
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 140.384 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 
23 NOVEMBER 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over 

ontwerp van omzendbrief m.b.t. maatregelen bij uitzonderlijk warm 
weer 



vervolg protocol nr. 140.384 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring en Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands 
Beleid en Europese Aangelegenheden, voorzitter; 

2. de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele- 
genheden, Ambtenarenzaken en Sport. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaire Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de Christelijke Vakbond van Communicatiemiddelen 
en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord bereikt over bijgaand ontwerp van omzend- 
brief m.b.t. maatregelen bij uitzonderlijk warm weer 

Bijgaande documenten maken integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 23 november 1999 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE VAKORGA- 
NISATIES: 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbare Diensten: 

Patrick Dewael, 
minister-president van de Vlaamse 
regering en Vlaams minister van Fi- 
nanciën, Begroting, Buitenlands Be- 
leid en Europese Aangelegenheden 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 





-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. 

X X 

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

Johan Saiirzienc; 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Sport 
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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 

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. 

Ti j dsduur van 
blootstelling aan de 

warmt e 
110 min. 
100 min. 
45 min. 
40 min. 
35 min. 
30 min. ' 

25 min. 
20 min. 
15 min. 
10 min. 
5 min. 

licht 
werk 

30,1° C 
30,4"C 
30, 6" C 
30, 9" C 
31,2" C 
31,5" C 
31,8" C 
32,1° C 
32,4"C 
3 2 , 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,B0 C 
31,1° C 
31,4"C 
31,7" C 
32,0° C 

zwaar werk 

25,1° C 
25,5" C 
25, 9" C 
26,6" C 
27,3" C 
28,0° C 
28,7" C 
29,4" C 
30,1° C 
30,8" C 
31,5" C 


