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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 27 MAART 2006 

I DAGORDE 

Enig punt: Ellipsegebouw: keuze vloerbekleding. 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Vaste delegatie 

1.De heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse regering, Voor- 
zitter, vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, plaatsvervanger; 

2.De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands 
Beleid, Media en Toerisme, vertegenwoordigd door de heer Frans Corne- 
lis, gevolmachtigd onderhandelaar en de heer Tom Somers, plaatsvervan- 
ger; 

3.De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting 
en Ruimtelijke Ordening, met kennisgeving afwezig. 

Bijkomende leden: 

De heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vor- 
ming, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Prins, plaatsvervanger; 

111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

1. De ........... Algemene Centrale der Openbare Diensten : 

de heren Hilaire Berckmans 
Richard de Winter 

Mevrouw Jans Liliane 



2 . De .. Feera t ie  .. van .. deeeChristeli~k.e. .. Syndicaten. ..~an..de..O~e.?b.a~e..Dien: 
sten (CCOD - CVCC) : 

mevrouw Ann Vermorgen 
de heren Christoph Vandenbulcke 

Chris Herreman 
Mevrouw Sophie Moerman 

4 . H e t .  .- vrij- .. s~nd.+.caat..van .. hett.openbaar ...Amb t 
de heren Jos Mermans 

Francis Van Lindt 
Cédric Eerebout 
Yvo Peeters 

IV NAAM VAN DE TECHNICI 

ACOD 
de heren Ronny Vande Winkel 

Jan Van Wesemael 

FCSOD 
De heren Willy Du Bois 

André T'  seyen 

VSOA 
De heer Geert Verhavert 

IVA voor Facilitair Management 
De heer Patrick Bieghs, ingenieur 

I DPB 
De heer Pieter Moonens, preventieadviseur 

EDPB 
Dr J. Van Damrne, preventiueadviseur-arbeidsgeneesheer 

V1 KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER: Ellipsegebouw: keuze 
vloerbekleding. 

Er wordt een nota m.b.t. de binnenrichting Ellipse-gebouw -keuze vloerbe- 
kleding van de afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg rondge- 
deeld. 

Een technicus van de IVA voor Facilitair Management geeft een korte toe- 
lichting bij deze nota. In deze nota worden de voor- en nadelen van de 
verschillende mogelijkheden van vloerbekleding toegelicht vanuit gezond- 
heidsaspecten (hygiëne, allergenen, irriterende en toxische stoffen) en 
akoestiek. Als conclusie in deze nota wordt gesteld dat 'gelet op het 
groot aantal personen gevoelig voor astma en andere allergische reacties 
is vasttapijt de meest slechte keuze, op uitzondering dan van zijn akoes- 
tische kwaliteiten. Een aanvaardbaar alternatief is linoleum'. 

De preventieadviseurs-arbeidsartsen van de EDPB (IDEWE t Gezondheid en 
Arbeid)) hebben al in het verleden een advies uitgebracht over 'vast ta- 
pijt in kantoorgebouwen'. Volgens dit advies is ' het gebruik van tapijt 
in kantoorgebouwen niet aangewezen. Indien men toch tapijt legt dan zal 
men in een aantal werkruimtes, gangen en gemeenschappelijke ruimtes voor- 
zien zonder tapijt . In dit advies werd nog geen rekening gehouden met 
het aspect akoestiek. (advies rondgedeeld tijdens de vergadering van het 



sectorcomité XVIII van 6/3/2006). 

Inmiddels is er een nieuw genuanceerder advies van de preventieadviseurs- 
arbeidsartsen over het gebruik van tapijt in kantoorgebouwen waar er ook 
rekening gehouden wordt met het aspect akoestiek. 

De preventieadviseur van de IDPB merkt op dat er op de markt ook een 
soort (anti-allergisch) tapijt (Floor Flex) bestaat dat in ziekenhuizen 
wordt gebruikt en dat met water kan gekuist worden. 

Volqens een technicus van de IVA voor Facilitair Manaqement is het onder- 
houd van vast tapijt enorm belangrij k. 

De afvaardigingen van de drie vakbonden zijn echter geen voorstaander van 
vasttapijt omdat dit allergische reacties veroorzaakt bij personeelsle- 
den. 

Een afgevaardigde van de FCSOD is voorstaander van het gebruik van lino- 
leum. 

De voorzitter zegt dat bij de keuze van de vloerbekleding zowel rekening 
dient gehouden te worden met het aspect gezondheid (allergen ...) als met 
het aspect akoestiek. 

V11 HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES OVER: Ellipsegebouw: keuze vloerbekle- 
ding 

De leden van het Hoog Overlegcomité vragen dat er een ernstige afweging 
zou gemaakt worden tussen de voor- en nadelen bij de keuze van de vloer- 
bekleding. De markt dient bevraagd te worden rekening houdende met het 
gegeven dat de negatieve effecten m.b.t. allergenen en akoestiek zo veel 
mogelijk worden gereduceerd tot een minimum. Ook dient het product voor 
advies aan de preventie-adviseur te worden voorgelegd. 
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