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DEEL 1: VOORAFGAANDE DEFINITIES 
 

a) De werknemer:  

 

Al wie binnen het gemeentebestuur of het OCMW aan de slag is, ongeacht hij of zij het 

statuut heeft van vast benoemd ambtenaar of van stagiair of verbonden is via een 

arbeidsovereenkomst. 

 

b) De werkgever:  

 

Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem, Koning Albertlaan 33 te 1082 Brussel of het 

OCMW, Koning Albertlaan 88 te 1082 Brussel. 

 

c) Het statuut:  

 

Het geheel van rechtsregels die de administratieve (administratieve statuut) en de geldelijke 

(bezoldigingsregeling) toestand van de gemeente- en OCMW-ambtenaren regelen. 

 

d) De vakbondsafgevaardigde:  

 

De afgevaardigde aangesteld conform de wet van 19 december 1974 en alle ter zake van 

toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten. 

 

e) De Arbeidsreglementenwet:  

 

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen en de latere wijzigingen. 

 

f) De IDPBW / EDPBW:  
 

Interne / Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

 

g) De dienst HRM:  

 

De dienst Human Resource Management. 
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DEEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Depotnr. Toezicht op de Sociale Wetten:  
 
Artikel 1 - Toepassingsgebied 

Onderhavig arbeidsreglement is van toepassing op alle vast benoemde personeelsleden, stagiairs en 
contractuele medewerkers van het gemeentebestuur of van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem, 
ongeacht de aard van de overeenkomst die hen bindt. 
 
Artikel 2 - Onderwijzend personeel 

Het arbeidsreglement voor het onderwijzend personeel voor wie het gemeentebestuur de 
inrichtende macht is, beantwoordt aan de richtlijnen van de Gemeenschappen en maakt het 
voorwerp uit van een afzonderlijk document. 
 
Artikel 3 - Rechtsnormen 

Conform de hiërarchie van de rechtsnormen is het arbeidsreglement ondergeschikt aan het 
administratief statuut en de bezoldigingsregeling voor personeelsleden, evenals aan de wetgeving 
betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
 
Artikel 4 - Wederzijdse verplichtingen  

De werkgever en de werknemers zijn gebonden aan de bepalingen uit onderhavig arbeidsreglement 
en zijn ertoe gehouden deze toe te passen. 
 
Artikel 5 - Onthaal van de werknemer 

De nieuwe werknemer wordt door de dienst HRM, die hem een onthaalbrochure overhandigt, samen 
met de verantwoordelijke van de afdeling waar hij aan de slag zal gaan, onthaald zodat een optimale 
aanpassing aan de arbeidsomgeving kan worden gewaarborgd. Er wordt een referentiepersoon 
aangesteld die, met het oog op een vlotte professionele integratie, het nieuwe personeelslid zal 
begeleiden.  
Elke nieuwe werknemer ontvangt een exemplaar van onderhavig arbeidsreglement. Hij verbindt er 
zich toe alle voorwaarden ervan te aanvaarden onder voorbehoud van die voorwaarden die omwille 
van wettelijke bepalingen zouden kunnen worden gewijzigd. De algemene statutaire bepalingen zijn 
zonder meer van toepassing. 
 
Artikel 6 - Indienstneming 

Voor indienstneming moet elk personeelslid alle conform de sociale wetten en statuten benodigde 
inlichtingen aanleveren. De werknemer verbindt er zich tevens toe onverwijld alle wijzigingen met 
betrekking tot de gezinstoestand of -samenstelling te melden, evenals alle adreswijzigingen 
(domicilie of werkelijke verblijfplaats). 
Het gemeentebestuur en het OCMW verbinden er zich toe het vertrouwelijke karakter van die 
gegevens na te leven. 
In het kader van de wet van 08/12/1992 heeft de werknemer het recht om bij de dienst HRM de 
persoonsgegevens die in het kader van het beheer van zijn administratief dossier werden verzameld, 
in te kijken en indien nodig rechtzetting ervan te vragen. 
 
De arbeidsovereenkomst wordt (voor arbeidscontractanten) ten laatste gesloten bij de 
indiensttreding. 
Elke nieuwe medewerker moet, voor indiensttreding en ten laatste binnen een termijn van twee 
weken na aanwerving, een medisch onderzoek ondergaan bij de dienst voor arbeidsgeneeskunde. 
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DEEL 3: ARBEIDSDUUR 
 

Artikel 7  

De wekelijkse voltijdse arbeidsduur is als volgt bepaald:  

- de normale voltijdse arbeidsregeling bedraagt op jaarbasis 1.976 uur of 38 uur per 
week 

- het jaarlijks aantal te presteren uren met toepassing van de zomerdienst blijft, 
conform het besluit van de Gemeenteraad van 21 mei 1992 (Ref.: 92/05/21/A/17) 
behouden en meer bepaald 1.912 uur.  

 
In toepassing van artikel 42 van de organieke wet op de OCMW's van 08/07/1976 is het aantal te 
presteren uren bij het OCMW identiek. 
Uitgaande van de 38-uren week met compensatieverlof (1.976 uur - 1.912 uur = 64 uur) of op basis 
van een verschoven uurrooster waarbij rekening wordt gehouden met de openingsuren voor het 
publiek van de betrokken instellingen of met de noodwendigheden van de dienst, wordt volgens in 
de bijlage bepaalde modaliteiten een bijzondere uurregeling vastgelegd. 
 
Toekenningsmodaliteiten voor compensatieverlof voor de 64 uur (pro rata voor deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten)  
Bij de indiensttreding heeft het nieuwe personeelslid recht op compensatieverlof pro rata het aantal 
te presteren maanden in het lopende jaar. Bij statuutswijziging wordt het compensatieverlof recht 
evenredig berekend volgens de prestaties van het lopende jaar. 
Bij meer dan een maand doorlopende afwezigheid (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof) 
wordt het compensatieverlof van het volgende jaar proportioneel verminderd met de periode die 
deze maand overschrijdt. 
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DEEL 4: ARBEIDSTIJDREGELINGEN 
 

Artikel 8.1 - Arbeidstijdregeling van het gemeentebestuur (de uurregelingen staan vermeld in de 

bijlage bij Deel 2 van onderhavig reglement) 

 
A. ALGEMENE UURREGELINGEN 

- A1. Prikklok en flexibele werktijdregelingen 
- A2. Deeltijdse prestaties: technisch en administratief personeel 
- A3. Deeltijdse prestaties: arbeiders 

 
B. SPECIFIEKE UURREGELINGEN 

- B1. Uurregeling arbeidsprestaties gemeenschapswachten 
- B2. Uurregeling arbeidsprestaties Nederlandstalige cultuurbeleidscoördinator 
- B3. Uurregeling arbeidsprestaties in huiswerkscholen 
- B4. Uurregeling arbeidsprestaties schoonmaakpersoneel scholen 
- B5. Uurregeling arbeidsprestaties van de schoolconciërges  
- B6. Uurregeling arbeidsprestaties in het kader van kinderopvang 
- B7. Uurregeling voor algemene bewaking in de gemeenteschool "Les Glycinnes" 
- B8. Uurregeling in de Franstalige bibliotheek 
- B9. Uurregeling in de Nederlandstalige bibliotheek 
- B11. Uurregeling voor het bewakingspersoneel in de scholen  
- B12. Uurregeling voor vakantiepleinen 
- B13. Uurregeling voor het administratief personeel van de Franstalige muziekacademie 
- B14. Uurregeling voor het administratief personeel van de Nederlandstalige muziekacademie 
- B15. Uurregeling voor het personeel in dienst voor het project "Onthaal van de Kinderen 

buiten de Schooluren - Coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens hun vrije tijd 
(OVT-coördinatie)" 

- B16. Uurregeling voor het bewakingspersoneel in de sporthal 
 
Artikel 8.2 - Arbeidstijdregeling van het OCMW (de uurregelingen staan vermeld in bijlage 1B van 

onderhavig reglement) 

De uurregelingen zijn als volgt vastgelegd: 
 
ALGEMENE ADMINISTRATIE, met inbegrip van 

Zie bijlage 1A:  de afdelingen secretariaat, Human Resource Management, 
ontvangsten, financiële zaken en aankopen, kabinet van de 
Voorzitter, Cel Onderzoek en Ontwikkeling, IDPBW dienst. 

Zie bijlage 1B: het departement sociale zaken: directie, polyvalente sociale dienst, 
socioprofessionele inschakeling en Cel artikel 60, schuldbemiddeling, 
Cel energie, Cel huisvesting, gezinszorg en coördinatiedienst, Cel 
administratie. 

 
DEPARTEMENT ZORGINSTELLINGEN: 

Zie bijlage 1C: RO /RVT: de algemene directie, de sociale dienst, de dienst 
administratie, de dienst animatie, de verpleegdienst, de 
paramedische dienst, het logistieke personeel 

Zie bijlage 1D: DAGVERZORGINGSCENTRUM: de verpleegdienst, de paramedische 
dienst. 
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DEPARTEMENT HOSPITALITY 
Zie bijlage 1E:     de directie, de dienst diëtetiek, de keuken, de onderhoudsdienst, de 

technische dienst, de linnendienst. 
Artikel 8.3 

De werknemer is ertoe gehouden de werkkleding te dragen bij het prikken bij aanvang van de dienst. 
Het prikken gebeurt met de prikkaart of via een computertool volgens de bijzonderheden van de 
dienst. Na het prikken bij aanvang van de dienst is het personeelslid ertoe gehouden ogenblikkelijk 
de werkdag aan te vangen.  De prestaties worden afgesloten met het prikken bij het einde van de 
dienst. Omkleden en douchen gebeurt buiten de diensturen. 
 
Artikel 9 - Respecteren van de arbeidsuren 

De arbeidsuren moeten door alle personeelsleden strikt worden nageleefd. Niet-naleving van de 
afgesproken arbeidsuren kan aanleiding geven tot het toepassen van sancties. 
De aanwezigheidsduur van een personeelslid wordt gemeten aan de hand van de prikklok of het 
computersysteem van het gemeentebestuur of van het OCMW. 
 
Het is verboden om in de plaats van een collega te prikken. Inbreuken of pogingen tot fraude met 
betrekking tot deze bepaling worden gezien als een ernstige fout en geven aanleiding tot een 
overeenkomstige sanctie.  
 
Verzoeken tot afwijking van de normale uurregelingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Gemeentesecretaris en de OCMW-secretaris van Sint-Agatha-Berchem via het diensthoofd of 
departementshoofd. Dergelijke verzoeken moeten zijn gemotiveerd. 
 
Collectieve wijzigingen van de arbeidsuren worden ter discussie voorgelegd aan het Overleg- en 
Onderhandelingscomité. 
 
Tijdens de arbeidsuren is privéwerk verboden. 
Bij niet-naleving van die bepaling wordt de op die manier verloren arbeidstijd niet beschouwd als 
zijnde gepresteerd, onder voorbehoud van alle andere eventuele sancties of tuchtmaatregelen. 
 
Artikel 10 - Verantwoording van de afwezigheid van het werk 

Personeelsleden die het werk niet kunnen aanvangen om redenen buiten hun wil om, moeten 
onverwijld hun diensthoofd of een hiërarchische meerdere (en niet een collega) via telefoon of enig 
ander communicatiemiddel in kennis stellen van de vertraging of afwezigheid behalve bij overmacht. 
 
De rechtstreekse chef of hiërarchische meerdere is ertoe gehouden de dienst HRM in kennis te 
stellen van elke afwezigheid die hij of zij vaststelt. Dit moet in de mate van het mogelijke voor 
aanvang van de arbeidstijd gebeuren en ten laatste op het tijdstip dat de werknemer verwacht wordt 
zijn prestaties aan te vangen. Bij gezondheidsproblemen moet de werknemer, wanneer hij zich niet 
thuis bevindt, de plaats opgeven waar hij wordt verzorgd zodat de controle kan plaatsvinden. 
 
De verwachte duur van de vertraging of afwezigheid moet aan het diensthoofd of de directie worden 
meegedeeld zodra het personeelslid hier kennis van heeft of ze kan inschatten. 
 
Het bewijs van de oorzaak van de vertraging of afwezigheid kan met alle middelen worden geleverd 
(met inbegrip van getuigen). 
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Personeelsleden die de arbeid uitzonderlijk staken voor het einde van de dag moeten hiervoor de 
voorafgaande toelating hebben gekregen van het diensthoofd. 
 
De werknemer die onder die omstandigheden de dienst verlaat: 

- neemt hiervoor uren van de jaarlijkse vakantie op die eventueel kunnen worden omgezet in 
verlof om sociale redenen; 

- of heeft de toelating van de arbeidsgeneesheer om de arbeidsplek te verlaten om 
gezondheidsredenen (In die gevallen brengt hij zijn rechtstreekse chef of de 
verantwoordelijke van het departement hiervan vooraf op de hoogte); 

- of, bij ziekte: zie de procedure in bijlage. 
 
In die twee laatste gevallen wordt de begonnen arbeidsdag niet aangestipt als ziekteverlof, maar 
wordt die gelijkgeschakeld met een arbeidsdag. 

 
2. Niet-gerechtvaardigde vertragingen en afwezigheden worden gesanctioneerd. 
 
Artikel 11 - Ziekte of ongeval 

Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval is de werknemer ertoe gehouden zich te houden aan het 
reglement met betrekking tot afwezigheden wegens ziekte in de bijlage bij Deel 3 van onderhavig 
arbeidsreglement. 
 
Artikel 12 - Bijzondere regels die bij afwezigheid wegens arbeidsongeval of ongeval  op weg naar 

het werk moeten worden nageleefd 

Personeelsleden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk 
moeten dit verplicht melden binnen een termijn van 48 uur aan de dienst HRM. 
Personeelsleden die zich in de onmogelijkheid bevinden om zich te verplaatsen moeten de dienst 
HRM hiervan in kennis stellen via een derde en het medisch attest of de aangifte van arbeidsongeval 
nasturen. 
Het personeelslid ziet erop toe de aangifte van het arbeidsongeval aan de hand van het formulier dat 
hem door de dienst HRM wordt overhandigd of toegestuurd, binnen een termijn van twee 
werkdagen na ontvangst van het betrokken document, te laten invullen door de arts die hem de 
eerste zorgen heeft toegediend. 
Het personeelslid is verplicht in te gaan op de uitnodigingen van de arts die door de 
verzekeringsmaatschappij is aangesteld. 
De medewerker die via een arbeidsovereenkomst is gebonden moet, om zijn rechten te vrijwaren, 
zijn ziekenfonds ogenblikkelijk in kennis stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. 
 
Het Gemeentebestuur en het OCMW moeten het bepaalde in de Arbeidsongevallenwet voor 
overheidspersoneel (wet van 3 juli 1967) naleven. 
 
Volgende procedure dient daarbij te worden nageleefd: 

1. Invullen van het formulier voor de aangifte van het arbeidsongeval: de werknemer moet die 
aangifte binnen en termijn van 48 uur indienen. Die aangifte moet door het personeelslid of 
met de hulp van de dienst HRM worden ingevuld. Indien om ernstige medische redenen hij 
niet in staat is om de aangifte in te vullen, kan dit gebeuren door een derde die bij het 
ongeval aanwezig was. Een deel van de aangifte wordt ook ingevuld door de 
preventieadviseur. 

2. De werkgever beschikt over een termijn van 8 dagen om de aangifte over te maken aan de 
verzekeringsmaatschappij (art. 62 van de wet). 
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3. Zodra de aangifte is overgemaakt, beschikt de verzekeraar over een termijn van maximaal 30 
dagen om uitspraak te doen over de zaak. 

 
Opdat een ongeval door de verzekeraar zou worden aanvaard, moet het ongeval volgende 
kenmerken vertonen (wet van 10/04/1971): 

- het ongeval moet zich voordoen  
- tijdens het uitvoeren van het werk 
- het gevolg zijn van de uitvoering van dat werk 
- en een letsel veroorzaken 

 
De werknemer wordt vervolgens door de arts van de verzekeringsmaatschappij uitgenodigd die hem 
naar de omstandigheden van het ongeval zal vragen. Die versie mag niet afwijken van de versie in de 
aangifte. 
 
Artikel 13 - Ongevallen veroorzaakt door derden 

Bij een ongeval veroorzaakt door een derde behoudt het personeelslid zijn loon binnen de 
beperkingen van de reglementaire bepalingen. 
Conform artikel 14 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector, treden het OCMW, de Gemeente of de verzekeringsmaatschappij van rechtswege in 
alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die het slachtoffer zou kunnen doen gelden tegen de 
persoon die verantwoordelijk is voor het arbeidsongeval of de beroepsziekte tot het bedrag van de 
bezoldiging uitgekeerd gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid. 
Het personeelslid deelt de dienst HRM zo snel mogelijk na het ongeval alle nodige inlichtingen mee 
die de dienst in staat zouden kunnen stellen om de kosten die voortvloeien uit het ongeval te 
verhalen bij die aansprakelijke derde of bij zijn verzekeringsmaatschappij. 
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DEEL 5: RUST EN VAKANTIE 
 

Artikel 14 - Rust en vakantie 

De jaarlijkse vakantie, de feestdagen, de reglementaire en lokale verlofdagen, de 
compensatieverlofdagen, evenals de omstandigheidsverloven, de afwezigheden en het onbetaalde 
verlof, de loopbaanonderbrekingen of enige andere vorm van onbetaald verlof worden bepaald 
conform de verlofregeling in de bijlage bij Deel 3. 
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DEEL 6: AFFECTATIE - MOBILITEIT 
 

Artikel 15 - Affectatie - Mobiliteit 

In het licht van zijn functies moet elke werknemer de taken uitvoeren die hem door zijn hiërarchische 
meerdere worden toebedeeld.  De directie kan de affectatie van om het even welk personeelslid op 
ieder moment binnen de dienst of de instelling wijzigen in het belang van de goede werking van het 
geheel van de diensten, bijvoorbeeld om afwezigheden in een bepaalde dienst op te vangen of om 
het hoofd te bieden aan een tijdelijke verhoging van de werkdruk in deze of gene dienst, etc. De 
dienst HRM ziet er samen met het Departementshoofd op toe dat het betrokken personeelslid wordt 
geïnformeerd over de uit te voeren taken. 
 
Ambtshalve mobiliteit 
De gemeente en het OCMW passen KB 490 van 31/12/1986 toe waarbij gemeenten en openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn verplicht zijn om ambtshalve personeelsleden die eenzelfde 
werkgebied hebben onderling uit te wisselen. 
Bedoeling van dit besluit bestaat erin om de mobiliteit te veralgemenen zodat een vast benoemd 
personeelslid, stagiair of contractuele medewerker in overtal of wiens betrekking werd opgeheven, 
kan worden overgeplaatst of eventueel bevorderd in een betrekking die hem wordt toegewezen in 
het OCMW of bij de gemeente binnen zijn werkgebied in de mate dat hij voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden van de openstaande betrekking. 
Dit besluit is van toepassing voor vast benoemde personeelsleden, stagiairs met uitzondering van:    

- secretarissen en ontvangers; 
- titularissen die eigen zijn aan elke administratie; 
- bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden. 

 
Voorwaarden voor de ambtshalve mobiliteit:  

- enkel personeelsleden in overtal (ten opzichte van het kader) of wier betrekking werd 
opgeheven komen in aanmerking; 

- vacante wervingsbetrekking of bevorderingsbetrekking in de andere administratie; 
- het personeelslid moet voldoen aan de voorwaarden voor de vacante betrekking; 
- de ambtshalve mobiliteit kan slechts worden doorgevoerd mits de voorafgaande 

goedkeuring door de respectieve Raden. 
 
De overgeplaatste personeelsleden behouden hun anciënniteit wat betreft graad, niveau en dienst 
die ze op het moment van de overplaatsing hadden verworven. 
 
Vrijwillige mobiliteit 
De gemeente en het OCMW passen koninklijk besluit 519 van 31/03/1987 toe tot regeling van de 
vrijwillige mobiliteit tussen de statutaire personeelsleden van de gemeenten en openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn die eenzelfde werkgebied hebben. 
 
Het personeel (vast benoemd, stagiair), met inbegrip van titularissen van wettelijke graden, kan op 
eigen verzoek worden overgeplaatst en binnen het bepaalde van het bovenvermelde KB, in een 
wervingsbetrekking of bevorderingsbetrekking in de andere administratie. 
Vrijwillige mobiliteit kan echter niet:    

- bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden; 
- voor titularissen van betrekkingen die typisch eigen zijn aan de gemeente of het Openbaar 

Centrum voor Maatschappelijk Welzijn; 
- zonder de voorafgaande goedkeuring door de respectieve Raden. 
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DEEL 7: LOON 
 

Artikel 16 - Loon 

De bezoldigingsregeling van het OCMW en van de gemeente Sint-Agatha-Berchem bepaalt het 
bedrag van het loon dat van toepassing is voor de verschillende personeelsleden. 
 
Artikel 17 - Periodiciteit van de uitbetaling van de lonen of wedden 

Uitbetaling gebeurt aan het eind van de maand voor stagelopende of contractuele personeelsleden 
en vooruit voor vast benoemde ambtenaren. Het loon of de wedde van een contractueel 
personeelslid wordt maandelijks betaald ten laatste op de 1ste dag van de maand volgend op de 
maand waarin de prestaties werden geleverd. 
 

Artikel 18 - Betalingswijze 

Betaling gebeurt op een rekening bij een financiële instelling naar keuze van het personeelslid. Bij 
elke betaling van loon of wedde ontvangt het personeelslid een individuele afrekening van het 
uitbetaalde loon onder vertrouwelijke omslag of in elektronisch formaat. Het personeelslid kan bij de 
dienst HRM terecht voor nadere informatie rond zijn loon. 
Bij vertrek wordt het nog verschuldigde loon zo snel mogelijk uitbetaald en ten laatste aan het eind 
van de maand volgend op het vertrek. 
 
Artikel 19 - Inhoudingen op lonen of wedden 

Inhoudingen op lonen of wedden kunnen uitsluitend in uitvoering van de wettelijke voorschriften 
met betrekking tot de bescherming van het loon en de regels op het gebied van loonbeslag en 
loonoverdracht. Het personeelslid dat te maken krijgt met loonbeslag wordt hiervan in kennis 
gesteld. 
Bij regularisatie van onterecht uitbetaald loon wordt het personeelslid hiervan in kennis gesteld.  De 
werknemer verbindt er zich toe onterecht toegekende bedragen ogenblikkelijk terug te betalen. 
Tussen werkgever en ambtenaar wordt een terugbetalingsplan uitgewerkt dat in een 
afbetalingsovereenkomst wordt gedefinieerd conform de voorschriften van de wet van 12 april 1965 
waarin staat bepaald dat de verschillende terugbetalingsbedragen niet groter mogen zijn dan 1/5e 
van het loon van het personeelslid. 
 
Artikel 20 - Inlichtingen en documenten met betrekking tot de situatie van de werknemer 

Met betrekking tot inlichtingen over hun persoonlijke situatie, evenals de toepassing van de 
personeelsstatuten, het verlofstelsel en andere informatie kunnen ambtenaren terecht bij de dienst 
HRM. 
Inlichtingenbladen voor de ziekenfondsen en andere documenten die door de werkgever moeten 
worden ingevuld, worden, eventueel via het diensthoofd, aan de dienst HRM overgemaakt. 
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DEEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMERS 
 
Artikel 21.1  
De werknemer is ertoe gehouden alle regels op het gebied van welvoeglijkheid, goede zeden en 
beleefdheid in acht te nemen. 

 
Artikel 21.2  
Dit impliceert ook een zich onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen 
van eenieder met menselijke waardigheid, met respect voor hun gevoelens en overtuiging. Elke vorm 
van verbaal racisme of discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, herkomst, afkomst, 
nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, overtuiging en geloof is verboden en leidt tot 
tuchtstraffen. 
 
Artikel 21.3 
Personeelsleden wordt gevraagd om in hun gedrag en gedragingen neutraal te zijn op politiek, 
filosofisch en religieus vlak. Woorden, daden of kentekens in strijd met deze bepaling, zijn verboden. 
Zo draagt een personeelslid geen enkel zichtbaar symbool dat verwijst naar zijn religieuze, 
filosofische of politieke overtuiging of enig ander teken dat de naleving van de neutraliteit in het 
gedrang zou kunnen brengen. 
 
Artikel 21.4 
Bovenvermelde bepaling is niet alleen van toepassing voor personeelsleden, maar evenzeer voor al 
wie bij het gemeentebestuur of het OCMW werkt onder een samenwerkingsovereenkomst (stage, 
vrijwilliger of andere). 
 
Artikel 22 - Plichten, verplichtingen en onverenigbaarheden 

1. De ambtenaren zijn ertoe gehouden de verplichtingen van de dienst die hen worden 
opgelegd persoonlijk en nauwgezet na te leven. 
Ze voeren de opdrachten van de dienst stipt uit en vervullen hun taak met de nodige ijver en 
precisie. Ze moeten elkaar helpen in de mate dat dit in het belang van de dienst is vereist. 
Behoudens behoorlijk gerechtvaardigde hoogdringendheid mogen ze de uitoefening van hun 
functies niet zonder voorafgaande toelating opschorten. 
Ze zijn gehouden tot zeer strikte beleefdheid zowel in hun werkbetrekkingen met hun 
hiërarchische meerderen, collega's of ondergeschikten als in hun betrekkingen met het 
publiek. Ze moeten zowel binnen de dienst als in hun privéleven alles vermijden dat het 
vertrouwen van het publiek in hen zou kunnen beschamen of de eer en waardigheid van hun 
functie in het gedrang zou kunnen brengen. 
Ze mogen geen activiteiten uitoefenen die indruisen tegen de Grondwet, de wetten van het 
Belgische volk of de waardigheid van de gevestigde overheden. 

 
2. De werknemer is ertoe gehouden de verschillende rechts-, moraal- beleefdheids- en 

welvoegelijkheidsregels in acht te nemen.  Hij dient zich te onthouden van alles wat de 
gevoelens en overtuigingen van anderen kan kwetsen. Dit impliceert ook een zich onthouden 
van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van eenieder met menselijke 
waardigheid. Elke vorm van verbaal racisme of discriminatie op basis van geslacht, 
huidskleur, herkomst, afkomst, nationaliteit, en overtuiging is verboden en leidt tot 
tuchtstraffen.    
 

3. Artikel 458 van het Strafwetboek wordt strikt toegepast: "Geneesheren, heelkundigen, 
officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit 
hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en 
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deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een 
parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet 
hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht 
dagen tot zes maanden en met een geldboete van twee euro en achtenveertig cent tot 
twaalf euro en negenendertig cent. 

 
4. Het is verboden feiten of informatie te onthullen die betrekking hebben op de nationale 

veiligheid, op de bescherming van de openbare orde, op de financiële belangen van de 
overheid, op het voorkomen van strafbare feiten, op het medisch geheim, op het 
vertrouwelijke karakter inherent aan zijn functie, op de rechten en vrijheden van de burger, 
en in het bijzonder het recht op privacy, op feiten die betrekking hebben op de voorbereiding 
en de uitvoering van deze of gene beslissing.  
 

5. Ambtenaren hebben recht op informatie, voortgezette opleiding en op beroepsopleiding met 
betrekking tot alle nuttige aspecten in het kader van de uitoefening van hun taak en om te 
voldoen aan de evaluatiecriteria. 
Elke ambtenaar heeft het recht zijn persoonlijk dossier te raadplegen. De ambtenaar of zijn 
advocaat heeft het recht om een kopie van het dossier te krijgen of het hem te laten 
toesturen. Het versturen gebeurt per ter post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. 
 

6. Onverminderd het recht op de vrijheid van meningsuiting vervullen de ambtenaren hun 
functie loyaal en integer onder het gezag van hun hiërarchische meerderen die 
verantwoordelijk zijn voor de opdrachten die zij geven.  
Zij moeten erop toezien dat  dat de handelingen die zij stellen en hun gedrag waarvan zij blijk 
geven bij de uitvoering van hun taken in overeenstemming zijn met de geldende wetten en 
reglementen, de richtlijnen van de overheid waaronder zij ressorteren  en overwegingen van 
billijkheid en doelmatigheid;  
De ambtenaren staan tegenover hun hiërarchische meerderen in voor de behoorlijke 
werking van de diensten waarvan de leiding hun is opgedragen en de taken die hen worden 
toegewezen. 
De hiërarchische meerderen zijn bijgevolg verplicht alle misbruiken, nalatigheden of 
overtredingen der wetten, reglementen en besluiten die ze bij het uitoefenen van hun 
functies vaststellen te beteugelen of te melden.  
Het is hun verboden rechtstreeks of door tussenpersoon, zelfs buiten hun functies maar uit 
hoofde ervan, giften, gratificaties of om het even welke voordelen te vragen, te eisen of te 
ontvangen. 
 

