
OMZENDBRIEF AZ/MIN/?~ / 3 

Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

Datum : 27 februari 1996 

Betreft: Organisatie van de arbeidsgeneeskunde van de dien- 
sten van de Vlaamse regering. 

Op 22 december 1994 werd een overeenkomst ondertekend tussen 
de Vlaamse regering en de interbedrijfsgeneeskundige diensten 
"V.Z.W. IDEWE" en "V.Z.W. Gezondheid en Arbeid". 

Vanaf 1 januari 1995 treden beide diensten op als arbeidsge- 
neeskundige dienst van de diensten van de Vlaamse regering. 
De V.Z.W. IDEWE zal optreden voor het departement LIN, de 
V.Z.W. Gezondheid & Arbeid voor de vijf andere departementen. 

Het opstarten van arbeidsgeneeskunde vereist verdere toelich- 
ting voor alle personeelsleden. 

1. Het wettelijk kader van de arbeidsgeneeskunde 

In België wordt de arbeidsgeneeskunde geregeld door de bepa- 
lingen van het koninklijk besluit van 16 april 1965 (alsook de 
latere wijzigingen en aanvullingen). Dit koninklijk besluit 
is opgenomen onder titel 11, hoofdstuk I11 van het algemeen 
reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB). 

2. Doel van de arbeidsgeneeskundige dienst 

Het doel van de arbeidsgeneeskunde is: optimaliseren van de 
relatie mens-arbeid, wat betreft het aspect gezondheid op het 
werk. 



Concreet betekent dit : 

1. Het opsporen van beroepsgebonden aandoeningen (beroeps- 
ziekten e.a.); 

2. Het voorkomen van aandoeningen en ziekten (o.a. door vac- 
cinaties) ; 

3. Het bezoeken van de werkposten en eventueel voorstellen 
formuleren voor verbetering van die werkposten (ergono- 
mie) ; 

4. Het zoeken naar aanpassingen van het werk aan de gezond- 
heidstoestand van de werknemer. De problemen begeleiden 
rond medische ongeschiktheid; 

5. Het superviseren van de EHBO. 

De arbeidsgeneesheer is een onafhankelijke deskundige en een 
vertrouwensarts, gebonden door het medische beroepsgeheim. 

De arbeidsgeneeskunde is "preventieve geneeskunde". De ar- 
beidsgeneesheer is actief op de drie niveaus van preventie: 
- primaire preventie : bv. vaccinaties; 
- secundaire preventie : bv. het vaststellen van hoge bloed- 
druk en het doorverwijzen naar de huisarts; 
- tertiaire preventie : bv. het zoeken naar aanpassingen in de 
werkomstandigheden voor mensen met gezondheidsproblemen. 

Arbeidsgeneeskunde is een vorm van "sociale geneeskunde". 
D.W.Z. dat de arbeidsgeneesheer moet samenwerken met andere 
personen, zoals de dienst VGV, de werkgever, de werknemersaf- 
gevaardigden. Bij een belangenconflict opteert de arbeidsge- 
neesheer steeds voor het standpunt dat de beste oplossing 
biedt voor de individuele werknemer en/of groep van werkne- 
mers. 

De arbeidsgeneesheer treedt niet op als controlerend arts voor 
de afwezigheid wegens ziekte. 

3. Contactpersonen binnen het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 

Op elk departement worden contactpersonen voor de arbeidsge- 
neeskunde aangewezen waarvan de lijst als bijlage wordt toege- 
voegd. De contacten tussen de personeelsleden en de arbeids- 
geneesheren verlopen in principe via deze personen (zie bij- 
lage l). 

4. Het medisch onderzoek van de personeelsleden 

4.1 Verplicht medisch onderzoek van de personeelsleden 

De wet verplicht dat bepaalde personeelsleden worden onder- 
zocht door de arbeidsgeneesheer. Wie er onderzocht moet worden 
hangt af van de functie (niet van de graad) en de risico's 
verbonden aan die functie. Het onderzoek vindt plaats bij 
aanwerving en nadien jaarlijks of driejaarlijks. 



De "onderworpen" personeelsleden worden door de contactpersoon 
van hun departement opgeroepen voor een medisch onderzoek dat 
in principe plaats vindt in het medisch centrum van de ar- 
beidsgeneeskundige dienst. Het medisch centrum wordt bepaald 
naargelang van de afdeling en de plaats waar men werkt (niet 
waar men woont). De afspraak wordt schriftelijk bevestigd aan 
het personeelslid. Het medisch onderzoek is verplicht en 
gratis .  De reisonkosten komen ten laste van het departement. 

4.1.1 Aanwervingsonderzoek 

Bij de indiensttreding van "onderworpen" personeelsleden of 
bij mutatie maakt de contactpersoon een afspraak met de ar- 
beidsgeneesheer opdat de betrokkene binnen de veertien dagen 
een functiegericht onderzoek kan ondergaan. 

4.1.2 Jaarli j ks onderzoek 

Moeten jaarlijks onderzocht worden. 
1. Personeelsleden met een risico op beroepsziekten 

- risico voor vergiftiging door chemische stoffen; 
- risico door fysische faktoren (o.a. lawaai en ionise- 
rende straling); 

- risico door infectueuze agentia (besmettingsrisico); 
- risico voor dermatosen (huidaandoeningen); 
- risico voor longaandoeningen. 

2. Personeelsleden met een veiligheidsfunctie; 
3. Personeelsleden in contact met voeding; 
4. De gereclasseerde mindervaliden; 
5. Personeelsleden jonger dan 21 jaar; 
6. Personeelsleden ouder dan 45 jaar, die veelvuldig zware 

gewichten tillen. 

4.1.3 Drieiaarlii ks onderzoek 

Moeten driejaarlijks onderzocht worden. 
1. Personeelsleden die 4 uur en meer per dag met een beeld- 

scherm werken. 
2. Personeelsleden jonger dan 45 jaar die veelvuldig zware 

gewichten tillen. 
Om deze personeelsleden te leren kennen, werd in september 
1994 aan iedereen gevraagd een vragenlijst in te vullen. 
De enquêteformulieren zijn verwerkt tot lijsten van perso- 
neelsleden die verplicht onderzocht moeten worden. Dit zijn de 
"onderworpen" personeelsleden. Deze lijsten worden besproken 
en goedgekeurd door het Hoog Overlegcomité. Deze lijsten 
liggen ter inzage op de personeelsdiensten. 

4.1.4 Herzieninasonderzoeken na ziekte of onaeval 

"Onderworpen" personeelsleden die meer dan 28 kalenderdagen 
afwezig zijn wegens ziekte of ongeval, worden als zij het werk 
hervatten, binnen acht dagen door de contactpersoon opgeroepen 
om door de arbeidsgeneesheer medisch onderzocht te worden. 
De arbeidsgeneesheer kan het personeelslid ook onderzoeken na 
een afwezigheid van kortere duur. 



