
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 170.503 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 
OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over - 

Ontwerp van omzendbrief m.b.t. het werken met beeldschermen. Medi- 
sche onderzoeken en criteria voor de aanschaf van een specifiek 
correctiemiddel (bril). 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Hilaire Berckrnans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heer Stefaan Van de Kerckhove 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp van 
omzendbrief m.b.t. het werken met beeldschermen. Medische onderzoe- 
ken en criteria voor de aanschaf van een specifiek correctiemiddel 
(bril) voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse rege- 
ring. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
Openbarvensten : 

L I V I  w y  Patrick Dewael, 
1 " -  minister-president van de Vlaamse 

regering 
Voor de Federatie van de Chris- 

&n-dicaten der Openbare 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 



Omzendbrief Vlaamse regering 
Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 

Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid e&p& 

Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 23 11 - Fax (02)553 23 05 

Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

Betreft : Werken met beeldschermen. Medische onderzoeken en criteria voor 
de aanschaf van een specifiek correctiemiddel (bril) 

Deze omzendbrief regelt de omzetting van de bedragen uitgedrukt in 
Belgische frank naar de Euro vanaf 1 januari 2002, en vervangt vanaf deze 
datum de omzendbrief van 31 januari 1997 (kenmerk: AZ/MIN/97/2) die wordt 
opgeheven. 

1. Wetgeving 

Overeenkomstig de bestaande wetgeving ( l )  betreffende het werken met 
beeldschermapparatuur, die voor de personeelsleden van de diensten van de 
Vlaamse regering van toepassing is, gelden volgende maatregelen: 

"Voor werknemers die gewoonlijk en gedurende een aanzienlijk deel van hun 
normale werktijd gebruik maken van beeldschermapparatuur, moet de 
werkgever erop toezien dat de volgende maatregelen worden genomen: 
1' Voordat een werknemer aangesteld wordt om met een beeldscherm te 
werken moet deze beschikken over een evaluatie van zijn gezichtsvermogen. 

Deze evaluatie omvat een passend onderzoek van de ogen en van het 
gezichtsvermogen. Als de resultaten van dit onderzoek zulks vereisen, 
wordt een oftalmologisch ('1- onderzoek uitgevoerd. Een nieuwe evaluatie 
dient ten minste om de vijf jaar plaats te vinden, en dit zolang de 
aanstelling duurt. Voor werknemers die vijftig jaar zijn en ouder, moet 
die evaluatie om de drie jaar worden hernieuwd. 

Voor elke werknemer wordt een individueel medisch dossier opgemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 146quinquies van het Algemeen 
Reglement voor de Arbeidsbescherming. 

2' Als de resultaten van de evaluatie bepaald in 1" het vereisen en als 
een normaal correctiemiddel het werken op een beeldscherm onmogelijk 
maakt, moet de werknemer beschikken over een speciaal correctiemiddel dat 
uitsluitend met het betrokken werk verband houdt. De kosten van dit 
speciale middel zijn voor rekening van de werkgever." 

2. Procedure 

Binnen de diensten van de Vlaamse regering wordt verstaan onder "een 
aanzienlijk deel van de werktijd" : vier uur of meer per dag. 
Personeelsleden die vier uur of meer per dag (zie de risicolijsten voor 

het koninklijk besluit van 27 augustus 1994 betreffende het werken met beeldschermen 
(artikel 7). 
oogonderzoek 



het personeel) werken met beeldschermen zijn onderworpen aan een 
oogonderzoek ( 3 ) .  

Als uit het medisch onderzoek blijkt dat het personeelslid een specifieke 
bril moet dragen om met beeldschermen te werken, verwijst de arbeidsarts 
het personeelslid naar een oogarts die deze bril kan voorschrijven. Een 
bril voor werken met beeldschermen is specifiek als hij een correctie 
omvat voor de intermediaire afstand van I 50 cm. 

De arbeidsarts meldt dit aan het personeelslid en aan de personeelsdienst 
via de kaart van medisch onderzoek. 

De betrokkene schaft zich een bril aan in een optiekzaak van zijn keuze. 

3. Aanrekening van de kosten 

De kosten voor raadpleging van een oogarts worden, na overlegging van het 
originele betalingsbewijs en tegen RIZIV-tarief (code 102535) integraal 
door de personeelsdienst terugbetaald. 

De kosten van een bril worden door de personeelsdienst, na overlegging 
van een originele en gedetailleerde factuur terugbetaald als volgt : 
- de glazen : maximum interventie van 200,OO euro; 
- de correctie kan mono- of bifocaal zijn of progressief (geleidelijk 
overgaand) ; 
- de kwaliteit moet krasvrij zijn en mag antiverblindend of gefumeerd 
zijn; 
- het montuur : maximum 90,OO euro. 

De bril wordt beschouwd als een individueel beschermingsmiddel en mag 
uitsluitend worden gebruikt om op de werkplaats met beeldschermen te 
werken. 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid 

zie de omzendbrief Az/~1N/96/3 van 27 februari 1996 betreffende de organisatie van de 
arbeidsgeneeckunde van de diensten van de Vlaamse regering 



uw kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aazsa@vlaanderen.be 

ons kenmerk 
SEC X V I I I  
12AA-U-01- 0?34 

vragen naar / e-mail Teiefoomummer 

Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

Bijlagen 

Datum 

16.11.2001 

Betreft : Vergadering van 23 oktober 2001 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 170.500 overeenkom- 

stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 