7. De ambtenaren bejegenen de gebruikers van hun diensten met respect en begrip en zonder 
enige vorm van discriminatie. 

 
8. Het is de ambtenaar verboden om informatie of gegevens door te spelen aan om het even 

wie waar hij toegang toe had uit hoofde van zijn functie binnen de administratie of om deze 
gegevens voor persoonlijk profijt aan te wenden. 

 
9. Wanneer de werknemer bij de uitoefening van zijn functie de werkgever of derden schade 

berokkent, is de ambtenaar enkel aansprakelijk voor zijn bedrog (bedrieglijke handelingen 
om iemand te misleiden om zo zijn goedkeuring te verkrijgen) of zijn zware fout (een ernstige 
fout houdt een zekere ernst in die de het onmogelijk maakt om de arbeidsbetrekkingen voort 
te zetten en een zware fout is een fout die uitzonderlijk ernstig is en de bedoeling heeft om 
schade te berokkenen). Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder 
gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Bij door de werknemer aangerichte schade als gevolg van 
diefstal, zware fout of lichte fout van gewoonlijke aard kunnen hem vergeldingen of 
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schadevergoedingen worden gevraagd Die vergeldingen of schadevergoedingen worden in 
onderling overleg met de werknemer of bij vonnis van de rechtbank bepaald en kunnen, mits 
naleving van de wettelijke bepalingen, op zijn loon worden ingehouden. 

 
10. De werknemer is ertoe gehouden zijn werkgever in kennis te stellen van gebreken die hij aan 

het materiaal dat hem ter beschikking wordt gesteld te melden. 
 
11. Werknemers moeten het gebruik van materiaal (informatica, gsm, gereedschap, 

werkkleding, ...) dat hen door de werkgever ter beschikking wordt gesteld, beperken tot de 
professionele doeleinden en de aan het gebruik ervan inherente voorschriften naleven. Bij 
stopzetting van de arbeidsovereenkomst is hij ertoe gehouden het materiaal terug te geven 
aan het OCMW of de Gemeente en de eventuele inherente kosten af te rekenen. 

 
12. De personeelsleden mogen, hetzij zelf, hetzij door middel van een tussenpersoon, geen 

enkele bezigheid verrichten die kan schaden aan het vervullen van hun ambtsplichten of met 
de waardigheid van het ambt in strijd is.  
Bovendien mogen de personeelsleden geen enkele zelfs onbezoldigde opdracht of dienst in 
particuliere zaken met winstoogmerk volbrengen. 
Elke afwijking ter zake wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-Raad of het College 
van Burgemeester en Schepenen die oordeelt over de eventuele incompatibiliteit waarvan 
sprake in bovenvermeld lid en meer bepaald waar het om het beheer van familiebelangen 
gaat of wanneer de functie niet voltijds binnen het OCMW of de Gemeente wordt 
uitgeoefend. Bij misbruik kan de afwijking worden herroepen.  
 

13. Het is de personeelsleden verboden om te roken.   
 

14. Op de werkplek (ateliers, kantoren, voertuigen, sanitair, vestiaires, ...) is het verboden 
alcoholische dranken te gebruiken of er zich onder invloed van alcohol te bevinden of enig 
andere psychotrope stof waarvan het gebruik niet medisch is verantwoord. De 
arbeidsgeneesheer of zijn vervanger controleert de arbeidsgeschiktheid. Zo ook is het tijdens 
de arbeidsuren verboden  om alcoholische dranken te gebruiken in drankgelegenheden. 
Het departementshoofd kan ter zake vrijstellingen verlenen.  
Het leidinggevend personeel of het personeel dat instaat voor het toezicht heeft het recht 
om vast te stellen dat een bepaald personeelslid dat zich op het werk aandient duidelijk niet 
in staat is om te werken en hem te verbieden het werk aan te vatten. De personeelsdienst 
wordt ogenblikkelijk schriftelijk op de hoogte gebracht van de situatie. Indien nodig wordt de 
controle uitgeoefend door de arbeidsgeneesheer. 
 

15. Geen enkele persoon vreemd aan de dienst mag door een personeelslid worden toegelaten 
op de werkplek. 

 
16. Het personeel is verplicht zich aan te dienen in gepaste kleding. Personeelsleden wordt 

gevraagd om in hun gedrag en gedragingen neutraal te zijn op politiek, filosofisch en religieus 
vlak. Woorden, daden of kentekens in strijd met deze bepaling, zijn verboden. Zo draagt een 
personeelslid geen enkel zichtbaar symbool dat verwijst naar zijn religieuze, filosofische of 
politieke overtuiging of enig ander teken dat de naleving van de neutraliteit in het gedrang 
zou kunnen brengen. 

 
17. Alle personeelsleden zien er in hun betrekkingen met het publiek en de andere 

personeelsleden op toe een serene, harmonieuze en valoriserende sfeer te onderhouden. Ze 
gedragen zich ten aanzien van de anderen met respect. 
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18. Zoals bepaald in artikel 10 van de wet van 24 december 1993 waarbij het ieder ambtenaar, 
openbare gezagdrager of ieder ander natuurlijk of rechtspersoon belast met een openbare 
dienst is verboden, op welke wijze ook, tussen te komen bij de gunning van en het toezicht 
op de uitvoering van een overheidsopdracht van zodra hij persoonlijk of via een 
tussenpersoon, belangen heeft in één van de inschrijvende ondernemingen. 
 

Artikel 23 - Gebruik en onderhoud van materiaal 

Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het gebruik, het onderhoud en de instandhouding van 
materiaal, gereedschap, apparaten en grondstoffen die hem ter beschikking worden gesteld. 
De werknemers zijn ertoe gehouden hun arbeidsplek in goede staat van netheid te houden. 
Verkwisting, vernieling of vrijwillige beschadiging moeten door de werknemer worden vergoed 
conform de wetten op de arbeidsovereenkomsten onverminderd eventueel verhaal bij de bevoegde 
rechtbanken. 
De werknemer kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor slijtage of breuk, pech of 
enig ander defect als gevolg van normaal gebruik van de zaak. 
 

Artikel 24 - Geschillen 

Personeelsleden richten hun eventuele klachten of aanbevelingen aan de bevoegde overheid via 
hiërarchische weg. Indien het hieraan gegeven gevolg hen niet voldoende lijkt, kunnen zij zich 
rechtstreeks tot de secretarissen wenden.  
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DEEL 9: TUCHTREGELING 
 

Artikel 25 - Voor arbeidscontractanten gelden de voorschriften van de wet van 3 juli 1978 "De 

arbeidsovereenkomst in het algemeen". 

 
Er mag echter geen enkele tuchtstraf worden uitgesproken zonder dat de arbeidscontractant werd 
gehoord wat betreft zijn verweermiddelen met betrekking tot alle te zijnen laste gelegde feiten. De 
betrokkene kan zich laten bijstaan door een raadsman naar eigen keuze. 
 
Artikel 26 - Voor  statutaire ambtenaren  

De volgende tuchtstraffen zoals bepaald in art. 283 van de Nieuwe Gemeentewet (NG) kunnen om 
volgende redenen worden opgelegd: 

1. tekortkomingen aan de beroepsplichten; 
2. handelingen die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen; 
3. overtredingen van het verbod zoals bepaald in artikelen 27, 68, par. 1, 70 

 
TUCHTSTRAFFEN 
 
De volgende tuchtstraffen kunnen aan de personeelsleden van de gemeente worden opgelegd: 
 

1° Lichte straffen: 
- de waarschuwing; 
- de berisping; 

2° Zware straffen: 
- de inhouding van wedde; 
- de schorsing; 
- de terugzetting in graad; 

3° Maximumstraffen: 
- het ontslag van ambtswege; 
- de afzetting.  

 
De gemeente of het OCMW waarborgen de betrokkene een netto wedde gelijk aan het bedrag van 
het leefloon zoals bepaald krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op een 
bestaansminimum. 
 
Bij deeltijdse prestaties wordt dit bedrag evenredig met de omvang van de prestaties beperkt. 
 
De schorsing bij wijze van straf wordt uitgesproken voor ten hoogste drie maanden. 
 
De schorsing bij wijze van straf heeft, zolang zij duurt, verlies van wedde tot gevolg.  
 
De gemeente of het OCMW waarborgen de betrokkene een netto wedde gelijk aan het bedrag van 
het leefloon zoals bepaald krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op een 
bestaansminimum. 
 
Bij deeltijdse prestaties wordt dit bedrag evenredig met de omvang van de prestaties beperkt. 
 
De terugzetting in graad bestaat in de toekenning van een graad waaraan een lagere weddeschaal 
verbonden is of die in de hiërarchie een lagere rang inneemt. 
In ieder geval moet de graad waarin de terugzetting plaats heeft, voorkomen in de hiërarchische 
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rangschikking van de graden van de personeelsformatie waartoe de betrokkene behoort. 
 
De terugzetting in graad is niet van toepassing op de gemeentesecretaris of de OCMW-secretaris, de 
adjunct-secretaris, de plaatselijke ontvanger, de gewestelijke ontvanger. 
 
Bevoegde overheid 
 
Op verslag van de gemeentesecretaris kan de Gemeenteraad of het OCMW aan de door de 
gemeente bezoldigde personeelsleden, wier benoeming aan de gemeenteoverheid opgedragen is, de 
tuchtstraffen vermeld in art. 283 (NG) opleggen.  
 
Op verslag van de gemeentesecretaris kan het College van Burgemeester en Schepenen of de 
OCMW-raad aan de door de gemeente of het OCMW bezoldigde personeelsleden, wier benoeming 
aan de gemeenteoverheid opgedragen is, de tuchtstraffen waarschuwing, berisping, inhouding van 
wedde en schorsing voor een termijn van ten hoogste één maand opleggen. 
 
De Gemeentesecretaris kan aan de door de gemeente bezoldigde personeelsleden, wier benoeming 
aan de gemeenteoverheid opgedragen is, de tuchtstraffen waarschuwing en berisping opleggen. 
Het eerste lid is niet van toepassing op de adjunct-gemeentesecretaris en de gemeenteontvanger. 
 
De Gemeentesecretaris brengt het College of de OCMW-raad op de hoogte van zijn voornemen om 
een tuchtprocedure zoals bepaald in het eerste lid op te starten. 
 
Procedure 
 
Geen enkele tuchtstraf mag worden opgelegd dan nadat het personeelslid in zijn middelen van 
verdediging gehoord is over alle feiten die hem ten laste gelegd worden door de overheid die haar 
uitspreekt. 
 
Tijdens het verloop van de procedure mag de betrokkene zich laten bijstaan door een verdediger van 
zijn keuze. 
 
Voorafgaandelijk aan de hoorzitting stelt de tuchtoverheid een tuchtdossier samen. 
 
Het tuchtdossier bevat alle stukken die betrekking hebben op de ten laste gelegde feiten. 
 
Ten minste twaalf werkdagen vóór zijn verschijning wordt de betrokkene opgeroepen voor de 
hoorzitting, hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij door afgifte van de oproepingsbrief 
tegen ontvangstbewijs. 
In de oproeping dient melding te worden gemaakt van: 
 

1. al de ten laste gelegde feiten; 
2. het feit dat een tuchtstraf wordt overwogen en dat een tuchtdossier is aangelegd; 
3. plaats, dag en uur van de hoorzitting; 
4. het recht van de betrokkene zich te laten bijstaan door een verdediger van zijn keuze; 
5. de plaats waar en de termijn waarbinnen het tuchtdossier kan worden ingezien; 
6. het recht van de betrokkene de openbaarheid van de hoorzitting te vragen, indien hij voor de 

Gemeenteraad dient te verschijnen; 
7. het recht om het horen van getuigen te vragen alsmede de openbaarheid van dat verhoor. 

 
Vanaf de oproep om voor de tuchtoverheid te verschijnen tot en met de dag vóór de dag van 
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verschijning kunnen de betrokkene en zijn verdediger het tuchtdossier raadplegen en desgewenst de 
verdedigingsmiddelen schriftelijk mededelen aan de tuchtoverheid. 
 
Van de hoorzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat getrouw de verklaringen van de 
gehoorde weergeeft. 
 
Indien het proces-verbaal op het einde van de hoorzitting wordt opgemaakt, wordt er onmiddellijk 
voorlezing van gedaan en wordt de betrokkene verzocht het te ondertekenen. 
 
Indien het proces-verbaal na de hoorzitting wordt opgemaakt, wordt het binnen acht dagen na de 
hoorzitting aan de betrokkene medegedeeld met verzoek het te ondertekenen. 
 
In elk geval kan de betrokkene bij de ondertekening voorbehoud formuleren; indien hij weigert te 
ondertekenen, wordt daarvan melding gemaakt. 
 
Indien de betrokkene schriftelijk afstand heeft gedaan van de hoorzitting, maakt de tuchtoverheid al 
naar gelang het geval een proces-verbaal van afstand of van niet-verschijnen op. 
 
Het proces-verbaal van de hoorzitting, van afstand of van niet-verschijnen bevat de opsomming van 
alle door de wet vereiste procedurehandelingen en vermeldt bij iedere handeling of ze verricht is. 
 
De tuchtoverheid kan ambtshalve of op verzoek van de betrokkene of van zijn verdediger getuigen 
horen. 
 
In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in aanwezigheid van de betrokkene en, op 
diens verzoek en met instemming van de tuchtoverheid, in het openbaar. 
 
De beslissing waarbij de tuchtstraf wordt opgelegd, wordt naar de vorm met redenen omkleed. 
 
Ingeval de gemeenteraad of het OCMW bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de 
hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. 
 
Van de met redenen omklede beslissing wordt zonder verwijl kennis gegeven aan de betrokkene, 
hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij door overhandiging tegen ontvangstbewijs. 
 
Wordt van de beslissing geen kennis gegeven binnen de termijn van tien werkdagen, dan wordt ze als 
ingetrokken beschouwd. Tuchtvervolging voor dezelfde feiten kan niet worden ingesteld. 
 
In de kennisgeving van de beslissing wordt melding gemaakt van de bij de wet bepaalde 
rechtsmiddelen en van de termijn waarbinnen ze uitgeoefend kunnen worden. 
 
Doorhaling van de tuchtstraf 
 
Onverminderd hun uitvoering worden de tuchtstraffen waarschuwing, berisping en inhouding van 
wedde van ambtswege in het persoonlijk dossier van de personeelsleden doorgehaald, na verloop 
van een termijn waarvan de duur is vastgesteld op: 

1. 1 jaar voor de waarschuwing; 
2. 18 maanden voor de berisping; 
3. 3 jaar voor de inhouding van wedde. 

Onverminderd hun uitvoering kunnen de tuchtstraffen schorsing en terugzetting in graad, op verzoek 
van de betrokkene, doorgehaald worden door de overheid die ze heeft uitgesproken na verloop van 
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een termijn waarvan de duur is vastgesteld op: 
 

1. 4 jaar voor de schorsing; 
2. 5 jaar voor de terugzetting in graad. 

 
De tuchtoverheid kan de doorhaling, bedoeld in het 2e lid, alleen weigeren indien nieuwe gegevens 
aan het licht gekomen zijn die van aard zijn dergelijke weigering te rechtvaardigen. 
 
De in het 1e en 2e lid vastgestelde termijn loopt vanaf de datum waarop de tuchtstraf werd 
uitgesproken. 
 
Preventieve schorsing 
 
Wanneer een personeelslid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk vervolgd wordt en zijn aanwezigheid 
onverenigbaar is met het belang van de dienst, kan de betrokkene preventief geschorst worden bij 
wijze van ordemaatregel. 
 
De overheid bevoegd om een tuchtstraf op te leggen is ook bevoegd om preventief te schorsen. 
 
De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van ten hoogste vier maanden. 
 
In geval van strafrechtelijke vervolging kan de overheid deze termijn voor perioden van ten hoogste 
vier maanden verlengen zolang de strafrechtelijke procedure duurt, mits inachtneming van de 
procedure bedoeld in art. 314 (NG).  
 
Indien binnen voormelde termijn geen tuchtstraf wordt opgelegd, vervallen alle effecten van de 
preventieve schorsing. 
 
Wanneer het personeelslid strafrechtelijk of tuchtrechtelijk vervolgd wordt, kan de overheid die de 
preventieve schorsing uitspreekt, beslissen dat die schorsing een inhouding van wedde en een 
ontzegging van de bevorderingsaanspraken in zich houdt. 
 
De inhouding van wedde mag niet meer dan de helft ervan bedragen. 
 
De gemeente of het OCMW waarborgen de betrokkene een netto wedde gelijk aan het bedrag van 
het leefloon zoals bepaald krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op een 
bestaansminimum. 
 
Bij deeltijdse prestaties wordt dit bedrag evenredig met de omvang van de prestaties beperkt. 
 
Vooraleer de overheid een preventieve schorsing kan uitspreken, dient zij de betrokkene te horen in 
overeenstemming met de procedure bedoeld in hoofdstuk V, met dien verstande dat de in art. 301 
(NG) bepaalde termijn van twaalf werkdagen teruggebracht wordt tot vijf werkdagen.  
 
In hoogdringende gevallen kan de overheid de preventieve schorsing onmiddellijk uitspreken, onder 
de verplichting de betrokkene na de uitspraak onverwijld te horen in overeenstemming met de in het 
1ste lid bedoelde procedure. 
Van de beslissing, waarbij de preventieve schorsing wordt uitgesproken, wordt zonder verwijl aan de 
betrokkene kennis gegeven, hetzij bij ter post aangetekende brief hetzij door overhandiging tegen 
ontvangstbewijs. 
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Wordt van de beslissing geen kennis gegeven binnen een termijn van tien werkdagen, dan wordt ze 
als ingetrokken beschouwd. Voor dezelfde feiten kan geen preventieve schorsing worden 
uitgesproken. 
 
Indien aan de tuchtstraf een preventieve schorsing met behoud van de volledige wedde voorafgaat, 
dan gaat de tuchtstraf in op dag dat ze uitgesproken wordt. 
 
Indien, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van wedde en ontzegging van de 
bevorderingsaanspraken, de tuchtstraf waarschuwing of berisping opgelegd wordt, dan gaat de 
tuchtstraf in op de dag dat ze uitgesproken wordt; de preventieve schorsing wordt als ingetrokken 
beschouwd en de ingehouden wedde wordt door de overheid aan de betrokkene terugbetaald. 
 
Indien in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van wedde en ontzegging van de 
bevorderingsaanspraken, de tuchtstraf inhouding van wedde, schorsing, terugzetting in graad, 
ontslag van ambtswege of afzetting opgelegd wordt, dan heeft de tuchtstraf uitwerking ten vroegste 
met ingang van de dag waarop de preventieve schorsing is ingegaan; het bedrag van de tijdens de 
preventieve schorsing ingehouden wedde wordt in mindering gebracht op het bedrag van het 
weddeverlies verbonden aan de tuchtstraf; indien het bedrag van de ingehouden wedde groter is 
dan het bedrag van het weddeverlies verbonden aan de tuchtstraf, wordt het verschil door de 
overheid aan de betrokkene terugbetaald. 
 
Verjaring van de tuchtvordering 
 
De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke vervolging meer instellen na verloop van een termijn van 
zes maanden na de vaststelling of de kennisname van de strafbare feiten. 
 
In geval van strafrechtelijke vervolging voor dezelfde feiten, begint deze termijn te lopen de dag dat 
de tuchtoverheid door de gerechtelijke overheid ervan in kennis gesteld wordt dat er een 
onherroepelijke beslissing uitgesproken is of dat de strafrechtelijke procedure niet voortgezet wordt. 
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DEEL 10: EINDE VAN DE ARBEIDSRELATIE 
 

Artikel 27 - Mogelijkheden tot het beëindigen van arbeidsovereenkomsten 

Personeelsleden die op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen, zijn 
onderworpen aan het bepaalde in de wet van 3/7/1978 en alle besluiten met betrekking tot de 
arbeidsovereenkomsten. Elke partij kan de overeenkomst op elk moment beëindigen, mits naleving 
van een aantal welomschreven modaliteiten. Het ontslag kan gegeven worden door de werkgever of 
door de werknemer. In beide gevallen wordt het woord 'ontslag' gebruikt. Dit ontslag moet in 
principe niet gemotiveerd worden. 

 

Nieuwe ontslagregeling sinds 2014 

 

1) Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014  

 
Voor alle werknemers geldt bij eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur, ongeacht het statuut van bediende of van arbeider, een vaste, bij wet bepaalde 
opzeggingstermijn. Die opzeggingstermijn wordt uitgedrukt in weken. Het gaat hier om vaste 
termijnen waarvan niet kan worden afgeweken; ook niet naar boven toe.  
 
Het gaat daarbij om volgende termijnen: 
 
De eerste vijf jaar: 

 
Per begonnen 
dienstjaar  

Per begonnen periode van 
3 maanden dienst  

Vaste opzeggingstermijn - 
ontslag door werkgever  

Vaste opzeggingstermijn - 
ontslag door werknemer  

 
1ste jaar  

 
1 < 3 maanden anc.  
 
3 < 6 maanden anc. 
 
6 < 9 maanden anc. 
 
9 < 12 maanden anc. 
 

 
2 weken  
 
4 weken  
 
6 weken   
 
7 weken              

 
1 week 
 
2 weken 
 
3 weken 
 
3 weken 

 
2e jaar  
 
 
 
 
 
 
 
 
3e jaar 
 
4e jaar 
 
5e jaar 
 

 
12 < 15 maanden anc.  
 
15 < 18 maanden anc. 
 
18 < 21 maanden anc. 
 
21 < 24 maanden anc. 

 
8 weken  
 
9 weken 
 
10 weken 
 
11 weken 
 
 
12 weken 
 
13 weken 
 
15 weken 

 
4 weken  
 
4 weken 
 
5 weken 
 
5 weken 
 
 
6 weken 
 
6 weken 
 
7 weken 
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Vanaf het 6e jaar anciënniteit: 

 
Per begonnen dienstjaar Vaste opzeggingstermijn - ontslag door 

werkgever (3 weken per begonnen dienstjaar)  
Vaste opzeggingstermijn - 
ontslag door werknemer  

6e jaar  18 weken  9 weken  

7e jaar  21 weken  10 weken  

8ste jaar  24 weken  12 weken  

9e jaar  27 weken  13 weken  

10e jaar  30 weken  13 weken  

11e jaar  33 weken  13 weken  

12e jaar  36 weken  13 weken  

13e jaar  39 weken  13 weken  

14e jaar  42 weken  13 weken  

15e jaar  45 weken  13 weken  

16e jaar  48 weken  13 weken  

17e jaar  51 weken  13 weken  

18e jaar  54 weken  13 weken  

19e jaar  57 weken  13 weken  

20ste jaar  60 weken  13 weken  

 

Vanaf het 21ste jaar anciënniteit: 

 
Per begonnen dienstjaar Vaste opzeggingstermijn - ontslag door 

werkgever  
(startrecht 62 weken, vervolgens 1 week 
per begonnen jaar anciënniteit)  

Vaste opzeggingstermijn - 
ontslag door werknemer  

21ste jaar  62 weken  13 weken  

22ste jaar  63 weken  13 weken  

23ste jaar  64 weken  13 weken (max.)  

 

De nieuwe opzeggingstermijnen gelden voor iedereen zowel nieuw aangeworven werknemers als 
werknemers die reeds in dienst waren op 01.01.2014. Voor werknemers die voor 01.01.2014 in 
dienst waren, geldt een systeem waarbij de opzeggingstermijnen die op 31.12.2013 waren 
verworven, blijven behouden.  

 
Termijnen bij tegenopzeg 
 
Wanneer het ontslag uitgaat van de werkgever kan de werknemer op zijn beurt de overeenkomst 
verbreken mits een verkorte opzeggingstermijn wanneer hij een andere dienstbetrekking heeft 
gevonden. Het gaat daarbij om een "tegenopzeg". 
 
De werknemer moet daarbij dezelfde termijnen in acht nemen als bij het zelf indienen van zijn 
ontslag. De tegenopzeg wordt echter beperkt tot vier weken.  
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Deze regel kan in volgende tabel worden samengevat :   
 

Anciënniteit Tegenopzeg (in weken) 

Van 0 tot minder dan drie maanden 1 

Van drie maanden tot minder dan zes maanden 2 

Van zes maanden tot minder dan 12 maanden 3 

Vanaf één jaar 4 

 
Opzeggen tegen de wettelijke pensioenleeftijd. Wanneer de werkgever een einde wil stellen aan de 
arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de 
pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) heeft bereikt, kan hij de arbeidsovereenkomst verbreken mits 
naleving van een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt bepaald volgens de algemene regels, 
met een minimum van 26 weken.  
 
Bij ontslag kan de werknemer de arbeidsovereenkomst verbreken mits naleving van een 
opzeggingstermijn waarvan de duur wordt bepaald volgens de algemene regels.  
 
Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer, met behoud van loon, van het werk wegblijven om 
een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. 
Ter zake hebt u recht op een volledige dag of twee halve dagen per week. Op de regel bestaan echter 
twee uitzonderingen: 

- U komt niet in aanmerking voor een outplacementprocedure? Tijdens de laatste 26 weken 
van uw opzeggingstermijn hebt u recht op een volledige dag of twee halve dagen vakantie 
per week. Uw opzeggingstermijn bedraagt meer dan 26 weken? Voor die periode van 26 
weken hebt u recht op een halve dag per week.  

- Indien u in aanmerking komt voor een outplacementprocedure hebt u recht op één dag of 
twee halve dagen vakantie per week gedurende de gehele vooropzeggingsperiode. De tijd 
die u besteedt aan outplacementbegeleiding moet in mindering worden gebracht van de 
vakantie waarop u recht hebt om te solliciteren. 

 
2) Datum waarop de opzeggingstermijn aanvangt  

 
Voor elke werknemer, ongeacht hij een bedienden- dan wel een arbeidersstatuut heeft, begint de 
opzeggingstermijn te lopen vanaf de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd 
betekend.  
 

3) Schrapping van het proefbeding en de inherente gevolgen  
 

Het proefbeding is geschrapt. De wetgever voorziet echter een uitzondering voor:  
 

- studentenjobs 
- uitzendwerk 

 
Als gevolg van het schrappen van het proefbeding is de werkgever die een werknemer aanwerft 
meteen gebonden door de nieuwe termijnen. Indien de werkgever de werknemer wenst te ontslaan 
tijdens het eerste jaar moet hij dus een opzeggingstermijn in acht nemen van 2 tot 7 weken (zie 
bovenstaande tabel) 
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Gevolgen van het schrappen van de proefperiode voor het gewaarborgd loon van bedienden  
 
Voor bedienden in proefperiode geldt in het huidige systeem de loonwaarborgregeling van arbeiders 
met echter volgende afwijkingen:  
 

- de tweede week van het gewaarborgd loon bedraagt 86,93% van het normale 
bediendenloon;  

- het gewaarborgd maandloon bedraagt 26,93% voor lonen lager dan 3.421,66 euro en 86,93% 
voor lonen die dit plafond overstijgen.  

 
Omwille van het schrappen van de proefperiode krijgt elke bediende een gewaarborgd loon van 30 
kalenderdagen, ongeacht zijn anciënniteit, bij arbeidsongeschiktheid.  
 
Er gelden echter twee uitzonderingen:  
 

- bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of duidelijk afgebakend van 
minder dan drie maanden; 

- bedienden met een lopend proefbeding  in een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering 
voor 01.01.2014 startte. 
 

Voor hen blijft de loonwaarborgregeling van arbeiders van toepassing. 
 

4) Outplacement  
 

Het recht op outplacement is veralgemeend tot iedereen die recht heeft op een opzeggingstermijn 
van minimaal 30 weken of een opzeggingsvergoeding die minimaal deze periode dekt. De 
inwerkingtreding is gepland voor 1 januari 2014. 
 
"Outplacementbegeleiding" is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die door een 
dienstverlener voor rekening van de werkgever aan de werknemers individueel of in groep  worden 
verleend om hen in staat te stellen om zo snel mogelijk een betrekking bij een andere werkgever te 
vinden of zich als zelfstandige te vestigen. De kosten inherent aan de outplacementbegeleiding 
worden in mindering gebracht van de opzeggingsvergoeding. 
 
Rugzaksysteem + compensatie voor arbeiders 
 
Rugzaksysteem 
 
Alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden) wier arbeidsovereenkomst een aanvang nam voor 
01.01.2014 behouden de verworven rechten met betrekking tot de opzeggingsvergoeding conform 
de regels die van toepassing waren op 31.12.2013. 
Opgemerkt dient te worden dat voor de hogere bedienden een afwijking op dit principe is voorzien. 
Arbeiders worden per 31.12.2013 virtueel buiten dienst gesteld. 
De opzeggingstermijn waar ze op die datum, mochten ze worden ontslagen, recht op zouden 
hebben, wordt om zo te zeggen in een rugzakje gestopt. Dit geldt evenzeer voor de 
opzeggingstermijnen wanneer het ontslag uit hoofde van de arbeider wordt ingediend. 
Met andere woorden, het rugzakje bevat het recht op een per 31.12.2013 verworven 
opzeggingstermijn. 
Per 01.01.2014 worden ze virtueel opnieuw aangeworven. De teller aan de hand waarvan de 
anciënniteit kan worden berekend met het oog op het bepalen van de opzeggingstermijn conform de 
nieuwe ontslagregeling, wordt voor die arbeiders per 01.01.2014 op nul gezet. 
Bij later ontslag is de opzeggingstermijn voor die arbeiders samengesteld uit twee componenten: 
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Deel 1 : de opzeggingstermijn volgens het rugzaksysteem; 
Deel 2 : de opzeggingstermijn conform de nieuwe ontslagregeling die van kracht is geworden per 
01.01.2014 en geldt als indiensttreding. 
 
