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Klimaatregelingsystemen
in bedrijven

Klimaatregeling :
Ongemakken
en gevaren

Tijdens de kantooruren kunnen bepaalde ongemakken zoals tocht,
lawaai of vervuilde lucht soms leiden tot verstopte neus, geïrriteerde
keel, hoofdpijn of vermoeidheid.
Die ongemakken kunnen het gevolg zijn van het klimaatregelingsysteem.
Deze fiche reikt denkpistes aan en stelt acties voor om de impact van
klimaatregelingsystemen op de omgeving en de gezondheid binnen
de onderneming te beperken.

Mogelijke gevallen
Mogelijke oorzaken van ongemakken als gevolg van het klimaatregelingsysteem zijn:
• het systeem is slecht aangepast aan de verwachte comfortvereisten of er moeten vragen worden
gesteld bij de keuze van het klimaatregelingsysteem of bij de goede werking ervan;
• het systeem is slecht onderhouden en dient een onderhoudsbeurt te krijgen.

Milieu- en
vakbondsuitdagingen
Wetgeving
»» Het klimaatregelingsysteem op de
werkvloer heeft een rechtstreekse
impact op (de gezondheid van) elke
werknemer. Het is dus essentieel dat
de vakbondsdelegatie de problematiek naar zich toetrekt en betrokken
wordt bij het overleg daaromtrent.
»» Behalve de impact op de rechtstreekse werkomstandigheden kan een
slecht aangepast klimaatregelingsysteem ook voor milieuoverlast zorgen:  
• energie- of waterverspilling met
alle ecologische (en financiële) gevolgen van dien;

• De wet van 4 augustus 1996 over het welzijn op het
werk en de uitvoeringsbesluiten zijn gebundeld in de
Codex over het Welzijn op het Werk. Een aantal van
die besluiten zijn Europese richtlijnen inzake preventie
en gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats die
in Belgisch recht zijn omgezet.
• Geconsolideerde reglementtekst: « reglement inzake
welzijn op het werk: de wet en de codex over het welzijn op het werk en uittreksels uit het ARAB », publicatie FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
2004 (Cfr. punt 4: strijd tegen de overmatige warmte,
koude en vochtigheid pp 473 tot 475).

• legionella-verspreiding
• geluidsoverlast
• water- en luchtvervuiling
»» Binnen de overlegorganen moeten de
afgevaardigden deze elementen ter
sprake brengen.

Actoren
INTERNE ACTOREN

• Afgevaardigden uit de eigen vakbondsgroep
• Afgevaardigden uit de hele vakbondsploeg
• Werknemers van alle niveaus (zowel kaderleden
als schoonmaaksters/-makers)
• Het technische team zelf, vooral voor een project
zoals de klimaatregeling
• De directie via de overlegorganen (cfr. supra)
ACTOREN EN EXTERNE MIDDELEN

• Onderaannemers
• Leveranciers die belangstelling tonen voor het milieu
• Zelfstandig expert voor de keuze van het meest
aangepaste systeem
• Omwonenden …

Bevoegde overlegorganen
• Het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk (CPBW) omwille van zijn uitgebreide knowhow inzake gezondheid en milieu;

• De Vakbondsafvaardiging (VA) in geval van conflict
(weigering binnen CPBW en OR) of om te onderhandelen over ecologische alternatieven;

• De Ondernemingsraad (de OR) voor de financiële
kant (aankopen, besparingen);

• Bevoegdheden van de drie overlegorganen op mekaar afstemmen (syndicale driehoek).

Acties (individuele en/of collectieve)
1. Balans opmaken
Een transversale visie ontwikkelen van de inhoud
van de problematiek toegepast op zijn bedrijf. Concreet betekent dit op zoek gaan naar gezamenlijke
elementen tussen verschillende plaatsen.
Deze visie vereist:
• Een voorafgaande diagnose, een soort plaatsbeschrijving (informatie halen bij de werknemers,
de directie, experts, bevoorrechte betrokkenen:
preventieadviseur, arbeidsgeneesheer, leveranciers,… bezoek aan het bedrijf…)
»» Met welk type klimaatregeling is mijn bedrijf uitgerust?
- « lucht-lucht » klimaatregeling
- « lucht + water » klimaatregeling
- « directe » klimaatregeling
»» Meest opvallende ongemakken?
- temperatuur
- vochtigheid
- luchtkwaliteit
- geluidsniveau
- controle over omgeving
- type constructie
• Bepalen van de technische doelstellingen, rekening houdend met volgende criteria:
»» keuze klimaatregelingsysteem
»» keuze aanvoerplaats verse lucht
»» keuze filters
»» keuze luchtbevochtiger
»» keuze materiaal luchtaanvoerleiding
»» keuze beluchter
»» keuze plaatsing luchtafvoer
»» onderhoud van de installatie (contract, periodiciteit …)