4.1.5 Moederschapsbescherming 

De wet op de moederschapsbescherming bepaalt dat zwangere 
vrouwen van een aantal risico's moeten worden verwijderd. De 
zwangere vrouw informeert, via de contactpersoon, de arbeids- 
geneesheer van haar zwangerschap. De arbeidsgeneesheer neemt 
de noodzakelijke maatregelen ter bescherming van de zwangere 
vrouw. 

De dienst VGV en de arbeidsgeneeskundige dienst maken een 
risico-analyse van de werkposten m.b.t. de risico's voor zwan- 
gere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. 
De risico-analyse zal voorgelegd worden aan het bevoegde 
overlegcomité. 
De maatregelen die voortvloeien uit deze risico-analyse worden 
meegedeeld aan de betrokken personeelsleden. 

"Onderworpen" personeelsleden moeten na hun bevallingsrust 
onderzocht worden. 

4.2 Het medisch onderzoek en de geschiktheidsverklaring 

De gegevens van elk medisch onderzoek worden genoteerd in het 
medisch dossier van het personeelslid. Dit dossier is geheim 
en blijft in het bezit van de arbeidsgeneeskundige dienst. 

Met behulp van de kaart van medisch onderzoek ( 3ex. ) deelt de 
arbeidsgeneesheer zijn beslissing mee aan : 

- het onderzochte personeelslid; 
- het afdelingshoofd; 
- de personeelsdienst of AAD. 

De beslissing van de arbeidsgeneesheer kan zijn : 
- voldoende geschikt; 
- ongeschikt : - voorgoed; 

- voor Een duur van . . .  ; 
- wordt met ziekteverlof gestuurd. 

De arbeidsgeneesheer vermeldt nooit een diagnose op deze 
kaart. 

4.2.1 Bij medische geschiktheid 

Als het onderzochte personeelslid medisch geschikt is voor de 
functie vermeldt de arbeidsgeneesheer dit op de kaart van 
medisch onderzoek. Eventueel staan er opmerkingen of adviezen 
op de kaart. 
Tegen deze beslissing van de arbeidsgeneesheer "geschikt voor 
de functie" is geen beroep mogelijk. 

4.2.2 Bii medische onaeschiktheid 

Alvorens de verandering van of verwijdering uit het werk van 
het personeelslid voor te stellen moet de arbeidsgeneesheer de 
aangewezen aanvullende onderzoeken verrichten. Hij moet 
navraag doen naar de sociale toestand van het personeelslid en 
ter plaatse onderzoeken welke maatregelen en veranderingen of 



aanpassingen het mogelijk zouden maken het personeelslid, zijn 
werk te laten behouden. Het personeelslid mag zich vrij laten 
bijstaan door zijn vakbondsafgevaardigde. 
De arbeidsgeneesheer deelt het afdelingshoofd en het perso- 
neelslid mee welke maatregelen moeten worden genomen om zo 
vlug mogelijk de overdreven risico's die hij heeft vastgesteld 
te verhelpen. Het overlegcomité bevoegd voor VGV moet hiervan 
op de hoogte worden gebracht. 

4.2.2.1 Overlegprocedure 

Behalve in geval van een vóór de tewerkstelling of gedurende 
de proeftijd verricht medisch onderzoek bij indienstneming mag 
het personeelslid, als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat 
ondanks alles verandering van werk nodig is, gebruik maken van 
de hierna uiteengezette overlegprocedure, onder de in die 
uiteenzetting bepaalde voorwaarden. 

Alvorens de kaart van medisch onderzoek in te vullen brengt de 
arbeidsgeneesheer het personeelslid op de hoogte van zijn 
beslissing een verandering van werk voor te stellen. 

Het personeelslid beschikt over een termijn van vijf werkdagen 
om al dan niet akkoord te gaan. 

Indien het personeelslid niet akkoord gaat wijst het de ar- 
beidsgeneesheer een geneesheer naar eigen keuze aan. De 
arbeidsgeneesheer deelt die medische raadsman zijn gemotiveer- 
de beslissing mee. De twee geneesheren trachten met elkaar 
overeen te komen. Elk van hen mag om extra onderzoeken of 
raadplegingen verzoeken. 

Het overleg schort de beslissing van de arbeidsgeneesheer op. 

Dit is niet het geval voor het medisch onderzoek van het 
personeelslid, belast met een veiligheidsfunctie of met een 
functie die risico op blootstelling aan ioniserende stralingen 
biedt, of ook niet als het personeelslid door een ernstige be- 
smettelijke ziekte is aangetast. 

Als het overleg de beslissing van de arbeidsgeneesheer op- 
schort, wacht deze laatste tot die procedure beëindigd is om 
de kaart van medisch onderzoek in te vullen. 

Als het overleg de beslissing van de arbeidsgeneesheer niet 
opschort, mag deze geneesheer een eerste kaart van medisch 
onderzoek invullen op het ogenbli~ dat hij het personeelslid 
op de hoogte brengt van zijn beslissing een verandering van 
werk voor te stellen. In het vak "opmerkingen" vermeldt hij 
dat het personeelslid, als het niet akkoord gaat, van de 
overlegprocedure gebruik kan maken. 

Na afloop van de overlegprocedure vult hij een nieuwe kaart 
van medisch onderzoek in. 



Als de twee geneesheren er niet in slagen een gemeenschappe- 
lijke beslissing te nemen, tekent de arbeidsgeneesheer zijn 
eigen beslissing aan op de kaart van medisch onderzoek en , in 
het vak "opmerkingen", vermeldt hij dat de geneesheer van het 
personeelslid er anders over oordeelt. (zie ook 4.2.2.2) 

Het is verboden de personeelsleden die door de arbeidsgenees- 
heer ongeschikt werden verklaard voor veiligheidsfuncties, of 
voor betrekkingen waaraan een risico op blootstelling aan 
ioniserende stralingen is verbonden, met die taken te belasten 
of te blijven belasten. 

In dit geval houdt het afdelingshoofd hen zoveel mogelijk aan 
het werk, en geeft hun ander werk dat met de aanwijzingen van 
de arbeidsgeneesheer rekening houdt. 

De personeelsleden die door een ernstige besmettelijke ziekte 
zijn aangetast, zijn verplicht ziekteverlof te nemen. De 
arbeidsgeneesheer verzoekt ze zonder verwijl hun behandelend 
geneesheer te raadplegen. 
Indien hieromtrent moeilijkheden rijzen doet de arbeidsgenees- 
heer een beroep op de geneesheer-arbeidsinspecteur. 

Onverminderd de bepalingen van hierboven, tracht de werkgever 
elk personeelslid op wiens kaart van medisch onderzoek aanbe- 
velingen in die zin zijn aangetekend zo vlug mogelijk aan een 
ander werk te zetten dat rekening houdt met de aanwijzingen 
van de arbeidsgeneesheer. 

Het afdelingshoofd, de arbeidsgeneesheer, het personeelslid en 
de vakbondsafgevaardigden in het overlegcomité, bevoegd voor 
VGV, onderzoeken indien nodig vooraf de mogelijkheden voor 
ander werk en de maatregelen met het oog op de sociale of 
professionele wederaanpassing. 