Hogere bedienden 
Voor hogere bedienden (m.a.w. bedienden met een jaarloon > 32.254 euro (geïndexeerd) per 
31.12.2013 voor wie overleg wat betreft de opzegtermijn zich opdringt per 31.12.2013) is het 
rugzakje als volgt samengesteld: 

- in geval van ontslag door de werkgever: een maand per begonnen jaar anciënniteit, 
verworven op datum van 31 december 2013 (met een minimum van drie maanden). 

- in geval van ontslag door de bediende*: 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar 
anciënniteit, verworven op 31 december 2013, met een maximum van 4,5 maanden voor 
bedienden met een jaarloon tot 64.508 euro, of 6 maanden voor de bedienden met een 
jaarloon boven 64.508 euro (geïndexeerd) (op 31/12/2013). 

 
* Opmerking bij het bepalen van de opzeggingstermijn bij ontslag door de bediende: Bij de 
samenstelling van het rugzakje vormen de huidige maximumgrenzen de absolute maximumgrens. Als 
deze maximumgrens wordt bereikt, mag het tweede deel van de opzeggingstermijn (die wordt 
berekend met datum in dienst op 1/1/2014) niet meer worden toegepast. 
 
Compensatie voor arbeiders 
 
Voor de meeste arbeiders heeft het rugzaksysteem een nadeliger resultaat dan de opzeggingstermijn 
die is vastgesteld volgens de nieuwe regeling. Daarom wordt voorzien in een compensatie voor de 
arbeiders die in dienst zijn op 31 december 2013. 
De arbeiders met een rugzakje zullen in geval van ontslag een tegemoetkoming krijgen die het 
verschil tussen onderstaande componenten zal verzachten: 
De opzeggingstermijn bestaande uit de termijn in het rugzakje + de termijn volgens de nieuwe 
ontslagregels op basis van 1 januari 2014 als datum in dienst en de opzeggingstermijn berekend 
volgens de nieuwe regels op basis van de werkelijke aanwervingsdatum. 
De compensatie valt niet ten laste van de werkgever, maar wordt betaald door de RVA in de vorm 
van een " ontslagcompensatievergoeding". 
 
Artikel 28 - Ernstige fout 

Zowel werknemer als werkgever kan een einde maken aan de overeenkomst om een dringende 
reden, zonder vergoeding noch opzegging, behoudends bepaalde functies voorzien in de geldende 
wetgeving.  
Conform de Arbeidsovereenkomstenwet wordt onder dringende reden verstaan, elke ernstige 
tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en 
definitief onmogelijk maakt. 
 
Worden meer bepaald als ernstige fout beschouwd: 

- herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheden na schriftelijke waarschuwing; 
- kenmerkende en naar behoren vastgestelde insubordinatie; 
- ongewenst seksueel gedrag, pesterijen en geweld op het werk; 
- kennelijke dronkenschap, overduidelijke zedeloosheid, grove beledigingen, corruptie, 

verduisteren van overheidsmiddelen of diefstal ten nadele van de werkgever of zijn 
personeel of van bezoekers aan de instelling, feitelijkheden; 

- het herhaaldelijk niet-naleven van elementaire veiligheidsregels; 
- het onthullen aan derden van informatie die onder het beroepsgeheim valt; 
- het verhullen van fouten; 
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- het aanhoudend weigeren om zich aan een medisch controleonderzoek te onderwerpen na 
schriftelijke waarschuwing; 

- werk uitvoeren tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid die met een medisch attest 
wordt gedekt; 

- herhaaldelijk en verlengd gebruik van werkmiddelen (telefoon, internet, etc.) voor 
privédoeleinden na schriftelijke waarschuwing; 

- misplaatst gedrag ten aanzien van derden (grofheden, pesterijen, ...); 
- prikken in naam van een ander personeelslid; 
- daden die van dien aard zijn dat ze de reputatie van de administratie schade toebrengen; 
- fout door grove nalatigheid of grove nalatigheid; 
- drugsgebruik op de arbeidsplek; 
- elke poging tot fraude en/of vervalsing van documenten; 
- smaad of laster; 
- de weigering om de toevertrouwde arbeid uit te voeren en elke duidelijke daad van 

insubordinatie; 
- elke duidelijke of herhaaldelijke tekortkoming wat betreft de taken en plichten van de 

personeelsleden; 
Dit is een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. 
 
Ontslag mag niet meer worden gegeven zonder opzegging - of vóór het verstrijken van de termijn - 
wanneer het feit ter rechtvaardiging ervan al meer dan drie werkdagen bekend is aan de bevoegde 
overheid. Alleen ernstige redenen waarvan kennis is gegeven bij aangetekende brief, verzonden 
binnen drie werkdagen na het ontslag, kunnen worden ingeroepen ter rechtvaardiging van  
het ontslag zonder opzegging. 
 
Mocht, gelet op de precieze omstandigheden van de feiten, de ernst van de fout door de bevoegde 
overheid niet voldoende worden geacht om onmiddellijk ontslag of ontzetting te rechtvaardigen, kan 
ze evenwel nog steeds tot sancties leiden. Hetzelfde geldt niet alleen voor fouten opgenomen in 
bovenstaande voorbeeldlijst, maar evenzeer voor elke duidelijke tekortkoming aan de plichten van 
de personeelsleden zoals die in het algemeen reglement (vervat in het personeelsstatuut) zijn 
gedefinieerd. 
 
Artikel 29 - Verplaatsingen "dienstopdrachten" en "opleidingen" 

Naast de verzekering tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk biedt 

het OCMW en de Gemeente de personeelsleden die zich met hun eigen voertuig moeten verplaatsen 

in het kader van een opdracht of opleiding een allriskverzekering voor het persoonlijke voertuig dat 

in het kader van een van deze doeleinden wordt gebruikt. 

Een dergelijke garantie is echter aanvullend op de eigen autoverzekering van de ambtenaar en wordt 

slechts erkend wanneer het OCMW of de Gemeente hun toestemming hebben gegeven voor een 

degelijk traject en uitsluitend wanneer de ter zake geldende formaliteiten nauwgezet in acht werden 

genomen. 
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DEEL 11: INTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING 
 

Artikel 30 

De verplichtingen in het vlak van preventie en bescherming op het werk staan vermeld in Deel 5 van 
onderhavig reglement. 
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DEEL 12: VERBOD OP GEWELD, PESTERIJEN OF ONGEWENST SEKSUEEL 

GEDRAG OP HET WERK - BEPALINGEN OVER HET WELZIJN OP HET WERK 
 

Artikel 31 

Alle werknemers hebben het recht om waardig te worden behandeld. Geen enkele vorm van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan worden toegelaten of getolereerd. Bovenstaande 
begrippen worden gedefinieerd conform de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk zoals gewijzigd bij wet van 11 juni 2002 betreffende de 
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
De bepalingen met betrekking tot de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het 
werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn opgenomen in 
het Koninklijk besluit van 17 mei 2007 (BS 06.06.2007) en de wetgeving inzake psychosociale risico's 
op het werk van 28 februari 2014 en maken deel uit van Deel 6 van onderhavig reglement. 
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DEEL 13: VAKBONDSAFVAARDIGING 
 

Artikel 32 

De toepassingsmodaliteiten en de gegevens van de leden van het syndicaal 
overleg/onderhandelingscomité staan vermeld in Deel 8 van onderhavig reglement. 
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DEEL 14: SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 33 

Onderhavig reglement omschrijft uitdrukkelijk de wettelijke en reglementaire bepalingen die van 
toepassing zijn voor de personeelsleden van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en 
de personeelsleden van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. 
 
Artikel 34 - Bekendmaking 

Onderhavig reglement werd gedurende een periode van twee weken ten voorlopigen titel 
bekendgemaakt en werd ter consultatie aan de werknemers en de vakbondsorganisaties voorgelegd. 
Onderhavig arbeidsreglement vervangt alle eerdere arbeidsreglementen en wordt op 01/07/2016 
van kracht.  
Alle wijzigingen worden ter consultatie aan de werknemers voorgelegd. 
 
Artikel 35 

De procedure voor het invoeren en wijzigen van het arbeidsreglement is als volgt:  

 Elke nieuwe wettelijke wijziging en alle nieuwe beraadslagingen van de Gemeenteraad of van 
de OCMW-raad worden, na overleg met de vakbondsorganisaties, automatisch van kracht in 
onderhavig reglement dat kan worden geraadpleegd bij de dienst HRM.  

 Het College van Burgemeester en Schepenen of de OCMW-raad zijn wat betreft onderhavig 
reglement belast met de uitvoeringsmaatregelen. Die informatie wordt meegedeeld aan de 
vakbondsafvaardigingen. 

 
Artikel 36 

Na overleg met de vakbondsorganisaties zijn het College van Burgemeester en Schepenen of de 
OCMW-raad gemachtigd de bijlagen met betrekking tot de administratieve informatie aan te passen. 
 
Artikel 37 

Onderhavig reglement wordt gesloten voor onbepaalde duur.  
 
 
Datum van aanplakking:  
Datum van inwerkingtreding: 
 
 
Voor de Gemeenteraad, 
De Gemeentesecretaris,   De Burgemeester, 
 
 
 
 
Philippe ROSSIGNOL   Joël RIGUELLE 
 
 
Voor het OCMW, 
De Secretaris,       De Voorzitter, 
 
 
 
Raymond GEYSENBERGH       Jean-François CULOT



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. BIJLAGEN 
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DEEL 1: ARBEIDSTIJDREGELING OCMW 
 

BIJLAGE 1A: UURREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN DE AFDELINGEN SECRETARIAAT, HUMAN 

RESOURCE MANAGEMENT, FINANCIËLE ZAKEN EN AANKOPEN, ONTVANGSTEN, KABINET VAN DE 

VOORZITTER, CEL ONDERZOEK EN ONTWIKKELING, IDPBW 

 

Het vlottend uurrooster is van toepassing voor alle personeelsleden op wie onderstaande 

arbeidstijdregeling van toepassing is; met uitzondering van de wettelijke graden, de leden van het 

directiecomité en de medewerkers van het kabinet van de Voorzitter. 

 

WERKROOSTER 1A/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met 

recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur 
verplicht moet worden genomen a rato van 4 uur per maand die 
binnen de maand moeten worden opgenomen. Het cumuleren van 
maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 
x 4 uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die 
inhaaluren leidt. 

WERKROOSTER 1A/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag 

volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van 
de dienst. 

WERKROOSTER 1A/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag 

volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van 
de dienst. 

WERKROOSTER 1A/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag 

volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van 
de dienst. 

WERKROOSTER 1A/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag 

volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van 
de dienst. 

 

VLOTTEND UURROOSTER 
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1A/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

1. Het zogenaamde prestatiestelsel met "glijdende werktijden" wordt volgens onderstaande 

modaliteiten toegepast. 

 

2. Het recht op glijdende werktijden kan, met het oog op de goede werking van de diensten en 

voor de duur van de noden, op ieder moment bij beslissing van de Raad worden gewijzigd of 

opgeschort voor alle of voor een gedeelte van de personeelsleden. 

Bij hoogdringendheid kan het recht op glijdende werktijden voor een bepaalde dienst of een 

bepaalde ambtenaar worden opgeschort door de Secretaris, die hier melding van maakt in 

een verslag dat tegen de volgende vergadering van de Raad moet worden voorgelegd. 

 

3. De arbeidsdag wordt opgesplitst in stamtijden en glijtijden. 

De glijtijd is de periode 's ochtends, 's middags en 's avonds waarin het personeel elke dag 

vrij zijn uur van aankomst en vertrek kan kiezen. 

 

De stamtijd is de periode waarin al het personeel op het werk aanwezig moet zijn, waarbij 

elke afwezigheid moet verantwoord worden (ziekte, vakantie, dienstvrijstellingen, etc.)  

 

De dag is als volgt ingedeeld: 

 

Stamtijden:             van 09.00 tot 11.30 uur 

    van 13.30 tot 15.30 uur 

 

Glijtijden:              van 07.45 tot 09.00 uur 

    van 11.30 tot 13.30 uur 

    van 15.30 tot 18.30 uur 

 

De middagpauze moet minimaal 30 minuten bedragen. 

 

Alle diensten moeten tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 12.45 en 16.30 uur worden 

gegarandeerd en permanent bereikbaar zijn. 

 

4. Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag 

bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, 

ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur 

prestaties. 

 

5. Aanwezigheidsuren voor 07.45 uur en na 18.30 uur worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken, waarbij het maximumaantal uur dat per dag 

mag worden gepresteerd 09.00 uur bedraagt. De wekelijkse arbeidstijd bedraagt minimaal 

33 uur en maximaal 43 uur. 
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6. Aan het eind van een kalendermaand moet het eventuele debet worden gedekt met 

vakantiedagen. 

 

Het krediet mag niet meer bedragen dan 07.45 uur. 

 

Het krediet wordt overgedragen naar de volgende maand. 

 

7. De compensatie van het maandelijkse maximumkrediet van 07.45 uur moet volledig worden 

opgenomen tijdens de glijtijden en op voorwaarde dat de noodwendigheden van de dienst 

niet in het gedrang komen. 

 

8. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die worden gepresteerd voor 07.45 uur en na 18.30 uur. 

Die moeten vooraf door de directeur van het Departement worden toegestaan en door de 

Secretaris worden goedgekeurd. 

 

Wanneer de regelgeving en de richtlijnen van de toezichthoudende overheid dit toestaan, 

worden de overuren in ieder geval voor vergoeding of toekenning van compensatieverlof 

slechts in aanmerking genomen na aanzuivering van de debeturen. 

 

9. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

• 's ochtends bij aankomst; 

• onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

• 's middags bij het hervatten van het werk; 

• onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

10. Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 

het gebouw tijdens de pauze niet verlaat. 

 

11. Wanneer een personeelslid vergeet te prikken wordt er rekening gehouden met de 

voorziene duur van de stamtijd. 

 

De directeur van het departement kan echter zijn verantwoordelijkheid opnemen door het 

uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te melden en af te tekenen. 

 

12. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren.  

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  
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arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting. 

 

13. Het aankomen na aanvang van de stamtijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Het op die manier vastgestelde te laat komen, moet worden ingehaald tijdens de glijtijden. 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

14. Bij elke afwezigheid in het kader van een dienstopdracht of van een onderzoek moet er bij 

vertrek en bij terugkomst worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

15. Bij aanvang van elke maand bevestigen de personeelsleden dat ze akkoord gaan met de 

berekening van hun prestaties van de vorige maand. 

 

16. De diensthoofden zien erop toe dat de werking van hun dienst op ieder moment is 

gewaarborgd met een voldoende aantal ambtenaren. 

 

17. Bij stopzetting van de ambtsperiode moet de ambtenaar vooraf zijn uursaldo hebben 

aangezuiverd, zo niet worden die in mindering gebracht van zijn laatste loon. 

 

18. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1A/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 
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De arbeidsregeling met glijdende werktijden blijft onder alle omstandigheden van toepassing. 

 

De toepassingsmodaliteiten ervan worden bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling 

wordt toegestaan. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

 

BIJLAGE 1B: UURREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN HET DEPARTEMENT SOCIALE ZAKEN: 

DIRECTIE - PSYCHOLOOG - POLYVALENTE SOCIALE DIENST - SOCIOPROFESSIONELE INSCHAKELING 

EN CEL ARTIKEL 60 - SCHULDBEMIDDELING - CEL ENERGIE - CEL HUISVESTING, CEL JEUGD - 

ADMINISTRATIEVE DIENST VOOR GEZINSZORG - CEL ADMINISTRATIE 

 

Het vlottend uurrooster is van toepassing voor alle personeelsleden op wie onderstaande 

arbeidstijdregeling van toepassing is; met uitzondering van de wettelijke graden, de leden van het 

directiecomité en de medewerkers van het kabinet van de Voorzitter. 

 

WERKROOSTER 1B1/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met 
recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur 
verplicht moet worden genomen a rato van 4 uur per maand die 
binnen de maand moeten worden opgenomen. Het cumuleren van 
maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur 
(of 2 x 4 uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van 
die inhaaluren leidt. 

WERKROOSTER 1B1/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 

 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag 
volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden 
van de dienst. 

WERKROOSTER 1B1/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 

 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag 
volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden 
van de dienst. 

WERKROOSTER 1B1/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
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 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag 
volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden 
van de dienst. 

WERKROOSTER 1B1/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 

 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag 
volgens een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk 
overleg bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden 
van de dienst. 

 

 

VLOTTEND UURROOSTER 

 

1B1/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

1. Het zogenaamde prestatiestelsel met "glijdende werktijden" wordt volgens onderstaande 

modaliteiten toegepast. 

 

2. Het recht op glijdende werktijden kan, met het oog op de goede werking van de diensten en 

voor de duur van de noden, op ieder moment bij beslissing van de Raad worden gewijzigd of 

opgeschort voor alle of voor een gedeelte van de personeelsleden. 

Bij hoogdringendheid kan het recht op glijdende werktijden voor een bepaalde dienst of een 

bepaalde ambtenaar worden opgeschort door de Secretaris, die hier melding van maakt in 

een verslag dat tegen de volgende vergadering van de Raad moet worden voorgelegd.  

 

3. De arbeidsdag wordt opgesplitst in stamtijden en glijtijden. 

 

De glijtijd is de periode 's ochtends, 's middags en 's avonds waarin het personeel elke dag 

vrij zijn uur van aankomst en vertrek kan kiezen. 

 

De stamtijd is de periode waarin al het personeel op het werk aanwezig moet zijn, waarbij 

elke afwezigheid moet verantwoord worden (ziekte, vakantie, dienstvrijstellingen, etc.) 

 

De dag is als volgt ingedeeld:  

Stamtijden:              van 09.00 tot 12.00 uur 

    van 13.30 tot 15.30 uur 

 

Glijtijden:            van 07.45 tot 09.00 uur 

    van 12.00 tot 13.30 uur 

    van 15.30 tot 18.30 uur 

 

De middagpauze moet minimaal 30 minuten bedragen. 

 

Alle diensten moeten tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 12.45 en 16.30 uur worden 

gegarandeerd en permanent bereikbaar zijn. 
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4. Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag 

bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, 

ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur 

prestaties. 

 

5. Aanwezigheidsuren voor 07.45 uur en na 18.30 uur worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken, waarbij het maximumaantal uur dat per dag 

mag worden gepresteerd 09.00 uur bedraagt. De wekelijkse arbeidstijd bedraagt minimaal 

33 uur en maximaal 43 uur. 

 

6. Aan het eind van een kalendermaand moet het eventuele debet worden gedekt met 

vakantiedagen. 

 

Het krediet mag niet meer bedragen dan 07.45 uur. 

 

Het krediet wordt overgedragen naar de volgende maand. 

 

7. De compensatie van het maandelijkse maximumkrediet van 07.45 uur moet volledig worden 

opgenomen tijdens de glijtijden en op voorwaarde dat de noodwendigheden van de dienst 

niet in het gedrang komen. 

 

8. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die worden gepresteerd voor 07.45 uur en na 18.30 uur. 

Die moeten vooraf door de directeur van het Departement worden toegestaan en door de 

Secretaris worden goedgekeurd. 

 

Wanneer de regelgeving en de richtlijnen van de toezichthoudende overheid dit toestaan, 

worden de overuren in ieder geval voor vergoeding of toekenning van compensatieverlof 

slechts in aanmerking genomen na aanzuivering van de debeturen. 

 

9. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

• 's ochtends bij aankomst; 

• onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

• 's middags bij het hervatten van het werk; 

• onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten.  

 

10. Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 

het gebouw tijdens de pauze niet verlaat. 
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11. Wanneer een personeelslid vergeet te prikken wordt er rekening gehouden met de 

voorziene duur van de stamtijd. 

 

De directeur van het departement kan echter zijn verantwoordelijkheid opnemen door het 

uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te melden en af te tekenen. 

 

12. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren.  

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting. 

 

13. Het aankomen na aanvang van de stamtijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

14. Bij elke afwezigheid in het kader van een dienstopdracht of van een onderzoek moet er bij 

vertrek en bij terugkomst worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

15. Bij aanvang van elke maand bevestigen de personeelsleden dat ze akkoord gaan met de 

berekening van hun prestaties van de vorige maand. 

 

16. De diensthoofden zien erop toe dat de werking van hun dienst op ieder moment is 

gewaarborgd met een voldoende aantal ambtenaren. 

 

17. Bij stopzetting van de ambtsperiode moet de ambtenaar vooraf zijn uursaldo hebben 

aangezuiverd, zo niet worden die in mindering gebracht van zijn laatste loon. 

 

18. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 
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De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1B1/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 

 

De arbeidsregeling met glijdende werktijden blijft onder alle omstandigheden van toepassing. 

 

De toepassingsmodaliteiten ervan worden bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling 

wordt toegestaan. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

 

1B2 - DIENST GEZINSZORG 

 

De vaste arbeidstijdregeling is van toepassing voor alle personeelsleden die werken volgens 

onderstaande uurregelingen. 

 

WERKROOSTER 1B2/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met 

recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur 
verplicht moet worden genomen a rato van 4 uur per maand die 
binnen de maand moeten worden opgenomen. Het cumuleren van 
maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur 
(of 2 x 4 uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van 
die inhaaluren leidt. 

WERKROOSTER 1B2/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag volgens 

een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg 
bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de 
dienst. 

WERKROOSTER 1B2/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag volgens 

een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg 
bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de 
dienst. 

WERKROOSTER 1B2/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
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 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag volgens 
een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg 
bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de 
dienst. 

WERKROOSTER 1B2/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag volgens 

een op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg 
bepaalde arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de 
dienst. 

 

 

 

VAST UURROOSTER 

 

1B2/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

WERKROOSTER 1B2/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Voormiddag Pauze Namiddag Totaal 

maandag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

woensdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

donderdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

 38.45 uur 
 

Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, 

worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of 

dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

 

1B2/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 

 

Het weekrooster wordt bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling wordt toegestaan.  

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

AANWEZIGHEIDSCONTROLE 

 

De aanwezigheidscontrole gebeurt aan de hand van af te tekenen individuele prestatiebladen. 

 

Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 
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Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een ad hoc 

formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat komen 

neutraliseren. 

 

BIJLAGE 1C: (DEPARTEMENT ZORGINSTELLINGEN) UURREGELING VOOR RO/RVT PERSONEEL: DE 

ALGEMENE DIRECTIE, DE SOCIALE DIENST EN DE ADJUNCT VAN DE DIRECTIE, DE DIENST 

ADMINISTRATIE, DE DIENST ANIMATIE, DE VERPLEEGDIENST, DE DIENST LOGISTIEK, DE 

PARAMEDISCHE DIENST 

 

 

1C1 - DE ALGEMENE DIRECTIE 

 

Het vlottend uurrooster is van toepassing voor alle personeelsleden op wie onderstaande 

arbeidstijdregeling van toepassing is; met uitzondering van de wettelijke graden, de leden van het 

directiecomité en de medewerkers van het kabinet van de Voorzitter. 

 

WERKROOSTER 1C1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur verdeeld over een cyclus van één 

kalendermaand met recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 uur) 
binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren leidt. 

 

 

Werkrooster: 

 

1. De ambtenaar organiseert zijn arbeidsdag volgens de vereisten van de dienst met 

inachtneming van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur per cyclus van één 

kalendermaand. 

 

2. De middagpauze moet minimaal 30 minuten bedragen. 

 

Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 

het gebouw tijdens de pauze niet verlaat. 

 

3. Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag 

bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, 

ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur 

prestaties. 
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4. Aan het eind van een kalendermaand moet het eventuele debet worden gedekt met 

vakantiedagen. 

 

Het krediet mag niet meer bedragen dan 07.45 uur. 

 

Het krediet wordt overgedragen naar de volgende maand. 

 

5. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

Er wordt echter aanvaard dat de ambtenaar bij externe dienstopdrachten vrijgesteld is van 

het prikken.  

 

6. Wanneer de ambtenaar vergeet te prikken is hij ertoe gehouden om de reden hiervan te 

rechtvaardigen. 

 

De Secretaris kan echter zijn verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of 

van vertrek op de prikkaart te melden en af te tekenen. 

 

7. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting. Elke afwezigheid werkt opschortend voor die periode. 

 

8. Bij elke afwezigheid in het kader van een dienstopdracht of van een onderzoek moet er bij 

vertrek en bij terugkomst worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen.  Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 
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Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Bij stopzetting van de ambtsperiode moet de ambtenaar vooraf zijn uursaldo hebben 

aangezuiverd, zo niet worden die in mindering gebracht van zijn laatste loon. 

 

10. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1C2 - SOCIALE DIENST EN ADJUNCT VAN DE DIRECTIE 

 

De arbeidsregeling met glijdende werktijden is van toepassing op onderstaande werkroosters. 

 

WERKROOSTER 1C2/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met recuperatie 

in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 uur) 
binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren leidt. 

WERKROOSTER 1C2/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C2/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C2/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C2/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

 

 

VLOTTEND UURROOSTER 
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1C2/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

1. Het zogenaamde prestatiestelsel met "glijdende werktijden" wordt volgens onderstaande 

modaliteiten toegepast. 

 

2. Het recht op glijdende werktijden kan, met het oog op de goede werking van de diensten en 

voor de duur van de noden, op ieder moment bij beslissing van de Raad worden gewijzigd of 

opgeschort voor alle of voor een gedeelte van de personeelsleden. 

Bij hoogdringendheid kan het recht op glijdende werktijden voor een bepaalde dienst of een 

bepaalde ambtenaar worden opgeschort door de Secretaris, die hier melding van maakt in 

een verslag dat tegen de volgende vergadering van de Raad moet worden voorgelegd. 

 

3. De arbeidsdag wordt opgesplitst in stamtijden en glijtijden. 

De glijtijd is de periode 's ochtends, 's middags en 's avonds waarin het personeel elke dag 

vrij zijn uur van aankomst en vertrek kan kiezen. 

 

De stamtijd is de periode waarin al het personeel op het werk aanwezig moet zijn, waarbij 

elke afwezigheid moet verantwoord worden (ziekte, vakantie, dienstvrijstellingen, etc.) 

 

De dag is als volgt ingedeeld:  

Stamtijden:            van 09.00 tot 11.30 uur 

    van 13.30 tot 15.30 uur 

 

Glijtijden:              van 07.45 tot 09.00 uur 

    van 11.30 tot 13.30 uur 

    van 15.30 tot 18.30 uur 

 

De middagpauze moet minimaal 30 minuten bedragen. 

 

De dienst moet tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 12.45 en 16.30 uur worden 

gegarandeerd en permanent bereikbaar zijn. 

 

4. Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag 

bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, 

ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur 

prestaties. 

 

5. Aanwezigheidsuren voor 07.45 uur en na 18.30 uur worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken, waarbij het maximumaantal uur dat per dag 

mag worden gepresteerd 09.00 uur bedraagt. De wekelijkse arbeidstijd bedraagt minimaal 

33 uur en maximaal 43 uur. 

 

6. Aan het eind van een kalendermaand moet het eventuele debet worden gedekt met 

vakantiedagen. 
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Het krediet mag niet meer bedragen dan 07.45 uur.  

 

Het krediet wordt overgedragen naar de volgende maand. 

 

7. De compensatie van het maandelijkse maximumkrediet van 07.45 uur moet volledig worden 

opgenomen tijdens de glijtijden en op voorwaarde dat de noodwendigheden van de dienst 

niet in het gedrang komen. 

 

8. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die worden gepresteerd voor 07.45 uur en na 18.30 uur. 

Die moeten vooraf door de directeur van het Departement worden toegestaan en door de 

Secretaris worden goedgekeurd. 

 

Wanneer de regelgeving en de richtlijnen van de toezichthoudende overheid dit toestaan, 

worden de overuren in ieder geval voor vergoeding of toekenning van compensatieverlof 

slechts in aanmerking genomen na aanzuivering van de debeturen. 

 

9. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

10. Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 

het gebouw tijdens de pauze niet verlaat. 

 

11. Wanneer een personeelslid vergeet te prikken wordt er rekening gehouden met de 

voorziene duur van de stamtijd. 

