
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 140.385 

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

over 

ontwerp van omzendbrief m.b.t. de toelage voor gevaarlijk, ongezond 
en hinderlijk werk 
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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. de toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk 
werk 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 23 december 1999 

NISATIES: 

Centrale der De Voorzitter, 

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 



Omzendbrief 

Omzendbrief AZ/DVR/99/ 

Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

BIJLAGE BIJ PROTOCOL N R .  140 .385  

Vlaamse regering 
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport 

Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 23 1 1 - Fax (02)553 23 05 

Betreft: - Toelage voor gevaarlijk, ongezond en hinderlijk werk 
- Bijlage 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 no- 
vember 1993 houdende organisatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het 
personeel 
- Bijlage 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 ja- 
nuari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse we- 
tenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtsposi- 
tie van het personeel 

1. Lijst van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken 

Bijlage 17 van het besluit van 24 november 1993 houdende organisatie van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van 
het personeel en bijlage 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 
januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel geeft de 
lijst weer van werken die recht geven op een toelage voor gevaarlijk, onge- 
zond en hinderlijk werk. 

De omschrijvingen die in deze bijlage werden gebruikt worden hierna verduide- 
lijkt door een niet-limitatieve opsomming van werkzaamheden die onder deze 
omschrijvingen kunnen worden ondergebracht. 

1. werk met/of in water, in stof, vuur, slijk of roet met uitsluiting van de 
normale onderhoudsactiviteiten van lokalen en keukenactiviteiten 

- het uitvoeren van opmetingen, maken van reportages (video, foto) op stort- 
plaatsen, vervuilde terreinen, industrieterreinen 

- het opmeten van grind-, klei- en zandgroeven 
- het uitvoeren van boringen en sonderingen met een handboor 
- het demonteren, inwendig reinigen of herstellen van gasolieketels en ver- 

warrni-ngsketels 
- het uitblazen van electro-motoren en dynamo's 
- ongewoon ongezonde, bevuilende en hinderlijke werken 
- het sorteren van vuile was 
- de slibontwatering van zuiveringsinstal.latiec 
- het werken in of reinigen van sloten of grachten, met schop, spade of land- 

graa fmachine 
- het werken in water voor het ui-ttesten van modellen (Waterbouwkundig Labo- 

ratorium) 
- het bemannen van de toren in het kader van de effektieve bosbrandbestrij- 

d i r i i j  



werk met pneumatisch gereedschap; 

- het werken met riveerhamer of ontroestingsapparaten 
- pneumatisch ontroestingswerk in beperkte ruimten en/of het reinigen van en 

werken in bedorven luchtschachten 
- het uitkuisen van greppels en voegen bij bruggen 
- het uitblazen van voegen met samengeperste lucht 

het onderhoud van roosters, pompen en machines van afvalwaterinstallaties en 
zuiveringsinstallaties; 

- het ledigen, ruimen en reinigen van de tanks en bekkens van afvalwaterin- 
stallaties en het reinigen met de hand van roosters 

- het onderhoud van slibontwateringsmachines en slibvoedingspompen 
- het onderhoud en het reinigen van overstortranden en ontvangstputten in 

bekkens van zuiveringsinstallaties 
- het onderhoud van roosters, pompen en machines van afvalwaterinstallaties 

het reinigings- en andere werk aan de roltrappen; 

het verwerken van koolwaterstofprodukten; 

- het verwerken van bitumineuze produkten in vloeibare toestand 
- het verwerken van gietasfalt 
- het vullen van putten met koolwaterstoffen (KWS) in het wegdek 

proeven en werken langs voor het verkeer toegankelijke wegen en tunnels; 

- werk in voor het verkeer opengestelde wegen of tunnels 
- werk langs de middenberm van 2 x 2 wegen of autosnelwegen 
- het wegstralen van markeringen met koperslakken 
- het uitvoeren van markeringen 
- het opstellen van gevaarsignalisatie 
- alle werken die onder het systeem van mobiele werf vallen en waarvoor spe- 

ciale signalisatie voorzien moet worden 

inspecties of bedrijfsbezoeken die gepaard gaan met het betreden van risico- 
volle installaties, woninginspecties in onhygiënische omstandigheden; 

het uitvoeren van inspecties, bedrijfsbezoeken indien dit gepaard gaat met: 
* het betreden zonder begeleiding door een werknemer van het betrokken be- 

drijf (bv. veiligheidschef) van risicovolle industriële installaties in 
werking; 