4.2.2.2 Beroepsprocedure 

Het personeelslid mag beroep aantekenen, om het even of het al 
dan niet gebruik maakte van de overlegprocedure tegen de 
beslissing van de arbeidsgeneesheer die tot gevolg heeft dat 
de betrekking die het bekleedt hem wordt geweigerd, dat het 
hem wordt verboden de door hem beklede veiligheidsfunctie of 
functie die risico biedt op blootstelling aan ioniserende 
stralingen te behouden, of waarbij het afdelingshoofd de raad 
krijgt het met ander werk te belasten. 

Om geldig te zijn moet dat beroep aan de volgende voorwaarden 
voldoen : 
1. Binnen zeven werkdagen die volgen op de datum van de 

verzending of overhandiging van de kaart van medisch 
onderzoek aan het personeelslid, wordt het beroep onder 
aangetekende omslag naar de bevoegde geneesheer-arbeids- 
inspecteur gestuurd. De opmerkingen en conclusies van de 
door het personeelslid gekozen geneesheer worden naar de 
geneesheer-arbeidsinspecteur gestuurd binnen dezelfde 
termijn. 



2. De geneesheer-arbeidsinspecteur roept de twee bovenver- 
noemde geneesheren samen uiterlijk eenentwintig werkdagen 
na de datum van de verzending of overhandiging van de be- 
slissing van de arbeidsgeneesheer aan het personeelslid. 

De drie geneesheren nemen een beslissing bij meerderheid van 
stemmen; dezelfde medische beslissing wordt door de genees- 
heer-arbeidsinspecteur aangetekend in een proces-verbaal dat 
door de drie geneesheren wordt ondertekend en geklasseerd 
wordt in het medische dossier van het personeelslid. 

De geneesheer-arbeidsinspecteur deelt de beslissing onmiddel- 
lijk mee aan het afdelingshoofd en aan het personeelslid. 

Het beroep schort de beslissing van de arbeidsgeneesheer op. 

Dit geldt niet voor het medisch onderzoek van een personeels- 
lid belast met een veiligheidsfunctie of met een betrekking 
die risico op blootstelling aan ioniserende stralingen met 
zich meebrengt. 

Dat personeelslid mag, tot de dag dat de geneesheer-arbeidsin- 
specteur uitspraak doet, geen enkel salarisverlies lijden. 
Tijdens die periode moet hij elk werk aannemen dat volgens de 
arbeidsgeneesheer bij zijn gezondheidstoestand past. 

4.3 Spontane consultatie bij de arbeidsgeneesheer 

Ieder personeelslid - "onderworpen" en "niet-onderworpen" - 
kan de arbeidsgeneesheer om advies vragen i.v.m. medische 
klachten die hun oorsprong hebben in het werk. 
De afspraken met de arbeidgeneesheer worden gemaakt via de 
contactpersoon van het departement (zie bijlage). Deze consul- 
taties zijn gratis. De reisonkosten zijn voor rekening van het 
departement. Dit onderzoek wordt bekrachtigd door een beslis- 
sing van de arbeidsgeneesheer, die alle gevolgen van het 
medisch toezicht inhoudt (zie 4.2). 

4.4 Medische keurina voor chauffeurs 

De bestuurder van vrachtwagens (zwaarder dan 3 , 5  ton - rijbe- 
wijs behaald na 01.01.1989) alsook de bestuurder die regelma- 
tig personen vervoert moet in het bezit zijn van een bewijs 
van geneeskundige geschiktheid. 

Het afdelingshoofd deelt aan de contactpersoon de namen mee 
van de personeelsleden die over een dergelijk bewijs moeten 
beschikken. 

De medische onderzoeken worden uitgevoerd door de arbeidsge- 
neesheer (gelijktijdig met het periodiek onderzoek). 



4.5 Geneeskundige keuringen opgelegd door het Zeevaartinspec- 
tiereglement (certificaten van geschiktheid). 

Het bemanningslid van een vaartuig moet in het bezit zijn van 
het certificaat van geschiktheid. 
De medische onderzoeken worden uitgevoerd door de arbeidsge- 
neesheer (geli j kti jdig met het periodieke onderzoek) . 
5. Andere taken van de arbeidsgeneesheer 

5.1 Bedriifsbezoeken 

Als de arbeidsgeneesheer, de werkposten bezoekt, treedt hij op 
als adviseur voor de afdeling. 
Daarom bevat een verslag van bedrijfsbezoek niet de vaststel- 
lingen van de arbeidsgeneesheer, maar ook eventuele voorstel- 
len voor de verbetering van de werksituatie van de werknemer, 
wat het aspect gezondheid betreft. 
Dit verslag wordt in overleg met de dienst Veiligheid, Gezond- 
heid en Verfraaiing van de werkplaatsen (dienst VGV) aan het 
afdelingshoofd, de voorzitter van het respectieve overlegco- 
mité VGV en representatieve vakbonden overgezonden. 
Met de dienst VGV wordt er gestreefd naar een consensus. 
De bedrijfsbezoeken worden gepland in overleg met de dienst 
VGV, de afgevaardigden van de werkgever en de vakbonden. 
Prioriteit gaat naar de grote gebouwen en de werkplaatsen waar 
risico's, problemen of klachten zijn. 

5.2 Biiwonen van het overleacomité VGV 

De arbeidsgeneesheer wordt op elke vergadering van het over- 
legcomité VGV uitgenodigd. 
Voor het Hoog Overlegcomité (HOC) wordt de arbeidsgeneesheer 
verondersteld aanwezig te zijn telkens als er problemen i.v.m. 
veiligheid of gezondheid op de agenda staan. 
De arbeidsgeneesheer woont regelmatig de vergaderingen van het 
BOC bij. Zeker wanneer zijn aanwezigheid door de werkgever, de 
representatieve vakbonden of de dienst VGV gewenst is. 
De arbeidsgeneesheer rapporteert aan de verschillende comités 
o.a. via : 
- het driemaandelijks verslag aan het College van secre- 

tarissen-generaal; 
- de verslagen van bedrij fsbezoek; 
- het jaarverslag; 
- voorstellen en rapportering van projecten; 
- antwoorden op vragen van de werkgever, de representatieve 

vakbonden en de dienst VGV. 

5.3 Supervisie van de EHBO 

De arbeidsgeneesheer oefent toezicht uit op de organisatie van 
de eerste hulp bij ongevallen (EHBO) . 
Een goede organisatie veronderstelt voldoende, goed opgeleide 
en bijgeschoolde hulpverleners en verpleegkundigen. 
Een aparte omzendbrief behandelt de eerste hulp bij ongeval- 
len. 



5.4 Het voorkomingsbeleid. 

De arbeidsgeneesheer en de dienst VGV adviseren de hiërarchi- 
sche lijn bij de aankoop van installaties, machines, procédés, 
chemicaliën . . . ,  om te voorkomen dat nieuwe risico's ontstaan. 
Het voorkomingsbeleid wordt in een afzonderlijke dienstorder 
behandeld. 

