfs bij meerdere van onze agendapunten aan dat de zoneleiding absoluut geen rekening 

houdt met de vigerende wetgeving en het CPBW enkel gebruikt als het de zoneleiding goed uitkomt ! 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving en dringend opleiding voorzien voor alle Off., OOff., Administratieven! 

 

•         Gaspakinterventies 

o    Toelichting: VSOA verwijst naar agendapunt 3.a. vorig CPBW : 

a. SOP IGS met multifunctionele autopomp  

Directeur operaties ging dit terug op de werkgroep brengen en afwerken. Er was ook een mail in verband met advies 

en gebruik splashpakken op een interventie deze zomer, waarbij de brandweermannen stonden te wachten in hoge 

temperaturen met de splashpakken. De preventieadviseur had de vooruitgang opgevolgd en directeur operaties 

vermelde dat het SOP in orde komt tegen eind van het jaar. 

o    Voorstel van besluit: Procedure onmiddellijk aanpassen inzake IV-kledij dragen onder splash- en/of gaspakken, 

communiceren en in opleiding verwerken ! 

 

•         Kazernebezoeken en JAP 

o    Toelichting: VSOA eist duidelijke overzichten en prioriteiten die door PA-arbeidsgeneesheer zijn vastgesteld en 

opgelijst, en oplossingen en uitvoering 

o    Voorstel van besluit: VSOA verwijst naar eerder agendapunt JAP/GPP in deze en verder toepassing wetgeving ! 
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•         Onthaalprocedure en -brochure 

o    Toelichting: Door zone-commandant is de onthaalbrochure uit arbeidsreglement gehaald en dient dit apart 

behandeld, ondertussen blijft dit liggen en gebeurt hier niets mee, ondanks er in tussentijd al heel wat nieuwe 

medewerkers zijn begonnen ! 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving ! 

 

•         Ombouw M 02 Vilvoorde tot duikwagen : 

o    Toelichting: VSOA kan zich niet vinden  in het feit dat hier alweer zaken gebeuren, die nooit zijn voorgelegd op het 

CPBW, laat staan enig advies heeft gekregen 

o    Voorstel van besluit: Toepassing wetgeving ! 

 

•         Perslucht sector zuid (posten Halle-Lennik-Tollembeek) 

o    Toelichting: sinds de overgang naar de zone 01-01-2015 is er een probleem met de perslucht voor post Lennik. 

Geregeld is er te weinig perslucht beschikbaar om alle voertuigen steeds operationeel te houden met perslucht. 

Gebruikte draagstellen, maskers en flessen moet post Lennik sinds begin van de zone naar post Halle sturen om daar 

te laten reinigen, testen, hervullen. Voor de zone deden de manschappen van Lennik dit in de eigen post. Reden dat 

men zeer snel zonder stock zit of een voertuigen buiten dienst moet zetten: te weinig stock, toestellen worden met 

de navette meegegeven en zijn tijdje onderweg, post Halle heeft niet altijd de manschappen vrij om dit onmiddellijk 

in orde te brengen. Het is ook duidelijk dat de sector zuid over te weinig toestellen beschikt als reserve. Vaststelling is 

ook dat van de laatst aangekochte draagstellen-flessen en maskers er nog nooit aan post Lennik zijn geleverd. De 

draagstellen die nu als reserve worden gebruikt zijn het woord “draagstel” de naam niet meer waardig en zouden 

binnen de brandweer als PBM NIET MEER MOGEN WORDEN GEBRUIKT!!!! (zie foto’s in bijlage) en dit waren toestellen 

die wij in de 1e autopomp hadden moeten gebruiken!!! Nu niet en morgen ook niet. 

o    Voorstel van besluit:  

1) De zone doet onmiddellijk een herverdeling van de perslucht over heel de zone zodat iedere post (en dan 

vooral de manschappen) zich kunnen uitrusten met “deftige” perslucht voor hun eigen veiligheid. Het kan niet 

zijn dat er in bepaalde posten draagstellen in 1e lijnsvoertuigen zitten die “mogelijks” niet meer OK zijn en in 

andere posten er 40 operationele draagstellen en maskers van de laatst nieuwe in de kasten als reserve 

liggen!!!  

2) Het materiaal dat voor de zone in post Lennik was, om te voorzien in eigen onderhoud van draagstellen, 

persluchtflessen en maskers wordt terug in post Lennik geplaatst. De nodige stock (zoals voor de zone) wordt 

terug aangevuld in post Lennik. 
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•         Lawaai nieuwe ziekenwagens 

o    Toelichting: de nieuwe ziekenwagens, voor Lennik de Z07, hebben heel veel last van lawaai in de sanitaire cel. Zo 

veel zelfs, dat normaal communiceren met patient en/of familie niet lukt. Reeds meerdere klachten hebben de 

ambulanciers hierover mondeling gekregen en tot zelfs de vraag of men schriftelijk een klacht kon en/of mocht 

indienen.  

o    Voorstel van besluit: op de vergadering van het CPBW wordt er een datum afgesproken met de preventieadviseur, 

de directeur logistiek, eventueel de arbeidsgeneesheer en/of andere belanghebbende om een testrit te maken met 

de ziekwagen Z07. De dienst logistiek zal onder de posten die een nieuwe ziekenwagen hebben gekregen, zowel 1e 

levering als 2e levering een rondvraag doen of er bij hen ook van deze klachten zijn?  

Te nemen maatregelen: dit probleem oplossen. 
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