 

De directeur van het departement kan echter zijn verantwoordelijkheid opnemen door het 

uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te melden en af te tekenen. 

 

12. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 
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Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting. 

 

13. Het aankomen na aanvang van de stamtijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Het op die manier vastgestelde te laat komen, moet worden ingehaald tijdens de glijtijden. 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

14. Bij elke afwezigheid in het kader van een dienstopdracht of van een onderzoek moet er bij 

vertrek en bij terugkomst worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

15. Bij aanvang van elke maand bevestigen de personeelsleden dat ze akkoord gaan met de 

berekening van hun prestaties van de vorige maand. 

 

16. De diensthoofden zien erop toe dat de werking van hun dienst op ieder moment is 

gewaarborgd met een voldoende aantal ambtenaren. 

 

17. Bij stopzetting van de ambtsperiode moet de ambtenaar vooraf zijn uursaldo hebben 

aangezuiverd, zo niet worden die in mindering gebracht van zijn laatste loon. 

 

18. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1C2/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 

 

De arbeidsregeling met glijdende werktijden blijft onder alle omstandigheden van toepassing. 
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De toepassingsmodaliteiten ervan worden bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling 

wordt toegestaan. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

 

1C3 - DIENST ADMINISTRATIE 

 

UURREGELINGEN: 

 WERKROOSTER A: van 08.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.15 uur 

 WERKROOSTER B: van 11.45 tot 13.30 uur en van 14.00 tot 20.00 uur 

 

De receptie moet tussen 08.00 en 20.00 uur worden gegarandeerd en permanent bereikbaar zijn. 

 

WERKROOSTER 1C3/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag volgens 

onderstaand schema met recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 
uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren leidt. 

WERKROOSTER 1C3/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

variabele arbeidstijdregeling waarvan het schema in gemeenschappelijk 
overleg op het moment van de aanvraag wordt bepaald volgens de 
noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C3/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

variabele arbeidstijdregeling waarvan het schema in gemeenschappelijk 
overleg op het moment van de aanvraag wordt bepaald volgens de 
noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C3/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

variabele arbeidstijdregeling waarvan het schema in gemeenschappelijk 
overleg op het moment van de aanvraag wordt bepaald volgens de 
noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C3/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
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 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag volgens een 
variabele arbeidstijdregeling waarvan het schema in gemeenschappelijk 
overleg op het moment van de aanvraag wordt bepaald volgens de 
noodwendigheden van de dienst. 

 

VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 

 

De dagelijkse arbeidsuren dienen de betrokken ambtenaren ten minste 5 werkdagen eerder ter 

kennis te worden gebracht via de aanplakking van een bericht dat gedateerd is door de werkgever op 

de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien. In dit bericht worden de individuele 

werkroosters van de verschillende ambtenaren bepaald. 

 

Individuele communicatie kan ook verlopen over telefoon, fax of via verzending van een 

aangetekende brief. In die gevallen wordt ten laatste voor aanvang van de arbeidsdag een door de 

werkgever gedateerd bericht aangeplakt.  In dit bericht staan de individuele werkroosters van de 

verschillende ambtenaren vermeld. Het bericht moet een jaar lang worden bijgehouden vanaf de dag 

dat het werkrooster dat erin staat vermeld niet langer van kracht is. 

 

 

AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc.  

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 

het gebouw tijdens de pauze niet verlaat. 

 

4. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

5. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren.  Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 
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6. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

7. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

8. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

9. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen.  Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

10. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week).  
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11. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

DE VERPLEEGDIENST 

 

De verpleegdienst wordt permanent, dag en nacht gewaarborgd. 

 

1C4a - DAGDIENST 

 

WERKROOSTER 1C4a/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur, verdeeld over een 

cyclus van 4 weken. 

WERKROOSTER 1C4a/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 34.12 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 

WERKROOSTER 1C4a/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 30.24 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 

WERKROOSTER 1C4a/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 28.30 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 

WERKROOSTER 1C4a/5 DEELTIJDSE (6/10e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 22.48 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 

WERKROOSTER 1C4a/6 HALFTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 19 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 

 

 

VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 

 

De dagelijkse arbeidsuren dienen de betrokken ambtenaren ten minste 5 werkdagen eerder ter 

kennis te worden gebracht via de aanplakking van een bericht dat gedateerd is door de werkgever op 

de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien. In dit bericht worden de individuele 

werkroosters van de verschillende ambtenaren bepaald. 

 

Individuele communicatie kan ook verlopen over telefoon, fax of via verzending van een 

aangetekende brief. In die gevallen wordt ten laatste voor aanvang van de arbeidsdag een door de 

werkgever gedateerd bericht aangeplakt.  In dit bericht staan de individuele werkroosters van de 

verschillende ambtenaren vermeld. Het bericht moet een jaar lang worden bijgehouden vanaf de dag 

dat het werkrooster dat erin staat vermeld niet langer van kracht is. 
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AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Verpleegkundig personeel dat de dienst niet verlaat over de middag prikt slechts 2 keer per 

dag ('s ochtends en 's avonds).  

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

dagtaak aanvatten. 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 
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Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week). 

 

10. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1C4b - NACHTDIENST 

 

WERKROOSTER 1C4b/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur, verdeeld over een 

cyclus van 4 weken. 

WERKROOSTER 1C4b/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 34.12 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 

WERKROOSTER 1C4b/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 30.24 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 

WERKROOSTER 1C4b/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
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 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 28.30 uur, verdeeld over een cyclus van 4 
weken. 

WERKROOSTER 1C4b/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 19 uur, verdeeld over een cyclus van 4 

weken. 
 

 

 

VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 

 

De dagelijkse arbeidsuren dienen de betrokken ambtenaren ten minste 5 werkdagen eerder ter 

kennis te worden gebracht via de aanplakking van een bericht dat gedateerd is door de werkgever op 

de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien. In dit bericht worden de individuele 

werkroosters van de verschillende ambtenaren bepaald. 

 

Individuele communicatie kan ook verlopen over telefoon, fax of via verzending van een 

aangetekende brief. In die gevallen wordt ten laatste voor aanvang van de arbeidsdag een door de 

werkgever gedateerd bericht aangeplakt.  In dit bericht staan de individuele werkroosters van de 

verschillende ambtenaren vermeld. Het bericht moet een jaar lang worden bijgehouden vanaf de dag 

dat het werkrooster dat erin staat vermeld niet langer van kracht is. 

 

 

AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 2 keer per dag: 

 's avonds bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de prestatienacht. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 
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verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week). 

 

10. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 
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De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1 C5 -  PERSONEEL VAN DE DIENST LOGISTIEK 

 

WERKROOSTER 1C5/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38.45 uur, verdeeld over een 

cyclus van 3 weken met recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 
uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren 
leidt. 

WERKROOSTER 1C5/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 34.12 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

WERKROOSTER 1C5/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 30.24 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

WERKROOSTER 1C5/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 28.30 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

WERKROOSTER 1C5/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 19 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

 

 

VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 

 

De dagelijkse arbeidsuren dienen de betrokken ambtenaren ten minste 5 werkdagen eerder ter 

kennis te worden gebracht via de aanplakking van een bericht dat gedateerd is door de werkgever op 

de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien. In dit bericht worden de individuele 

werkroosters van de verschillende ambtenaren bepaald. 

 

Individuele communicatie kan ook verlopen over telefoon, fax of via verzending van een 

aangetekende brief. In die gevallen wordt ten laatste voor aanvang van de arbeidsdag een door de 

werkgever gedateerd bericht aangeplakt. In dit bericht staan de individuele werkroosters van de 

verschillende ambtenaren vermeld. Het bericht moet een jaar lang worden bijgehouden vanaf de dag 

dat het werkrooster dat erin staat vermeld niet langer van kracht is. 
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AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 
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Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week). 

 

10. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 
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1C6 - PARAMEDISCH PERSONEEL 

 

De vaste arbeidstijdregeling is van toepassing voor alle personeelsleden die werken volgens 

onderstaande uurregelingen. 

 

WERKROOSTER 1C6/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met 

recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht 
moet worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand 
moeten worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, 
indien nodig, echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 
4 uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die 
inhaaluren leidt. 

WERKROOSTER 1C6/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C6/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C6/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1C6/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

 

 

VAST UURROOSTER 

 

1C6/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

WERKROOSTER 1C6/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Voormiddag Pauze Namiddag Totaal 

maandag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

woensdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

donderdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

zaterdag - - - - 
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zondag - - - - 

 38.45 uur 
 

 

Volgens de noden van de dienst en met de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke 

kan het paramedisch personeel, op voorwaarde dat het verplichte aantal te presteren uren per dag 

wordt nageleefd, zijn uurrooster verschuiven. 

 

Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, 

worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of 

dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

 

1C6/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 

 

Het weekrooster wordt bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling wordt toegestaan. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

 

AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 

het gebouw tijdens de pauze niet verlaat.  

 

4. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 
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5. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

6. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

7. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

8. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

9. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

10. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 
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Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week). 

 

11. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

BIJLAGE 1D: DAGVERZORGINGSCENTRUM: VERPLEEGDIENST EN PARAMEDISCHE DIENST 

 

 

1D1 - DE VERPLEEGDIENST 

 

De arbeidsregeling met glijdende werktijden is van toepassing voor alle personeelsleden die werken 

volgens onderstaande uurregelingen. 

 

WERKROOSTER 1D1/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met recuperatie 

in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 
uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren 
leidt. 

 

 

VLOTTEND UURROOSTER 

 

1D1/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

1. Het zogenaamde prestatiestelsel met "glijdende werktijden" wordt volgens onderstaande 

modaliteiten toegepast. 

 

2. Het recht op glijdende werktijden kan, met het oog op de goede werking van de diensten en 

voor de duur van de noden, op ieder moment bij beslissing van de Raad worden gewijzigd of 

opgeschort voor alle of voor een gedeelte van de personeelsleden. 

Bij hoogdringendheid kan het recht op glijdende werktijden voor een bepaalde dienst of een 

bepaalde ambtenaar worden opgeschort door de Secretaris, die hier melding van maakt in 

een verslag dat tegen de volgende vergadering van de Raad moet worden voorgelegd. 
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3. De arbeidsdag wordt opgesplitst in stamtijden en glijtijden. 

 

De glijtijd is de periode 's ochtends, 's middags en 's avonds waarin het personeel elke dag 

vrij zijn uur van aankomst en vertrek kan kiezen. 

 

De stamtijd is de periode waarin al het personeel op het werk aanwezig moet zijn, waarbij 

elke afwezigheid moet verantwoord worden (ziekte, vakantie, dienstvrijstellingen, etc.) 

 

De dag is als volgt ingedeeld: 

Stamtijden:             van 09.00 tot 11.30 uur 

    van 13.30 tot 15.30 uur 

 

Glijtijden:              van 07.45 tot 09.00 uur 

    van 11.30 tot 13.30 uur 

    van 15.30 tot 18.30 uur 

 

De middagpauze moet minimaal 30 minuten bedragen.  

 

De dienst moet permanent toegankelijk en gegarandeerd zijn tussen 08.00 en 16.30 uur met 

mogelijkheid tot inrichten van een permanentie tot 17.30 uur volgens de noden van de 

dienst. 

 

4. Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag 

bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, 

ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur 

prestaties. 

 

5. Aanwezigheidsuren voor 07.45 uur en na 18.30 uur worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken, waarbij het maximumaantal uur dat per dag 

mag worden gepresteerd 09.00 uur bedraagt. De wekelijkse arbeidstijd bedraagt minimaal 

33 uur en maximaal 43 uur. 

 

6. Aan het eind van een kalendermaand moet het eventuele debet worden gedekt met 

vakantiedagen. 

 

Het krediet mag niet meer bedragen dan 07.45 uur. 

 

Het krediet wordt overgedragen naar de volgende maand. 

 

7. De compensatie van het maandelijkse maximumkrediet van 07.45 uur moet volledig worden 

opgenomen tijdens de glijtijden en op voorwaarde dat de noodwendigheden van de dienst 

niet in het gedrang komen. 
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8. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die worden gepresteerd voor 07.45 uur en na 18.30 uur. 

Die moeten vooraf door de directeur van het Departement worden toegestaan en door de 

Secretaris worden goedgekeurd. 

 

Wanneer de regelgeving en de richtlijnen van de toezichthoudende overheid dit toestaan, 

worden de overuren in ieder geval voor vergoeding of toekenning van compensatieverlof 

slechts in aanmerking genomen na aanzuivering van de debeturen. 

 

9. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

Ambtenaren die de dienst over de middag niet verlaten, prikken slechts 2 keer per dag ('s 

ochtends en 's avonds). 

 

10. Wanneer een personeelslid vergeet te prikken wordt er rekening gehouden met de 

voorziene duur van de stamtijd. 

 

De directeur van het departement kan echter zijn verantwoordelijkheid opnemen door het 

uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te melden en af te tekenen. 

 

11. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting. 

 

12. Het aankomen na aanvang van de stamtijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 



 

Gemeentebestuur en OCMW van Sint-Agatha-Berchem |Bijlagen  68 

 

Het op die manier vastgestelde te laat komen, moet worden ingehaald tijdens de glijtijden. 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

13. Bij elke afwezigheid in het kader van een dienstopdracht of van een onderzoek moet er bij 

vertrek en bij terugkomst worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

14. Bij aanvang van elke maand bevestigen de personeelsleden dat ze akkoord gaan met de 

berekening van hun prestaties van de vorige maand. 

 

15. De diensthoofden zien erop toe dat de werking van hun dienst op ieder moment is 

gewaarborgd met een voldoende aantal ambtenaren. 

 

16. Bij stopzetting van de ambtsperiode moet de ambtenaar vooraf zijn uursaldo hebben 

aangezuiverd, zo niet worden die in mindering gebracht van zijn laatste loon. 

 

17. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

 

1D1/2 - VERPLEEGDIENST - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De vaste arbeidstijdregeling is van toepassing op onderstaande werkroosters. 

 

WERKROOSTER 1D1/2a DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag 

WERKROOSTER 1D1/2b HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19 uur van maandag tot vrijdag 
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VAST UURROOSTER 

 

WERKROOSTER 1D1/2a  

 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
maandag van 10.03 tot 16.30 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
dinsdag van 10.03 tot 16.30 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
woensdag van 10.03 tot 16.30 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
donderdag van 10.03 tot 16.30 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
vrijdag van 10.03 tot 16.30 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
zaterdag - 
zondag - 

 

Volgens de noden van de dienst en met het voorafgaande akkoord van de verantwoordelijke kan 

het verplegend personeel, op voorwaarde dat het verplichte aantal te presteren uren per dag wordt 

nageleefd, zijn uurrooster verschuiven. 

 

Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 05.42 uur per dag bedraagt, 

worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of 

dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 05.42 uur prestaties. 

 

 

WERKROOSTER 1D1/2b  

 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
maandag van 11.30 tot 16.03 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
dinsdag van 11.30 tot 16.03 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
woensdag van 11.30 tot 16.03 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
donderdag van 11.30 tot 16.03 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
vrijdag van 11.30 tot 16.03 uur met inbegrip van een lunchpauze van 45 min. 
zaterdag - 
zondag - 

 

Volgens de noden van de dienst en met het voorafgaande akkoord van de verantwoordelijke kan het 

verplegend personeel, op voorwaarde dat het verplichte aantal te presteren uren per dag wordt 

nageleefd, zijn uurrooster verschuiven. 

 

Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 03.48 uur per dag bedraagt, 

worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of 

dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 03.48 uur prestaties. 

 

 

AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 
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Het prikken gebeurt 2 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 
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laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1D3 - PARAMEDISCH PERSONEEL 

 

ERGOTHERAPEUT 

 

De vaste arbeidstijdregeling is van toepassing op onderstaande werkroosters. 

 

WERKROOSTER 1D3/1 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 20 uur van maandag tot vrijdag met recuperatie 

over een cyclus van 4 weken in verhouding tot de 19-uren week. 

 

 

VAST UURROOSTER 

 

WERKROOSTER 1D3/1  

 ochtend 
maandag van 08.00 tot 12.00 uur 
dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur 
woensdag van 08.00 tot 12.00 uur 
donderdag van 08.00 tot 12.00 uur 
vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur 
zaterdag - 
zondag - 

 

 

Volgens de noden van de dienst en met het voorafgaande akkoord van de verantwoordelijke kan het 

paramedisch personeel, op voorwaarde dat het verplichte aantal te presteren uren per dag wordt 

nageleefd, zijn uurrooster verschuiven. 

 

Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 4 uur per dag bedraagt, worden 

feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 4 uur prestaties. 
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KINESITHERAPEUT 

 

De vaste arbeidstijdregeling is van toepassing op onderstaande werkroosters. 

 

WERKROOSTER 1D3/2 DEELTIJDSE (1/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 10 uur van maandag tot vrijdag met recuperatie 

over een cyclus van 4 weken in verhouding tot de 9,30-uren week. 

 

 

VAST UURROOSTER 

 

WERKROOSTER 1D3/2  

 ochtend 
maandag van 08.00 tot 10.00 uur 
dinsdag van 08.00 tot 10.00 uur 
woensdag van 08.00 tot 10.00 uur 
donderdag van 08.00 tot 10.00 uur 
vrijdag van 08.00 tot 10.00 uur 
zaterdag - 
zondag - 

 

Volgens de noden van de dienst en met het voorafgaande akkoord van de verantwoordelijke kan het 

paramedisch personeel, op voorwaarde dat het verplichte aantal te presteren uren per dag wordt 

nageleefd, zijn uurrooster verschuiven. 

 

Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 2 uur per dag bedraagt, worden 

feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 2 uur prestaties. 

 

 

AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 2 keer per dag: 

 's middags bij aankomst; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 



 

Gemeentebestuur en OCMW van Sint-Agatha-Berchem |Bijlagen  73 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 
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De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

BIJLAGE 1E: DEPARTEMENT HOSPITALITY: DE DIRECTIE, DE DIENST DIËTETIEK, DE KEUKEN, DE 

ONDERHOUDSDIENST, DE TECHNISCHE DIENST, DE LINNENDIENST 

 

 

1 E1 - DE DIRECTIE - DE DIENST DIËTETIEK 

 

Het vlottend uurrooster is van toepassing voor alle personeelsleden op wie onderstaande 

arbeidstijdregeling van toepassing is; met uitzondering van de wettelijke graden, de leden van het 

directiecomité en de medewerkers van het kabinet van de Voorzitter. 

 

WERKROOSTER 1 E1/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met 

recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht 
moet worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand 
moeten worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, 
indien nodig, echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 
uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren 
leidt. 

WERKROOSTER 1 E1/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1 E1/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1 E1/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1 E1/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

op het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 
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VLOTTEND UURROOSTER 

 

1 E1/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

1. Het zogenaamde prestatiestelsel met "glijdende werktijden" wordt volgens onderstaande 

modaliteiten toegepast. 

 

2. Het recht op glijdende werktijden kan, met het oog op de goede werking van de diensten en 

voor de duur van de noden, op ieder moment bij beslissing van de Raad worden gewijzigd of 

opgeschort voor alle of voor een gedeelte van de personeelsleden.  

 

Bij hoogdringendheid kan het recht op glijdende werktijden voor een bepaalde dienst of een 

bepaalde ambtenaar worden opgeschort door de Secretaris, die hier melding van maakt in 

een verslag dat tegen de volgende vergadering van de Raad moet worden voorgelegd. 

 

3. De arbeidsdag wordt opgesplitst in stamtijden en glijtijden. 

 

De glijtijd is de periode 's ochtends, 's middags en 's avonds waarin het personeel elke dag 

vrij zijn uur van aankomst en vertrek kan kiezen. 

 

De stamtijd is de periode waarin al het personeel op het werk aanwezig moet zijn, waarbij 

elke afwezigheid moet verantwoord worden (ziekte, vakantie, dienstvrijstellingen, etc.) 

 

De dag is als volgt ingedeeld:  

Stamtijden:              van 09.00 tot 12.00 uur 

    van 13.30 tot 15.30 uur 

 

Glijtijden:              van 07.45 tot 09.00 uur 

    van 12.00 tot 13.30 uur 

    van 15.30 tot 18.30 uur 

 

De middagpauze moet minimaal 30 minuten bedragen. 

 

De directie, het economaat, de dienst diëtetiek en de linnendienst moeten tussen 08.00 en 

12.00 uur en tussen 12.45 en 16.30 uur worden gegarandeerd en permanent bereikbaar zijn. 

 

4. Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag 

bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, 

ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur 

prestaties. 

 

5. Aanwezigheidsuren voor 07.45 uur en na 18.30 uur worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken, waarbij het maximumaantal uur dat per dag 
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mag worden gepresteerd 09.00 uur bedraagt. De wekelijkse arbeidstijd bedraagt minimaal 

33 uur en maximaal 43 uur. 

 

6. Aan het eind van een kalendermaand moet het eventuele debet worden gedekt met 

vakantiedagen. 

 

Het krediet mag niet meer bedragen dan 07.45 uur. 

 

Het krediet wordt overgedragen naar de volgende maand. 

 

7. De compensatie van het maandelijkse maximumkrediet van 07.45 uur moet volledig worden 

opgenomen tijdens de glijtijden en op voorwaarde dat de noodwendigheden van de dienst 

niet in het gedrang komen. 

 

8. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die worden gepresteerd voor 07.45 uur en na 18.30 uur. 

Die moeten vooraf door de directeur van het Departement worden toegestaan en door de 

Secretaris worden goedgekeurd. 

 

Wanneer de regelgeving en de richtlijnen van de toezichthoudende overheid dit toestaan, 

worden de overuren in ieder geval voor vergoeding of toekenning van compensatieverlof 

slechts in aanmerking genomen na aanzuivering van de debeturen. 

 

9. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie;  

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

10. Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 

het gebouw tijdens de pauze niet verlaat. 

 

11. Wanneer een personeelslid vergeet te prikken wordt er rekening gehouden met de 

voorziene duur van de stamtijd. 

 

De directeur van het departement kan echter zijn verantwoordelijkheid opnemen door het 

uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te melden en af te tekenen. 

 

12. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 



 

Gemeentebestuur en OCMW van Sint-Agatha-Berchem |Bijlagen  77 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting. 

 

13. Het aankomen na aanvang van de stamtijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

14. Bij elke afwezigheid in het kader van een dienstopdracht of van een onderzoek moet er bij 

vertrek en bij terugkomst worden geprikt. 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

15. Bij aanvang van elke maand bevestigen de personeelsleden dat ze akkoord gaan met de 

berekening van hun prestaties van de vorige maand.  

 

16. De diensthoofden zien erop toe dat de werking van hun dienst op ieder moment is 

gewaarborgd met een voldoende aantal ambtenaren. 

 

17. Bij stopzetting van de ambtsperiode moet de ambtenaar vooraf zijn uursaldo hebben 

aangezuiverd, zo niet worden die in mindering gebracht van zijn laatste loon. 

 

18. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1 E1/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 

 

De arbeidsregeling met glijdende werktijden blijft onder alle omstandigheden van toepassing. 
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De toepassingsmodaliteiten ervan worden bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling 

wordt toegestaan. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

1 E2 - KEUKEN- EN ONDERHOUDSPERSONEEL 

 

WERKROOSTER 1 E2/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38.45 uur, verdeeld over een 

cyclus van 3 weken met recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 
uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren 
leidt. 

WERKROOSTER 1 E2/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 34.12 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

WERKROOSTER 1 E2/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 30.24 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

WERKROOSTER 1 E2/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 28.30 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

WERKROOSTER 1 E2/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS - VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 
 De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 19 uur, verdeeld over een cyclus van 3 

weken. 

 

 

VARIABELE ARBEIDSTIJDREGELING 

 

De dagelijkse arbeidsuren dienen de betrokken ambtenaren ten minste 5 werkdagen eerder ter 

kennis te worden gebracht via de aanplakking van een bericht dat gedateerd is door de werkgever op 

de plaats waar het arbeidsreglement kan worden ingezien. In dit bericht worden de individuele 

werkroosters van de verschillende ambtenaren bepaald. 

 

Individuele communicatie kan ook verlopen over telefoon, fax of via verzending van een 

aangetekende brief. In die gevallen wordt ten laatste voor aanvang van de arbeidsdag een door de 

werkgever gedateerd bericht aangeplakt.  In dit bericht staan de individuele werkroosters van de 

verschillende ambtenaren vermeld. Het bericht moet een jaar lang worden bijgehouden vanaf de dag 

dat het werkrooster dat erin staat vermeld niet langer van kracht is. 
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AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 
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Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte.  

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week). 

 

10. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

 

1 E3 - DE LINNENDIENST 

 

De vaste arbeidstijdregeling is van toepassing voor alle personeelsleden die werken volgens 

onderstaande uurregelingen. 

 

WERKROOSTER 1 E3/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met 

recuperatie in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 
uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren 
leidt. 
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WERKROOSTER 1 E3/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1 E3/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1 E3/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 1 E3/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag volgens een 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

 

 

VAST UURROOSTER 

 

1 E3/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

WERKROOSTER 
1E3/1 

VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 Voormiddag Pauze Namiddag Totaal 

maandag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

woensdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

donderdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

 38.45 uur 
 

Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, 

worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of 

dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

 

1 E3/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 

 

Het weekrooster wordt bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling wordt toegestaan. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 
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AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 

 

6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting.  

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 
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Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week). 

 

10. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 

 

1 E4 - DE TECHNISCHE DIENST (MET INBEGRIP VAN DE WACHTDIENST) 

 

De vaste arbeidstijdregeling is van toepassing voor alle personeelsleden die werken volgens 

onderstaande uurregelingen. 

 

WERKROOSTER 1 E4/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 38.45 uur van maandag tot vrijdag met recuperatie 

in verhouding tot de 38-uren week. 
Het inhalen gebeurt volgens onderstaand schema: 
103 uur (die staan voor het inhalen van de zomerdienst en van de 
arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) waarvan 48 uur verplicht moet 
worden genomen a rato van 4 uur per maand die binnen de maand moeten 
worden opgenomen. Het cumuleren van maximaal 2 x 4 uur is, indien nodig, 
echter toegestaan. 
Er dient te worden aangestipt dat het niet opnemen van die 4 uur (of 2 x 4 
uur) binnen de gestelde termijnen tot het schrappen van die inhaaluren 
leidt. 
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 WACHTDIENST: 
Minimaal 2 leden van de technische dienst worden aangesteld om in te staan 
voor de wachtdienst. Elk op zijn beurt staan in voor de wachtdienst gedurende 
een week. Tijdens de week met wachtdienst kan de ambtenaar dag en nacht 
worden opgeroepen. Daartoe ontvangt hij dan ook een wachtdiensttoelage. 

WERKROOSTER 3 E4/2 DEELTIJDSE (9/10e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 34.12 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 3 E4/3 DEELTIJDSE (4/5e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 30.24 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 3 E4/4 DEELTIJDSE (3/4e) WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 28.30 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

WERKROOSTER 3 E4/5 HALFTIJDSE WERKNEMERS 
 Wekelijkse arbeidsduur van 19.00 uur van maandag tot vrijdag volgens een op 

het moment van de aanvraag in gemeenschappelijk overleg bepaalde 
arbeidstijdregeling volgens de noodwendigheden van de dienst. 

 

 

VAST UURROOSTER 

 

3 E4/1 - VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 

WERKROOSTER 3 E4/1 VOLTIJDSE WERKNEMERS 

 Voormiddag Pauze Namiddag Totaal 

maandag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

woensdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

donderdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.45 uur van 12.45 tot 16.30 uur 07.45 uur 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

 38.45 uur 

Er dient echter een permanentie te worden voorzien van 07.00 uur tot 16.30 uur. 

 

Volgens de noden van de dienst en met het voorafgaande akkoord van de verantwoordelijke kan het 

technisch personeel, op voorwaarde dat het verplichte aantal te presteren uren per dag wordt 

nageleefd, zijn uurrooster verschuiven. 
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Gelet op het feit dat de arbeidstijd volgens de "normale uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, 

worden feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of 

dagen van gerechtvaardigde afwezigheid gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

 

3 E4/2 tot 5 - DEELTIJDSE WERKNEMERS 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 38 uur/week. 

 

Het weekrooster wordt bepaald op het moment dat de deeltijdse arbeidsregeling wordt toegestaan. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

 

AANWEZIGHEIDSCONTROLE: PRIKKEN 

 

1. Het optekenen van de gepresteerde uren gebeurt via de pc. 

 

2. Het prikken gebeurt voor alle betrokkenen verplicht met de prikkaart. 

 

Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 

 

Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun 

taak aanvatten. 

 

3. Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-

uren en kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen op het 

gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 

 

4. Bijkomende prestatie-uren zijn uren die "buiten de voorziene arbeidsuren" worden 

gepresteerd bovenop de normale uren. Die moeten vooraf door de directeur van het 

Departement worden toegestaan en door de Secretaris worden goedgekeurd. 

