
Sociale dialoog in 
België: 
Bart Van Melkebeke 



Brandweerlandschap in België: 

Voor 2015: 

• Enkele grote en vele kleine kazernes         316 
• Willekeurige verspreiding 
• Geleid door brandweercommandant 
• Eindverantwoordelijke burgemeester 
• Sociaal overleg : grote beroepskorpsen lokaal gemeentelijk 
•                               kleine korpsen sporadisch 

 



Brandweer-
kazernes 



Gasramp Gellingen 30 juli 2004 

https://www.knack.be/nieuws/exact-10-jaar-geleden-gasramp-gellingen-
video/video-iwatch-268319.html 
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Verdikt 
24 doden 

132 gewonden 

onder de brandweer: 5 doden en 20 gewonden 

Samenwerking hulpdiensten, veiligheid brandweermannen, maximale inzet 
materiaal !!!!!!!!!!  

Ten gevolge van de gasexplosie werden een aantal initiatieven genomen  



De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer 
en Civiele Bescherming) kwam tot stand. 
 
 
 

• een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking 

• het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners 

• professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake 
opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van 
beroeps en vrijwilligers van brandweer… 

 3 belangrijke doelstellingen  

Wet 15 Mei 2007 



 Start prezones  

Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief  
en geldelijk statuut van de brandweer. 

 Start zones 



Brandweerhervorming 01/01/2015 

 

• schaalvergroting 
• introductie van het administratief en geldelijk statuut 
• hertekening van het landschap    
                   34 brandweerzones en                               
                      Brussels Hoofdstedelijk gewest. 
 



Zone
huis  



Doel : 
brandweerhervorming 

Interventies jaar 2016 

• 226.530                    brandweer gerelateerde 

• 330.000                   dringende geneeskundige hulp 

 

Snelste adequate hulp 

• voor 2015  territoriaal bevoegde brandweer  

• na 2015 snelste ter plaatse 

 

Zelfde basisbescherming 

• minimaal dezelfde basisbescherming zonder meerkosten. 

 

Schaalvergroting 

•  beschikbare middelen efficiëntere inzet 

• grote incidenten betere aanpak 



Schaalvergroting 
          invloed op sociale dialoog 

Zonaal niveau: 
BOC: Basis Overleg Comité 
          overleg tussen vakbonden en werkgever over personeel gebonden  
           dossiers 
HOC: Hoog Overleg Comité 
          terugkoppeling protocols BOC, arbeidsreglement,… ter 
ondertekening 
CPBW: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 
 
wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités  

 
 
 



Federaal  platformspreventie 

KCCE:  
- verzamelen van info 
- verspreiden van info 
- opleidingsbeleid 
- opstellen SOP’s (standaard operatie procedures) 
 
Brandweerinspectie: 
Ministerie binnenlandse zaken: 
                                               - omzendbrief    
                                               - statuutwijziging  herstel Koninklijk Besluit 
 
 
 
 
 

 
 
  

Pieter De Crem 

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid   

naleving statuut 



• Preventieadviseurs: 

• Arbeidsgeneesheren: 

• FOD WASO:  

 

                                   evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun  

                                    arbeidsverhouding.  Arbeidsinspectie 
 

• Werkgroepen  

-interventiekledij 

-dienstkledij , …. 

 

• Comité C 

 

 periodiek overleg 

periodiek overleg 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg! 



       Werkgroep binnenlandse zaken  
                 KANKER 

- opgericht 2016 
- initiatiefnemers : FOD WASO – representatieve 
- campagne vuur uit gevaar voorbij  28 april 2015  
werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 
 

https://www.youtube.com/embed/ZkDJrXTzxwI 

 

https://www.youtube.com/embed/ZkDJrXTzxwI


Beoogd resultaat werkgroep kanker: 

- Samenwerkingsverband creëren  
 federale platformen  maximaal resultaat 
- Inventarisatie blootstelling aan toxische stoffen 
- Erkenning beroepsziekte 
- Maximale preventie 
- Gemiddelde levensverwachting brandweer  



Doelstelling 
- Informeren 
- Verzamelen 
- Coördineren 
- Aanboren nieuwe technologieën  
- Opmaak SOP 
- Adviseren 
- Omzendbrief-statuut wijziging 
 
- Samenwerkingsverband creëren  federale platformen  
maximaal resultaat  



Terugkoppeling thema’s naar de zones: 

Ter agenda op comté voor bescherming en preventie op het werk, 

•  Via arbeidsgeneesheer 

• Via preventieadviseur 

• Via representatieve 



Uitvoering thema’s kracht bijzetten?  

• Omzendbrieven: adviserend 

 

 

• Koninklijke besluiten: bindend, verplichte naleving van 

 



                 Werkgroep Kanker 

         KCCE     BIZA    FOD WASO       preventieadviseurs   

                  arbeidsgeneesheren    werkgroepen: kledij,…          

Comité C 

Comité voor preventie en bescherming op het werk 
             preventieadviseur     arbeidsgeneesheer 

Brandweerinspectie                          arbeidsinspectie 

federaal 

zonaal 



Pensioenleeftijd bereikt? 

Vroeger 
 

streefdoel 



Bedankt voor jullie 
aandacht 

Bart Van Melkebeke 
bart.vanmelkebeke@cgspacod.be 