Besluit 

Voor alle duidelijkheid wordt het onderscheid aangetoond 
tussen de onderscheiden medische diensten die voor de diensten 
van de Vlaamse regering optreden in bijgevoegde tabel. 
Bijgevoegde tabel van de bevoegdheidsverdeling van de onder- 
scheiden geneeskundige diensten met betrekking tot het perso- 
neel van de diensten van de Vlaamse regering, geeft een duide- 
lij k overzicht. 
Nadere inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de contact- 
personen en/of personeelsdiensten. 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken 



Bevoegdheidsverdeling geneeskundige diensten AGD : administratieve gezondheidsdienst 
Agh : arbeidsgeneesheer 
Cgh : controlegeneesheer 
Gh : geneesheer 

s : statutairen 
c : contractuelen 

1. Bij de aanwerving 

2. Tijdens de loopbaan 

3. Bij werkonderbreking door 
ziekte of privaat ongeval 

4. Bij arbeidsongeval of 
beroepsziekte 

3 en 4.bi3 
Bi j werkhervatting 

5. Op einde loopbaan 

TYPE ONDERZOEK 

- Selektie-onderzoek 
- Geschiktheid voor bepaalde funktie 

- Geschiktheid voor bepaalde funktie 

- Verandering van werkpost 

- Spontaan onderzoek 

- Toekennen profylactisch verlof 

- Onderzoek op vraag werkgever 

- Kontrole-onderzoek 

- Toekennen verminderde prestaties 
wegens ziekte 

- Kontrole-onderzoek 

- Expertise-onderzoeken n.a.v. 
arbeidsongeval of beroepsziekte/ 
toekennen van invaliditeitspercentage 

- Toekennen verminderde prestaties 
wegens arbeidsongeval of 
beroepsziekte 

- Geschiktheid voor bepaalde funktie 

- Expertise-onderzoeken ter bepaling 
definitieve werkonbekwaamheid 

WIE 9 

Alle statutaire personeelsleden 
Alle "ondernorpenen" aan de 
arbeidsgenees- 
kunde 

Alle "onderworpenen" aan de 
arbeidsgeneeskunde 

Iedereen die blootgesteld wordt aan 
bepaalde risico's 

Kan door elke werknemer gevraagd 
worden 

Kan voor iedereen 

Kan voor iedereen 

Kan voor iedereen, op vraag van de 
werkgever of op eigen initiatief van 
het kontroleorgaan 
Kan door elke werknemer gevraagd 
worden of opgelegd worden 

Kan voor iedereen (cfr. bij ziekte) 

Kan voor iedereen 

Facultatief voor iedereen 

"onderworpenen" aan de 
arbeidsgeneeskunde die tenminste 4 
weken afwezig waren 

Kan voor iedereen 

WANNEER ? 

In principe voor de 
indiensttreding 
Voor de indiensttreding 
Mag uitgesteld worden tot 14 da- 
gen erna 

Periodisch 
(Minstens 1 maal per jaar en 
afhankelijk van het risiko en de 
funktiel 

"zonder verwijl" 

Bij "symptomen van ongesteldheid 
toegeschreven aan de ar- 
beidsvoorwaarden" 
Bij verdenking besmettelijke 
ziekte in familiekring werknemer 
Bij vraag naar "geschiktheid" 
door werkgever 

Vanaf de eerste ziektedag 

Meestal bij beeindiging 
ziekteverlof 

Vanaf de eerste dag afwezigheid 

Na aangifte ongeval of beroeps- 
ziekte 

Indien de AGD de getroffene 
daartoe geschikt acht 

Binnen de 8 dagen na de werkher- 
vatting 

Mogelijk na 666 werkdagen 
afwezigheid wegens ziekte 

Meestal na lange tijd afwezigheid 

REGLEMENTAIRE BASIS 

Art. V1 1 VPS 
Art. 124 63 ARAB 

Art. 124 64 ARAB 

Art. 127 ARAB 

Art. 13lbis ARAB 

Art. X1 92 en XIV 38 VPS 

zie AGD-reglement 

Art. X124 enXIV21VPS 

Art. X1 27 t/m X1 31 VPS 

Zie omzendbrief 
ziektecontrole. 
Wet van 3 juli 1967 

KB van 24 januari 1969 
en KB van 5 januari 1971 

Art. 131 ARAB 

Art. X1 25 VPS 

ziekteverzekering-tge- 
ving 

BEVOEGDE 
GENEESHEER 

AGD 
A9 h 

Agh 

A9 h 

Ag h 

AGD 

AGD 

Cgh 

Cgh (s) 
advis.gh. 
mutual. (c) 

C9h 

AGD 

AGD 

A9h 

AGD (s) 

advis.gh 
mutual. (c) 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
departement Coördinatie 

contactpersoon met de arbeidsgeneeskundige dienst : 

de heer Ivan Uleyn 
Boudewijnlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/507.58.50 
fax. 02/507.58.40 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
departement Algemene Zaken en Financiën 

contactpersoon met de arbeidsgeneeskundige dienst : 

mevrouw Marie-Jeanne Grysolle 
Boudewijnlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/507.51.23 
fax. 02/507.51.83 

mevrouw Monique Peeters 
Boudewijnlaan 30 
1210 Brussel 

tel. : 02/507.51.81 
fax. : 02/507.51.83 



Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
departement Onderwijs 

contactpersoon met de arbeidsgeneeskundige dienst : 

de heer Dirk Verbeylen 
Arcadengebouw 
1010 Brussel 

tel. 02/210.51.30 
fax. 20/210.53.72 



Departemeni Welzijn, Volksgezcndheid en Cultuur 

Contactpersonen voor de arbeidsgeneeskundige dienst 

1. Voor het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
(met uitzondering van de buitendiensten die onder de sector 
jeugdbij stand ressorteren) : 

- Afdeling Personeel, Logistiek 

mevrouw Marthe Van Winckelen 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 

tel. 02/507.36.88 
fax. 02/507.31.39 

mevrouw Mariska Haegeman 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 

tel. 02/507.31.61 
fax. 02/507.31.39 

2. Voor de Gemeenschapsinstelling bijzondere Jeugdbijstand "De 
Kempen" te Mol : 

de heer LUC Van Chaze 
Molderdi j k 135 
2400 Mol 

tel. 014/31.16.03 
fax. 014/32.12.31 

3. Voor de Gemeenschapsinstelling bijzondere Jeugdbijstand "De -- 
Zande" te Ruiselede : 

de heer Roger Desender 
Bruggesteenweg 130 
8755 Ruiselede 

tel. 051/65.59.81 
fax. 051/65.59.84 

4. Voor de buitendiensten van de af deling Bi j zondere Jeugdbi j - 
stand : 
(Sociale diensten - bemiddelingscomrnissies - comités bijzonde- 
re jeugdzorg) 

de heer LUC Van de Velde 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 

tel. 02/507.34.04 
fax. 02/507.34.15 



Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangele- 
genheden en Landbouw 