* of het betreden van buiten dienst gestelde bouwvallige industriële in- 
stallaties 

het uitvoeren van opmetingen, maken van reportages, boringen en sonderingen 
op stortplaatsen, vervuilde terreinen, industrie-terreinen met risico op 
verzakkingen 
de inspectie van woningen in onhygiënische omstandigheden 

drukkerij- of fotolaboratoriumactiviteiten; 

- de act-iviteiten uitgeoefend in het fotolaboratoriuni 
- drukkerijactiviteiten 

werk met oliën, vetten, bijtende, giftige, radioactieve of schadelijke stof- 
fen, zuren of gassen; 

- ernstig contact met bijtende stoffen, zuren, irriterende stoffen, radioiso- 
topen, bacteriologisch besmette of vervuilde stoffen, giftige of kankerver- 
wekkende stoffen, in ontbinding verkerende stoffen 

- werk met hoqedruk-ontvettingsmachine werkend met detergenten 
- werk met verven 
- het decaperen  vaii signalisatieborden 
- het reiniqeri, decaperen nf vernissen van electrisctie motoronderdelen 
- werk in de garage 
- het nemer1 v;i~n s+:;ileri afvalwater c?n verorit reinigd oppcrvl.aktewater 



- het behandelen van stalen welke gefixeerd werden met formol of met een pro- 
dukt met gelijkwaardige werking als bewaarmiddel 

- het uitvoeren van analyses in het laboratorium 
- werk aan biogasinstallaties en/of werk aan biogasmotoren in een gesloten 

ruimte 

10. werk met verontreinigde grond of slibmonsters; 

- het behandelen van verontreinigde grond- en slibmonsters in een laboratori- 
um 

- het behandelen van grond met chemische produkten, zuren en basen o.a. 
chloorzuur ( H C L ) ,  natriumhydroxide (NaOH), waterstofperoxide (H202) in een 
laboratorium 

- de staalname van vervuilde bodems 

11. werk in vervuilde lucht; 

- ongezonde of gevaarlijke werken verricht in walgelijke, enge en niet of 
weinig verluchte ruimten 

- werken in kerosinegeur op de regionale luchthavens 

12. het verdelgen van ratten en ongedierte; 

- het verdelgen van ratten en ongedierte 
- het behandelen van in ontbinding verkerende stoffen 

13. het zandstralen; 

14. schilderwerk met een spuitpistool in open of gesloten ruimten; 

15. werk met sproeistoffen, insecticiden en herbiciden; 

16. werk in schachten gevuld met onfrisse* lucht of hangend boven water; 

- onderhouds-, herstellings- en saneringswerken aan de wagenschuiven van de 
sluizen, wanneer dit gebeurt in de putten van de schuiven zonder droogleg- 
ging van het sas 

17. het opruimen van vuil, afval, rottende voorwerpen voor zover het niet gaat om 
dagelijkse onderhoudsactiviteiten; 

- alle ruimingswerken van waterlopen en grachten waarbij de rechtstreekse 
aanraking van slijk en rottende voorwerpen, een gevaar oplevert voor bacte- 
riologische besmetting of waarbij het personeelslid zich rechtstreeks 
blootstelt aan het inademen van gassen die de gezondheid kunnen aantasten 

- het ruimen van vuilnisbakken 
- het manueel opruimen van klandestien gestort vuil 
- werk waarbij het personeelslid ernstig is blootgesteld aan in ontbinding 

verkerende stoffen 

18. het reinigen of herstellen van aalputten, W.C.'S of waterplaatsen 

19. het reinigen of herstellen van riolen; 

- het ontstoppen, ontslijken, afbreken en/of herstellen van riolen, rioolver- 
bindingen, vergaarputten, pompen en sanitaire installaties 

- werk aan rioleringen waarbij de riolering open 1i.gt en bi-nneri de riolering 
wordt gewerkt 

- het bedri-jven en onderhouden van alle ontvanqstinstallatiec van septisch 
niat~eriaal en externe afvalstromen 

