tijdens overleg met Boerenbond over de
extreme droogte die de land- en tuinbouw teistert. Een eerste overleg tussen
de coördinator en de landbouwers stond
op 4 juli op de agenda.
Minister Joke Schauvliege bekijkt of
de droogte kan erkend worden als
landbouwramp. Dat is wat er op korte
termijn moet gebeuren. Maar ook op
lange termijn is een structurele aanpak

noodzakelijk. De subsidieprojecten van
dit jaar bijvoorbeeld zijn al specifiek op
die waterproblematiek gericht. Ook bufferbekkens blijven een belangrijke pijler
van die structurele aanpak.
Eerder kondigde Schauvliege in het
Vlaams Parlement al aan dat ze de
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) als algemene droogtecoördinator zou aanstellen. Die commissie

moet een concreet droogteplan opstellen. n
AVBS volgt het dossier droogte verder
op de voet. Dringende berichtgeving
hieromtrent zal in juli – augustus gebeuren via de digitale nieuwsbrief van
AVBS. Hou daarom uw mailberichten
in het oog!

MAATREGELEN TREFFEN TIJDENS
WERKEN BIJ HEET WEER

AV

BS

Met het warme weer van de voorbije weken en de zomer die nog maar net begonnen is, rijst de
logische vraag of er normen bestaan voor werken in de warmte. Vanaf hoeveel graden mag een
werknemer niet meer werken? Wat moet een werkgever doen bij té warm weer? Welke
maatregelen moet een werkgever nemen?
Maatregelen bij overschrijding van maximumtemperatuur

IDEWE

Risico’s voorkomen en bestrijding van de risico’s aan de bron
• externe oppervlaktes wit schilderen zodat zonnestralen
gereflecteerd worden
• thermische isolatie van wanden en daken
• goede oriëntatie van lokalen
• geblindeerde ruiten, zonneschermen
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Klemtoon ligt op risicoanalyse
Iedere werkgever moet de nodige voorzorgen treffen om het
welzijn van zijn werknemers te garanderen bij de uitvoering
van hun dagtaak. Dat vereist een risicoanalyse en, op basis
daarvan, passende maatregelen. Bij zo'n risicoanalyse moet
rekening gehouden worden met de verschillende factoren die
een rol spelen in de thermische omgeving:
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• de luchttemperatuur en de thermische straling
• de relatieve luchtvochtigheid

Fysieke werkbelasting
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Actiewaarden voor blootstelling aan warmte

WBGT-index
29

Halfzwaar (235 - 360 Watt)

26

Zwaar (361 - 468 Watt)

22

Zeer zwaar (> 468 Watt)

18

C

op

Licht of zeer licht (tot 234 Watt)

Actiewaarden voor blootstelling aan koude
Fysieke werkbelasting

Minimale luchttemperatuur

Zeer licht (< 117 Watt)

18°C

Licht (117 - 234 Watt)

16°C

Halfzwaar (235 - 360 Watt)

14°C

Zwaar (361 - 468 Watt)

12°C

Zeer zwaar (> 468 Watt)

10°C

Opgelet: er zijn geen actiewaarden wat betreft het temperatuurverschil. Voor mensen die in frigo’s of koelruimtes werken, is de
overgang naar dagtemperatuur natuurlijk groter in de zomermaanden. Dat is lichamelijk oncomfortabel, maar houdt geen
specifiek gezondheidsrisico in.
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Collectieve bescherming
• machines: warme onderdelen isoleren, ventilatie, plaatsen van
scherm tussen warmtebron en werkpost, ...
• lokalen: luchtvochtigheid controleren, airco, ventilatie, ...
• afdak ter bescherming tegen rechtstreekse zonnestralen
• daken besproeien met water

Kansverlagende maatregelen, omstandigheden verbeteren
Mens en gedrag:
• regelmatig water drinken
• lichte maaltijden nemen
Uitrusting:
• arbeidsbelasting verminderen door gebruik van hulpmiddelen
Omgeving:
• extra ventilatie voorzien
Organisatie arbeid:
• automatisering van bepaalde processen
• inlassen van pauzes
• zwaar werk uitvoeren bij lage temperaturen
• uurrooster aanpassen
• ter beschikking stellen van gekoelde dranken
Individuele bescherming
• aanpassing kleding
• hoofddeksel ter bescherming tegen rechtstreekse zonnestralen
• speciale kleding: anti-thermisch, geventileerd, ...
Informatie, vorming, waarschuwing
• werknemers informeren over het gevolgde beleid en de
procedures
Schadegerichte maatregelen
• verkoelende crème voorzien (aftersun)
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perature (WBGT)-index. Die index houdt niet alleen rekening
met de temperatuur, maar ook met de vochtigheid, de thermische straling en de luchtsnelheid. Zo kan de temperatuur van
de lucht 40 °C zijn, terwijl de WBGT-index slechts 25 bedraagt.
De temperatuur kan te hoog zijn door het klimaat, maar zulke
warmte zorgt in ons land zelden voor een overschrijding van
de maximumwaarden. Er zijn evenwel ook technologische
oorzaken mogelijk. Dan is de warmte vooral afkomstig van
machines, lampen, ovens,...