Contactpersonen voor de arbeidsqeneeskundiqe dienst 

- Voor heel het departement, uitqezonders de vijf Provinciale 
Gouvernement en 

de heer Eric Min 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 

tel. 02/507.44.40 
fax. 02/507.37.24 

- Voor de provinciale Gouvernementen 

- Provinciaal Gouvernement van Antwerpen 

de heer Hugo Cools 
Koningin Elisabethlei 22-24 
2000 Antwerpen 

tel. 03/240.50.11 of 240.52.32 
fax. 03/216.41.23 

- Provinciaal Gouvernement Vlaams-Brabant 

de heer Freddy Hiel 
Diestsesteenweg 52-54 
3010 Leuven 

tel. 016/26.70.11 
fax. 016/26.74.02 of 03 

- Provinciaal Gouvernement Limburg 

de heer Valentin Vanvoorden 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 

tel. 011/23.71.11 
fax. 011/23.76.46 

- Provinciaal Gouvernement Oost-Vlaanderen 

mevrouw Maria Maes 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

tel. 09/267.74.41 of 09/267.74.09 
fax. 09/267.74.99 (voorlopig 73.99) 



- Provinciaal Gouvernement West-Vlaanderen 

de heer Yvan Lonneville 
Burg 4 
8000 Brugge 

tel. 050/10.56.11 
fax. 050/40.56.00 



Departement Leefmilieu en Infrastructuuur 

- Afdeling Coördinatie Beleidsvoorbereiding 

mevrouw Marie-Charline Rommens 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.52.74 
fax. 02/208.53.11 

- Afdeling Coördinatie werking 

mevrouw Marie-Charline Rommens 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.52.74 
fax. 02/208.53.11 

Administratie Algemene Administratieve Diensten 

mevrouw Linda De Leeneer 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.50.80 
fax. 02/208.50.96 

- Afdeling Personeel 

mevrouw Linda De Leeneer 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.50.80 
fax. 02/208.50.96 

- Afdeling Boekhouding en Begroting 

de heer Emmanuel Van Daele 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.34.33 
fax. 02/208.53.67 



- Afdeling Juridische dienstverlening 

mevrouw Rolande Borremans 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.43.13 
fax. 02/208.43.31 

- Afdeling Informatica 

de heer Marc Duyck 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.31.35 
fax. 02/208.31.13 

- Afdeling Logistiek 

de heer Patrick Hemeryckx 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.49.61 
fax. 02/208.53.35 

Administratie Wegen en Verkeer 

mevrouw Ria Claessens 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.47.87 
fax. 02/208.47.90 

- Afdeling Wegenbeleid en -beheer 

mevrouw Ria Claessens 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.47.87 
fax. 02/208.47.90 



- Afdeling Wegen Antwerpen 

- Hoofdzetel 

de heer Ivo Huysmans 
Copernicuslaan 1 bus 12 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.68.11 
fax. 03/224.68.99 

- District Antwerpen 

de heer J.L. Huysmans 
dlHerbouvillekaai 11 
2020 Antwerpen 

tel. 03/237.16.34 
fax. 03/237.88.59 

de heer Th. Schruers 
dlHerbouvillekaai 11 
2020 Antwerpen 

tel. 03/237.16.34 
fax. 03/237.88.59 

- District Ruisbroek 

de heer H. Van Praet 
Rijksweg 26 
2870 Ruisbroek 

tel. 03/886.79.91 
fax. 03/866.12.97 

- District Geel 

de heer P. Knapen 
Kleinhoefstraat 1 
2440 Geel 
tel. 014/58.50.15 
fax. 014/58.29.93 

- District Brecht 

de heer L. Borremans 
Bethovenstraat 66 
2960 Brecht 

tel. 03/313.97.15 
fax. 03/313.65.20 



- District Grobbendonk 

de heer N. Ceulemans 
Herentalsesteenweg 40 
2280 Grobbendonk 

tel. 014/51.26.31 
fax. 014/50.20.43 

- District Vosselaar 

de heer W. Van Gaste1 
De Breem 5 
2350 Vosselaar 

tel. 014/41.99.21 
fax. 014/41.99.26 

- Afdelina Weaen Limbura 

- Hoofdzetel 

de heer Gilbert Everars 
Taxandria Center 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 

tel. 011/24.26.00 
fax. 011/26.46.99 

- District Sint-Truiden 

de heer Pierre Lernrnens 
Duifhuisstraat 33 
3800 Sint-Truiden 

tel. 011/68.13.86 
fax. 011/69.27.64 

- District Hasselt 

de heer Raymond Froidmont 
Trekschurenstraat 270 
3500 Rapertingen - Hasselt 

tel. 011/27.06.99 
fax. 011/27.44.24 

- District Neerpelt 

de heer Jacques Kellens 
Peerderbaan 171 
3910 Neerpelt 

tel. 011/64.14.34 
fax. 011/66.43.08 



- District Tongeren 

de heer Antoine Froidrnont 
Overhaemlaan 32 
3700 Tongeren 

tel. 012/23.50.32 
fax. 012/23.58.91 

- District Maaseik 

de heer Jan Moors 
Schoorstraat 2 
3680 Maaseik 

tel. 089/56.69.15 
fax. 089/56.25.55 

- District Genk 

de heer Lucien Croes 
Zouwstraat 39 
3530 Houthalen - Helchteren 

tel. 011/52.39.67 
fax. 011/60.20.57 

- Bi j zondere Diensten 

de heer Jozeph Corten 
Crutzenstraat 9 
3500 Hasselt 

tel. 011/25.33.91 
fax. 011/25.43.42 

Afdeling Wegen Vlaams-Brabant 

- Hoofdzetel 

de heer Karel Vander Bracht 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.46.83 
fax. 02/208.46.62 