 

5. Bij het vergeten prikken dient de directeur van het departement hiervan binnen een termijn 

van twee werkdagen in kennis te worden gesteld. De directeur van het departement kan zijn 

verantwoordelijkheid opnemen door het uur van aankomst of van vertrek op de prikkaart te 

melden en af te tekenen. 
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6. Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van 

beide betrokken ambtenaren. 

 

De Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd, wordt  na onderzoek door de Secretaris 

van ambtswege gevat en kan de overtreders het voorrecht van de zo gedefinieerde  

arbeidstijdregeling ontzeggen gedurende een door haar bepaalde periode, onverminderd de 

toepassing van een tuchtstraf. 

 

Gedurende die periode hanteren ze een vaste uurregeling waarbij ze niet worden vrijgesteld 

van de prikverplichting. 

 

7. Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". 

 

Het diensthoofd vraagt de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen aan de hand van een 

ad hoc formulier. 

 

Uitzonderlijk kan de Secretaris, wanneer de vertraging is te wijten aan overmacht, het te laat 

komen neutraliseren. 

 

8. Bij afwezigheid in het kader van een dienstopdracht moet er bij vertrek en bij terugkomst 

worden geprikt. 

 

Indien om professionele redenen een ambtenaar zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn 

uur van aankomst of van vertrek te prikken moet hij zijn diensthoofd of diens vervanger ten 

laatste binnen de drie werkdagen hiervan in kennis stellen. Die laatste brengt het 

Departement Human Resources hiervan onverwijld op de hoogte. 

 

Indien de ambtenaar nalaat zijn diensthoofd of diens vervanger binnen de voorgeschreven 

termijn hiervan in kennis te stellen kan het prikken niet meer worden geregulariseerd. 

 

9. Gelet op het feit dat de arbeidstijd voor voltijdse werknemers volgens de "normale 

uurregeling" 07.45 uur per dag bedraagt, worden feestdagen, omstandigheidsverloven, 

vakantiedagen, dienstopdrachten, ziektedagen of dagen van gerechtvaardigde afwezigheid 

gelijkgesteld met 07.45 uur prestaties. 

 

Voor deeltijdse werknemers worden die dagen gelijkgesteld met de arbeidsduur die volgens 

het vastgestelde werkrooster zou moeten zijn gepresteerd. (De duur van deeltijdse arbeid 

wordt berekend uitgaande van 38 uur/week). 

 

10. Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden 

voorgelegd aan de Raad of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. 

 

De betrokken ambtenaar wordt door het betrokken orgaan gehoord. Hij kan zich ter zake 

laten bijstaan door een verdediger naar keuze. 
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DEEL 2: ARBEIDSTIJDREGELING GEMEENTE 
 

A. ALGEMENE UURREGELINGEN 

 

A1 - PRIKKLOK EN FLEXIBELE WERKTIJDREGELINGEN 

 

Inleiding 

 

De aankoop van het tijdregistratiesysteem met betrekking tot de aanwezigheid van personeelsleden 

beoogt meerdere doelen: 

 alle gemeenteambtenaren op voet van gelijkheid stellen wat betreft de opvolging van de 

aanwezigheden; 

 centraliseren van het beheer van de arbeidstijd van alle personeelsleden bij de dienst HRM; 

 uitwerken van een link naar het informaticaprogramma voor de berekening van de wedden. 

 

Principe 

 

Vanaf 1 juli 2004 moeten alle personeelsleden, met uitzondering van de wettelijke graden en de 

leden van het directiecomité, van de gemeente Sint-Agatha-Berchem hun arbeidsprestaties via de 

prikklok registreren. Alle ambtenaren beschikken over een persoonlijke prikkaart. Het personeelslid 

is verplicht om bij aanvang en aan het einde van de beroepswerkzaamheden, evenals bij aanvang en 

aan einde van de middagpauze, te prikken. Enkel arbeiders zijn, omwille van de specificiteit van de 

arbeidsplek, vrijgesteld van prikken tijdens de middag. Conform het reglement wordt er minimaal 

een ½ uur in mindering gebracht voor de middagpauze. Voor administratief en technisch personeel 

dat op de centrale site van de algemene administratie aan de slag is, wordt een arbeidsregeling met 

glijdende werktijden ingesteld. Het is een systeem waarbij elk personeelslid zijn eigen arbeidstijd kan 

bepalen volgens de individuele noden (gezin, openbaar vervoer, persoonlijke omstandigheden, ...)

  

Toepassingsgebied 
 
De arbeidsregeling met glijdende werktijden is van toepassing voor alle administratieve en 
technische personeelsleden die hun prestaties leveren op de centrale site van de algemene 
administratie. Arbeiders, onderhoudspersoneel en de gemeentelijke personeelsleden die aan de slag 
zijn in de bibliotheek, het sportcomplex en in de schoolgebouwen zijn eveneens verplicht om te 
prikken maar behouden de eerder vastgestelde vaste uurregeling zoals die momenteel in voege is. 
Voor hen zijn de modaliteiten met betrekking tot de arbeidsregeling met glijdende werktijden niet 
van toepassing. Het College van Burgemeester en Schepenen kan bepalen dat dit reglement niet van 
toepassing is voor sommige personeelsleden. Het recht op glijdende werktijden kan, met het oog op 
de goede werking van de diensten en voor de duur van de noden, op ieder moment na overleg met 
de vakbondsorganisaties bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen worden 
gewijzigd of opgeschort voor alle of voor een gedeelte van de personeelsleden. 
 
Werkwijze 
 
Alle personeelsleden zijn ertoe gehouden persoonlijk te prikken bij aankomst op en bij vertrek van de 
werkplek. Het prikken is voor alle betrokkenen verplicht. 
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Het prikken gebeurt 4 keer per dag: 

 's ochtends bij aankomst; 

 onmiddellijk bij het einde van de ochtendprestatie; 

 's middags bij het hervatten van het werk; 

 onmiddellijk aan het einde van de prestatiedag. 
 
Zodra de ambtenaren bij het binnenkomen hebben geprikt, moeten ze ogenblikkelijk hun taak 
aanvatten. Prikken bij aanvang en einde van de middagpauze is verplicht, ook wanneer de ambtenaar 
het gebouw tijdens de pauze niet verlaat. Op verschillende strategische plekken worden prikklokken 
geplaats en elk personeelslid krijgt een badge. De verschillende prikklokken zijn voorzien van 
functietoetsen aan de hand waarvan het personeelslid de staat van zijn prestaties kan checken. Hij 
kan tevens alle verplaatsingen in het kader van zijn dienst prikken. 
 
Bij verlies of bij het vergeten van de badge brengt het personeelslid de dienst HRM hiervan 
ogenblikkelijk op de hoogte. In die gevallen registreert de dienst HRM de uren van aankomst en van 
vertrek. Bij verlies van de badge kan een nieuwe worden verkregen tegen de prijs van € 5. Een 
nieuwe badge wordt gratis afgeleverd tegen voorlegging van het bewijs van overmacht (diefstal, ...). 
Bij het vergeten prikken dient de dienst HRM hiervan zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld. 
Op aanbeveling van het betrokken diensthoofd kan de dienst HRM de uren van aankomst en van 
vertrek registreren. Bij het vergeten prikken wordt automatisch de maximumtermijn van de prikklok 
in mindering gebracht. 
Het prikken in de plaats van een andere ambtenaar vormt een ernstige fout uit hoofde van beide 
betrokken ambtenaren. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt na onderzoek door de 
Secretaris van ambtswege gevat. 
 
Duur van de prestaties 
 
De arbeidsdag wordt opgesplitst in stamtijden en glijtijden. 
 
De glijtijd is de periode 's ochtends, 's middags of 's avonds waarin het personeel elke dag vrij zijn uur 
van aankomst en vertrek kan kiezen. 
De stamtijd is de periode waarin al het personeel op het werk aanwezig moet zijn, waarbij elke 
afwezigheid moet verantwoord worden (ziekte, vakantie, dienstvrijstellingen, ...). 
 
Alle personeelsleden moeten het principe van minimaal 36.45 uur arbeidsprestaties per week 
naleven. 
De arbeidsprestaties mogen het maximum van 9 uur per dag niet overschrijden. 
 
Arbeidstijdregelingen 

 
De diensthoofden zien erop toe dat de werking van hun dienst op ieder moment is gewaarborgd met 
een voldoende aantal ambtenaren. 
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De arbeidstijdregelingen voor bediendenpersoneel verlopen volgens onderstaand dagschema:  
 

 Voormiddag  Middagpauze Namiddag  

 Glijtijden Stamtijden Glijtijden Stamtijden Glijtijden 

Maandag van 07.30 tot 
09.00 uur 

van 09.00 tot 
12.00 uur 

van 12.00 tot 
14.00 uur 

van 14.00 tot 
16.00 uur 

van 16.00 tot 
17.30 uur 

Dinsdag van 07.30 tot 
09.00 uur 

van 09.00 tot 
12.00 uur 

van 12.00 tot 
14.00 uur 

van 14.00 tot 
16.00 uur 

van 16.00 tot 
17.30 uur 

Woensdag van 07.30 tot 
09.00 uur 

van 09.00 tot 
12.00 uur 

van 12.00 tot 
14.00 uur 

van 14.00 tot 
16.00 uur 

van 16.00 tot 
17.30 uur 

Donderdag van 07.30 tot 
09.00 uur 

van 09.00 tot 
12.00 uur 

van 12.00 tot 
14.00 uur 

van 14.00 tot 
18.00 uur 

van 18.00 tot 
20.00 uur 

Vrijdag van 07.30 tot 
09.00 uur 

van 09.00 tot 
13.00 uur 

van 13.00 tot 
14.30 uur 

- - 

 

De middagpauze moet minimaal 30 minuten bedragen en mag maximaal 2 uur bedragen. 
 
De arbeidstijdregelingen voor arbeiderspersoneel verlopen volgens onderstaand dagschema: 
 

Maandag  van 07.45 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.30 
uur 

van 12.30 tot 16.15 
uur 

Dinsdag van 07.45 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.30 
uur 

van 12.30 tot 16.15 
uur 

Woensdag van 07.45 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.30 
uur 

van 12.30 tot 16.15 
uur 

Donderdag van 07.45 tot 12.00 uur van 12.00 tot 12.30 
uur 

van 12.30 tot 16.15 
uur 

Vrijdag van 07.45 tot 12.30 uur   

 

Openbare dienstverlening 
 
Alle diensten moeten worden gegarandeerd en permanent bereikbaar zijn:  
 
Onthaal 
maandag, dinsdag en woensdag:  van 08.00 tot 16.00 uur 
donderdag:     van 08.00 tot 19.00 uur 
vrijdag:      van 08.00 tot 13.00 uur 
 
Financiën  
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  van 11.00 tot 13.00 uur: 
donderdag:     van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur 
 
Kassa, Bevolking, Openbare werken en Grondgebied  
maandag, dinsdag en woensdag:  van 09.00 tot 14.00 uur 
donderdag:     van 09.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur 
vrijdag:      van 08.00 tot 13.00 uur 
 
De diensthoofden zien erop toe dat de werking van hun dienst op ieder moment is gewaarborgd met 
een voldoende aantal ambtenaren. 
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Beperking van de prestaties 
 
Uren aanwezigheid voor 07.30 en na 17.30 uur op maandag, dinsdag en woensdag en voor 07.30 en 
na 20.00 uur op donderdag en na 14.30 uur op vrijdag worden niet beschouwd als prestatie-uren en 
kunnen slechts in rekening worden gebracht bij toepassing van de bepalingen met betrekking tot 
uitzonderlijke prestaties. 
Het dagelijkse maximumaantal prestatie is beperkt tot 9 uur. 
 
Overuren 
 
Bijkomende prestatie-uren zijn uren die worden gepresteerd voor 07.30 uur en na 17.30 uur op 
maandag, dinsdag en woensdag en na 20.00 uur op donderdag en na 14.30 uur op vrijdag.  
Overuren worden uitsluitend gepresteerd op vraag van de verantwoordelijke van de dienst en 
kunnen slechts worden gerechtvaardigd om dienstredenen of omwille van de veiligheid. 
Overuren worden niet automatisch berekend door de prikklok. Overuren worden volgens 

onderstaande modaliteiten berekend:  

 prestaties tussen 17.30 en 22.00 uur: tegen 125 % 

 prestaties tussen 22.00 en 07.30 uur: tegen 150 % 

 prestaties op zaterdag: tegen 150 % 

 prestaties op zon- en feestdagen, reglementaire en lokale verlofdagen: tegen 200 % 

 prestaties op zaterdag, zondag, feestdagen, reglementaire en lokale verlofdagen tussen 

22.00 en 07.00 uur: tegen 300% 

 huwelijken, gouden bruiloften, etc. op zaterdag: 4 uur (bij meer dan 4 uur = prestaties tegen 

150 %) 

 Heroproepingen: tegen 400 % voor het eerste uur bij hoogdringendheid of indien de 

oproeping niet was gepland. 

 

Verrekening 
 

Aan het eind van de kalendermaand mag het eventuele debet niet meer bedragen dan 4 uur. Het 
moet worden aangezuiverd tijdens de glijtijden in de loop van de volgende maand waarbij rekening 
wordt gehouden met de noodwendigheden van de dienst. Het krediet mag niet meer bedragen dan 8 
uur. Het krediet wordt overgedragen naar de volgende maand. 
De compensatie van het maandelijkse maximumkrediet van 8 uur moet volledig worden opgenomen 
tijdens de glijtijden en op voorwaarde dat de noodwendigheden van de dienst niet in het gedrang 
komen. 
 
Bij het begin van de maand ontvangt het diensthoofd een overzicht met de prestaties van de 
ambtenaren binnen zijn dienst. De personeelsleden bevestigen dan dat ze akkoord gaan met de 
berekening van hun prestaties van de vorige maand. De overzichten worden teruggestuurd naar de 
dienst HRM om eventuele anomalieën weg te werken. 
 
Aanwezigheidsuren buiten de voorziene arbeidsuren worden niet beschouwd als prestatie-uren. De 
prikklok houdt met dergelijke uren geen rekening. Ze kunnen slechts in rekening worden gebracht bij 
toepassing van de bepalingen op het gebied van prestaties van uitzonderlijke taken. 
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Te laat komen 
 
Het aankomen na aanvang van de arbeidstijd wordt beschouwd als "te laat". Het diensthoofd vraagt 
de ambtenaar zich schriftelijk te rechtvaardigen. Het op die manier vastgestelde te laat komen, moet 
worden ingehaald tijdens de glijtijden.  
 
Dienstopdrachten 
 
Het administratief en technisch personeel, met uitzondering van het directiepersoneel en het 
arbeiderspersoneel, dat zijn gebruikelijke arbeidsplek verlaat om, bijvoorbeeld, een externe 
vergadering bij te wonen prikt "dienstopdracht" op de prikklok.  
Die prestaties worden uiteraard in rekening gebracht, maar de werknemer informeert zo het 
systeem dat die prestaties op een andere plek worden geleverd.  
 
Vakantie en recuperatie 

 
Vakantieaanvragen worden ingediend bij de verantwoordelijke van de dienst aan de hand van een 
"verlofblad". De ambtenaar bewaart het origineel.  
 
Voor het dagelijkse beheer staat het diensthoofd in. Voor personeel dat gebruik maakt van een 
arbeidsregeling met glijdende werktijden worden de vakantieaanvragen als volgt berekend:  
 

Dag Ochtend Namiddag Totaal per dag 

Maandag 4 uur 3.36 uur 7.36 uur 

Dinsdag 4 uur 3.36 uur 7.36 uur 

Woensdag 4 uur 3.36 uur 7.36 uur 

Donderdag 4 uur 5 uur 9 uur 

Vrijdag 5 uur 0 uur 5 uur 

 
Ziekte 

 
Een personeelslid dat ziek is, brengt zijn diensthoofd en de dienst HRM hiervan voor 09.00 uur op de 
hoogte. 
 
Uitzonderlijke afwezigheden tijdens de stamtijden 

 
Met uitzondering van het directiepersoneel moeten alle dienstdoende ambtenaren (die dus niet met 
vakantie zijn of ziek zijn of uren inhalen) de in het reglement vastgelegde stamuren strikt naleven. 
Om persoonlijke redenen kan een personeelslid er echter zijn toegehouden om tijdens de stamuren 
afwezig te zijn.  
 
Prikverzuim 

 
Om diverse redenen (onmogelijkheid tot prikken, verstrooidheid, verlies of vergeten van de 
prikkaart, externe vergadering, ...) kan het gebeuren dat in het overzicht van de prestaties van de 
ambtenaar een prikmoment ontbreekt. Een ambtenaar die aan de slag is op een plek waar er geen 
priksysteem voor handen is, mag zich onder geen enkel beding expliciet verplaatsen naar deze of 
gene plek om te prikken. Hij brengt de dienst HRM hiervan vooraf of achteraf op de hoogte. 
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Stopzetting van de ambtsperiode 
 
Bij stopzetting van de ambtsperiode moet de ambtenaar vooraf zijn uursaldo hebben aangezuiverd, 
zo niet worden die in mindering gebracht van zijn laatste loon. 
 
Betwistingen 
 
Alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van onderhavig reglement worden voorgelegd 
aan Het College van Burgemeester en Schepenen of het orgaan dat ter zake is gemachtigd. De 
betrokken ambtenaar wordt gehoord en hij kan zich ter zake laten bijstaan door een verdediger naar 
keuze. 
 
Eventuele fraude 
 
Conform artikel 28 van het arbeidsreglement wordt elke fraude of poging tot fraude beschouwd als 
een ernstige fout. Ze wordt ter kennis gebracht van het diensthoofd en de Gemeentesecretaris 
beslist vervolgens om het verslag over te maken aan het Schepencollege voor passend gevolg. 
 
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de verschillende saldi met betrekking tot de persoonlijke 
situatie van de ambtenaar (inhaaluren, jaarlijkse vakantie, saldo ziektedagen) in real time vanaf de 
prikklokken kunnen worden geraadpleegd. Met saldi die voor installatie van dit nieuwe systeem 
werden samengesteld, wordt uiteraard rekening gehouden. Om die gegevens te verwerken moet 
echter rekening worden gehouden met een termijn van één week. 
Elke vorm van fraude kan worden bestraft met een tuchtmaatregel en het voordeel van de 
arbeidsregeling met glijdende werktijden kan worden ingetrokken. Het registreren van de 
gepresteerde uren blijft verplicht; ook bij de vaste arbeidstijdregeling. 
 
Toepassing van niet-reglementaire toestanden 
 

Situatie Maatregelen 

Vergeten prikken 's middags 
 

de prikklok brengt automatisch 30 minuten in 
mindering. 

Prikken voor aanvang van de prestaties in het 
kader van de glijtijden  (voor 07.30 uur) 

De prikklok houdt met dergelijke prestaties geen 
rekening. 

Prikken na afloop van de prestaties in het kader 
van de glijtijden  

De prikklok houdt met dergelijke prestaties geen 
rekening. 

 

 

A2 - DEELTIJDSE PRESTATIES: technisch en administratief personeel 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend pro rata de prestaties van een voltijds werkrooster van 

36.45 uur per week.  

 

De arbeidsregeling met glijdende werktijden blijft onder alle omstandigheden van toepassing. 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten of dagen van 

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 
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Deeltijdse personeelsleden met vaste, dan wel variabele arbeidstijdregeling kunnen slechts 

aanspraak maken op een vakantie-inhaaldag in de mate dat de feestdag of de reglementaire en 

lokale verlofdag samenvalt met een weekdag waarop ze normaal zouden hebben gewerkt. 

 

 

A3 - DEELTIJDSE PRESTATIES: arbeiders 

 

De duur van deeltijdse arbeid wordt berekend uitgaande van 36.45 uur per week. 

 

Feestdagen, omstandigheidsverloven, vakantiedagen, dienstopdrachten of dagen van  

gerechtvaardigde afwezigheid worden gelijkgesteld met de arbeidstijd die conform de afgesproken 

arbeidstijdregeling zou moeten zijn gepresteerd. 

 

Deeltijdse personeelsleden met vaste, dan wel variabele arbeidstijdregeling kunnen slechts 

aanspraak maken op een vakantie-inhaaldag in de mate dat de feestdag of de reglementaire en 

lokale verlofdag samenvalt met een weekdag waarop ze normaal zouden hebben gewerkt. 

 

B. SPECIFIEKE UURREGELINGEN 

 

B1. Uurregeling arbeidsprestaties Preventiedienst 

 

a) Gemeenschapswachten 

 

Winteruurrooster (van 16 oktober tot 30 april): 
  

Week A:  van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag  
van 09.00 tot 17.15 uur = 8.15-1/2 uur = 07.45 uur  
en/of van zaterdag tot zondag  
van 10.00 tot 17.30 uur = 7.30-1/2 uur = 07.00 uur 
 

Week B:    van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag  
van 11.00 tot 19.15 uur = 8.15-1/2 uur = 07.45 uur  
en/of van zaterdag tot zondag  
van 11.30 tot 19.00 uur = 7.30-1/2 uur = 07.00 uur 

  
Zomeruurrooster (van 1 mei tot 15 oktober): 

  
Week A:  van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag  

van 11.00 tot 19.15 uur = 8.15-1/2 uur = 07.45 uur  
en/of van zaterdag tot zondag  
van 11.30 tot 19.00 uur = 7.30-1/2 uur = 07.00 uur 

  
Week B:    van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag  

van 13.15 tot 21.30 uur = 8.15-1/2 uur = 07.45 uur 
en/of van zaterdag tot zondag  
van 14.00 tot 21.30 uur = 7.30-1/2 uur = 07.00 uur 
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De prestaties op jaarbasis lopen van 1 januari tot 31 december. De gemeenschapswachten hebben 
recht op de in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002 voorziene compensatie van 
64 uur daar ze het 38-urenstelsel genieten. De uurregeling wordt aangepast volgens de noden van 
het terrein. 
Rust: 1 weekend op twee. In de week die volgt op de weekendprestaties wordt een rustdag 
ingepland. 
Pauze: per dag wordt er een half uur ingepland voor de maaltijd. 
  
Het huidige werkrooster voor de gemeenschapswachten zoals voorzien in het arbeidsreglement 
wordt vervangen door het werkrooster voor de gemeenschapswachten. 
  

b) Straathoekwerkers: 
  
Winteruurrooster (van 16/10 tot 30/4): 
 

Buiten de schoolvakanties: 
Maandag:  van 16.00 tot 19.00 uur 
Dinsdag:  rustdag 
Woensdag:  van 12.00 tot 18.00 uur 
Donderdag:  van 15.00 tot 18.00 uur 
Vrijdag:  van 15.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag:  van 14.00 tot 18.00 uur 
Zondag:  rustdag 
 
Tijdens de schoolvakanties 
Maandag:  van 14.00 tot 18.00 uur 
Dinsdag:  van 14.00 tot 17.30 uur 
Woensdag:  van 16.00 tot 20.00 uur 
Donderdag:  van 14.00 tot 17.30 uur 
Vrijdag:  van 16.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag:  rustdag 
Zondag:  rustdag 

 
Zomeruurrooster (van 1/05 tot 15/10): 
 

Buiten de schoolvakanties: 
Maandag:  rustdag 
Dinsdag:  van 16.00 tot 19.00 uur 
Woensdag: van 14.00 tot 20.00 uur 
Donderdag:  rustdag 
Vrijdag:  van 15.00 tot 20.00 uur 
Zaterdag:  van 14.00 tot 19.00 uur 
Zondag:  rustdag 
 
Tijdens de schoolvakanties 
Maandag:  van 14.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag:  van 17.00 tot 21.00 uur 
Woensdag:  rustdag 
Donderdag:  van 15.00 tot 21.00 uur 
Vrijdag:  van 15.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag:  rustdag 
Zondag:  rustdag 
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B3. Uurregeling arbeidsprestaties Nederlandstalige cultuurbeleidscoördinator 

 

Halftijdse prestaties:  maandag en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur = 7.30 uur 

   woensdag   van 08.00 tot 12.00 uur = 4 uur 

 

De cultuurbeleidscoördinator presteert 19 uur per week en geniet de compensatie van 1.976 - 1.912 

uur = 64 uur / 2 = 32 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002. 

 

 

B4. Uurregeling arbeidsprestaties in huiswerkscholen 

 

Conform de activiteiten van de huiswerkschool in de verschillende scholen worden de werkroosters 

als volgt bepaald: (werkrooster tijdens het schooljaar en werkrooster tijdens de vakanties voor de 

ateliers) 

 

Werkroosters scholen   of  Werkroosters ateliers 

Werkrooster 1  maandag 13.15 - 17.00 uur     14.00 - 17.30 uur 

  dinsdag   13.15 - 17.00 uur     14.00 - 17.30 uur 

  woensdag 12.15 - 15.45 uur    14.00 - 18.00 uur 

  donderdag 13.15 - 17.00 uur     14.00 - 17.30 uur 

  vrijdag   13.15 - 17.00 uur     14.00 - 18.00 uur 

          Totaal 18.30 uur 

 

    Werkroosters scholen   of  Werkroosters ateliers 

Werkrooster 2  maandag 13.30 - 16.30 uur     14.00 - 17.30 uur 

  dinsdag   13.30 - 16.30 uur     14.00 - 17.30 uur 

  woensdag 14.00 - 18.15 uur    14.00 - 18.00 uur 

  donderdag 13.30 - 16.30 uur     14.00 - 17.30 uur 

  vrijdag  13.00 - 18.15 uur    14.00 - 18.00 uur 

          Totaal 18.30 uur 

 

De prestaties van halftijdse personeelsleden zijn gelijk aan 1.912 uur / 2 = 956 uur. 

De prestaties van werkroosters 1 en 2 zijn gelijk aan 18.30 uur x 52 = 962 uur 

962 - 956 uur = 6 uur die jaarlijks op het recuperatieblad moeten worden ingeschreven. 

     

Werkrooster 3  administratieve prestaties elke ochtend van 08.00 tot 12.00 uur  = 20 uur   + 

    Werkroosters scholen   of  Werkroosters ateliers 

   maandag 14.30 - 18.00 uur      13.45 - 17.00 uur  

  dinsdag   14.30 - 18.00 uur      13.45 - 17.00 uur  

  woensdag 13.30 - 16.15 uur    13.30 - 17.15 uur 

  donderdag 14.30 - 18.00 uur      13.45 - 17.00 uur  

  vrijdag   14.30 - 18.00 uur      13.45 - 17.00 uur 

          Totaal 36.45 uur 
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Werkrooster 4  administratieve prestaties 's ochtends + schoolprestaties in de namiddag 

maandag 08.00 - 12.00 uur      13.00 - 16.15 uur 

  dinsdag   08.00 - 12.00 uur      13.00 - 16.15 uur 

  woensdag 08.00 - 12.00 uur      13.30 - 18.15 uur 

  donderdag 08.00 - 13.00 uur     - 

  vrijdag   08.00 - 13.00 uur      14.45 - 18.15 uur 

          Totaal 36.45 uur 

 

B5. Uurregeling arbeidsprestaties schoonmaakpersoneel scholen  
 
Het personeel in crèches en peutertuinen presteert 38 uur per week en geniet de compensatie van 
1.976 - 1.912 uur = 64 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002. 

 
Er wordt gewerkt met twee werkroosters:  
 
Werkrooster A: maandag van 07.00 tot 09.30 uur en van 12.30 tot 18.00 uur = 8 uur 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur en van 12.30 tot 
18.00 uur = 30 uur 

  
Werkrooster B: maandag van 07.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur = 8 uur 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 07.00 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 
 15.00 uur = 30 uur 
 

 
B6. Uurregeling arbeidsprestaties van de schoolconciërges  
 
De schoolconciërges presteren 38 uur per week en genieten de compensatie van 1.976 - 1.912 uur = 
64 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002. 
 
De conciërges presteren een "actieve dienst" gelijk aan de actieve dienst van het 
gemeentepersoneel. De directie die verantwoordelijk is voor het schoolgebouw bepaalt, in overleg 
met de betrokkene, de maaltijdperiode van een half uur 's ochtends en van 1 uur 's middags. In die 
periode mag zij geen beroep doen op de conciërge behalve in noodgevallen. 

 
5 ½/38 wordt verrekend als loon voor actieve dienst bovenop het normale loon voor conciërges van 
gebouwen waarin een academie actief is (avondlessen en/of op zaterdagochtend).  
 
Alle prestaties voor 07.00 uur 's ochtends en na 22.00 uur 's avonds moeten worden beschouwd als 
overuren en vergoed of ingehaald volgens het bepaalde in het reglement voor gemeentepersoneel. 
 
