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Koen METSU 
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2930 BRASSCHAAT 

   

Brussel, postdatum  

 

 

Agenda CPBW – 14/01/2022  

 

Geachte voorzitter 

 

Vooreerst wenst VSOA ook zijn beste wensen voor een nieuw jaar over te brengen naar de organisatie 

 

Aansluitend op de uitnodiging voor het CPBW vraagt VSOA volgende agendapunten toe te voegen aan het overleg: 

 

1. Arbeidsongeval 22/11/2021 – ondernomen acties 

Naar aanleiding van het omstandig verslag van het ernstig arbeidsongeval van 22 november 2021 in uw 

hulpverleningszone werden een aantal preventiemaatregelen voorgesteld. VSOA peilt naar de stand van 

zaken met betrekking tot deze preventiemaatregelen.  

 

- Werden de ‘lessons learned’ en de toolbox naar aanleiding van dit ongeval al gecommuniceerd over de 

organisatie heen?  

 

- Werden de voorgestelde hulpmiddelen zoals scherm, ontdooispray,… e.d. al aangekocht en verspreid 

naar de voertuigen die eenzelfde risico inhouden? 

 

VSOA vraagt de Brandweer Zone Rand de nodige toelichting, de toolbox, de verspreide 

communicatie en de data van de acties. 

 

2. Brief opname videovergaderingen 

VSOA heeft u aangeschreven met de vraag of u ons kon bevestigen of u op de hoogte was van de opname 

van het syndicaal overleg van 10 december 2021. Tot op heden hebben wij, naar gewoonte, nog steeds 

geen antwoord hierop mogen ontvangen. 

 

VSOA verzoekt de overheid om dit punt te agenderen op het CPBW en duidelijkheid 

hieromtrent te verschaffen. 
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3. Dienstnota OD 202202 – Alarmering en inzet officieren 

Op 7 januari 2022 werd een dienstnota verspreid onder de officieren van de hulpverleningszone. Gezien 

hierbij de organisatie en de inzet van de officieren wijzigt, is er dus sprake van een gewijzigde 

arbeidssituatie.  

 

VSOA vraagt de hulpverleningszone of hiervoor een risicoanalyse werd gemaakt en of de 

veiligheid van de manschappen voldoende gegarandeerd wordt? 

 

 

4. Waarschuwing door FOD BiZA voor de gevolgen van de OMICRON-variant en impact op de 

operationaliteit van de hulpverleningszones 

 

De zonecommandanten werden door Binnenlandse Zaken ingelicht over de risico’s in verband met de 

ontwikkelingen met betrekkingen tot de omicron-variant.  

VSOA vraagt of u als voorzitter hiervan in kennis werd gesteld en welke maatregelen door de 

hiërarchische lijn werden voorgesteld 

Aangezien het CPBW niet op de hoogte is gebracht, verzoekt de VSOA om de risicoanalyse van de 

hulpverleningszone in deze te ontvangen, rekening houdende met de nieuwe variant.  

Tevens verzoeken wij u om het schriftelijk advies van de interne en externe dienst, de 

preventiemaatregelen, nieuw aangeschafte apparatuur of aangepaste werkmethoden in dit kader. 

 

Wij doelen in het bijzonder op onderstaande punten en verzoeken u om ons deze schriftelijk over te 

maken: 

 

- De risicoanalyse voor de ambulanciers 

- De risicoanalyse voor de brandweermannen niet-ambulanciers 

- De risicoanalyse voor het administratief-technisch personeel 

- De communicatie van de veiligheidsinstructies 

- De communicatie van de procedures voor ontsmetting, decontaminatie,… 

- De gemotiveerde adviezen van het CPBW 

VSOA vraagt zich af of hiervoor ook geen acties dienen opgenomen in het jaaractieplan? 

Met het oog op de ontwikkelingen van de pandemie, die van zeer grote impact kunnen zijn,  

verzoekt VSOA de autoriteit ons een schriftelijk antwoord te geven op bovenstaande vragen.  

 

Aanvaard bij deze onze welgemeende syndicale groeten 
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