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Brussel, postdatum  

 

 

 

Gemotiveerd advies bij het CPBW van 15 december 2021 – hulpverleninsgzone TAXANDRIA  

 

 

Geachte voorzitter 

 

U gelieve hierbij ons gemotiveerd advies terug te vinden aangaande het CPBW van 15 december 2021 van uw 

hulpverleningszone. 

 

Punt 2 – periodiek verslag vanwege de preventieadviseur 

 

1. Raadpleegbaarheid veiligheidsinstructiekaarten, indienststelingsverslagen,… 

 

A. Titel 2 van boek IV – arbeidsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk 

verduidelijkt het gebruik van arbeidsmiddelen. In art. IV. 2-5 wordt gesteld dat:  

 

[…]  

De werkgever de nodige maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende 

informatie, en, in voorkomend geval, over gebruiksaanwijzingen betreffende de op het werk gebruikte 

arbeidsmiddelen beschikken’ 

… 
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Voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig moeten de nodige schriftelijke instructies 

bestaan voor hun werking, hun gebruikswijze, hun inspectie en hun onderhoud. De inlichtingen 

betreffende de veiligheidstoestellen worden gevoegd bij die instructies 

[…]  

 

VSOA stelt vast dat de nodige instructies onder de vorm van veiligheidsinstructiekaarten 

of gelijkwaardig niet beschikbaar zijn voor de personeelsleden. Hierdoor wordt een 

correct en veilig gebruik niet in de hand gewerkt en bestaat er een reëel risico op 

ongevallen. 

VSOA vraagt hulpverleninsgzone Taxandria om hiervan onverwijld werk te maken en niet 

de ontwikkeling van een nieuw intranet af te wachten. VSOA verzoekt de werkgever de 

wetgeving inzake te respecteren en kan in afwachting niet anders als een negatief 

gemotiveerd advies voorzien. VSOA wenst het gemotiveerd advies van de werkgever te 

ontvangen. 

 

B. Voor wat betreft de indienststellingsverslagen stipuleert VSOA art. IV 2.1 van de codex welzijn op 

het werk. Hierin wordt duidelijk gesteld dat documenten, verslagen en attesten die vanaf de 

bestelling tot en met de indienststelling bekomen worden, medegedeeld dienen te worden aan het 

CPBW. 

 

Ook hier moet VSOA vaststellen dat niet aan geldende regelgeving voldaan wordt. Deze 

documenten zijn niet raadpleegbaar, noch werden zij meegedeeld aan het CPBW.  

VSOA verzoekt daarom de hulpverleninsgzone Taxandria om de indienststellingen, met 

alle noodzakelijke documenten en attesten, telkens op te nemen in de agenda van het 

CPBW. 

VSOA verzoekt de werkgever de wetgeving in zake te respecteren en kan in afwachting 

niet anders als een negatief gemotiveerd advies voorzien. VSOA wenst het gemotiveerd 

advies van de werkgever te ontvangen. 

 

2. Ongevallen steekkaarten 

 

VSOA Stelt vast dat in het jaaroverzicht enkele ernstige arbeidsongevallen op te merken 

vallen. Voor geen enkel ongeval werd het Comité Preventie en Bescherming op het werk 

(CPBW) geconsulteerd!?   

VSOA wenst de hulpverleningszone TAXANDRIA te herinneren aan de toe te passen procedure 

in geval van een ernstig ongeval zoals beschreven in Titel 6, Boek 1 van de Codex over het 

welzijn op het werk - Maatregelen in geval van arbeidsongeval: 

   

 

1. Onderzoek van het ongeval 

Elk ernstig arbeidsongeval wordt onmiddellijk door de bevoegde preventiedienst of – 

diensten onderzocht. Deze verplichting voor de werkgever gaat in op het ogenblik dat hij 

kennis krijgt van het ongeval. 

Onmiddellijk na het ongeval kunnen ter plaatse nog de meeste getuigenissen gecapteerd 

worden of zijn nog een maximaal aantal materiële sporen aanwezig die kunnen bijdragen tot 

een zo correct mogelijke besluitvorming over de oorzaken van het ongeval en de 

preventiemaatregelen. 
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2. Bewarende maatregelen 

Om de situatie veilig te stellen en onmiddellijke herhaling van het ongeval te voorkomen, 

dienen bewarende maatregelen getroffen (artikel 94 septies, §2); 

Dit betekent dat hij onmiddellijk maatregelen moet nemen zonder de voorstellen af te 

wachten die resulteren uit het grondig onderzoek door zijn bevoegde preventiedienst. De 

bewarende maatregelen zijn gebaseerd op het gezond verstand en nemen één of meer van 

de voor de hand liggende factoren weg die een rechtstreekse oorzaak tot het ernstig 

arbeidsongeval hebben gevormd 

 

3. Formuleren van gepaste preventiemaatregelen 

Op basis van het onderzoek door de preventiedienst en de vastgestelde oorzaken (primaire, 

secundaire en tertiaire) moeten gepaste preventiemaatregelen uitgewerkt worden om 

herhaling van het ongeval te voorkomen.  

