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Mevr. Vera CELIS  
Zonevoorzitter  
Brandweer Zone KEMPEN  
Stelenseweg 92 
2440 GEEL 
   
 
Brussel, postdatum  
 
 
Comtié Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) – Brandweer Zone KEMPEN 
  
 
Geachte voorzitter  
 
 
Op 11 november 2021 mochten wij via Jo VISSERS, medewerker bedrijfsvoering, de dagorde voor het Comité 
Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) van 22 november e.k van uw hulpverleningszone ontvangen. Deze 
uitnodiging werd vergezeld van de nodige vergaderstukken en de ontwerpbesluitenbundel voor dit overlegcomité. 
 
Na het lezen van deze ontwerpbesluitenbundel stelt VSOA vast dat binnen uw hulpverleningszone het CPBW 
voorgezeten wordt door de zonecommandant zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement!? 
 
VSOA verwijst in deze naar art. 11 van de wet van 19 december 1974 en art. 39 van het koninklijk besluit (KB) van 
28 september 1984 waarbij in de overheidsdiensten, zoals de hulpverleningszone, alle bevoegdheden die in 
particuliere bedrijven opgedragen zijn aan het CPBW uitgeoefend door de bevoegde overlegcomités. 
 
Steunende op bovenstaande verwijzingen naar de regelgeving moeten wij vaststellen dat overeenkomstig art. 42, 
§1 tot §4 van het KB van 28 september 1984 het voorzitterschap van dit bevoegd overlegcomité dient 
waargenomen te worden door de voorzitter of een behoorlijk gemandateerde afgevaardigde van de overheid. De 
zonecommandant kan in deze niet optreden als voorzitter van het overlegcomité. 
 
Wanneer het voorzitterschap waargenomen zou worden door de zonecommandant geeft dit aanleiding tot een 
contradictio in terminis, gezien de zonecommandant behoort tot de hiërarchische lijn en belast is met de uitvoering 
van de het beleid van de werkgever, i.c. de zoneraad.  
 
Ook stelt art. 24 van hetzelfde KB duidelijk dat de voorzitter de dagorde opstelt, rekening houdende met de in art. 
23 bedoelde initiatieven.  
 
VSOA wil met dit schrijven formeel reageren en vraagt u als zonevoorzitter om deze onwettige bepaling uit het 
huishoudelijk reglement recht te zetten en de organisatie en het voorzitterschap van het CPBW op te nemen. U 
kan zich als voorzitter, overeenkomstig de bepaling van artikel 42 van het KB van 28 september 1984, uiteraard 
laten vervangen door een behoorlijk gemandateerde afgevaardigde van het zonecollege of de -raad. 
 
Een elektronische kopie van dit schrijven zal tevens ter informatie verzonden worden aan de zonecommandant en 
Toezicht op het Welzijn op het Werk – directie Antwerpen.  
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Mogen wij u vragen om dit schrijven eveneens over te maken aan alle leden van het CPBW. 
Een aangetekende versie van deze brief zal u eerstdaags overgemaakt worden. 
 
 
 
   
Voor SLFP/VSOA sector hulpverleningszones  
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