2. Documentatie opzoeken
• Een lijst opmaken met de voordelen voor het bedrijf en voor de werknemers (financiële voordelen,
betere werkomstandigheden, beter imago,…)
• Ecologische alternatieven bestuderen
3. Werknemers en directie sensibiliseren en
informeren
4. Acties binnen de overlegorganen
• Acties in het CPBW:
de klimaatregeling-problematiek op de agenda
plaatsen, of dit via een ander punt op de agenda
doen, of dit punt ter sprake brengen tijdens de
jaarlijkse commentaar over het milieubeleid waar
de werkgever verslag moet over uitbrengen;
• Actie binnen de OR:
het project koppelen aan het beleid inzake opleiding van het personeel en aan het budgetbeleid
van de onderneming
Indien de klimaatregelingproblematiek niet aan bod
kan komen binnen het CPBW, noch op de OR, kan
het interessant zijn om het in een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) op te nemen.
Een mogelijke optie is de oprichting van een werkgroep:
»» Al dan niet paritair?
»» Wie moet er deel van uitmaken?
»» Aantal bijeenkomsten?
»» Moet de werkgroep onder het CPBW of de
OR ressorteren?
4. Beroep doen op sleutelactoren  
• Preventieconsulenten van de interne diensten
voor de preventie en bescherming op het werk,
• de externe diensten voor de preventie en bescherming op het werk,
• de arbeidsgeneesheer, enz.

Tips

Meer info

Ook al is het bestaande systeem binnen
het bedrijf verre van ideaal, toch kunnen
een aantal eenvoudige maatregelen al
helpen:

De BRISE brochure: « Het bedrijf sensibiliseren voor de
problematiek van de klimaatregeling; Waarom en hoe? »
Gids voor een “klimaatregelingsexpertise”, 2007. In deze
brochure staan nog andere nuttige referenties.

OP VLAK VAN GEZONDHEID:

Downloadbaar op www.brise-environnement.be

• percentage verse lucht controleren
• de onderdruk van de vervuilende lokalen controleren
• luchtbevochtigers goed onderhouden
• filters vervangen
• afvoer van de sifon naar de riolering
controleren
• warmtewisselaars en –recuperatoren
onderhouden
• leidingen onderhouden
• terminale condensatie-units onderhouden

Site van RISE - www.rise.be (Réseau Intersyndical de
Sensibilisation à l’Environnement).
Daarop staan volgende publicaties:
• L’environnement et l’entreprise, praktische gids, 2004
• Environnement et négociation collective, werkdocument,
2004
• Faire campagne sur l’environnement: comment ?, brochure, 2003
• L’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) et entreprise,
2005
• L’énergie: un enjeu, brochure 2004

OP VLAK VAN MILIEU:

• nagaan op welke posten energie…
• … en/of water kunnen worden bespaard
• legionellavervuiling verminderen
• geluidsoverlast beperken
• (een deel van) de gebruikte energie recupereren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu
Brussel - BIM hebben een netwerk van energieexperts opgericht. Ze bieden o.m. volgende diensten aan:
»» informatie over premies, technologieën en leveranciers,
»» een lijst met mogelijke financiële en administratieve steun,
»» begeleiding bij de verschillende stadia in de URE
procedure voor bedrijven
Adressen : tel. : 0800 85 775 (Gratis)
»» bemiddelaar tertiaire energie: »
facilitateur.tertiaire@ibgebim.be
»» warmtekrachtkoppeling: »
facilitateur.cogen@ibgebim.be
»» collectieve woning: »
facilitateur.collectif@ibgebim.be

Deze fiche is ontworpen door de « Kyoto Groep » in het kader van het Réseau Intersyndical Bruxellois de Sensibilisation à l’Environnement (RISE) waar het ABVV, het ACV en de ACLVB deel van uitmaken. - NOVEMBER 2009
BRISE kan rekenen op de steun van Leefmilieu Brussel.
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Contact : info@brise-milieu.be
www.brise-milieu.be