• de luchtstroomsnelheid
• de fysieke werkbelasting en de werkkledij met inbegrip van
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
• de gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen.
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In functie van de resultaten van die risicoanalyse neemt de
werkgever de gepaste preventiemaatregelen. Hierbij wordt
rekening gehouden met actiewaarden. Die waarden houden
rekening met de fysieke werkbelasting, die dan weer wordt
uitgedrukt in Watt.

Wat zegt de wet?
De wet welzijn gaat o.m. over de bescherming tegen fysische
agentia, zoals warmte. Er bestaat ook wetgeving over werken
in warmte (K.B. betreffende de thermische omgevingsfactoren, 4 juni 2012). Daarin is er specifiek aandacht voor het
comfort van de werknemers.
Voor werken in warmte gelden de gangbare voorschriften en
gebruiken, zoals beschreven in de norm NBN EN ISO 7730.
Die norm levert enkele praktische elementen aan om de globale en lokale thermische behaaglijkheid te evalueren.
Hij wordt expliciet vermeld in het K.B., wat maakt dat hij
bindend is.
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Maatregelen bij overschrijding van maximumtemperatuur
Elke onderneming beschikt best over een op voorhand uitgeschreven en gedetailleerd beleid. Het betreft:
• de keuze en het gebruik van collectieve en individuele
beschermingsmiddelen
• de toepassing van rusttijden
• het gebruik van ontspanningslokalen
• het aanbieden van de gepaste verfrissende dranken.
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Minimum- en maximumtemperatuur
Voor koude omgevingen wordt de luchttemperatuur (°C) opgegeven. Voor warme omgevingen geldt de Wet Bulb Globe Tem-

Meer informatie?
Groep IDEWE kan u helpen bij het antwoord op meer vragen.
Voor informatie en advies kan u ook contact opnemen met het
regionaal kantoor van IDEWE via www.IDEWE.be n
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MINISTER BORSUS BREIDT BETALINGSFACILITEITEN
SOCIALE BIJDRAGEN LANDBOUWERS UIT

C

In 2016 had Minister van Landbouw Willy Borsus al beslist
dat de volledige landbouwsector als “sector in crisis” werd
erkend. Gelet op de huidige klimaatsituatie en economische
toestand verlengt de Minister deze maatregelen voor de landbouwers. De prijzencrisis, de vorst en nu de droogte hebben
economische gevolgen voor de sector. De maatregel werd
genomen om de land/tuinbouwers de mogelijkheid te geven
hun betalingen van sociale bijdragen vlug aan te passen aan
hun economische realiteit.
In 2016 had de minister een uitstel van een jaar toegekend
voor de betaling van de sociale bijdragen van de 3de en 4de
kwartalen van 2016 en van de eerste twee kwartalen van 2017,
aan de zelfstandigen uit de land- en tuinbouwsector die in
moeilijkheden waren als gevolg van het Russisch embargo.
De minister heeft nu beslist, na de negatieve weerslag van de
hevige koude tijdens de afgelopen winter en lente en gelet op
de huidige zomerdroogte, om :
• de maatregelen te verlengen tijdens het 3de kwartaal van
2017;

• als gevolg hiervan, de termijn voor aanvragen te verlengen
tot 30 september 2017.
Faciliteiten voor ‘sector in crisis’
Naast de mogelijkheid van uitstel maakt de erkenning als
“sector in crisis” het voor de land/tuinbouwers ook mogelijk te
genieten van faciliteiten voor vermindering van voorlopige bijdragen. Het stelsel van erkenning als “sector in crisis” had als
doel te vermijden dat zelfstandigen uit deze sector het bewijs
moesten leveren van deze crisis in het kader van de aanpassing van hun sociale bijdragen.
Nu moeten de land/tuinbouwers, om te kunnen genieten
van een vermindering van voorlopige bijdrage, voortaan nog
slechts één enkel objectief element bewijzen (en geen twee
meer zoals voorzien in de algemene procedure). Dit unieke
objectief element gaat over het niveau van de inkomstendaling
dat deze zelfstandigen verwachten voor het jaar: laatste BTWaangiften, aantonen van de prijsdaling, … Met andere woorden,
het feit deel uit te maken van een sector in crisis vormt voor
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