 
B7. Uurregeling voor algemene bewaking in de gemeenteschool "Les Glycines" 
 
Maandag:  van 12.00 tot 14.00 uur                     van 16.00 tot 20.00 uur     
Dinsdag:  van 12.00 tot 14.00 uur                     van 15.20 tot 20.00 uur   
Woensdag: van 12.00 tot 15.00 uur                     van 15.30 tot 20.00 uur    
Donderdag:  van 12.00 tot 14.00 uur                     van 15.20 tot 20.00 uur   
Vrijdag:  van 12.00 tot 14.00 uur                     van 15.20 tot 20.00 uur  
Zaterdag:  van 09.30 tot 14.00 uur                     
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B8. Uurregeling arbeidsprestaties in het kader van kinderopvang:  
 
Het personeel in crèches en peutertuinen presteert 38 uur per week en geniet de compensatie van 
1.976 - 1.912 uur = 64 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002. 
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en omdat ze niet zonder toezicht kunnen blijven, 
kunnen er bij afwezigheden om welke reden dan ook volgens de noodwendigheden vervangingen en 
aanpassingen van de uurregelingen worden doorgevoerd. 
Alle uurregelingen worden zo uitgewerkt dat er rekening wordt gehouden met een half uur pauze 
voor de maaltijden. 
 

B9. Uurregeling in de Franstalige bibliotheek:  

 

Het personeel in de bibliotheek presteert 38 uur per week en geniet de compensatie van 1.976 - 

1.912 uur = 64 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002. 

 

Werkrooster 1 (Verantwoordelijke) 

 

Maandag:  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 17.00 uur    = 8 uur 

Dinsdag:  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 17.00 uur    = 8 uur 

Woensdag:  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 17.00 uur    = 8 uur 

Donderdag:  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 15.00 uur    = 6 uur 

Vrijdag:  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 17.00 uur    = 8 uur 

                                                  Totaal = 38 uur 

 

Werkrooster 2 

 

Maandag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 17.15 uur    = 7.45 uur 

Dinsdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur    = 8.45 uur 

Woensdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur    = 8.45 uur 

Donderdag:  van 09.00 uur tot 12.00 uur     = 4 uur 

Vrijdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur    = 8.45 uur 

                                                         Totaal = 38 uur 

  

Werkrooster 3 

 

Maandag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 17.15 uur    = 7.45 uur 

Dinsdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur    = 8.45 uur 

Woensdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur    = 8.45 uur 

Vrijdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur    = 8.45 uur 

Zaterdag:  van 09.00 tot 12.00 uur                  = 4 uur 

                 Totaal = 38 uur 

 

B10. Uurregeling in de Nederlandstalige bibliotheek  

 

Het personeel in de bibliotheek presteert 38 uur per week en geniet de compensatie van 1.976 - 

1.912 uur = 64 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002. 
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De prestaties worden volgens beurtrol een week op twee geleverd: 

 

Week 1: maandag van 12.45 tot 16.30 uur       van 17.00 tot 20.15 uur          =  7 uur 

 dinsdag  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur  =  9.15 uur 

 woensdag  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 18.15 uur   =  9.15 uur 

 donderdag van 08.30 - 12.30 uur      = 4 uur 

 vrijdag  van 13.15 tot 18.15 uur      =  5 uur 

 zaterdag van 09.45 tot 13.15 uur      = 3.30 uur 

          Totaal 38 uur 

 

Week 2: maandag  van 08.30 - 12.00 uur    van 12.30 - 17.00 uur   = 8 uur 

 dinsdag  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 16.30 uur  = 7.30 uur 

 woensdag  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 16.30 uur  = 7.30 uur 

 donderdag  van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 16.30 uur  = 7.30 uur 

 vrijdag   van 08.30 tot 12.00 uur           van 12.30 tot 16.30 uur  = 7.30 uur 

          Totaal 38 uur 

 

B11. Uurregeling voor het bewakingspersoneel in de scholen en van hun verantwoordelijke: 

 

Het bewakingspersoneel en hun verantwoordelijke presteren 38 uur per week en genieten de 
compensatie van 1.976 - 1.912 uur = 64 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad 
van 30 mei 2002. 
 
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en omdat ze niet zonder toezicht kunnen blijven, 
kunnen er bij afwezigheden om welke reden dan ook volgens de noodwendigheden vervangingen 
worden doorgevoerd. 
 
Het merendeel van het bewakingspersoneel werkt deeltijds. Dit houdt in dat hoewel er voor elke 
bewaker elk jaar per 1 oktober een typewerkrooster wordt opgesteld, de werkroosters van het 
bewakingspersoneel variëren. 

Gelet op het grote aantal kinderen in de klassen kan er het bewakingspersoneel van de scholen 
worden gevraagd om in te staan voor toezicht bij aanvullende activiteiten zoals zwemmen of andere 
extra muros activiteiten.  

Alle uurregelingen worden zo uitgewerkt dat er rekening wordt gehouden met een half uur pauze 
voor de maaltijden zodra er meer dan 6 uur na elkaar worden gepresteerd. 

De basisuurregeling voor een schoolbewaker is als volgt: 
 

Maandag:  07.30 - 08.30                 11.30 - 13.30  15.30 - 18.00           = 5.30 uur 

Dinsdag:  07.30 - 08.30                 11.30 - 13.30  15.30 - 18.00           = 5.30 uur 

Woensdag:  07.30 - 08.30                 12.00 - 18.00              = 6.00 uur 

Donderdag:  07.30 - 08.30                 11.30 - 13.30  15.30 - 18.00           = 5.30 uur 

vrijdag:  07.30 - 08.30                 11.30 - 13.30  15.30 - 18.00           = 5.30 uur 

  Totaal = 28 uur 
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B12. Uurregeling voor personeel van vakantiepleinen: 
  
Tijdens de schoolvakanties kan het bewakingspersoneel dat tijdens het jaar deeltijds werkt dit 
werkrooster, volgens de noodwendigheden van de dienst, aanvullen om tot een voltijds ambt te 
komen. 
 
De uurregeling voor bewakingspersoneel wordt tijdens de schoolvakanties aangepast om toezicht te 
houden op kinderen die deelnemen aan vakantiepleinen.  
 
De prestaties van het personeel worden geleverd tussen 07.30 en 18.00 uur volgens een rooster dat 
het werk van de verschillende personeelsleden verdeeld (bewaker, monitor, student) waarbij 
rekening wordt gehouden met externe activiteiten of activiteiten in het kader van erkende animaties 
en het aantal kinderen. 
Om de activiteiten volledig en efficiënt te kunnen beheren werken de personeelsleden met een 
deeltijdse opdracht bij voorkeur 's ochtends tussen 07.30 en 09.00 uur en 's avonds tussen 16.00 en 
18.00 uur. 
 
De werkroosters worden de personeelsleden voor aanvang van de betrokken vakantieweek 
meegedeeld en worden tevens zichtbaar aangeplakt. 
 
 
B13. Uurregeling voor het administratief personeel van de Franstalige muziekacademie:  
 
Werkrooster 1 

 
Maandag:  van 14.00 tot 20.00 uur       = 6 uur  
Dinsdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 13.00 tot 19.15 uur    = 8.45 uur 
Woensdag: van 09.30 tot 12.30 uur  van 14.00 tot 20.00 uur   = 9 uur 

 Donderdag:    - 
Vrijdag:  van 09.30 tot 12.30 uur  van 14.00 tot 20.00 uur   = 9 uur 
Zaterdag:  van 09.00 tot 13.00 uur      = 4 uur    
TOTAAL:          = 36.45 uur 

 
Werkrooster 2 (10 uur gemeentebestuur + 27 Franse Gemeenschap) 

 
Maandag:     - 
Dinsdag:  van 10.00 tot 12.00 uur  van 14.00 tot 20.00 uur   = 8 uur 
Woensdag: van 09.00 tot 12.00 uur           van 13.00 tot 19.00 uur    = 9.00 uur 
Donderdag:  van 13.00 tot 20.00 uur       = 7 uur 
Vrijdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 13.00 tot 19.00 uur    = 9.00 uur 
Zaterdag:  van 09.00 tot 13.00 uur      = 4 uur 
TOTAAL:          = 37 uur 

 
De werkroosters kunnen tijdens de examenperiode worden aangepast om het personeel de 
mogelijkheid te bieden om de leerlingendossiers te beheren (leerlingenexamens met publiek). 
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en omdat ze niet zonder toezicht kunnen blijven, 
kunnen er bij afwezigheden om welke reden dan ook volgens de noodwendigheden vervangingen 
worden doorgevoerd. 
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B14. Uurregeling voor het administratief personeel van de Nederlandstalige muziekacademie: 
 
Het bewakingspersoneel in de 'muziekacademie' presteert 38 uur per week en geniet de 
compensatie van 1.976 - 1.912 uur = 64 uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad 
van 30 mei 2002. 
Om de veiligheid van de kinderen te garanderen en omdat ze niet zonder toezicht kunnen blijven, 
kunnen er bij afwezigheden om welke reden dan ook volgens de noodwendigheden vervangingen 
worden doorgevoerd. 
 
De werkroosters kunnen tijdens de examenperiode worden aangepast om het personeel de 
mogelijkheid te bieden om de leerlingendossiers te beheren (leerlingenexamens met publiek). 
 

Werkrooster 1 

 

Zaterdag:  van 10.00 tot 12.00 uur                     = 2 uur    

 

TOTAAL:          = 2 uur 

 

Werkrooster 2 

 

Maandag:  van 13.00 tot 20.00 uur       = 7 uur  

Dinsdag:  van 09.00 tot 12.00 uur           van 13.00 tot 16.00 uur    = 6.00 uur 

Woensdag: van 09.00 tot 12.00 uur           van 13.00 tot 16.00 uur    = 6 uur 

   

TOTAAL:          = 19 uur 

 

Werkrooster 3 

 

Woensdag:  van 12.00 tot 20.00 uur      = 8 uur 

 Donderdag:  van 09.00 tot 12.00 uur      = 3 uur  

Vrijdag:  van 13.00 tot 19.00 uur      = 6 uur 

 

TOTAAL:          = 17 uur 

 

 

B15. Uurregeling voor het personeel in dienst voor het project "Coördinatie van de opvang van de 

kinderen tijdens hun vrije tijd (OVT-coördinatie)": 

 

Halftijdse prestaties:  maandag  van 09.00 tot 13.00 uur 

   dinsdag  van 09.00 tot 12.30 uur 

   woensdag van 09.00 tot 12.30 uur 

   donderdag van 09.00 tot 13.00 uur 

   vrijdag  van 09.00 tot 13.00 uur 
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B16. Uurregeling voor het bewakingspersoneel in de sporthal: 

 

De sportambtenaar presteert 38 uur per week en geniet de compensatie van 1.976 - 1.912 uur = 64 

uur zoals bepaald in de beraadslaging van de gemeenteraad van 30 mei 2002. 

 

Zijn werkrooster is als volgt opgesteld: 

 

Van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.06 uur, inclusief een middagpauze van een half uur per 

dag. 

Het bewakingspersoneel van de sporthal presteert een werkrooster volgens een 3-wekelijkse 
beurtrol. Het gaat om voltijdse prestaties zonder compensatie. 

Toezichthouder A - Toezichthouder B - Toezichthouder C 
 
Week 1: 
 
Maandag:  14.30 - 23.30 uur (9 uur) 
Dinsdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Woensdag: 08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Donderdag:  08.45 - 16.15 uur  (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Vrijdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Zaterdag:  08.30 - 15.45 uur (7.15 uur) / 15.15 - 22.30 uur (7.15 uur) 
Zondag:  08.30 - 15.00 uur (6.30 uur) / 15.00 - 21.30 uur (6.30 uur) 
 
Week 2: 
 
Maandag:  14.30 - 23.30 uur (9 uur) 
Dinsdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Woensdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Donderdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Vrijdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Zaterdag:  08.30 - 15.45 uur(7.15 uur) / 15.15 - 22.30 (7.15 uur) 
Zondag:  08.30 - 15.00 uur (6.30 uur) / 15.00 - 21.30 uur (6.30 uur) 
 
Week 3:  
 
Maandag:  14.30 - 23.30 uur (9 uur) 
Dinsdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Woensdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Donderdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Vrijdag:  08.45 - 16.15 uur (7.30 uur) / 16.00 - 23.30 uur (7.30 uur) 
Zaterdag:  08.30 - 15.45 uur(7.15 uur) / 15.15 - 22.30 (7.15 uur) 
Zondag:  08.30 - 15.00 uur (6.30 uur) / 15.00 - 21.30 uur (6.30 uur) 
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DEEL 3: VAKANTIE EN AFWEZIGHEDEN 
 

Titel 1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 1 

 
§1. Onderhavig reglement is van toepassing op de vast benoemde werknemers van het 
gemeentebestuur en van het OCMW.  
 
§2. Onderhavig reglement is eveneens van toepassing op de stagelopende werknemers (stagiairs) 
met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot:  

- het verlof tijdens de duur van een stage of proefperiode en tijdens  
de duur van een verkiezingscampagne; 

- het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte van vast benoemde werknemers 
- de disponibiliteit wegens ziekte en afschaffing van de functie 
- het verlof wegens opdracht 
- de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheid 
- het verlof voor loopbaanonderbreking, met uitzondering van loopbaanonderbreking in het 

kader van palliatieve zorgen, medische bijstand of ouderschapsverlof 
- de verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheid 
- de verminderde prestaties om sociale en familiale redenen 
- de halftijdse vervroegde uittreding 
 

§3. Voor contractuele werknemers gelden, ongeacht de aard van de overeenkomst, de bepalingen 
met betrekking tot: 

- de jaarlijkse vakantie, de wettelijke feestdagen, de lokale verlofdagen, de reglementaire 
verlofdagen, het compensatieverlof en de overuren  

- de omstandigheidsverloven 
- de dienstvrijstellingen 
- het uitzonderlijk verlof wegens overmacht 
- het verlof wegens dwingende familiale redenen 
- de moederschapsbescherming 
- het vaderschapsverlof 
- het verlof voor de opvang met het oog op adoptie of pleegvoogdij 
- het ouderschapsverlof 
- de loopbaanonderbreking 
- het opleidingsverlof 
- de detachering  
- het verlof voor het leveren van militaire prestaties in vredestijd 
- het politiek verlof 
- het verlof voor vakbondsopdrachten  

 
Artikel 2 - Definities 
 

Arbeidsdagen 

Het begrip "arbeidsdag" slaat op de dagen waarop de werknemer verplicht is te werken volgens de 
arbeidsreglementering waaraan hij is onderworpen. 
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De werknemer 

Het begrip "werknemer" slaat zowel op mannelijke als vrouwelijke werknemers van het 
gemeentebestuur en, tenzij anders vermeld, op zowel vast benoemde ambtenaren, als stagelopende 
ambtenaren, evenals op de contractuele werknemers.  
 

Bevoegde overheid 

Onder "bevoegde overheid" wordt voor de gemeente het College van Burgemeester en Schepenen 

bedoeld en voor het OCMW, de OCMW-Raad. 

 
Dienstactiviteit 

Bij "dienstactiviteiten" heeft de werknemer, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling, recht 
op loon en op bevordering verbonden aan zijn loonschaal. De vast benoemde werknemer kan ook 
zijn rechten op bevordering laten geleden. 
 
Bij "non-activiteit" heeft de werknemer, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling, geen 
recht op loon. In bepaalde gevallen kan hij zijn rechten op bevordering binnen zijn barema laten 
gelden. De vast benoemde werknemer kan zijn rechten op weddeverhoging enkel laten gelden onder 
wel bepaalde voorwaarden. 
 
Dienstvrijstelling 

Onder "dienstvrijstelling" wordt verstaan dat de werknemer de toelating werd gegeven om tijdens de 
diensturen afwezig te zijn voor een bepaalde duur met behoud van zijn rechten.  
 
Artikel 3 - Arbeidsduur 

De arbeidsduur mag het gemiddelde van 38 uur per week niet overschrijden. 
 
Artikel 4 

§1. Werknemers mogen niet afwezig zijn indien ze vooraf geen verlof of dienstvrijstelling hebben 
verkregen. 
 
§2. Onverminderd de eventuele toepassing van een tuchtstraf of bestuurlijke maatregel wordt de 
vast benoemde werknemer, die zonder toelating of gedurende een periode die langer duurt dan de 
duur van zijn verlof afwezig is zonder geldige reden, van rechtswege op non-actief gezet zonder loon. 
In die situatie behoudt hij het recht op loonsverhoging. De vast benoemde werknemer kan voor de 
duur van zijn niet-gerechtvaardigde afwezigheid zijn rechten op bevordering niet laten gelden, noch 
een weddeverhoging of wijziging van graad verkrijgen. 
De contractuele werknemer die zonder toelating afwezig is of de duur van zijn verlof zonder geldige 
reden overschrijdt, wordt beschouwd onwettelijk afwezig te zijn en kan derhalve worden 
onderworpen aan de sancties zoals bepaald in het arbeidsreglement. 
 
Artikel 5  

De diensthoofden moeten erop toezien dat de werking van hun dienst op ieder moment is 
gewaarborgd met een voldoende aantal personeelsleden.  
 
Artikel 6 

Elke verlofaanvraag moet via hiërarchische weg verlopen aan de hand van een ter zake uitgewerkt 
document en moet door het diensthoofd zijn ondertekend. Het diensthoofd houdt voor elk 
personeelslid een verlofblad bij. Op dat blad moeten alle verloven of afwezigheden worden 
genoteerd. De verloven moeten door de diensthoven permanent worden bijgewerkt en op ieder 
moment beantwoorden aan de realiteit. De dienst HRM moet op ieder moment de verlofbladen van 
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de verschillende personeelsleden kunnen raadplegen. Voor het OCMW verloopt de verwerking van 
het beheer van de verloven verplicht via een computerbestand. 
 

Artikel 7 

Het deelnemen van de werknemer aan een georganiseerde werkonderbreking (staking) wordt 
gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. De werknemer heeft geen recht op loon, maar 
behoudt zijn rechten op verhoging in zijn weddeschaal. Ook voor de berekening van het rustpensioen 
is een dergelijke onderbreking toegestaan.  
 
 
Titel 2 Jaarlijkse vakantie 
 
Artikel 8 

 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers  
Stagelopende werknemers 
Contractuele werknemers 
 
b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
§1. De werknemer bepaalt vrij zijn jaarlijkse vakantie waarbij hij rekening dient te houden met de 
noden van de dienst.  
 
§2. Werknemers hebben recht op jaarlijkse vakantie waarvan de duur volgens de leeftijd als volgt 
wordt bepaald:  
jonger dan 45 jaar  = 26 werkdagen 
van 45 tot 49 jaar =  27 werkdagen 
vanaf 50 jaar  = 28 werkdagen 
 
§3. Extra vakantiedagen volgens de dienstanciënniteit.  
Na elke schijf van 5 jaar dienstanciënniteit bij het bestuur heeft het personeelslid recht op 1 extra 
vakantiedag; waarbij het maximumaantal vakantiedagen echter niet meer dan 30 mag bedragen.  
 
§4. Bovenop de vakantiedagen zoals bepaald onder §2 krijgen de werknemers een extra vakantiedag 
per jaar waarvan de duur als volgt volgens leeftijd is bepaald: 
60 jaar: 1 extra werkdag 
61 jaar: 2 extra werkdagen 
62 jaar: 3 extra werkdagen 
63 jaar: 4 extra werkdagen 
64 jaar: 5 extra werkdagen 
 
Om de duur van het verlof te bepalen wordt rekening gehouden met de leeftijd die in de loop van 
het jaar wordt bereikt. 
 
§5. Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op jaarlijkse vakantie. 
Voor het toekennen van de jaarlijkse vakantiedagen worden volgende prestaties beschouwd als 
effectief gewerkt:  

- zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen  
- niet-wettelijke feestdagen waarvoor loon wordt berekend 
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- compensatieverlofdagen voor overuren en arbeid geleverd op zaterdag, zondag en wettelijke 
feestdagen 

- dienstvrijstellingen 
- gewoon verlof als gevolg van ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, ziekenhuisverblijf, 

bevalling of profylaxis 
- ouderschapsverlof 

 
Het verlof wordt echter naar evenredigheid verminderd wanneer een werknemer in de loop van het 
jaar in dienst treedt, ontslag neemt uit zijn functies, deeltijds gaat werken of in de loop van het jaar 
een van onderstaande verloven of toelatingen voor afwezigheid heeft verkregen: 

- verlof voor het zich kandidaat stellen bij verkiezingen 
- verlof voor stage of proefperiode in een andere functie bij een overheidsdienst of in het 

gesubsidieerd onderwijs 
- halftijdse vervroegde uittreding  
- verlof wegens opdracht 
- loopbaanonderbreking 
- afwezigheden waarbij de werknemer in de administratieve stand van non-activiteit of 

disponibiliteit is geplaatst 
- onbetaald verlof 
- verlof voor verminderde prestaties gewettigd door persoonlijke, sociale of familiale redenen 

 
Indien het aantal op die manier berekende vakantiedagen geen geheel getal vormt, wordt het 
automatisch naar de bovenliggende eenheid afgerond. 
 
§6. Contractuele werknemers en stagelopende werknemers hebben slechts recht op vakantiedagen 
in de mate dat ze prestaties leverden tijdens het voorafgaande jaar bij het bestuur of bij een vorige 
werkgever (in de vorm van vakantiegeld bij uitdiensttreding). 
Voor vast benoemde werknemers worden de vakantiedagen bepaald op basis van de prestaties 
geleverd in het jaar waarin de jaarlijkse vakantie wordt genomen.  
 
§7. Voor vast benoemde werknemers:  
Bij vaste benoeming (overstap van de privésector naar de overheidssector) 
Voor stagelopende werknemers die vast worden benoemd, dient er bij hun vaste benoeming 
vertrekvakantiegeld (vakantiegeld bij uitdiensttreding) te worden betaald (zie §9). 
 
Bij overstap van de overheidssector naar de privésector: 
Het bestuur moet dan enkel vakantiegeld betalen volgens de regels die van toepassing zijn in de 
privésector naar evenredigheid van de tijdens het jaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt 
beëindigd, geleverde prestaties. De werknemer kan het daaropvolgende jaar geen verlof eisen, 
behoudens naar evenredigheid van de bij zijn nieuwe werkgever geleverde prestaties. 
 
Bij ontslag uit het ambt: 
Wanneer de vast benoemde werknemer zijn jaarlijkse vakantie niet of slechts gedeeltelijk heeft 
opgenomen voor de definitieve neerlegging van zijn ambt, heeft hij recht op een compenserende 
vergoeding waarvan de grootte gelijk is aan de laatste activiteitswedde die overeenstemt met het 
aantal niet opgenomen vakantiedagen. Het loon waar ter zake rekening dient mee te worden 
gehouden is het loon dat verschuldigd is voor volledige prestaties, met inbegrip van alle premies of 
vergoedingen waarop pensioenbijdragen worden ingehouden. 
 
§8. Voor contractuele werknemers en stagelopende werknemers:  
Bij aanwerving: 
De voormalige werkgever dient het vakantiegeld vervroegd uit te betalen. Hierin zit tevens een 
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bedrag vervat dat overeenstemt met het loon voor de door de werknemer nog te nemen 
vakantiedagen op basis van de geleverde prestaties. Het vakantiegeld wordt berekend en het aantal 
vakantiedagen wordt toegekend aan de hand van het overgemaakte attest. Het bedrag van de op het 
attest vermelde vakantievergoeding wordt ingehouden op het loon. 
 
§9. Voor GECO-werknemers 
Bij uitdiensttreding wordt het vakantiegeld gebaseerd op het KB van 30 maart 1987 en het KB van 28 
oktober 1986 (nr. 474) met betrekking tot GECO's in overheidsdienst. Het personeelslid ontvangt een 
enkelvoudige vergoeding, met name het vakantiegeld bij uitdiensttreding dat overeenstemt met 8 % 
van het jaarloon. Het dubbele vakantiegeld wordt op dezelfde wijze berekend als bij vast benoemd 
personeel (92 % van het maandloon van de maand maart).    
 
§10. Bij vertrek of  volledige onderbreking van de loopbaan: 
Bij vertrek of  volledige onderbreking van de loopbaan heeft de werknemer recht op wat volgt: 
15,34 % van het tijdens het vakantiedienstjaar bij het bestuur verdiende brutoloon (eventueel 
verhoogd met een fictief loon voor de dagen arbeidsonderbreking gelijkgesteld met  werkelijk 
gewerkte dagen). Het percentage van 15,34 % stemt overeen met 7,67 % van het gewone 
vakantiegeld + 6,8 % dubbele vakantiegeld en 0,87 % dubbele vakantiegeld vanaf de derde dag van 
de vierde week. 
Indien de werknemer nog geen vakantie heeft genomen in het kader van het vorige 
vakantiedienstjaar betaalt het bestuur de werknemer bovendien 15,34 % van het bij hem verdiende 
brutoloon tijdens het voorgaande vakantiedienstjaar (eventueel verhoogd met een fictief loon voor 
gelijkgestelde dagen). Het percentage van 15,34 % stemt overeen met 7,67 % van het gewone 
vakantiegeld + 7,67 % dubbele vakantiegeld. Het gewone vakantiegeld wordt berekend pro rata de al 
in het jaar van vertrek genomen vakantiedagen. Het attest vermeldt het aantal resterende dagen 
waarop de werknemer nog recht heeft uitgaande van de in het jaar van vertrek geleverde prestaties. 
 
Bij arbeidsduurvermindering of wijziging van de arbeidsregeling  (gedeeltelijke 

loopbaanonderbreking of aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst): 

 

In de loop van de maand december van het vakantiejaar waarin de vermindering van de gemiddelde 

wekelijkse arbeidstijd wordt doorgevoerd, moet er op basis van het voorgaande dienstjaar een 

afrekening worden gemaakt van de rechten met betrekking tot de niet-genomen vakantiedagen. 

 

A contrario moet er in de loop van de maand december van het jaar waarin de prestaties worden 

verminderd geen enkel vervroegd vakantiegeld, noch enige vervroegde uitbetaling van vakantiegeld 

voor het volgende jaar worden berekend. De werknemer neemt vakantie in de loop van het volgende 

vakantiejaar en ontvangt vakantiegeld volgens het verminderde arbeidsstelsel waarin hij op dat 

moment aan de slag is. Het niet-ontvangen vakantiegeld wordt aan het eind van het vakantiejaar 

berekend. 

 
§11. Berekening van het vakantiekapitaal  
De vakantie wordt berekend op basis van de wekelijke arbeidsduur van 38 uur/week. Het normale 
weekrooster telt bijgevolg 1 976 uur per jaar. Om het vakantiekapitaal te berekenen worden alle 
vakantiedagen omgezet in uren ten belope van 1 dag gelijk aan 38 uur/5 (= 7.36 uur). 
Voor deeltijdse prestaties wordt het vakantiekapitaal vermenigvuldigd met de wekelijks te presteren 
arbeidstijdbreuk (op basis van 38 uur/week).  
Voor de berekening op jaarbasis wordt het cijfer achter de komma afgerond naar de hogere eenheid. 
Voor elke vakantiedag wordt het aantal uur dat gelijkgesteld is aan de die dag te presteren uren in 
mindering gebracht van het vakantiekapitaal. 
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De vakantie kan volledig of gedeeltelijk in uren worden opgenomen. 
 
§12. Richtlijnen 
Elke vakantieperiode moet minimaal een uur omvatten. 
Ieder jaar moet minimaal een vakantieperiode van tien opeenvolgende werkdagen worden 
genomen. Wat betreft de meest gevraagde vakantieperiodes moet het verlof ten laatste binnen 
volgende termijnen worden aangevraagd: 

- Pasen: minimaal 5 weken vooraf. 
- Julie en augustus: de aanvragen (maximaal 3 weken vakantie behoudens door het 

diensthoofd toegestane afwijkingen volgens de noden van de dienst) moeten voor 31 januari 
worden ingediend. Het antwoord van het diensthoofd moet voor 28 februari volgen. Bij 
ontstentenis van een antwoord voor 28 februari wordt de vakantieperiode als toegestaan 
beschouwd. 

- Kerstvakantie: minimaal 5 weken vooraf. 
 

Het inwilligen van de vragen wordt geregeld volgens de mogelijkheden van de dienst en het 
antwoord van het diensthoofd wordt binnen een termijn van 48 uur aan de medewerker bezorgd. 
 
Buiten de bovenvermelde periodes moet elke vakantie minimaal een week vooraf worden 
aangevraagd. 
Elk dringend, naar behoren gerechtvaardigd, verlof kan het voorwerp uitmaken van een 
uitzondering. Elke vakantieaanvraag wordt schriftelijk ingediend aan de hand van een ad hoc 
formulier. Tijdens eenzelfde periode kan maximaal een derde van het verplegend en verzorgend 
personeel afwezig zijn.  
 