 

4. Het omstandig verslag 

De resultaten van het onderzoek, de bewarende maatregelen en de voorgestelde 

preventiemaatregelen worden door de dienst in een verslag verwoord, en door de 

werkgever aangevuld met:  

[…] 

1°. de inhoud van hun respectievelijke beslissing in verband met de maatregelen 

die elkeen zal treffen om herhaling van het ongeval te voorkomen, geselecteerd op 

grond van de aanbevelingen geformuleerd door de dienst of de diensten voor 

preventie en bescherming op het werk en desgevallend, van het advies van de 

respectievelijke Comités, of, na overleg met de respectievelijke diensten en 

desgevallend, Comités, de alternatieve maatregelen die ten minste hetzelfde 

resultaat garanderen;  

 

2°. een actieplan, dat de termijnen bevat waarin de maatregelen zullen toegepast zijn 

en de verantwoording van deze termijnen;  

 

3°. het advies van de respectievelijke Comités over de oorzaken die aan de basis 

liggen van het ernstig arbeidsongeval en over de maatregelen die zijn voorgesteld 

om herhaling ervan te voorkomen. 

[…] 

Het aldus aangevulde verslag vormt het "omstandig" verslag en wordt binnen de tien dagen 

na het ongeval aan de bevoegde ambtenaar van de Afdeling van het basistoezicht van de 

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk welke bevoegd is voor de plaats van 

het ongeval bezorgd. 

 

VSOA vraagt aan de hulpverleningszone TAXANDRIA onverwijld de nodige acties te 

implementeren opdat bij elk ernstig arbeidsongeval ook het CPBW, overeenkomstig de 

regelgeving, geconsulteerd wordt om een advies te formuleren. 

De motivatie van de preventieadviseur dat o.w.v. de aard van het ongeval geen advies werd 

gevraagd is in strijd met de vigerende wetgeving. VSOA vraagt zich dan ook af hoe een 
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omstandig verslag geformuleerd kan worden zonder dat het advies van het CPBW werd 

gevraagd!? 

 

VSOA verzoekt de werkgever de wetgeving in zake ongevallen  te respecteren en kan in afwachting 

niet anders als een negatief gemotiveerd advies voorzien. VSOA wenst het gemotiveerd advies van 

de werkgever te ontvangen.  

 

 

 

Punt 3 – jaaractieplan 

 

1. Voorstel jaaractieplan 

Titel 2 – Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid van boek I van de codex over 

het welzijn op het werk legt de werkgever de verplichting op om een dynamisch 

risicobeheersingssysteem in te voeren. 

Het dynamisch risicobeheersingssysteem wordt strategisch vertaald naar een globaal preventieplan 

(GPP) dat opgesteld en vastgelegd wordt voor een periode van vijf jaar. Om een adequaat GPP op te 

kunnen maken moet de organisatie dus een risicoanalyse uitvoeren. 

Jaarlijks wordt op eenzelfde wijze een jaar actieplan (JAP) opgemaakt wat overeenkomt met de 

uitwerking van het GPP. 

 

VSOA kan het voorliggende JAP niet goedkeuren om volgende redenen: 

 

• Een aantal noodzakelijke referentiedocumenten die ontbreken.  

VSOA moet vaststellen dat noch het GPP, noch de risicoanalyse aan het CPBW werden 

voorgelegd, zodat de waarde, de prioritaire doelstellingen en de inhoud van het JAP 

moeilijk kunnen afgetoetst worden aan de globale preventiemaatregelen; 

 

• VSOA stelt vast dat, gelet op de datum van het CPBW, niet voldaan werd aan de 

voorwaarden om dit plan voor te leggen voor 1 november van het werkjaar. Gezien de 

wettelijk vastgelegde termijn zal het dus moeilijk zijn om dit plan te kunnen laten ingaan 

op 01 januari 2022; 

 

• Gezien zowel 2020 als 2021 een uitdaging waren op vlak van het preventieve beleid 

inzake COVID, ontbreekt het in het JAP aan maatregelen met betrekking tot deze 

materie. Deze maatregelen dienen zowel op het voorkomingsbeleid als het psychosociaal 

welzijn van de werknemers gericht. 

 

VSOA verzoekt de werkgever de wetgeving in zake te respecteren en kan in afwachting 

niet anders als een negatief gemotiveerd advies voorzien. VSOA wenst het gemotiveerd 

advies van de werkgever te ontvangen. 

 

2. AED-toestel 

 

Voor de oefenhal te Ravels wordt door de overheid niet ingegaan op het voorstel om een AED-toestel te 

voorzien aan de oefenlocatie. Zij steunt zich enerzijds op het feit dat aan de ingang van het terrein een 

toestel voorzien is, dat deze niet begroot is en dat op andere locaties binnen de hulpverleninsgzone geen 
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AED beschikbaar is. De preventieadviseur-geneesheer is van oordeel dat de aanwezigheid van een AED-

toestel wel een voordeel is, maar geen must. Het ophalen met een voertuig van een AED-toestel aan de 

ingang van de locatie zou hier volgens de overheid een mogelijkheid zijn? 

