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Betreft : Maatregelen bij uitzonderlijk warm weer 

Deze omzendbrief heeft tot doel een algemene regeling weer te geven 
waarvan de personeelsleden gebruik kunnen maken bij uitzonderlijk warm 
weer. De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de reglementering 
zoals vervat in het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB). 

1. De temperatuur 

Volgens het ARAB worden de volgende temperaturen als hinderlijk 
beschouwd: 
-voor licht werk: 30,0° C 
-voor halfzwaar werk: 26,7O C 
-voor zwaar werk: 25,0° C 

De temperatuur moeten worden gemeten met een vochtige globethermometer. 

2 . Maatregelen 

Indien de door het ARAB vastgestelde temperaturen worden overschreden, 
dient de werkgever de lokalen binnen 48 uur te verluchten. 

Wanneer de hittegolf aanhoudt, moet de werkgever bovendien een speciaal 
regime met rusttijden invoeren (zie bijlage 1). 

Als het KMI temperaturen boven de 30" C voorspelt, kunnen de 
afdelingshoofden de arbeidsuren van hun personeel vervroegen. 
Die maatregel geldt enkel tijdens de maanden juni, juli en augustus. 

De directeur-generaal, het instellingshoofd of de secretaris-generaal 
kan hierbij coördinerend optreden om tot een uniforme regeling te komen. 

Bij het nemen van de hierboven genoemde maatregelen moet met de volgende 
principes rekening worden houden: 

-De regeling is geen recht. 
De normaal te verrichten werkuren moeten gepresteerd worden en elk 
afdelingshoofd moet rekening houden met het belang van de dienst. 

-De wijziging (vervroeging) van de normaal toegepaste arbeidsuren kan 
niet tegen de wil van een personeelslid worden opgelegd. 



-De werkdag mag niet aanvatten voor 7 uur. 
-De loketten die voor het publiek toegankelijk zijn, moeten tijdens de 
gebruikelijke diensturen open blijven. 

De regeling is niet van toepassing op het personeel: 
-dat wordt tewerkgesteld in gebouwen met airconditioning. In een gebouw 
met airconditioning heeft de buitentemperatuur immers geen invloed op 
de temperatuur in het gebouw. 

-van de continudiensten of op het personeel dat met mensen uit de 
privé-sector samenwerkt. Voor die personeelsleden kunnen er eventueel 
aangepaste regelingen worden uitgewerkt. 

Personeelsleden die rechtstreekse aan de zon worden blootgesteld, moeten 
individuele of collectieve beschermingsmiddelen krijgen. 

Daarnaast heeft het personeel (volgens advies van de arbeidsgeneesheer) 
recht op drinkwater of eventueel andere dranken. 

3. Alle andere problemen die het gevolg zijn van een hittegolf, kunnen in 
samenwerking met de arbeidsgeneesheer en de verantwoordelijke preventie- 
adviseur in het betrokken overlegcomité besproken worden. 

De omzendbrief AZ/MIN/95/8 van 24 juli 1995 wordt opgeheven. 

Bijlage 1 : 
. Vereisten i.v.m. ventilatoren 
. Rusttijden 



Bijlage 1 

1. Vereisten i.v.m. ventilatoren 

* De ventilatoren moeten zodanig gebouwd zijn dat ze geen geluid of 
trillingen veroorzaken die een bron van ongemak kunnen zijn. 

2. Rusttijden 

licht 
werk 

30,1° C 
30,4O C 
30,6" C 
30,g0 C 
31,2" C 
31,5O C 
31,8" C 
32,1° C 
32,4" C 
32,7" C 
33,0° C 

half zwaar 
werk 

26,8" C 
27,5" C 
28,0° C 
28,5" C 
29,0° C 
29,5" C 
29,8" C 
31,1° C 
31,4" C 
31,7" C 
32,0° C 

zwaar werk 

25,1° C 
25,5" C 
25,g0 C 
26,6" C 
27,3" C 
28,0° C 
28,7" C 
29,4" C 
30,1° C 
30,8" C 
31,5O C 

Ti j dsduur van 
blootstelling aan de 

warmte 
110 min. 
100 min. 
45 min. 
40 min. 
35 min. 
30 min. 
25 min. 
20 min. 
15 min. 
10 min. 
5 min. 

Toe te stane 
rusttijden 

10 min. 
20 min. 
15 min. 
20 min. 
25 min. 
30 min. 
35 min. 
40 min. 
45 min. 
50 min. 
55 min. 