20.  werk waarbij het personeelslid tot op kniehoogte in het water staat; 

- werk aan ecri oeververdedlglng of in een droogstaande s luls 
- werk waarbij het dragen van lange lieslaarzen vr,relst 1s 



21. werk met caporal of carbolineum; 

- het uitvoeren van carbolineer- of creosoteerwerken 
- het bestrijken op korte afstand met caporal/of xylofenen 

22. werk in kokers van duikers; 

- werken in de eigenlijke kokers van duikers en grondduikers in gesloten af- 
wateringsriolen 

23. werk in watervaten, luchtkisten of deurboten; 

- werken in luchtkisten, deurboten, dekschuiten en andere gesloten ruimten 
- werk in watervaten 

24. het pneumatisch spuiten van beton ; 

25. het opheffen en terugplaatsen van sluisdeurvleugels bij middel van krikken; 

26. de behandeling van springstoffen en munitie; 

Onder " b e h a n d e l i n g  van  m u n i t i e "  moet hierbij worden begrepen : het lossen, 
laden of verplaatsen van grote hoeveelheden munitie 

27. werk op ladders, masten of stellingen of met de heflift vanaf 2 meter hoogte; 

hoogtewerk : herstellingen aan dak, dakgoten, afvoerpijpen, kroonlijst, 
staande op ladder of waarbij het gevaar voor vallen niet is uitgeschakeld 
door geschikte veiligheidsmaatregelen 
onderhoudswerk aan de buitenkant van de luchtverversingsgebouwen op meer 
dan 20 m hoogte 
herstellingswerk aan de verlichting vanop de portaladder op het voorplein 
Linkeroever 
schilderwerk aan de lantaarnpalen vanop de portaladder op het voorplein 
Linkeroever 
werken op ladders en masten hoger dan 7 m 
werken met een heflift onder meer bij bruggeninspectie 
werken op een hoogte van meer dan 20 meter 
werk op stellingen, ladders, langs- en dwarsliggers van bruggen, in bomen 
en van op hoogtewerken vanaf een hoogte van 3 m 

28. werk in bomen vanaf 2 meter hoogte; 

29. het varen met reddingsboten; 

30. het opnemen en uitzetten van boeien; 

31. het lossen en laden van gasflessen, kettingen en boeistenen; 

32. het bergen van lijken of gevaarlijke voorwerpen; 

33. het peilen met een peilstok van op het water; 

34. werk aan drooggezette boten op slipway of in tijgebonden droogdok; 

35. loopwerk over onbeveiligde richels van stuwen en sluizen; 

36. werk in abnormaal gevaarlijke omstandigheden door personeel van het Zeewezen; 

37. werk met steekmes aan bomen, trekzaag, treksnoeischaar, met houtbewerkingsma- 
chines zoals top- en freesmachine en kettingzaag (ook op stok); 



werk met de motorzeis, met de handslijp- of snijmachine of een andere snel- 
draaiende machine; 

- werk met sneldraaiende machines : slijpschijf, ,zaagmachine (cirkelzaag), 
boormachine 

- werken met gemotoriseerde zeis 
- afslijpen van de rails van de roltrappen in de St. Annatunnel 
- omvangrijk werk met de handslijpmachine en snijmachine met hoog toerental 

onderhoud en herstelling van elektrische installaties die onder spanning 
s taan ; 

- het onderhoud en de herstelling van pompstations en kunstwerken 
- het onderhoud en de herstelling van de elektrische installatie van het wa- 

terbouwkundig model (Waterbouwkundig Laboratorium) 

werk aan in dienst zijnde verwarmings- of stookinstallaties; 