Wanneer de continuïteit van de dienst voor een bepaalde periode niet kan worden gegarandeerd 
omwille van een te groot aantal vakantieaanvragen wordt de prioriteit als volgt toegestaan:  

- werknemers met schoolgaande kinderen (tijdens de schoolvakanties)  
- vakantie van de echtgeno(o)t(e) - of partner  
- dienstanciënniteit bij het bestuur  

De vakantiedagen moeten ten laatste zijn opgebruikt op 31 december van het lopende jaar. 
Het opnemen van vakantiedagen na 31 december van het lopende jaar kan uitsluitend met de 
uitdrukkelijke toestemming van de Secretaris. 
 
Tijdens de jaarlijkse vakantie is het loon gewaarborgd. 
 
Elke periode van dienstactiviteit geeft recht op een toelage voor jaarlijkse vakantie. 
 
Bij arbeidsongeschiktheid (als gevolg van ziekte of ongeval in de privésfeer) tijdens een 
vakantieverlof dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen arbeidsongeschiktheid die inging 
voor het vakantieverlof en tijdens het vakantieverlof (KB 30.03.1967 - art. 68§2). 
Wanneer de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld voor aanvang van de vakantie, worden de 
dagen waarop het personeelslid arbeidsongeschikt is niet aangerekend als vakantiedagen. Het 
vakantieverlof wordt met andere woorden opgeschort. 
Wanneer de arbeidsongeschiktheid echter tijdens de vakantie wordt vastgesteld (inclusief de eerste 
dag) of wanneer het om een verlof van een dag van minimaal 2 uur gaat, worden de dagen waarop 
het personeelslid arbeidsongeschikt is, aangerekend als vakantiedagen die dan ook niet achteraf 
kunnen worden ingehaald. 

 
Een werknemer die tijdens zijn vakantieverlof in het buitenland ziek wordt waardoor de toegestane 
afwezigheidsperiode moet worden verlengd, moet ogenblikkelijk een medisch attest faxen in een van 
de drie landstalen aan het bestuur waar hij werknemer is. De arts moet eveneens verklaren dat de 
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zieke niet mag worden vervoerd. De werknemer moet via fax, e-mail of over de telefoon zijn 
voorlopige verblijfplaats melden en, indien mogelijk, een telefoonnummer waarop hij bereikbaar is. 
Werknemers die nalaten hun voorlopige verblijfplaats te melden en wier medisch attest niet werd 
ontvangen, worden verondersteld onwettig afwezig te zijn vanaf de eerste dag waarop ze werden 
verondersteld het werk te hervatten. 
 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: ja  
Vermindering jaarlijks verlof: neen  
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen  
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja  

 
 

Titel 3 Wettelijke feestdagen - Lokale verlofdagen - Reglementair verlof 
 
Artikel 9 

 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers 
Stagelopende werknemers 
Contractuele werknemers 
 
b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
 
§1. Wettelijke feestdagen  
De tien wettelijke feestdagen zijn: 1 januari (Nieuwjaar), Paasmaandag, 1 mei (Feest van de arbeid), 
Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli (nationale feestdag), 15 augustus (Maria-Hemelvaart), 1 
november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand) en 25 december (Kerstmis).  
 
§2. Reglementaire verlofdagen  
De reglementaire verlofdagen zijn: 2 november, 15 november en 26 december. 
 
§3. Lokale verlofdagen  
De lokale verlofdagen zijn:   

 Maandag na Septemberkermis  
 

 Verminderde prestaties: 
De eerste werkdag van het jaar (prestaties van 08.00 tot 13.00 uur)  
24 december (prestaties van 08.00 tot 13.00 uur)* 
31 december (prestaties van 08.00 tot 13.00 uur)* 
* Uitzondering: Indien 24 of 31 december op een zaterdag of zondag valt, hebben enkel 
de personeelsleden die op die dagen werkten recht op bovenvermeld inhaalverlof en 
pro rata hun prestaties. 

 
Deeltijdse werknemers moeten 5 uur werken, vermenigvuldigd met hun prestatieverhouding. 
Personeel van diensten bij wie dit werkrooster niet kan worden toegepast, heeft recht op een 
inhaalverlof van 2.45 uur (voor deeltijdse werknemers wordt dit pro rata berekend). Werknemers die 
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wegens ziekte afwezig zijn hebben geen recht op dit inhaalverlof. 
 
§4. Verloven van de taalgemeenschappen  
Op het verlofblad wordt een extra verlofdag ingeschreven voor de feestdag van de culturele 
gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap: 11 juli en Franse Gemeenschap: 27 september).    
 
§5. Compensatie en recuperatie van het werkrooster op basis van 38 uur per week  
De normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur is als volgt bepaald: de normale arbeidsduur telt 1 976 
uur per jaar of 38 uur per week. Het aantal jaaruur waar in een stelsel met zomerdienst rekening 
dient te worden gehouden, hetzij 1 912 uur, blijft behouden. Het compensatieverlof voor 
zomerdienst bedraagt 64 uur, vermenigvuldigd met de prestatieverhouding per werkweek. 
 
Bij indiensttreding heeft de nieuwe werknemer recht op compensatieverlof in verhouding tot het 
aantal maanden dat hij datzelfde jaar werkt. Bij statuutswijziging wordt het compensatieverlof recht 
evenredig berekend volgens de prestaties van het lopende jaar. 
 
Bij ononderbroken afwezigheid van meer dan een maand (met uitzondering van de jaarlijkse 
vakantie) wordt het compensatieverlof eveneens verminderd in verhouding tot de periode die deze 
maand overschrijdt. 
 
Voor het OCMW-personeel met een wekelijks werkrooster van 38.45 uur wordt de recuperatie van 
het werkrooster op basis van 38 uur per week als volgt berekend: 
103 uur (recuperatie van de zomerdienst en van de arbeidstijdregeling op basis van 38 uur/week) 
waarvan 48 uur verplicht moet worden genomen a rato van 4 uur per maand, die binnen de maand 
moeten worden opgenomen. Indien nodig mogen maximaal 2x 4 uur worden gecumuleerd. Indien de 
werknemer die 4 uur (of 2x 4 uur) niet opneemt binnen de voorgeschreven termijn, vervalt die 
recuperatie.  
 
§6. Richtlijnen 
Voor de gemeente: 
De bevoegde overheid bepaalt elk jaar tegen ten laatste 15 december de brugdagen ter vervanging 
van wettelijke feestdagen en reglementaire verlofdagen die in de loop van het daaropvolgende jaar 
op een zaterdag of zondag vallen.  
 
Voor het OCMW: 
Wanneer een wettelijke feestdag of reglementaire verlofdag samenvalt met een inactiviteitsdag, 
wordt een compensatieverlofdag toegestaan die binnen een termijn van 8 weken vanaf de bedoelde 
dag moet worden opgenomen. 
 
Algemeen: 
Een werknemer die op een van de onder punt c) vermelde verlofdagen en/of feestdagen moet 
werken, heeft recht op een vervangingsverlofdag die binnen een termijn van acht weken kan worden 
opgenomen volgend op die verlof- en/of feestdag. Een werknemer die op een wettelijke feestdag die 
op een zondag valt, moet werken, heeft recht op twee vervangingsverlofdagen. Wanneer dat verlof 
niet binnen een termijn van acht weken wordt opgenomen, vervalt het.  
Deeltijdse werknemers met een vast werkrooster hebben uitsluitend recht op voor voltijdse 
werknemers vastgelegde feestdagen en vervangingsdagen wanneer ze samenvallen met een dag 
waarop ze werken volgens het werkrooster vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst. 
 
Bij het compensatieverlof voor zomerdienst wordt rekening gehouden met de noodwendigheden van 
de dienst en elke verlofperiode moet minimaal één uur tellen. Dit compensatieverlof kan worden 
overgedragen tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. 
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Dergelijk verlof kan uitsluitend worden opgenomen na de vastgelegde data met de uitdrukkelijke 
toestemming van de Secretaris. 
 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: ja  
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 
 
Titel 4 Compensatierust voor overuren en compensatieverlof  

  
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers 
Stagelopende werknemers 
Contractuele werknemers 
 
b) Uitsluitingen:  
Wettelijke graden 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 

 
Artikel 10: Compensatierust voor overuren 

 
§1. Overuren zijn uren die worden gepresteerd buiten de uren van het normale weekrooster (zowel 
stam- als glijtijden). Overuren kunnen uitsluitend worden gepresteerd om dienst- of 
veiligheidsredenen en met het schriftelijke, voorafgaandelijke akkoord van de verantwoordelijke van 
de afdeling, dat op zijn beurt door de Secretaris moet worden bekrachtigd. Het bestuur en de 
werknemers proberen recuperatieverlof maximaal in te dijken.  
Overuren worden sowieso uitsluitend uitbetaald of ingehaald op voorwaarde dat de wetgeving en de 
richtlijnen van de toezichthoudende overheid dit toelaten en na aanzuivering van de debeturen.  
 
§2. Compensatierust voor overuren moet worden opgenomen binnen een termijn van drie maanden 
na de geleverde prestatie. Compensatierust die niet binnen die termijn van drie maanden wordt 
opgenomen, vervalt. Elke periode van compensatierust moet minimaal een uur omvatten.  
 
§3. Bij elke compensatierust moet rekening worden gehouden met de noodwendigheden van de 
dienst. Compensatierust moet minimaal een maand vooraf worden aangevraagd. 
 
§4. De richtlijnen met betrekking tot de compensatierust voor overuren luiden als volgt:  

 prestaties tussen 17.30 en 22.00 uur: tegen 125 % 

 prestaties tussen 22.00 en 07.00 uur: tegen 150 % 

 prestaties op zaterdag: tegen 150 % 

 prestaties op zon- en feestdagen, reglementaire en lokale verlofdagen: tegen 200 %  

 prestaties op zaterdag, zondag, feestdagen, reglementaire en lokale verlofdagen tussen 
22.00 en 07.00 uur: tegen 300% 

 huwelijken, gouden bruiloften, etc. op zaterdag: 4 uur (bij meer dan 4 uur = prestaties tegen 
150 %) 
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 Heroproepingen: tegen 400 % voor het eerste uur bij hoogdringendheid of indien de 
oproeping niet was gepland. 

 
Wanneer een werknemer uitzonderlijk wordt opgeroepen buiten zijn dienstverplichtingen om mee te 
werken aan een onvoorziene en dringende opdracht, ontvangt hij voor het eerste overuur een 
compensatieverlof van 4 uur. Voor de volgende overuren wordt verwezen naar de eerder vermelde 
bepalingen. 
 

Artikel 11: Verkiezingen 

 
Werknemers die op de dag van de verkiezingen uren hebben gepresteerd met het oog op het goede 
verloop van de verkiezingen, ontvangen voor hun prestaties op die zondag een compensatie van 200 
% uitgedrukt in uren. De compensatie kan eveneens worden uitbetaald. 
 
Artikel 12: Ziekte en recuperatie voor weekendwerk  

 
Wanneer een werknemer wettelijk afwezig is (bijvoorbeeld wegens ziekte) op de dag dat hij zijn 
weekendprestaties wou inhalen, behoudt hij het recht op recuperatie. 
 
Wanneer een werknemer ziek is tijdens het weekend en de geplande prestaties dientengevolge niet 
kan leveren, heeft hij geen recht op recuperatie voor dat weekend. 
 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: ja  
Vermindering jaarlijks verlof: neen  
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 
 
Titel 5: Opleidingsverlof 
 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers  
Stagelopende werknemers  
Contractuele werknemers  
 
b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
 
Artikel 13: Dienstvrijstelling voor doorlopende vorming (verplichte opleiding)  

Het aantal uren dienstvrijstelling of compensatieverlof is bij doorlopende vormingen gelijk aan het 
werkelijk aantal gevolgde uren. Enkel opleidingen die buiten het normale werkrooster vallen en 
worden beschouwd als extra diensttijd kunnen worden gecompenseerd. Indien de opleiding buiten 
Sint-Agatha-Berchem plaatsvindt, kan er maximaal één uur verplaatsingstijd per opleidingsdag in 
rekening worden gebracht, in de mate dat de verplaatsing niet tijdens de diensttijd gebeurt. 
 
Artikel 14: Compensatieverlof voor beroepsopleiding  

Er wordt compensatieverlof toegestaan voor de studietijd met per schooljaar een maximum van:  
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 twee dagen voor niveau E 

 vijf dagen voor niveau D 

 tien dagen voor niveau C, B en A 
 

Afhankelijk van de specificiteit van de opleiding kunnen afwijkingen worden toegestaan voor niveau 
E en D. Die compensatie is recht evenredig aan de duurtijd van de gevolgde beroepsopleiding met 
een maximum van tien dagen. 
Wordt bedoeld met "schooljaar": de periode van 1 september tot 31 augustus.  
 
Artikel 15: Dienstvrijstelling voor beroepsopleiding (vrijwillige opleiding) 

Indien de beroepsopleiding uitzonderlijk tijdens de diensturen moet worden gevolgd en op 
voorwaarde dat de werknemer de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur heeft verkregen om 
die opleiding te volgen, heeft de werknemer recht op dienstvrijstelling. Cursussen die buiten het 
normale werkrooster vallen, worden niet gecompenseerd.  
 
Artikel 16: Algemene bepalingen  

§1. Voor een jaar dat moet worden overgedaan, wordt er geen compensatieverlof toegestaan, 
behalve wanneer de bevoegde overheid beslist dat de werknemer dit recht behoudt wegens 
uitzonderlijke omstandigheden. 
 
§2. Onwettelijke afwezigheid bij een opleiding wordt gelijkgesteld met onwettelijke afwezigheid op 
het werk. Dezelfde sancties zijn daarbij van toepassing. 
 
§3. Het opleidingsverlof wordt naar evenredigheid verminderd tijdens het lopende schooljaar:  

- waarbij de werknemer in de administratieve stand van non-activiteit of disponibiliteit is 
geplaatst 

- bij verlof voor het zich kandidaat stellen bij verkiezingen 
- bij verlof voor stages of proefperiodes 
- bij verlof wegens dwingende familiale redenen  
- bij verlof wegens opdracht 
- bij loopbaanonderbreking 
- bij halftijdse vervroegde uittreding 

 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: ja  
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen  
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 
 
Titel 6: Omstandigheidsverlof - Dienstvrijstelling - Uitzonderlijk verlof  
 
Artikel 17: Omstandigheidsverlof en dienstvrijstelling  

 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers 
Stagelopende werknemers 
Contractuele werknemers  
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b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
§1. Omstandigheidsverlof en dienstvrijstelling worden toegekend bij een bepaald aantal 
gebeurtenissen. 
 
§2. Wanneer dergelijk verlof wordt genomen tijdens een deeltijdse arbeidsperiode wordt het verlof 
naar evenredigheid verminderd.  
 
§3. Dienstvrijstellingen worden vooraf toegekend door het diensthoofd en voor de strikt 
noodzakelijke duur en worden bij de dienst HRM gemeld. Elke aanvraag voor dienstvrijstelling moet 
worden gestaafd met het bewijs of met de betrokken oproeping. Elke gebeurtenis die zich buiten het 
Belgische grondgebied voordeed, moet worden aangetoond met een officieel bewijs opgesteld in 
een van de landstalen waarbij de authenticiteit van het document kan worden gecontroleerd.  
 
§4. Het verlof moet op het moment van de gebeurtenis/sen worden genomen.  
 
§5. Omstandigheidsverlof en dienstvrijstelling worden als volgt toegekend:  
 

OMSTANDIGHEIDSVERLOF DUUR 

HUWELIJK  

Het huwelijk van de werknemer of de registratie van de wettelijke samenwoning van 
twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht die samenwonen  

4 werkdagen 

Het huwelijk van een kind van de werknemer of van de persoon met wie hij 
samenleeft op het moment van de gebeurtenis  

2 werkdagen 

Het huwelijk van een broer, zus, zwager, schoonzuster, vader, moeder, 
schoonvader/stiefvader, schoonmoeder/stiefmoeder, kleinkind van de werknemer  

1 werkdag 

BEVALLING  

Het bevallen van de echtgenote of de persoon met wie de werknemer samenwoont 
op het moment van de gebeurtenis (zie vaderschapsverlof) 

10 werkdagen 

OVERLIJDEN  

Het overlijden van de echtgenoot/echtgenote of de persoon met wie de werknemer 
samenwoont  

4 werkdagen 

Het overlijden van een bloed- of aanverwante in de eerste graad van de werknemer of 
van de echtgenoot/de echtgenote of de persoon met wie de werknemer samenwoont  

4 werkdagen 

Het overlijden van een bloed- of aanverwante in de tweede of derde* graad van de 
werknemer of van de echtgenoot/de echtgenote of de persoon met wie de 
werknemer samenwoont op het moment van de gebeurtenis, maar die niet onder 
hetzelfde dak als de werknemer woont  

1 werkdag 

Het overlijden van een bloed- of aanverwante in om het even welke graad van de 
werknemer of van de echtgenoot/de echtgenote of de persoon met wie de 
werknemer samenwoont op het moment van de gebeurtenis, maar die onder 
hetzelfde dak als de werknemer woont  

2 werkdagen 

* graad van verwantschap 

Graad van verwantschap = aantal tussenpersonen + 1 

 

De graad van verwantschap staat voor het aantal generaties tussen de overledene en 

zijn familieleden. Om het aantal graden te berekenen volstaat het om het aantal 
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tussenpersonen te tellen tussen de overledene en zijn bloedverwant en er het cijfer 1 

aan toe te voegen. 

 

Zijn aldus bloedverwanten: 

in de eerste graad: de kinderen van de overledene en zijn vader en moeder. 

in de tweede graad: zijn kleinkinderen en grootouders. De zussen en broers van de 

overledene zijn eveneens bloedverwanten in dezelfde graad. 

in de derde graad: de overgrootouders van de overledene, zijn ooms en tantes of zijn 

neven en nichten. 

in de vierde graad: de kozijnen en nichten (dochter van oom of tante) van de 

overledene 

GEBEURTENISSEN IN HET RELIGIEUZE OF SECULIERE VLAK    

De priesterwijding of intrede in het klooster of enige andere soortgelijke gebeurtenis 
binnen een andere erkende cultus van een kind van de werknemer, van zijn 
echtgenoot/echtgenote of de persoon met wie de werknemer samenwoont op het 
moment van de gebeurtenis.  

1 werkdag 

De plechtige communie of enige andere soortgelijke gebeurtenis binnen een andere 
erkende cultus of de deelname aan het  feest van de vrijzinnige jeugd of bij 
ontstentenis ter gelegenheid van de twaalfde verjaardag van een kind van de 
werknemer, van zijn echtgenoot/echtgenote of de persoon met wie de werknemer 
samenwoont op het moment van de gebeurtenis.  

1 werkdag 

OMWILLE VAN BURGERLIJKE VERPLICHTINGEN EN DIENSTEN AAN MEDEBURGERS OF 
DE GEMEENSCHAP 

 

DIENSTVRIJSTELLING  

Deelname aan een door de vrederechter samengeroepen vergadering van de 
familieraad.  

1 werkdag 

Oproeping als getuige voor een rechtsmacht of persoonlijke verschijning op 
aanmaning van een rechtsmacht 

De noodzakelijke 
duur 

Verlof om deel te nemen aan een jury van een Assisenhof  De noodzakelijke 
duur 

OMWILLE VAN BURGERLIJKE VERPLICHTINGEN EN DIENSTEN AAN MEDEBURGERS OF 
DE GEMEENSCHAP 

 

De werknemer die is aangesteld als voorzitter, secretaris of bijzitter van een 
stembureau en die deze taak daadwerkelijk heeft uitgevoerd op de dag van de 
verkiezingen in Sint-Agatha-Berchem of in een andere gemeente, krijgt 
dienstvrijstelling op voorlegging van een prestatiebewijs als voorzitter, secretaris of 
bijzitter. 

Op de maandag 
volgend op de 
verkiezingen 

Verlof om in vredestijd prestaties te leveren bij de Operationele Eenheid van de Civiele 
Bescherming als vrijwilliger 

De noodzakelijke 
duur 

Dienstvrijstelling in aansluiting op een oproep om bijstand te leveren bij rampen als 
actief lid van het Rode Kruis van België 

De noodzakelijke 
duur 

Dienstvrijstelling voor het geven van plasma en bloedplaatjes wordt togestaan op de 
dag zelf van de bloedinzameling op voorwaarde dat het diensthoofd hiervan tijdig in 
kennis werd gesteld. 
* bloed geven en plasmaferese = een globaal maximum van 6 werkdagen per jaar 
 

De dag van het 
bloed geven of de 
daaropvolgende 
dag met een 
maximum van 4 
werkdagen per jaar 
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Verlof voor het afstaan van beenmerg. Het verlof gaat in op de dag waarop het 
beenmerg in het ziekenhuis wordt afgestaan.  

De noodzakelijke 
duur* 

Verlof voor het afstaan van organen of weefsel. Het verlof wordt toegestaan voor een 
periode die overeenkomt met de duur van de hospitalisatie en van de eventueel 
vereiste herstelperiode, alsook met de duur van de voorafgaande geneeskundige 
onderzoeken. 

Voor  
een maximumduur 
van 4 werkdagen 

DIENSTVRIJSTELLING VOOR DIVERSE REDENEN  

Bij oproep in een administratief of preventief medisch centrum  De  
noodzakelijke duur 

Voor raadplegingen of behandelingen bij een specialist of in een ziekenhuis die niet 
kunnen gebeuren buiten de normale diensturen en die met een attest worden 
gestaafd  

De noodzakelijke 
duur 

Bij oproeping voor een burgerlijke of militaire invaliditeitscommissie  De noodzakelijke 
duur 

Bij oproeping voor een militieraad of herkeuringsraad  De noodzakelijke 
duur 

Personeelsleden die deelnemen aan het mondelinge of schriftelijke taalexamen 
moeten dienaangaande verlof nemen. 
Dienstvrijstelling voor de duur van het examen wordt echter toegestaan aan 
personeelsleden die voor het taalexamen slagen. 

De noodzakelijke 
duur 

Deelname aan de door het bestuur tijdens de diensturen georganiseerde examens. De noodzakelijke 
duur 

Om kennis te nemen van een tuchtdossier in het kader van een tuchtvordering ten 
aanzien van het betrokken personeelslid. 

De noodzakelijke 
duur 

 
d) Bijzonderheden en voorwaarden: 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: ja 
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen  
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 
Artikel 18: Uitzonderlijk verlof wegens overmacht  

 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers 
Stagelopende werknemers 
Contractuele werknemers 
 
b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
§1. Uitzonderlijk verlof wegens overmacht dat kan worden genomen als gevolg van ziekte of ongeval 
van een persoon met wie de werknemer onder hetzelfde dak samenwoont, is een recht. Die persoon 
kan de echtgenoot/de echtgenote, de persoon met wie de werknemer samenleeft, een bloed- of 
aanverwante, een met het oog op adoptie of op het uitoefenen van pleegvoogdij opgenomen 
persoon zijn. De noodzaak van de aanwezigheid bij de zieke of het slachtoffer van een ongeval wordt 



 

Gemeentebestuur en OCMW van Sint-Agatha-Berchem |Bijlagen  116 

 

aangetoond aan de hand van een medisch attest. 
 
§2. Dit verlof geldt ook voor kinderen van de persoon met wie de werknemer samenleeft.  
 
§3. Dit verlof geldt ook voor werknemers die hun kind willen begeleiden bij een specialist of in een 
ziekenhuis voor raadplegingen of behandelingen die niet kunnen plaatsvinden buiten de normale 
diensturen.  
 
§4. Uitzonderlijk verlof wegens overmacht  wordt toegestaan voor een maximale duur van 4 
werkdagen per jaar. Het verlof wordt opgenomen volgens de noodwendigheden en met periodes van 
minimaal één uur.  
 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: ja  
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 
Artikel 19: Uitzonderlijk verlof wegens dwingende redenen  

 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers 
Stagelopende werknemers 
Contractuele werknemers 
 
b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
§1. Verlof wegens dwingende redenen kan worden genomen bij ernstige beschadiging van materiële 
bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning als gevolg van brand of van een 
natuurramp of enige andere gebeurtenis die wordt vastgesteld in overleg met de werkgever (de 
bevoegde overheid) en de werknemer en als dwingende reden wordt beschouwd.  
 
§2. Dit verlof wordt toegestaan voor een maximum van 10 werkdagen per jaar 
 
§3. Voor deeltijdse werknemers wordt de duur van het verlof wegens dwingende redenen naar 
evenredigheid van de duur van hun arbeidsprestaties verminderd.  
 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: neen 
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 
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Artikel 20: Uitzonderlijk verlof wegens dwingende familiale redenen   

 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers 
Stagelopende werknemers 
Contractuele werknemers 
 
b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
§1. De werknemer heeft recht op verlof wegens dwingende familiale redenen gedurende maximaal 
vijftien werkdagen per jaar. 
 
§2. Bovenop dit verlof heeft de werknemer recht op verlof wegens dwingende familiale redenen 
gedurende een periode van maximaal 30 werkdagen per jaar bij hospitalisatie van een persoon die 
onder hetzelfde dak woont als de werknemer of een bloed- of aanverwante in de eerste graad die 
niet onder hetzelfde dak als de werknemer woont. Dit geldt evenzeer voor de opvang tijdens 
schoolvakanties van zijn kinderen jonger dan 15 jaar. 

 
§3. Wanneer het verlof wegens dwingende familiale redenen wordt genomen tijdens een deeltijdse 
arbeidsperiode, wordt het verlof naar evenredigheid verminderd.  
 
§4. Beide verloven kunnen per dag of per halve dag worden genomen.  
 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: neen 
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 
Artikel 21: Uitzonderlijk verlof voor de begeleiding van bepaalde personen 

 
a) Toepassingsgebied: 
Vast benoemde werknemers 
Stagelopende werknemers 
 
b) Uitsluitingen: / 
 
c) Bijzonderheden en voorwaarden: 
 
§1. Volgend reglement is bedoeld voor werknemers die zich vrijwillig en gratis inzetten voor het 
begeleiden van gehandicapten, zieken en maatschappelijk kwetsbare personen en hen bijstaan 
tijdens uitstappen en verblijven in België of het buitenland die door een vereniging, een overheids- of 
een privéinstelling worden georganiseerd met als opdracht het zich inzetten voor de verzorging van 
gehandicapten en die ter zake overheidssubsidies ontvangen.  
 
§2. De helft (afgerond naar de bovenliggende eenheid) van het aantal te besteden verlofdagen 
(werkdagen) moet worden beschouwd als "dienstvrijstelling" en wordt dan ook niet in rekening 
gebracht bij de berekening van het aantal vakantiedagen van het lopende jaar, waarbij niet uit het 
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oog mag worden verloren dat een dergelijke dienstvrijstelling niet meer dan 5 dagen per jaar mag 
bedragen. 
 
§3. De verlofaanvraag moet worden gestaafd met een attest waarin de instelling of de vereniging 
verklaart dat de uitstap of de vakantie onder haar verantwoordelijkheid valt. 
 
§4. Dit verlof is een recht en mag niet in het belang van de dienst worden geweigerd.  
 
d) Gevolgen: 
Recht op wedde: ja 
Vermindering jaarlijks verlof: neen  
Voor vast benoemde werknemers:  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen  
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 

 

Type van verlof Voor wie? Voorwaarden 

 
VERLOF VOOR 
PRENATAAL 
ONDERZOEK 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 

 
De werknemer in dienstactiviteit krijgt op eenvoudig 
verzoek het benodigde verlof om prenatale medische 
onderzoeken te ondergaan die niet buiten de diensturen 
kunnen plaatsvinden. De aanvraag moet worden gestaafd 
met elk nuttig bewijs.  
 

 
TIJDELIJKE 
VERWIJDERING 
VAN DE 
WERKVLOER 
WEGENS 
ZWANGERSCHAP 
OF 
BORSTVOEDING 
OMWILLE VAN EEN 
RISICO OP EEN 
BEROEPSZIEKTE 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
Zodra de werkneemster op de hoogte is van haar toestand 
(zwangerschap of de wens om borstvoeding te geven) 
treden er een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen in 
werking. De zwangere werkneemster of de werkneemster 
die al is bevallen of borstvoeding geeft moet op de hoogte 
worden gehouden van de risicoanalyse en van de te nemen 
algemene maatregelen. 
 
§1. RISICOANALYSE 
De arbeidsgeneesheer moet verplicht een risicoanalyse 
uitvoeren voor alle arbeidsomstandigheden, werkwijze of 
omstandigheid die een specifiek blootstellingsrisico 
inhouden voor de werkneemster. Met het oog op de 
gezondheid en de veiligheid van de werkneemster moeten 
de nodige maatregelen worden genomen om enerzijds de 
gevolgen voor de zwangerschap of de borstvoeding te 
bepalen en anderzijds alle gevolgen voor de gezondheid van 
het kind.  
 