-District Halle - St. Pieters-Leeuw 

de heer Michel Vanalphen 
Alsernbergsesteenweg 49 
1600 St. Pieters-Leeuw 

tel. 02/356.12.13 
fax. 02/360.20.80 



- Districc Asse - Vilvoorde 

de heer LUC Janseghers 
Albert I laan 275 
1800 Vilvoorde 

tel. 02/255.90.30 
fax. 02/252.14.75 

de heer Roland Lobbens 
Albert I laan 275 
1800 Vilvoorde 

tel. 02/255.90.20 
fax. 02/252.14.75 

- District Herent 

de heer Alfons Van Fraechem 
Omleiding 255 
3020 Herent 

tel. 016/23.18.95 
fax. 016/29.04.69 

- District Bertem 

de heer Frans De Cat 
Tervuursesteenweg 308 
3060 Bertem 

tel. 016/48.89.95 
fax. 016/49.04.57 

- District Aarschot 

de heer Marcus Tobback 
Nieuwrodesteenweg 137 
3200 Aarschot 

tel. 016/56.26.69 
fax. 016/56.99.85 

- Afdeling Oost-Vlaanderen 

- Hoofdzetel 

de heer LUC Rosiers 
Bollebergen 2b bus 12 
9052 Zwi jnaarde 

tel. 09/241.78.37 
fax. 09/241.78.79 



- District Gent 

de heer Marc Van Rechem 
Walstraat 101 
9050 Gentbrugge 

tel. 09/230.40.66 
fax. 09/231.12.50 

- District St. -Deni j s-Westrem 

de heer Marc Vyncke 
Kortrijksesteenweg 1122 
9051 St. Denijs-Westrem 

tel. 09/222.48.15 
fax. 09/221.22.86 

- District Wetteren 

de heer Jean-Pierre Martens 
Poortelos 4 
9230 Wetteren 

tel. 09/369.54.81 
fax. 09/369.75.24 

- District Eeklo 

de heer Freddy Kindt 
Tieltsesteenweg 229 
9900 Eeklo 

tel. 09/377.48.16 
fax. 09/378.33.90 

- District Sint-Niklaas 

de heer Paul Verstraeten 
Hovenierstraat 81 
9100 Sint-Niklaas 

tel. 03/477.11.36 
fax. 03/766.57.10 

- District Aalst 

de heer Andre Van Hecke 
Churchillsteenweg 4a 
9320 Erembodegem 

tel. 053/83.45.79 
fax. 053/83.68.02 



- District Oudenaarde 

de heer Firmin Van De Walle 
Heurnestraat 27 
9700 Oudenaarde 

tel. 055/31.53.33 
fax. 055/30.22.08 

- District Gentbrugge 
de heer Marc Declecq 
Walstraat 101 
9050 Gentbrugge 

tel. 09/230.40.10 
fax. 09/231.41.90 

- Bruggenbestand 

de heer Marc Ronsse 
Walstraat 101 
9050 Gentbrugge 

tel. : 09/230.40.10 
fax. : 09/231.41.90 

-Afdeling Wegen West-Vlaanderen 

- Hoofzetel 

de heer Willy Deceuninck 
Markt 1 
8000 Brugge 

tel. 050/44.11.11 
fax. 050/34.23.81 

de heer Wouter Debruyckere 
Markt 1 
8000 Brugge 

tel. 050/44.11.11 
fax. 050/34.23.81 

- District Brugge 

de heer Rudiger Decloedt 
Koning Albertlaan 292 
8200 Brugge 

tel. 050/38.25.91 
fax. 050/39.21.89 



- District Diksmuide 

de heer Gilbert Clarebout 
Roeselarestraat 77 
8600 Diksmuide 

tel. 051/50.01.43 
fax. 051/51.07.85 

- District Oostende 

de heer Herman Van Bever 
Duinkerkseweg 10 
8400 Oostende 

tel. 059/50.88.74 
fax. 059/51.34.46 

- Inspectie der Bruggen 

de heer Maurice Casier 
Rijselstraat 231 
8200 Brugge 

tel. : 050/40.41.43 
fax. : 050/40.41.61 

- District Pittem 

de heer Marino Denauw 
Nijverheidsstraat 11 
8700 Pittem 

tel. 051/46.68.76 
fax. 051/46.52.22 

- District Jabbeke - autosnelwegen 

de heer Michel Norree 
Gemeneweidestraat 8 
8490 Jabbeke 

tel. 050/81.29.11 
fax. 050/81.35.06 

- Centrale werkplaats 

de heer Ignace Van Der Haegen 
Koning Albertlaan 293 
8200 Brugge 

tel. 050/38.26.16 
fax. 050/39.21.88 



- District Kortrij k 

de heer Andre Vandenberghe 
Kennedylaan z/n 
8500 Kortrijk 

tel. 056/23.71.80 
fax. 056/23.71.66 

- District Ieper 

de heer Joan Dewicke 
Omloopstraat 1 
8900 Ieper 

tel. 057/20.32.71 
fax. 057/21.79.50 

- Afdeling Verkeerskunde 

de heer Jacques Vandeputte 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.49.32 
fax. 02/208.48.97 

- Afdelina Weaenbouwkunde 

mevrouw Liliane Van Den Heuvel 
Olympiadenlaan 10 
1140 Brussel 

tel. 02/242.84.25 
fax. 02/216.69.24 

- Afdelina Personenvervoer en Luchthavens 

- Hoofdzetel 

mevrouw Lutgarde Van Herrewegen 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.50.10 
fax. 02/208.49.72 

- Regionale Luchthaven Oostende 

de heer LUC Van Bouwel 
Nieuwpoortsesteenweg 
8400 Oostende 

tel. 059/55.14.11 
fax. 059/51.32.51 



- Regionale Luchthaven Antwerpen 

mevrouw Sonja Bausmans 
Luchthavenlei 
2100 Deurne 

tel. 03/218.12.11 
fax. 03/218.12.16 

Administratie Waterwegen en Zeewezen 
- Directoraat-aeneraal 

mevrouw Bernadette Naets 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.44.35 
fax. 02/208.44.51 

- Afdelina Beleid Havens en Waterweaen 

de heer Raoul Lombaert 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.44.91 
fax. 02/208.44.61 

- Afdeling Zeewezen 

de heer Johan Pierard 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.45.20 
fax. 02/208.45.27 

- Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onder- 
zoek 

mevrouw Rita Van Poucke 
Berchemlei 115 
2140 Borgerhout 

tel. 03/236.18.50 
fax. 03/235.95.23 

de heer Marcel De Haes 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.45.82 
fax. 02/208.46.48 



- Afdelina Zeewezen Kust 

- Standplaats Oostende 
- nautische disciplines 

de heer Edmond Legein 
Sir Winston Churchillkaai 2 
8400 Oostende 

tel. 059/55.28.11 
fax. 059/70.32.18 

- technische disciplines 

de heer Dirk Gunst 
Sir Winston Churchillkaai 2 
8400 Oostende 

tel. 059/50.28.11 
fax. 059/70.32.18 

- administratieve disciplines 

de heer Paul Romrnelaere 
Sir Winston Churchillkaai 2 
8400 Oostende 

tel. 059/50.28.11 
fax. 059/70.32.18 

- Standplaats Nieuwpoort 

de heer Edmond Legein 
Havengeul 1 
8620 Nieuwpoort 

tel. 058/23.30.00 
fax. 058/23.15.58 

- Standplaats Vlissingen 

- nautische en technische disciplines 

de heer Guy Thienpont 
Boulevard De Ruyter 22 
NL 4381 KA Vlissingen 

tel. 0031/1184/24500 
fax. 0031/1184/10876 



- administratieve disciplines 

de heer Francis Verreth 
Boulevard De Ruyter 22 
NL 4381 KA Vlissingen 

tel. 0031/1184/24500 
fax. 0031/1184/10876 

- Standplaats Zeebrugge 

de heer Daniël Trautzsch 
Loodswezenstraat 30 
8380 Zeebrugge 

tel. 050/54.50.72 
fax. 050/55.04.10 

- Afdeling Zeewezen Schelde 

- Standplaats Antwerpen 

- hoofd cel loodsdienst 

de heer W. Debruyn 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.11 
fax. 03/231.20.62 

- hoofd cel nautische ondersteuning en verkeersdienst 

de heer K. Thijs 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.11 
fax. 03/231.20.62 

- cel personeel 

mevrouw A. Van Gassen 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.11 
fax. 03/231.20.62 



- hoofd cel logistiek 

de heer J. Hurkmans 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.11 
fax. 03/231.20.62 