 

VSOA stelt zich vragen bij deze stelling… 

De relatief lage kostprijs van een AED-toestel (ca. € 2.000) kan onmogelijk de beslissende 

factor zijn in dit dossier. VSOA kan zich ook niet vinden in het feit dat een toestel dan maar 

moet opgehaald worden met een voertuig, aangezien er onvoldoende garanties gegeven 

kunnen worden over de beschikbaarheid van een voertuig (of chauffeur) in geval van een 

noodzaak voor een AED. Ook het beheer van de AED, dat niet in handen is van de 

hulpverleningszone, kan de beschikbaarheid hypothekeren. 

 

Steunende op het feit dat op een oefenlocatie de incidentie van ventrikelfibrilleren hoger ligt 

dan elders, het feit dat een snelle tussenkomst de slaagkansen van de inzet van een AED 

verhoogt en gezien de langere aanrijtijd voor een MUG (Advanced Life Support) is VSOA 

pleitbezorger om toch de aankoop van een AED toestel te overwegen voor de oefenlocatie. Zo 

heeft de hulpverleningszone zelf het beheer van dit toestel in de hand, waardoor er betere 

gebruiksgaranties gegeven kunnen worden die de veiligheid of beter de gezondheid van de 

manschappen ten goede komen. 

 

Gezien deze oefenlocatie ook een arbeidsplaats is in de zin van de wetgeving, vraagt VSOA 

dan ook een risicoanalyse en het verslag van het plaatsbezoek van deze arbeidsplaats 

 

3. Mond/neusmaskers  

 

De problematiek van het dragen van een mond/neusmasker (FFP 2) in combinatie met een bril geeft 

aanleiding tot gevaarlijke situaties wanneer deze aanslaat, zeker wanneer het de chauffeur van een 

prioritair voertuig betreft. Deze problematiek is al intern onderzocht en een voorstel werd door de dienst 

logistiek geformuleerd. Het voorstel heeft echter geen verbetering voor gevolg zodat het risico bestaat dat 

de chauffeurs het masker gewoon niet dragen, waardoor er een verhoogde kans op een besmetting met 

COVID bestaat. 

 

VSOA vraagt dat de overheid in nauw overleg met de preventieadviseur deze problematiek 

ernstig neemt en een onderzoek uitvoert naar de mogelijkheden die er momenteel op de 

markt bestaan. VSOA vraagt een oplossing waarbij de combinatie bril met FFP 2 masker geen 

onveiligere situatie veroorzaakt. Een specifiek masker is een mogelijkheid, maar 

mogelijkerwijze zijn er ook nog andere opties. VSOA vraagt tegen volgend CPBW een gedegen 

onderzoek en een besluit in deze zin. 

 

 

Punt 5 – Varia 

 

1. Asbest 

 

VSOA stelt vast dat hulpverleningszone Taxandria met betrekking tot interventies met asbest niet de 

gevalideerde federale SOP toepast. Dit heeft een impact op de gezondheid van de personeelsleden. 

 

VSOA vraagt dan ook dat hulpverleninsgzone Taxandria onmiddellijk de nodige acties 

onderneemt om: 
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- Bij elke interventie waarbij een contaminatie met asbest mogelijk is de adviseur 

gevaarlijke stoffen te alaremeren en om advies te verzoeken 

- De lokale milieuambtenaar en bevoegde burgemeester te betrekken bij elke 

asbestvervuiling 

- Leidinggevenden te informeren en te sensibiliseren voor de gevaren rond asbest 

- De federale SOP asbest te implementeren 

- Een procedure ‘hygiëne’ uit te werken voor dergelijke contaminaties 

- De ingezette operatioenelen te inventariseren en deze blootstelling op te nemen in hun 

medisch dossier (stalbrand Kasterlee) 

- De arbeidsgeneeskundige dienst opdracht te geven de nodige opvolging in dit dossier te 

doen  

 

 

2. Inzet ademluchtcontainer 

Gezien de inzet van de ademluchtcontainer een louter operationele organisatie betreft heeft VSOA hierop 

geen bemerkingen.  

 

VSOA vraagt enkel de nodige garanties opdat adembescherming te allen tijde gefaciliteerd 

wordt daar waar noodzakelijk! 

 

 

U een goede ontvangst toewensende van ons met reden omklede adviezen 

Voor SLFPLVSOA 

 

 

 

Eric LABOURDETTE 
Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

Peter VANDENBERK 

Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

Bart NOYENS 

Verantwoordelijke leider SLFP-VSOA 
 

   

Fabian WILS 

Afgevaardigde VSOA 
 

 Marnix WILS 
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