- werk in de stookkelder aan in dienst zijnde stookinrichtingen 
- werk in de vuurhaard van verwarmingsketels 

werk met de klepelmaaier; 

werk met de stoomreiniger; 

het lassen en branden van metalen stukken; 

het uitvoeren van laswerk, soldeerwerk in enge of gesloten ruimten 
het smelten en opgieten van lood bij het plaatsen van metalen onderdelen 
het lassen en branden van metalen stukken 
las- en branderwerk in gesloten ruimten 
het electrisch lassen van brons 
het electrisch of gassmeltlassen van verzinkte stukken 
het lassen en/of branden van met loodmenie beschilderde stukken 
laswerk aan de rails van de roltrappen in de St. Anna-tunnel 
werken met autogene brander of elektrische vlamboog op geschilderde gegal- 
vaniseerde en verlode metalen 

het uitstorten van zakken cement; 

werk met de betonbreekhamer, de steenboor, de betonboorhamer, de explosieha- 
mer of de mechanische stamper; 

de inspectie van liftschachten; 

de nachtelijke onderhoudsbediening van draaibruggen of zuiveringsinstalla- 
ties ; 

onderhoud aan, herstelling en de controle van de in het water gebouwde of aan 
wateroppervlakken grenzende constructies; 

werk op platformen zonder leuningen; 

het schilderen en onderhouden van masten en palen; 

het onderhouden en herstellen van windmeters en enemografen ; 

52. maaiwerk bij temperaturen van minstens 30°C; 

53. sneeuw- en ijsruimingswerk, werk met strooimiddelen ; 

54. het verrichten van veerdiensten; 

55. opslag en verwerking van kadavers; 



56. het verrichten van bruginspecties; 

57. het onderhoud van dienstboten; 

58. het bedienen van de brug van Zelzate; 

59. het vissen met verschillende vistuigen (elektrovisserij, zegenvisserij, fui- 
ken, warrelnetten, staande netten) in het kader van een visstandsopname van 
een viswater; 

60. het werken in schermbossen die zones afschermen die het leefmilieu belasten; 

61. isolatiewerk met losse glaswol; 

62. werk in lawaai van minstens 160 decibel; 

63. prestaties in de werkjol van de kotter van de loodsdienst; 

6 4 .  het bedienen van de werkjolkraan op de kotter van de loodsdienst; 

65. prestaties'in de werkjol van de tender, de sleep- of bebakeningsdienst; 

66. opnames uit de lucht; 

- het nemen van foto's vanuit de lucht van overstromingen, ongevallen e.d. 

68, doorlichten van bagage op de regionale luchthavens; 

69. blus- en reddingswerk op de regionale luchthavens. 

2. Aanvraag 

Personeelsleden die aanspraak maken op een toelage voor gevaarlijk, ongezond 
of hinderlijk werk moeten hiervoor via hun afdelingshoofd een aanvraag indie- 
nen bij de Algemene Administratieve Diensten/personeelsdienst van hun depar- 
tement . 

Voor deze aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier 
waarvan een kopie als bijlage aan deze omzendbrief is toegevoegd. 

Orn een tijdige uitbetaling mogelijk te maken, moeten de aanvragen tot het 
verkrljqen van een toelage voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk, de 
Algemene Administratieve Diensten/personeelsdienst van het betrokken departe- 
ment bereiken vóór het einde van de tweede maand volgend op deze waarin het 
yevaarl i jk, onqezond of hinderlij k werk werd verricht. 

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief AZ/MIN/95/7 van 26 juni 1995. 

Joliiiii Sauwens 
Vlaiirris niinistcr v a n  Binnenlandse Aangelegenheden, 
Aniliten,irerir.aken en Sport 



+z 
Bijlage 

Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een toelage 
voor gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk 

Departement : 
Afdeling : 
Naam + voornaam aanvrager 
Graad aanvrager : 
Adres aanvrager : 
Rekeningnummer aanvrager : 

Jaar : 
Maand : 

Datum van aanvraag : 
Handtekening aanvrager 

('> 

Datum van goedkeuring door tiet afdelingslioofd : 
Naam afdelingslioofd : 
I-landtekening afdelingshoofd : 

(l) 

Totaal : 

VAK VOORBEHOUDEN AAN DE ALGEMENE ADMINISTRA'TIEVE DIENSTEN 
- Organieke regeling : Toepasselijk tarief : 

- Overgangsregeling: Totaal bedrag : 

1 Datuin waarop liet gevaarli,jk, ongezond of  liinderlijk werk werd gepresteerd. 

2 Duur van het gcprestccrde werk i n  ... LI . .. min. 

7 Nummer(s) van liet (de) verriclitc werk(en) (cfr. piint 1 van de omzendbrief AZIDVRI99I ). 