- Standplaats Gent 

de heer J. Louwie 
Motorstraat 109 
9000 Gent 

tel. 09/250.57.11 
fax. 09/251.63.21 

- Afdeling Maritieme Schelde 

- administratie 

de heer Ludwig Verboven 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.01 
fax. 03/231.20.62 

- hydrografie 

de heer Rudger Scheers 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.09 
fax. 03/231.20.62 

- studiedienst 

de heer Jozef Van Rompaey 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.12 
fax. 03/231.20.62 

- baggerwer ken 

de heer Louis Tiest 
Tavernierkaai 3 
2000 Antwerpen 

tel. 03/222.08.01 
fax. 03/231.20.62 



- Afdeling Bovenschelde 

- locatie Gent 

de heer Frans Vermeulen 
Nederkouter 28 
9000 Gent 

tel. 09/235.00.26 
fax. 09/235.00.72 

- locatie Kortrijk 

de heer Johan Onraedt 
Passionistenlaan 82 
8500 Kortri j k 

tel. 056/23.60.11 
fax. 056/21.24.12 

- district 1 - kanaal Gent-Terneuzen 

de heer Frans Hulpia 
Nederkouter 28 
9000 Gent 

tel. 091235.01.41 
fax. 091235.00.72 

- district 2 - Gent 

de heer Christian Bouche 
Westbekesluis 1 
9940 Evergem 

tel. 091253.68.26 
fax. 09/253.68.02 

- district 3 - Bovenschelde 

de heer Herman De Clerck 
Andrieskaai 14 
9700 Oudenaarde 

tel. 055131.51.44 

- district 4 - Leie 

de heer Gilbert Holvoet 
Passionistenlaan 82 
8500 Kortrij k 

tel. 056123.60.11 
fax. 056/21.24.12 



- d i s t r i c t  5  - D e n d e r  

d e  h e e r  Marc  Wybraeke  
P r i e s t e r  D a e n s s t r a a t  2  
9420  Erpe -Mere  

t e l .  0 5 3 / 8 0 . 1 5 . 3 0  

- d i s t r i c t  6  - K a n a l e n  

d e  h e e r  M a u r i c e  B u e l e n s  
Oude Gen tweg  46  
9840  De P i n t e  

t e l .  0 9 / 2 8 2 . 6 2 . 6 7  

- A f d e l i n g  Wate rwegen  K u s t  

de h e e r  J o z e f  V a n h o u t t e  
V r i j h a v e n s t r a a t  3  
8 4 0 0  O o s t e n d e  

t e l .  0 5 9 / 5 5 . 4 2 . 1 1  
f a x .  0 5 9 / 5 0 . 7 0 . 3 7  

- A f d e l i n g  Z e e s c h e l d e  

mevrouw B e r n i c e  Demaeyer  
C o p e r n i c u s l a a n  1 b u s  1 3  
2 0 1 8  A n t w e r p e n  

t e l .  0 3 / 2 2 4 . 6 7 . 1 1  
f a x .  0 3 / 2 2 4 . 6 7 . 0 5  

mevrouw E l i s a b e t h  De Kaey 
C o p e r n i c u s l a a n  1 b u s  13 
2 0 1 8  A n t w e r p e n  

t e l .  0 3 / 2 2 4 . 6 7 . 1 1  
f a x .  0 3 / 2 2 4 . 6 7 . 0 5  

- A f d e l i n a  Maas- e n  A l b e r t k a n a a l  

- P r o v i n c i e  A n t w e r p e n  

d e  h e e r  M a u r i c e  Van d e n  Vonder  
T a v e r n i e r k a a i  3  
2 0 0 0  A n t w e r p e n  

t e l .  0 3 / 2 2 2 . 0 8 . 1 8  
f a x .  0 3 / 2 3 1 . 2 0 . 6 2  



- Provincie Limburg 

mevrouw Maria Vrijsen 
Lombaardstraat 26 
3500 Hasselt 

tel. 011/22.36.37 
fax. 011/24.33.90 

de heer Guido Verschueren 
Lombaardstraat 26 
3500 Hasselt 

tel. 011/22.36.37 
fax. 011/24.33.90 

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 

- Directoraat-generaal 

de heer Freddy Deslovere 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.67.02 
fax. 02/507.67.05 

- Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid 

mevrouw Monica De Rover 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.67.61 
fax. 02/507.67.65 

- Afdeling Water 

- Hoofdzetel 

de heer W. Goderis 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.30.21 
fax. 02/507.30.25 

- Brugge 

de heer J. Leliaert 
Zandstraat 255 
8200 Brugge 

tel. 050/45.42.00 
fax. 050/31.75.02 



- Gent 

de heer H. Van Damrne 
Sint Lievenslaan 33 
9000 Gent 

tel. 09/265.19.11 
fax. 09/265.19.80 

- Antwerpen 

de heer K. O. 
Copernicuslaan 1 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.60.11 
fax. 03/224.62.35 

- Hasselt 

de heer P. Van Huffel 
Torenplein 6 bus 8 
3500 Hasselt 

tel. 011/26.44.40 
fax. 011/23.43.79 

- Leuven 

de heer J. La Rieviere 
Waaistraat 1 
3000 Leuven 

tel. 016/22.86.90 
fax. 016/22.46.56 

- Afdeling Europa en Milieu 

de heer Remy Merckx 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.30.27 
fax. 02/507.30.25 

- Afdelina Milieuveraunninaen 

- Hoofdbestuur 

mevrouw Nora Massin 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.67.41 
fax. 02/507.67.45 



- Limburg 

de heer Eddy Willems 
Torenplein 6 
3500 Hasselt 

tel. 011/26.43.41 
fax. 011/26.43.57 

- Brabant 

mevrouw Annie De Wit 
Waaistraat 1 
3000 Leuven 

tel. 016/24.25.99 
fax. 016/24.25.41 

- Antwerpen 

mevrouw Christine Tackaert 
Copernicuslaan 1 bus 7 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.64.80 
fax. 03/224.60.21 

- Oost-Vlaanderen 

mevrouw Magda Van Impe 
Apostelhuizen 26k 
9000 Gent 

tel. 09/223.07.46 
fax. 09/223.37.62 

- West-Vlaanderen 

de heer Frans Vanleene 
K. Astridlaan 29 
8000 Brugge 

tel. 050/39.30.60 
fax. 050/39.10.51 

- Afdeling Milieu-inspectie 

- Hoofdzetel 

mevrouw Chris Van Baelen 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.67.33 
fax. 02/507.67.35 



- Brabant 

mevrouw Marie-Jeanne Boingen 
Waaistraat 1 bus 2 
3000 Leuven 

tel. 016/24.25.54 
fax. 016/24.25.41 

- Antwerpen 

de heer Gerard Pensaert 
Copernicuslaan 1 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.64.25 
fax. 03/224.60.21 

