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28 december 2020 

 

www.slfp-vsoa-zonesdesecours-hulpverleningszones.be 

Met redenen omkleed NEGATIEF advies VSOA inzake Jaaractieplan 2021 van hulpverleningszone Oost Vlaams-

Brabant 

VSOA geeft een negatief advies en kan niet akkoord gaan op/met het voorgestelde JAP 2021 inzake Welzijn op het 

werk van de IDPBW om volgende redenen : 

➢ VSOA betreurt te moeten vaststellen dat de 2 laatste kolommen van het GPP gewoon nergens zijn ingevuld 

en compleet blanco zijn. Ook in het JAP zijn deze nergens voorzien of ingevuld, enig zicht op de tijdsbesteding 

door preventieadviseur van Interleuven of budgetten voor 2021 zijn nergens terug te vinden. Nochtans zijn 

dit motivators voor het uitvoeren van de voorziene welzijnsdomeinen. Ter verduidelijking, de 2 laatste 

kolommen zouden specifiëren, in de voorlaatste kolom hoeveel uren de IDPBW zou kunnen/mogen/moeten 

spenderen aan elk welzijnsdomein en genoteerd item, idem dito voor de laatste kolom waar het dan vooral 

over de noodzakelijke budgetten gaat. Het is voor VSOA onaanvaardbaar dat dit niet gespecifieerd is, te meer 

daar er regelmatig gemeld wordt dat een item niet kon/kan uitgevoerd worden omdat er geen budget voor is. 

Bvb aanwerving fulltime preventieadviseur niveau 1, kan niet want er is nooit een budget voor, ondanks dat 

dit ook voorzien is in het personeelsplan, en dit al sinds 2016. 

➢ Het JAP 2021 bestaat puur uit een opsomming van algemene leidraden, geen detaillering, geen echte 

tijdsbesteding of tijdslimieten of einde uitvoering. Dit kan voor VSOA niet, wij wensen als sociale partner 

binnen het BOC en CPBW, VOORAF duidelijkheid waar de interne preventieadviseur mee bezig is en waar die 

het komende jaar zich vooral mee zal bezig houden. Achteraf in een overzichtje een opsomming van wat er is 

gedaan, kan voor ons niet, tenzij hoogdringendheid (bvb COVID-19) dit vereist. In het overzicht van het 

periodiek verslag van mei-juni-juli 2020, voorgelegd op 9/12/2020 (in de zone ontvangen op 31/8/2020!!!) 

lezen we dat de IDPBW dus deelnam aan allerlei webinars, wat we uiteraard toejuichen, maar waar wij als 

VSOA vragen stellen inzake terugvloeien van de opgedane kennis via deze webinars naar de organisatie binnen 

het welzijnsdomein van de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. 
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➢ VSOA betreurt op geen enkele manier, wijze, tijdstip enig uitnodiging te hebben ontvangen in 2020, voor 

overleg/onderhandeling inzake preventieve maatregelen omtrent PBM’s, maatregelen voor inzetprocedures, 

inzake bescherming voor, tijdens en na inzet en betreffende decontaminatie van personeel en materiaal na 

vermoeden of bevestigde COVID-19 gerelateerde interventies. Nochtans zijn er op sommige momenten 

drastische ingrepen gebeurt met personeelsleden die verplicht huiswaarts werden gestuurd na een 

interventie, met gevolg dat deze personeelsleden achteraf financieel verlies lijden. Als sociale partner in BOC 

en CPBW vragen wij om betrokken te worden in overleg/onderhandeling inzake mogelijke maatregelen 

opstellen, aanschaf en voorzien van de nodige PBM’s en materialen, en uitvoering en zeker bij drastische 

beslissingen waar personeelsleden verplicht worden om tgv interventies thuis gezet worden, zonder dat er 

duidelijke afspraken zijn inzake tegen gaan van financieel verlies. 

➢ VSOA betreurt dat het JAP 2019 En 2020, en vooral bij uitbreiding het GPP, veel niet afgewerkte items bevat, 

die eigenlijk al in het verleden dienden afgewerkt.  

Jaaractieplan 2019  

• Op punt stellen globaal preventieplan  

Doel: systematiek uitwerken in de manier van inventariseren en opvolgen van de werkpunten op vlak van welzijn en 

preventie. Gebouwverantwoordelijke aanstellen voor opvolging van de werken aan gebouwen. Wie is de 

gebouwenverantwoordelijke, zeker omdat dit terug komt in JAP 2020! 

• Actieplan extreme temperaturen  

Doel: maatregelen om het welzijn van de medewerkers te verhogen bij extreme koude of warme buitentemperaturen. 

Leunt aan bij vorig punt en eveneens in JAP 2020 ! 

 • Risicoanalyse psychosociale aspecten  

Doel: uitvoeren van de risicoanalyse ook hier timing … 

• Op punt stellen risicoanalyse  

Doel: in kaart brengen van de risico’s op de tewerkstellingsplaatsen van onze zone. In 2019: risicoanalyse 

elektromagnetische velden, asbestinventaris, BA4/BA5 opleiding en bevoegdheden toekennen Is blijkbaar ook niet 

gebeurt, of toch al zeker niet compleet afgewerkt, waar zijn de rapporten hierover, wat zijn de noodzakelijke te nemen 

maatregelen … 
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• Welzijn: zonale procedures invoeren  

Doel: geharmoniseerde opvolging van problematieken ivm welzijn. In 2019: verzuimbeleid op maat van de zone, 

alcohol- en drugbeleid, moederschapsbescherming. Afwezigheidsreglement is in orde, en wat met de rest … 

 

Jaaractieplan 2020  

• Actieplan psychosociaal welzijn  

Doel: maatregelen nemen die voortvloeien uit de risicoanalyse psychosociale aspecten NOG NIET GEBEURD ! 

