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Koen METSU 
Zonevoorzitter 
Brandweer Zone Rand 
Ruiterijschool 1 bus 2 
2930 BRASSCHAAT 

Brussel, postdatum 

Gemotiveerd advies HOC 17 juni 2022 

VSOA neemt kennis van het proces verbaal van het HOC van 17 juni 2022. 

Bij middel van dit schrijven wenst VSOA zijn gemotiveerd advies over te maken aan Brandweer Zone Rand. Dit 
gemotiveerd advies maakt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving integraal deel uit van het proces verbaal (PV) 
van het overleg 

0. Algemeen

Het gebruik van de term ‘protocol’ schept verwarring in een syndicale context. VSOA vraagt de overheid om 
hiervoor een andere naamgeving te kiezen. 

1. Tussenkomsten steunzolen in veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan de EN-normen. De gehele schoen is gecertificeerd en omvat ook 
de originele zool. Het vervangen van de originele zool of het simpelweg op elkaar leggen van de 
orthopedische steunzool kan een negatief effect hebben op de veiligheid en/of het comfort van de 
werknemer. Een paktisch voorbeeld illustreert deze stelling. 

Schoenen met versterkte tippen zijn zo ontworpen dat er voldoende ruimte is tussen de tenen en de 
bovenkant van de schoen. Door de toevoeging van een steunzool wordt dit "vrije volume" verminderd 
en worden de tenen minder goed beschermd. 

Het vervangen of toevoegen van een eigen gekochte steunzool in veiligheidsschoenen wordt gezien als een 
aanpassing. Deze aanpassingen kunnen de beschermende functie van de schoen beïnvloeden, m.a.w.  als 
het PBM gewijzigd wordt, is de EN-norm niet langer geldig en dus de schoen niet langer conform. Verder is 
het de overheid die moet voorzien in aangepaste PBM’s. 

Het is dus onaanvaardbaar dat een werknemer ‘privé’ steunzolen gebruikt, maar evenmin dat hij/zij deze 
zelf zou financieren. VSOA is dan ook opgetogen dat de hulpverleningszone deze maatregel wil doorvoeren. 

VSOA vraagt de Brandweer Zone Rand om dit ook actief te communiceren naar zijn personeel 

Aanpassingen mogen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen enkel door de leverancier van de 
veiligheidsschoenen voorzien worden zonder de beschermende capaciteiten van de veiligheidsschoen te 
beinvloeden. De kosten voor deze ‘aanpassing’ zijn ten laste van de werkgever. 

VSOA vindt het extra criterium van ‘gemiddeld 4 uur per dag de schoenen dragen’ te eng en pleit voor een 
algemene uitbreiding van deze verstrekking van steunzolen voor veiligheidsschoenen. Zij kan echter wel 
akkoord gaan om dit in een eerste fase toe te passen omwille van de budgettaire impact. 

Overwegende bovenstaande argumentering wil VSOA zich akkoord verklaren met het voorliggende voorstel 
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VSOA vraagt de overheid een pragmatische benadering van de regels omtrent vervangingstermijn te 
hanteren. Zij verzoekt bovendien om deze regel niet te beperken tot de veiligheidsschoenen en ook de 
problematiek van de interventielaarzen, welke ook vaak langdurig gedragen worden, aan te pakken en om 
te zetten in een procedure. 

2. Prikongevallen

Voor wat betreft de voorgestelde procedure prikongevallen wordt er, naast de specifieke stappen, op vraag 
van het CPBW verwezen naar de algemene procedure ‘aangifte arbeidsongevallen’ en wordt deze niet nog 
eens herhaald. Dit werd ook als dusdanig aangepast in het voorstel. 

VSOA zou graag de definitie ‘prikongeval’ als volgt gedefinieerd zien, zodat dit duidelijker is voor het 
personeel: 

[…] 

Prikongevallen zijn een verzamelnaam voor 3 soorten ongevallen: 

• Een prik- en snijongeval: het bloed van de ene persoon belandt in het lichaam van een ander. Dat
gebeurt via een scherp voorwerp, zoals een injectienaald of scalpel. 

• Een spatincident, waarbij er bloed op de slijmvliezen of niet-intacte huid terechtkomt.

• Een bijtongeval: er komt bloed op het mondslijmvlies of speeksel in een open wonde.

[…] 

Verder werd op de technische commissie terecht opgemerkt dat een wondontsmetting met 70% alcohol niet 
de meest comfortabele is en irritatie veroorzaakt en dat er moderne en minder agressievere 
ontsettingsmiddelen op de markt zijn die eenzelfde ontsmettingsgraad realiseren dan 70% alcoholische 
ontsmettingsmiddelen. 

VSOA wil een positief advies uitbrengen over het voorliggende voorstel, maar verzoekt zijn opmerkingen 
alsnog te willen toevoegen/wijzigen in de procedure. 

3. Varia

Hitteplan 

VSOA verzoekt de overheid om terdege de wettelijk opdrachten van het CPBW te respecteren. 
Deze opdrachten zijn opgenomen in de Codex, boek II, titel 7, Hoofdstuk II. 
VSOA wil dan ook formeel reageren op de verspreiding van de actiekaarten omtrent het hitteplan dat 
zonder enig advies van het CPBW werd verspreid. 

Wij verwijzen naar art II.7-3 dat stelt dat: 
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[…] 

Art. II.7-3.- Het Comité brengt een voorafgaand advies uit over: 

1° alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, 
meteen of na verloop van tijd, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk; 

… 

7°  de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik van arbeidsmiddelen en PBM en CBM; 

[…] 

Niettegenstaande VSOA enigszins begrip kan opbrengen voor de noodzakelijke  ‘snelle’ tussenkomst 
omtrent de verspreiding van het hitteplan is dit niet conform de bepalingen van de codex welzijn op het 
werk gebeurd. VSOA stelt vast dat dit ook niet de eerste keer is, en verzoekt de overheid om  acties  
en maatregelen om dergelijke structurele 'vergetelheden’ te voorkomen. 

Ook stelt VSOA vast dat in het HOC geen goedkeuring gebeurt van instructiefiches, 
indienststellingsverslagen…. m.a.w. het voorafgaand advies met betrekking tot de keuze, de aankoop, het 
onderhoud en het gebruik  van de PBM’s of collectieve beschermingsmiddelen wordt niet aan het CPBW 
voorgelegd! 

VSOA verzoekt de overheid dan ook om actie te ondernemen zodat het retrograad goedkeuren van 
maatregelen met invloed op het welzijn van de werknemers vermeden wordt en dat inzake de PBM’s of 
CBM’s het voorafgaandelijk advies of de goedkeuring gevraagd wordt aan het HOC. 

Met syndicale groeten 
Voor VSOA/SLFP 
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Verantwoordelijk leider 
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Verantwoordelijk leider 
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Bart NOYENS 
Verantwoordelijk leider 
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