- Limburg 

de heer Johannes De Paep 
Torenplein 6 bus 15 
3500 Hasselt 

tel. 011/23.23.80 
fax. 011/23.22.54 

- Oost-Vlaanderen 

de heer Donny Vandormael 
Apostelhuizen 26k 
9000 Gent 

tel. 09/223.47.43 
fax. 09/223.37.62 

- West-Vlaanderen 

de heer Johan Corveleyn 
K. Astridlaan 29 bus 4 
8000 Brugge 

tel. 050/40.42.13 
fax. 050/39.10.51 

- Afdeling Land 

de heer M. De Vrieze 
Kunstlaan 52 
1040 Brussel 

tel. 02/507.30.23 
fax. 02/507.30.25 



- Afdelina Natuur 

- Hoofdzetel 

de heer Sylvester Tys 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.30.67 
fax. 02/507.30.65 

- West-Vlaanderen 

de heer W. Galle 
Zandstraat 255 bus 3 
8200 Brugge 

tel. 050/31.72.38 
fax. 050/31.75.02 

- Oost-Vlaanderen 

mevrouw V. Vanden Bil 
Gebr. Van Eyckstraat 4-6 
9000 Gent 

tel. 09/225.13.83 
fax. 09/225.93.64 

- Antwerpen 

de heer K. De Smet 
Copernicuslaan 1 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.62.54 
fax. 03/224.60.21 

- Hasselt 

de heer F. Cardoen 
Taxandria Center 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 

tel. 011/26.44.90 
fax. 011/26.44.79 

- Leuven 

de heer F. Saey 
Waaistraat 1 
3000 Leuven 

tel. 016/22.48.94 
fax. 016/24.25.41 



- Afdelina Bos en Groen 

- Hoofdzetel 

de heer Werner Ceulemans 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 

tel. 02/507.30.46 
fax. 02/507.30.65 

- Antwerpen 
de heer W. Vandenbroucke 
Copernicuslaan 1 bus 7 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.62.61 
fax. 03/224.60.21 

- Vlaams-Brabant 
de heer M. Vossen 
Waaistraat 1 
3000 Leuven 

tel. 016/22.29.95 
fax. 016/24.25.41 

- Limburg 

de heer M. Roskams 
Torenplein 6 bus 8 
3500 Hasselt 

tel. 011/26.44.80 
fax. 011/22.86.07 

- Oost-Vlaanderen 

de heer M. Segers 
Gebr. Van Eyckstraat 4-6 
9000 Gent 

tel. 09/265.45.80 
fax. 09/225.93.64 

- West-Vlaanderen 

de heer J. De Schuyter 
Zandstraat 255 
8200 Brugge 

tel. 050/45.41.50 
fax. 050/31.75.02 



Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten 
& Landschamen 

de heer P. Van Havere 
Zandstraat 3 
1000 Brussel 

tel. 02/209.28 .29 
fax. 02/209.29.05 

- Afdeling Ruimtelijke Planning 

de heer P. Van Havere 
Zandstraat 3 
1000 Brussel 

tel. 02/209.28.29 
fax. 02/209.29.05 

- Afdeling Stedebouwkundige Vergunningen 

de heer P. Van Havere 
Zandstraat 3 
1000 Brussel 

tel. 02/209.28.29 
fax. 02/209.29.05 

- Afdeling Bouwinspectie 

de heer F. Van De Velde 
Zandstraat 3 
1000 Brussel 

tel. 02/209.28.31 
fax. 02/209.29.33 

- Afdeling Woonbeleid 

de heer P. Van Havere 
Zandstraat 3 
1000 Brussel 

tel. 02/209.28.29 
fax. 02/209.29.05 

- Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid 

de heer P. Van Havere 
Zandstraat 3 
1000 Brussel 

tel. 02/209.28 .29 
fax. 02/209.29.05 



- Afdeling Monumenten en Landschappen 

de heer P. Van Havere 
Zandstraat 3 
1000 Brussel 

tel. 02/209.28.29 
fax. 02/209.29.05 

- Afdeling ROHM Antwerpen 

mevrouw Martine Roels 
Copernicuslaan 1 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.60.32 
fax. 03/224.65.60 

de heer Edgard Boemans 
Copernicuslaan 1 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.60.34 
fax. 03/224.65.60 

- Afdeling ROHM Vlaams-Brabant 

mevrouw Martine Bellen 
Blijde Inkomststraat 105 
3000 Leuven 

tel. 016/24.98.16 
fax. 016/22.00.68 

- Afdeling ROHM Limburg 

mevrouw Andrea Coopmans 
Taxandria Center 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 

tel. 011/26.41.00 
fax. 011/26.41.99 

mevrouw Denise Thi j s 
Torenplein 6 bus 18 
3500 Hasselt 

tel. 011/26.41.00 
fax. 011/22.86.07 



- Afdeling ROHM Oost-Vlaanderen 

de heer Jan Huylebrceck 
Gebr. Van Eyckstraat 6 
9000 Gent 

tel. 09/265.45.11 
fax. 09/265.45.01 

- Afdeling ROHM West-Vlaanderen 

de heer Freddy Dejaeghere 
Werkhuisstraat 9 
8000 Brugge 

tel. 050/44.28.11 
fax. 050/44.28.13 

Administratie Ondersteunende Studies en O~drachten 

de heer E. Cleymans 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.42.10 
fax. 02/208.42.57 

de heer F. Gysels 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.42.20 
fax. 02/208.42.57 

- Afdeling Betonstructuren 

- Brussel 

de heer L. Peeters 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.42.22 
fax. 02/208.42.57 

- Gent 

de heer L. De Roo 
Vliegtuiglaan 5 
9000 Gent 

tel. 09/251.80.40 
fax. 09/251.76.86 



- Afdeling Metaalstructuren 
- Brussel 

de heer D. Timmermans 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.42.32 
fax. 02/208.42.57 

- Hasselt 

de heer Edmond Baillien 
Torenplein 6 bus 6 
3500 Hasselt 

tel. 011/26.55.11 
fax. 011/26.45.35 

- Afdeling Algemene Technische Ondersteuning 

mevrouw Liliane Van Hecke 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.31.64 
fax. 02/208.31.70 

- Afdeling Geotechniek 

mevrouw Viviane Van De Vijver 
Tramstraat 52 
9052 Zwijnaarde 

tel. 09/240.75.53 
fax. 09/240.75.00 

- Afdelina Beleid Elektriciteit en Mechanica 

mevrouw Ingrid De Rouck 
WTC 3 - Simon Bolivarlaan 30 
1210 Brussel 

tel. 02/208.44.01 
fax. 02/208.43.96 

- Afdeling Elektriciteit Mechanica - Antwerpen 

mevrouw Christel Vanden Wyngaerd 
Copernicuslaan 1 bus 11 
2018 Antwerpen 

tel. 03/224.66.03 
fax. 03/224.66.05 



- A f d e l i n g  E l e k t r i c i t e i t  M e c h a n i c a  - G e n t  

de h e e r  C l e m e n t  G r i l l a e r t  
S i n t  L i e v e n s l a a n  2 9  
9000  G e n t  

t e l .  0 9 / 2 6 5 . 1 8 . 4 4  
f a x .  0 9 / 2 6 5 . 1 8 . 0 0  