 • Op punt stellen risicoanalyse  

Doel: in kaart brengen van de risico’s op de tewerkstellingsplaatsen van onze zone. In 2020: risicoprofielen per functie 

updaten ism EDPW, evaluatie en update van de procedure medische onderzoeken ism EDPW NOG NIET GEBEURD, zie 

Asbestinventarissen. 

• Preventie & veiligheid in het zonehuis  

Doel: afspraken omtrent veiligheid voor het personeel van het zonehuis maken en uitvoeren, afgestemd op andere 

gebouwgebruikers (gemeente Herent, politie): EHBO-opleiding voor aangeduide personen, brandevacuatieoefening 

VSOA kan dit wel toejuichen, hoe zit dit in de andere werkplaatsen van de zone, en bovendien vraagt VSOA zich af hoe 

dit in het zonegebouw gebeurt in verhouding met de andere diensten, is dit op last (inspanning personeel/kosten)van 

de zone of verspreid met de andere gebruikers in het zonehuis De Kouter, bestond dit niet voor de zone hier is 

ingetrokken ? 

 • Energieaudit in de zonegebouwen  

Doel: maatregelen onderzoeken om invloed van extreme buitentemperaturen in de gebouwen te minimaliseren op 

een effectieve en efficiënte manier (bijvoorbeeld: airco plaatsen, of zonnewering, of ….?) NOG NIET GEBEURD ! VSOA 

wenst een duidelijke update, hoe en wat wordt door wie onderzocht, tegen wanneer en wanneer een rapport/verslag 

op CPBW met voorgestelde maatregelen ? 

• Verfraaiing van de gebouwen  

Doel: vastgestelde mankementen aan de gebouwen van de zone stapsgewijs wegwerken Dit is wel heel algemeen en 

dekt alles, VSOA vraagt duidelijke afgebakende details, wie wat waar wanneer hoe er onderzocht wordt wat en welke 

mankementen, en vooral hoe men dan stapsgewijs wilt wegwerken, graag prioriteitenlijst hier omtrent ! 

 

➢ VSOA betreurt dat er 6 jaar na de opstart van de hulpverleningszone er nog steeds geen volledigheid is inzake 

dossier asbestinventaris van ALLE kazernes en arbeidsplaatsen van de zone. Enkel Haacht, Scherpenheuvel en 

Diest zijn ter beschikking, waar zijn/blijven de anderen ??? 

➢ Het “ernstig” arbeidsongeval van 8/12/2020, en vooral het verslag hierover, toont aan dat binnen de zone er 

veel postgebonden maatregelen en materialen gebruikt worden, en er ernstig gebrek is aan zonale  
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procedures, zowel qua uitruk en inzet, en tevens qua materialen. Voor VSOA onbegrijpelijk en onaanvaardbaar 

dat dit 6 jaar na de start van de zone nog mogelijk is ! Er is dus duidelijk nood aan zonale procedures, en 

betrekking van het CPBW inzake aankoop materiaal en vooral PBM’s (zoals bvb de handschoenen). Wij krijgen 

NOOIT een voorstel in het CPBW inzake aankoop, niet van kledij, niet van materiaal, niet van voertuigen, niet 

van PBM’s, dit kan zo niet langer, er is vigerende wetgeving, en deze dient gevolgd ! VSOA wenst voorstellen 

te ontvangen waarop de partners hun adviezen moeten kunnen geven, alvorens er aankopen gebeuren ! Als 

de werkgever de adviezen wenst te negeren, ontvangen wij graag de motivatie hierover en is de werkgever 

volledig aansprakelijk ! 

 

In de maatregel wordt nu meegegeven om hittebestendige handschoenen te voorzien, VSOA wenst dit op het CPBW 

ter onderhandeling te krijgen, met voorstellen van mogelijke in aanmerking komende handschoenen ! 
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➢ VSOA heeft op het CPBW/BOC van 9/12/2020 aangedrongen op een specifieke opleiding voor de bestuurders 

van voertuigen die een mogelijk vervoer doen van lasten (bvb containervoertuigen, bestelwagens, …) om 

enerzijds de vakbekwaamheidsopleiding 5-jaarlijks te laten volgen, waarbij duidelijk wordt aangeleerd om 

lasten correct te zekeren en vast te leggen. Vermits de chauffeur hiervoor altijd verantwoordelijk is en blijft, 

vragen wij om hier ook in 2021 al in te voorzien. Ongeacht het feit dat brandweerdiensten zijn vrijgesteld van 

de vakbekwaamheidstesten, is voor VSOA noodzaak aan opleiding in ADR en zekeren van lasten, en aangezien 

de chauffeur altijd verantwoordelijk is en blijft, moet voor ons de werkgever hierin voorzien ! 

➢ VSOA kan geen positief advies of akkoord geven op een voorgesteld JAP of GPP, dat principieel en volgens 

regelgeving voor 1 november van het voorgaande jaar dient goedgekeurd. Hier is het ons voorgesteld op 

9/12/2020, dus te laat om in regel te zijn. 

 

Voor VSOA : 
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