
 

SYNDICAT LIBRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
VRIJ SYNDICAAT VOOR HET OPENBAAR AMBT 

 
Boulevard Baudouin 20-21, 1000 Bruxelles 

Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel 
 

Secteur « Zones de secours» 
Sector « Hulpverleningszones» 

 
https://slfp-vsoa-zones-de-secours-hulpverleningszones.webnode.be 

Tel. 02/201.14.00 Fax. 02/201.14. 34 E-mail: firefighter@vsoa-g2.eu 
 

  

 

VSOA Hulpverleningszones – Boudewijnlaan 20-21 – 1000 Brussel 
SLFP Zone de secours – Boulevard Baudouin 20-21 – 1000 Bruxelles 

T 02/201.19.77 – E-mail : firefighter@vsoa-g2.eu 
1/2 

 

Koen METSU 
Zonevoorzitter Brandweer Zone Rand 
Ruiterijschool 1 bus 2 
2930 BRASSCHAAT 
 
 
Brussel, postdatum 
 
 
Globaal preventieplan en jaarlijks actieplan 
 
 
Geachte voorzitter 
 
 
Overeenkomstig artikel I.2.2, "Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid" van  
boek I van de codex is elke werkgever verantwoordelijk voor de de structurele planmatige aanpak van preventie 
door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. 
 
Het dynamisch risicobeheersingssysteem steunt op het principe van de risicoanalyse, die wordt uitgevoerd om 
adequate preventiemaatregelen te kunnen vaststellen. Het dynamisch risicobeheersingssysteem vindt zijn 
uitwerking in een globaal preventieplan dat door de werkgever wordt opgesteld in overleg met de hiërarchische lijn 
en de (interne en/of externe) preventiedienst(en)en wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar.  
 
Dit globaal preventieplan geeft een concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, van de prioritaire 
doelstellingen en de activiteiten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij wordt 
tevens beschreven welke middelen er worden gebruikt en wat de opdrachten en verplichtingen zijn van alle 
betrokken personen. Dit globaal preventieplan wordt schriftelijk opgesteld. 

Voor elk dienstjaar moet er bovendien op dezelfde wijze een jaarlijks actieplan worden opgesteld, dat o.a. 
betrekking heeft op: 

• de prioritaire doelstellingen van het dienstjaar; 
• de middelen en methodes om die doelstellingen te bereiken; 
• de opdrachten, verplichtingen en middelen van de betrokken personen; 
• de aanpassingen aan te brengen aan het globaal preventieplan ingevolge gewijzigde omstandigheden, 

incidenten en ongevallen, het jaarverslag van de interne dienst en de adviezen van het Comité. 
 
Wij verwijzen in het kader van het jaarlijks actieplan naar artikel I.2-10 van de codex waarin staat dat: 
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[…] De werkgever legt het ontwerp van jaaractieplan voor advies voor aan het Comité uiterlijk de eerste dag 
van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. […] 

Wij concluderen dat het jaarlijks actieplan op basis van deze bepaling ten laatste op 1 november 2021 voorgelegd 
dient te worden aan het CPBW! 

Gezien de oproepingen met de dagorde ten minste 10 werkdagen voor de vergadering dient toegezonden te 
worden aan de leden van de afvaardiging van de overheid en aan de vakorganisaties herinneren wij u aan de 
uiterlijke termijn van 17 oktober e.k. voor het jaaractieplan van 2022. 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en uitkijkende naar uw uitndoging 

 

Voor SLFP/VSOA sector hulpverleningszones  
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Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
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Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
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Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

 
 
 

  

Dave SCHOLS 
Afgevaardigde SLFP-VSOA – Brandweer Zone Rand  

 

 

 
 
 
 
Kopie: 

- Preventieadviseur Brandweer Zone Rand 
- Zonecommandant Brandweer Zone Rand 

 

 

 
 