§2. Aanpassing van de arbeidstijd  
De arbeidsgeneesheer is ertoe gehouden de nodige 
maatregelen voor te stellen met het oog op het voortkomen 
van blootstelling aan risico's. 
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De arbeidsgeneesheer kan oordelen dat de werkneemster 
voldoende geschikt is om:  

 haar taken verder te vervullen  

 haar taken verder te vervullen binnen de door hem 
bepaalde voorwaarden 

 nieuwe door hem voorgestelde opdrachten te 
vervullen binnen de door hem bepaalde periode  

 
De arbeidsgeneesheer kan oordelen dat de werkneemster 
niet geschikt is om:  

 haar taken gedurende een door hem bepaalde 
periode te vervullen 

 haar nieuwe taken gedurende een door hem 
bepaalde periode te vervullen 

 
De arbeidsgeneesheer kan oordelen dat de werkneemster in 
ziekteverlof of bevallingsverlof moet worden geplaatst.  

 
§3. Toepassing van de regeling voor beroepsziekten  
Als u volledig van het werk wordt verwijderd tijdens uw 
zwangerschap, ontvangt u een uitkering die 78,237% van uw 
gemiddeld dagloon bedraagt. U krijgt een uitkering vanaf de 
eerste dag van werkverwijdering tot de zesde week 
voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum. Indien 
u een meerling verwacht ontvangt u die uitkering tot de 
achtste week voorafgaand aan de vermoedelijke 
bevallingsdatum. Vanaf de zesde / achtste week voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum begint dan de periode van 
moederschapsrust. 
Bent u echter volledig van het werk verwijderd na de 
periode van moederschapsrust, dan ontvangt u een 
uitkering die 60% van het gemiddeld dagloon bedraagt. 
 
De periode van verwijdering wordt gelijkgesteld met 
dienstactiviteit. 

 
MOEDERSCHAPS-
VERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
§1. Moederschapsverlof omvat een deel prenataal en een 
deel postnataal verlof en wordt gelijkgesteld met een 
periode van dienstactiviteit. Het moederschapsverlof van de 
vast benoemde of stagelopende werkneemster valt ten 
laste van het bestuur. Het moederschapsverlof van de 
contractuele werkneemster valt ten laste van de 
mutualiteit.  
 
§2. Voorbevallingsrust: zes weken (bij 
meerlingzwangerschap: acht weken) 
Een werkneemster heeft recht op voorbevallingsrust 
gedurende zes weken voorafgaand aan de vermoedelijke 
bevallingsdatum. Bij een meerlingzwangerschap wordt die 
periode uitgebreid tot acht weken. 
Ter zake dient de werkneemster ten laatste 7 weken 
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voorafgaand aan die datum een medisch attest voor te 
leggen waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat 
vermeld. Bij een meerlingzwangerschap moet het medisch 
attest ten laatste 9 weken voor de vermoedelijke 
bevallingsdatum aan de werkgever worden voorgelegd. 
 
§3. Opnemen van voorbevallingsrust 
Het opnemen van voorbevallingsrust is voor een deel 
facultatief en voor een ander deel verplicht: 
De eerste vijf weken zijn facultatief. Bij een 
meerlingzwangerschap zijn de eerste zeven weken 
facultatief.  
De laatste week voor de vermoedelijke bevallingsdatum is 
de werkneemster verplicht om prenataal verlof te nemen. 
Het gedeelte van de verplichte voorbevallingsrust dat niet 
wordt opgenomen voor de bevalling vervalt. 
Met de wet van 20 juli 2006 beschikt de bevallen 
werkneemster over een nieuwe mogelijkheid om haar 
bevallingsverlof te verlengen. 
Op vraag van de werkneemster wordt de periode van 
arbeidsonderbreking na de negende week verlengd met één 
week, wanneer de werkneemster ongeschikt is geweest om 
haar arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval 
gedurende de ganse periode vanaf de zesde week 
voorafgaand aan de werkelijke datum van de bevalling, of 
de achtste week wanneer de geboorte van een meerling 
wordt verwacht. 
Die nieuwigheid treedt in werking op 1 september 2006 
voor alle bevallingen die vanaf die datum plaatsvinden. 
 
§4. Nabevallingsrust: negen weken 
Bepaalde periodes van schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst worden gelijkgesteld met periodes 
van effectieve arbeid, onder meer de jaarlijkse vakantie, 
klein verlet, (bij huwelijk, overlijden, uitvaartplechtigheid, 
...). 
 
Sinds 1 april 2009 kunnen werkneemsters die bevallen 
onder bepaalde omstandigheden de laatste 2 weken van 
hun moederschapsverlof omzetten in verlofdagen van 
postnatale rust. Deze dagen moeten worden opgenomen in 
een periode van 8 weken vanaf de hervatting van het werk. 
De werkneemster maakt voor deze dagen aanspraak op een 
moederschapsuitkering.   
De omzetting kan enkel betrekking hebben op de 2 laatste 
weken van het prenatale verlof. Deze weken worden 
verschoven tot na het verplichte postnatale verlof (9 
verplichte weken). Dit betekent dat enkel de werkneemster 
die prenataal verlof over te dragen heeft, een beroep kan 
doen op deze nieuwe regelgeving. Zo kan de werkneemster 
het werk hervatten door enkele werkdagen af te wisselen 
met enkele verlofdagen.  
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§5. Verlenging van de nabevallingsrust aan de hand van niet 
opgenomen voorbevallingsrust 
Een werkneemster die slechts een gedeelte van de 
facultatieve prenatale rustperiode opneemt, kan het nog 
niet gebruikte gedeelte laten aansluiten op het postnatale 
rustgedeelte. 
Het niet opgenomen gedeelte van de voorbevallingsrust is 
de periode waarin de werkneemster verder blijft werken 
binnen de termijn van zes weken (bij meerling, acht weken) 
voorafgaand aan de effectieve datum van de bevalling, met 
uitsluiting van de laatste zeven kalenderdagen voorafgaand 
aan die datum. Een aantal inactiviteitsdagen worden 
meegerekend als arbeidsdagen. (Voor vast benoemde 
werknemers op basis van het KB van 19 november 1998 en 
voor contractuele werknemers op basis van het KB van 11 
oktober 1991).  
Dientengevolge kan de nabevallingsrust maximaal met vijf 
weken (bij meerling, zeven weken) worden verlengd op 
basis van niet opgenomen voorbevallingsrust. 
 
§6. Facultatieve bijkomende verlenging van het 
moederschapsverlof bij geboorte van een meerling  
Bij de geboorte van een meerling heeft de werkneemster 
recht op moederschapsverlof van 17 weken. Dat 
moederschapsverlof kan op eenvoudig verzoek van de 
werkneemster tot 19 weken (maximaal 18 weken 
nabevallingsrust) worden verlengd.  
 
§7. Bevalling na de vermoedelijke bevallingsdatum  
Wanneer de werkneemster het prenataal verlof heeft 
opgebruikt en de bevalling na de door de arts voorziene 
datum plaatsvindt, wordt het prenataal verlof tot de 
effectieve betalingsdatum verlengd. In die periode bevindt 
de werkneemster zich in moederschapsverlof.  
 
§8. Verlenging bij  hospitalisatie van de pasgeborene 
Indien de pasgeborene na de eerste zeven dagen vanaf de 
geboorte in het ziekenhuis moet blijven, kan de 
werkneemster de voorbevallingsrust verlengen met een 
duur gelijk aan de periode van hospitalisatie van het kind, 
die deze eerste zeven dagen overschrijdt. De duur van deze 
verlenging mag niet meer bedragen dan 24 weken. De 
werkneemster blijft de moederschapsuitkeringen 
gedurende die periode genieten. Daarbij wordt er van 
uitgegaan dat het kind ononderbroken in het ziekenhuis 
verblijft. Bij thuisbevalling wordt er dientengevolge niet 
voldaan aan de voorwaarden van deze regelgeving. 
 
Werkneemsters die van deze mogelijkheid gebruik willen 
maken, moeten ter zake het bestuur wat volgt meedelen:  
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Aan het eind van de periode van nabevallingsrust, een attest 
van het ziekenhuis waarin wordt bevestigd dat de 
pasgeborene in het ziekenhuis is gebleven na de zevende 
dag vanaf de geboorte en waarin de duur van het 
ziekenhuisverblijf wordt gemeld. 
Wanneer de pasgeborene nog in het ziekenhuis verblijft 
gedurende deze periode van verlenging van de 
nabevallingsrust, kan het verlof opnieuw worden verlengd. 
In dat geval dient een nieuw ziekenhuisattest aan het 
bestuur te worden voorgelegd waarin de duur van het 
ziekenhuisverblijf staat vermeld.  
 
De werkneemster behoudt het recht op verlenging van het 
postnatale verlof bij overlijden van de pasgeborene tijdens 
zijn ziekenhuisverblijf. 
 
§9. Zwangere werkneemsters of werkneemsters die  
borstvoeding geven mogen geen overuren presteren. Voor 
de toepassing van dit artikel wordt beschouwd als overuur, 
alle arbeid die bovenop de 38 uur per week wordt verricht.  
 
§10. Miskraam 
Bij miskraam voor de 180ste dag van de zwangerschap heeft 
de werkneemster geen recht op moederschapsverlof.  
 
Het moederschapsverlof wordt gelijkgesteld met 
dienstactiviteit 

 
BORSTVOEDINGS-
PAUZES 
 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
§1. De werkneemster heeft recht op een dienstvrijstelling 
om haar kind met moedermelk te voeden en/of melk af te 
kolven tot zeven maanden na de geboorte van het kind. 
 
§2. In uitzonderlijke gevallen die verband houden met de 
gezondheidstoestand van het kind en in de mate dat dit 
blijkt uit een medisch attest, kan de totale duur waarop de 
werkneemster recht heeft op borstvoedingspauzes met 
maximaal twee maanden worden verlengd. 
 
§3. De borstvoedingspauze duurt een half uur. 
Werkneemsters die tijdens een werkdag vier uur of meer 
presteren hebben die dag recht op een dergelijke pauze. 
Werkneemsters die tijdens een werkdag zeven uur of meer 
presteren hebben die dag recht op twee dergelijke pauzes.  
Wanneer de werkneemster recht heeft op twee pauzes 
gedurende een werkdag kan ze die in een keer of in twee 
keer opnemen. 
 
§4. De borstvoedingspauze zit vervat in de duur van de 
prestaties van de werkdag. De werkneemster moet in 
overleg met het diensthoofd bepalen wanneer de 
borstvoedingspauzes worden genomen. Bij ontstentenis van 
overeenstemming worden de borstvoedingspauzes 
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onmiddellijk voor of na de in het arbeidsreglement 
voorziene rusttijden genomen. 
 
§5. Werkneemsters die van hun recht op 
borstvoedingspauze gebruik willen maken, moeten het 
bestuur hiervan twee maanden vooraf in kennis stellen 
behoudens wanneer op verzoek van de werkneemster een 
kortere termijn wordt aanvaard. 
Het recht wordt toegestaan op basis van een bewijs van 
borstvoeding (consultatiebureau voor zuigelingen: Kind en 
Gezin, ONE) of een medisch attest. Dit bewijs moet 
maandelijks worden vernieuwd. 
 
Wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit 
 

 
BORSTVOEDINGS-
VERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
Alle werkneemsters hebben recht op borstvoedingsverlof 
onder voorbehoud van voorlegging van een medisch attest 
van hun huisarts, de goedkeuring van de arbeidsgeneesheer 
en op voorwaarde dat hun werkgever hun geen met hun 
gezondheidstoestand verenigbare activiteit kan laten 
uitvoeren. Dit verlof gaat in na het nabevallingsrust en 
eindigt ten laatste op het moment dat het kind vijf maanden 
oud wordt. Contractuele werkneemsters worden betaald 
door het ziekenfonds en vast benoemde werkneemsters 
door het bestuur. 
 
Wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit 
 

 
VADERSCHAPS-
VERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
De regelgeving met betrekking tot het vaderschapsverlof 
stelt dat ongeacht de arbeidsregeling  waaronder de 
werknemer is aangeworven (voltijds of deeltijds) hij recht 
heeft op tien dagen afwezigheid bij de geboorte van een 
kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat. Die 
tien dagen kunnen door de werknemer vrij worden bepaald 
binnen de eerste vier maanden na de dag van de bevalling. 
Ze moeten niet noodzakelijkerwijze in een keer worden 
opgenomen maar kunnen, naar keuze van de werknemer, 
worden gespreid over de periode van vier maanden na de 
bevalling. De dag van de bevalling is de eerste dag van de 
periode van vier maanden. 
Deze regelgeving heeft betrekking op bevallingen die 
plaatsvinden na 1 april 2009.  
Bij de geboorte van een tweeling of meerling wordt het 
recht op 10 dagen vaderschapsverlof slechts een keer 
erkend.  
Contractuele werknemers en stagelopende werknemers 
behouden het volledige loon dat de eerste drie dagen van 
het vaderschapsverlof door de werkgever wordt gedragen. 
Gedurende de volgende zeven dagen van zijn 
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vaderschapsverlof krijgt de werknemer geen loon, maar een 
uitkering die wordt betaald door de betalingsinstellingen 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen (het ziekenfonds). Het bedrag van die uitkering 
bedraagt 82 % van het gederfde brutosalaris.  
Bij statutaire personeelsleden (vast benoemd personeel) 
vallen die 10 dagen ten laste van het bestuur.  
Om recht te hebben op loon moet de werknemer de 
werkgever vooraf in kennis hebben gesteld van de bevalling. 
Indien dit niet mogelijk is, moet de werknemer de 
werkgever hiervan onder alle omstandigheden zo snel 
mogelijk op de hoogte brengen.  
 
Wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit 
 

 
GEBOORTEVERLOF 
MEEOUDERS 

  
Sinds 20 mei 2011 heeft ook de meeouder, dit is de 
werknemer die onder het omschreven toepassingsgebied 
valt, maar geen wettelijke afstammingsband heeft met het 
pasgeboren kind van zijn partner, onder bepaalde 
voorwaarden op dezelfde manier als een gewone vader, 
recht op tien dagen verlof wanneer de partner bevalt. Het 
parlementair wetgevend initiatief dat aan de basis ligt van 
dit verlof spreekt in dit kader van geboorteverlof en verwijst 
in de memorie van toelichting qua doelgroep naar de 
lesbische partner van de moeder die bevalt.  
Voorafgaandelijk moet aan een aantal voorwaarden zijn 
voldaan: 

 Het kind mag enkel een wettelijke afstammingsband 
hebben met de moeder. Is er ook een wettelijke 
afstammingsband met een vader, dan is er enkel 
een recht op vaderschapsverlof in hoofde van de 
vader en geniet de meeouder geen geboorteverlof. 

 De werknemer (meeouder) moet op het ogenblik 
van de geboorte:  
- hetzij gehuwd zijn met diegene ten aanzien van 

wie de afstamming vaststaat; 
- hetzij wettelijk samenwonen met diegene van 

wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind 
zijn hoofdverblijfplaats heeft, en niet is 
verbonden door een band van 
bloedverwantschap die leidt tot een 
huwelijksverbod waarvoor de Koning geen 
ontheffing kan verlenen; 

- hetzij sedert een onafgebroken periode van drie 
jaar voorafgaand aan de geboorte op 
permanente en affectieve wijze samenwoont 
met diegene ten aanzien van wie de afstamming 
vaststaat en bij wie het kind zijn 
hoofdverblijfplaats heeft, en niet is verbonden 
door een band van bloedverwantschap die leidt 
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tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning 
geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs van 
samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd 
aan de hand van een uittreksel uit het 
bevolkingsregister.  

Slechts één werknemer heeft recht op het geboorteverlof 
en de hierboven opgesomde categorieën hebben 
achtereenvolgens voorrang op elkaar.  
Net als het vaderschapsverlof dienen de dagen verlof naar 
keuze van de werknemer te worden opgenomen binnen de 
vier maanden na de geboorte. Zij dienen niet noodzakelijk in 
één keer te worden opgenomen maar kunnen worden 
gespreid over de periode van vier maanden vanaf de 
bevalling. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van 
de periode van vier maanden.  
Bij geboorte van een tweeling of een meerling worden de 
tien dagen vaderschapsverlof slechts één maal toegekend.  
Net zoals bij het vaderschapsverlof behoudt de werknemer 
tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof zijn 
volledige loon ten laste van de werkgever. Tijdens de 
daaropvolgende zeven dagen geniet hij een uitkering 
toegekend via de uitbetalingsinstellingen van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(ziekenfondsen).  
Met betrekking tot de aanvraagmodaliteiten van het 
geboorteverlof is er momenteel een koninklijk besluit in 
voorbereiding. In afwachting van dit besluit moet de 
werknemer de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen 
van de bevalling en van de wens om het geboorteverlof op 
te nemen. Het is aangewezen hierbij de nodige bewijzen 
voor te leggen (bijvoorbeeld: uittreksel van de geboorteakte 
van het kind waarvoor het geboorteverlof wordt 
opgenomen, desgevallend een bewijs van samenwoning en 
hoofdverblijf aan de hand van een uittreksel uit het 
bevolkingsregister, …).  
In voorkomend geval wordt het opgenomen geboorteverlof 
in mindering gebracht van het adoptieverlof, zo de 
meeouder het betrokken kind zou adopteren. Het verlof 
brengt verder geen andere burgerlijke, sociale of 
economische rechten met zich mee.   
 
Wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit 
 

 
OVERDRACHT VAN 
HET 
MOEDERSCHAPS-
VERLOF NAAR DE 
VADER 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
§1. Wordt beschouwd als "vader van het kind", de 
mannelijke werknemer die een afstammingsband aantoont 
uit hoofde van het kind.  
 
§2. Bij overlijden van de moeder is de duur van het verlof 
ter vervanging van het moederschapsverlof ten hoogste 
gelijk aan de duur van het bevallingsverlof dat de moeder 
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nog niet opgebruikt had. De werknemer die vader van het 
kind is of de persoon met wie de moeder samenleeft op het 
moment van de geboorte en die het verlof ter vervanging 
van het moederschapsverlof wenst te genieten stelt daar 
schriftelijk het bestuur van op de hoogte binnen een termijn 
van zeven dagen vanaf het overlijden van de moeder. De 
brief vermeldt de begindatum en de vermoedelijke duur van 
het verlof. Het uittreksel uit de overlijdensakte van de 
moeder moet zo snel mogelijk worden voorgelegd. 
 
§3. Als de moeder van het kind overlijdt bij de bevalling of 
tijdens het moederschapsverlof of als zij opnieuw in het 
ziekenhuis wordt opgenomen, verkrijgt de vader van het 
kind of de werknemer waarmee de moeder op het ogenblik 
van de geboorte van het kind samenleeft, op eigen verzoek 
een verlof ter vervanging van het moederschapsverlof om in 
de opvang van het kind te voorzien.  
 
§4. Bij hospitalisatie van de moeder kan de werknemer die 
vader van het kind is of de persoon met wie de moeder op 
het ogenblik van de geboorte van het kind samenleeft, een 
verlof ter vervanging van het moederschapsverlof krijgen 
onder de volgende voorwaarden: 

- de pasgeborene moet het ziekenhuis hebben 
verlaten;  

- de hospitalisatie van de moeder moet langer dan 
zeven dagen duren.  

Het verlof ter vervanging van het moederschapsverlof kan 
niet aanvangen voor de zevende dag volgend op de dag van 
de geboorte van het kind en moet beëindigd zijn op het 
ogenblik dat de hospitalisatie van de moeder ten einde 
loopt en uiterlijk op het einde van het gedeelte van het 
bevallingsverlof dat door de moeder nog niet was 
opgebruikt. 
De werknemer die de vader van het kind is of de persoon 
met wie de moeder op het ogenblik van de geboorte van 
het kind samenleeft en die het verlof ter vervanging van het 
moederschapsverlof wenst te genieten, stelt daar schriftelijk 
het bestuur van op de hoogte. 
De brief vermeldt de begindatum en de vermoedelijke duur 
van het verlof. De verlofaanvraag wordt gestaafd met een 
getuigschrift dat de duur van de hospitalisatie van de 
moeder vermeldt bovenop de zeven dagen volgend op de 
datum van de bevalling en de datum waarop de 
pasgeborene het ziekenhuis heeft verlaten.  
 
§5. Dit verlof wordt gelijkgesteld met een periode van 
dienstactiviteit en komt dientengevolge in aanmerking voor 
het bepalen van de administratieve en geldelijke 
anciënniteit van de werknemer.  
 
§6. Voor vast benoemde werknemers valt het loon ten laste 
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van het bestuur.  
 
§7. Voor contractuele werknemers valt het loon ten laste 
van het ziekenfonds.  
 
Wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit 
 

 
ADOPTIEVERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
§1. De werknemer die in het kader van een adoptie, zoals 
geregeld door het burgerlijk recht, een kind in zijn gezin 
onthaalt, heeft recht op adoptieverlof. Het doel van dit 
adoptieverlof bestaat erin de werknemer in staat te stellen 
om voor dat kind te kunnen zorgen.  
 
§2. Het recht op adoptieverlof bedraagt maximaal 6 weken, 
zo het kind bij het begin van het adoptieverlof de leeftijd 
van drie jaar niet heeft bereikt, en maximum 4 weken, zo 
het kind wel de leeftijd van drie jaar heeft bereikt. 
 
§3. De uitoefening van het recht op adoptieverlof neemt 
echter steeds een einde op het moment waarop het kind de 
leeftijd van 8 jaar bereikt; ook wanneer deze verjaardag 
tijdens de opname van het verlof valt.  
 
§4. De maximumduur van het adoptieverlof wordt 
verdubbeld wanneer het kind getroffen is door een 
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 
% of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten 
minste 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de 
medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving 
betreffende de kinderbijslag.  
 
§5. Om het recht op adoptieverlof te kunnen uitoefenen, 
moet dit verlof een aanvang nemen binnen twee maanden 
volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend 
van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of 
in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn 
verblijfplaats heeft.  
Bovendien dient de werknemer die gebruik wenst te maken 
van het recht op adoptieverlof zijn werkgever hiervan ten 
minste één maand voor de opname van het verlof 
schriftelijk op de hoogte te brengen. De kennisgeving 
gebeurt door middel van een aangetekend schrijven of door 
overhandiging van een geschrift, waarvan het duplicaat voor 
ontvangst wordt ondertekend door de werkgever. De 
kennisgeving dient de begin- en einddatum van het 
adoptieverlof te vermelden. De werknemer dient uiterlijk op 
het ogenblik waarop het adoptieverlof ingaat, aan de 
werkgever de documenten te verstrekken tot bewijs van de 
gebeurtenis die het recht op adoptieverlof doet ontstaan. 
 
§6. Het adoptieverlof moet in een aaneengesloten periode 
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worden opgenomen. De werknemer is echter niet verplicht 
om het maximaal aantal weken adoptieverlof uit te oefenen 
waarop hij recht heeft. Indien hij ervoor kiest om slechts 
een gedeelte van het adoptieverlof op te nemen, dan moet 
dit verlof ten minste een week of een veelvoud van een 
week bedragen. Een werknemer kan dus geen verzoek 
indienen voor een adoptieverlof van bijvoorbeeld twee 
weken en drie dagen. De vereiste inzake aaneengesloten 
periode zal er bovendien toe leiden dat, indien een 
werknemer ervoor kiest niet het maximumaantal weken 
verlof op te nemen, hij het niet opgenomen restant verliest.   
 
§7. Tijdens de eerst drie kalenderdagen van het 
adoptieverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten 
laste van de werkgever.  
Gedurende de volgende dagen van het adoptieverlof krijgt 
de werknemer geen loon, maar een uitkering die wordt 
betaald door de betalingsinstellingen van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(ziekenfondsen).  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: ja 
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Administratieve stand: dienstactiviteit 
Voor vast benoemde werknemers: 

- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 

 
OPVANGVERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
§1. Opvangverlof wordt toegekend aan werknemers die de 
pleegvoogdij voor een kind jonger dan tien jaar opnemen en 
de minderjarige in hun gezin opvangen in aansluiting op een 
rechterlijke uitspraak waarbij de plaatsing in een pleeggezin 
werd bevolen.  
 
§2. Het verlof bedraagt maximaal 6 weken. Indien het kind 
jonger is dan drie jaar wordt een opvangverlof toegestaan 
van 6 weken. Indien het betrokken kind ouder is dan drie 
jaar wordt het opvangverlof beperkt tot 4 weken. Het verlof 
gaat in op de dag waarop het kind wordt opgenomen in het 
gezin. Het verlof kan niet worden opgesplitst.  
 
§3. De maximale duur van het verlof wordt verdubbeld 
wanneer het pleegkind gehandicapt is en recht geeft op 
verhoogde kinderbijslag.  
 
§4. Het verlof wordt toegestaan aan de werknemer die het 
aanvraagt. Indien beide pleegouderts personeelslid zijn, 
hebben ze beide recht op het verlof. 
 
§5. Het opvangverlof wordt gelijkgesteld met 
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dienstactiviteit. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: ja 
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Administratieve stand: dienstactiviteit 
Voor vast benoemde werknemers: 

- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 

 
PLEEGZORG-
VERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 

 
U kunt 6 dagen pleegzorgverlof nemen als een minderjarige 
of een persoon met een handicap in uw gezin wordt 
geplaatst: 

 door een rechtbank 

 door een door de gemeenschap erkende dienst voor 
pleegzorg 

 door de diensten van l’Aide à la Jeunesse, door het 
Comité Bijzondere Jeugdbijstand of door de 
Jugendhilfedienst. 

 
Er geldt geen leeftijdsgrens voor het pleegkind of de 
pleeggast. 
 
Het verlof kan genomen worden voor bepaalde 
verplichtingen, opdrachten en situaties: 

 de zittingen bij gerechtelijke en administratieve 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het pleeggezin 

 contacten van de pleegouders of het pleeggezin met 
de ouders of met derden die belangrijk zijn voor het 
pleegkind en de pleeggast 

 contacten met de dienst voor pleegzorg 
 
Contractuele personeelsleden kunnen kiezen tussen het 
stelsel van de openbare sector en het stelsel geregeld door 
de arbeidsovereenkomstenwet (privésector). Het 
pleegzorgverlof wordt verminderd met het aantal 
werkdagen opvangverlof dat al opgenomen werd in 
hetzelfde kalenderjaar. 
 
Aanvraag 
Om dit verlof aan te vragen, moet u eerst de formele 
aanstellingsbeslissing indienen die aantoont dat u 
pleegouder bent. Het verlof vraagt u minimaal 2 weken 
vooraf aan. Als dit niet mogelijk is, waarschuwt u uw dienst 
zo snel mogelijk. De dienst kan ook een bewijs vragen dat 
uw afwezigheid op het werk rechtvaardigt. 
 
Gevolgen: 
 
Contractuelen 

http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_pleegzorgen/&Items=1&Language=NL
http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_pleegzorgen/&Items=1&Language=NL
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 Recht op wedde: ja (stelsel openbare sector) of 
premie van de RVA (stelsel geregeld door de 
arbeidsovereenkomstenwet)  

 Recht op weddeverhoging: ja 

 Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen  
 
Statutairen 

 Administratieve stand: dienstactiviteit 

 Recht op wedde: ja 

 Vermindering ziektekrediet: neen 

 Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen 
 

 
AFWEZIGHEID 
WEGENS ZIEKTE 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
 

 
§1. Het ziekteverlof voor vast benoemde werknemers werkt 
volgens een ziektekrediet: Gedurende de gehele duur van 
zijn loopbaan kan de vast benoemde werknemer die is 
verhinderd zijn functie normaal uit te oefenen wegens 
ziekte of invaliditeit ziekteverlof krijgen tot een maximum 
van eenentwintig werkdagen per  twaalf maanden 
dienstanciënniteit. Wanneer de vast benoemde werknemer 
nog geen drie jaar dienstanciënniteit heeft verworven, heeft 
hij desalniettemin recht op 63 werkdagen ziektekrediet. 
 
§2. Voor de toepassing van bovenstaande paragraaf worden 
eveneens beschouwd als dienstanciënniteit, het geheel van 
de door het personeelslid daadwerkelijk verrichte prestaties 
als vast benoemde werknemer in de hoedanigheid van 
titularis van ambten met volledige prestaties in een andere 
overheidsdienst of een onderwijsinstelling, een psycho-
medisch-sociaal centrum, een dienst voor beroepskeuze, of 
een medisch-pedagogisch instituut voor zover zij werden 
opgericht, erkend of gesubsidieerd door de Staat of de 
Gemeenschap zonder vrijwillige onderbreking. 
 
§3. Het ziektekrediet per twaalf maanden dienstprestaties 
voor deeltijdse werknemers wordt als volgt in werkuren 
berekend: 21 x 7,6 x de prestatiebreuk. Het ziektekrediet 
voor voltijdse werknemers met variabele arbeidstijdregeling 
wordt eveneens in uren berekend:  
 
Personeelsleden die hun ziektekrediet wensen te kennen, 
kunnen hiervoor terecht bij de dienst HRM. 
 
§4. Het ziektekrediet wordt naar evenredigheid van de niet 
verrichte prestaties over de periode van twaalf maanden 
berekend, wanneer de vast benoemde werknemer in de 
loop van deze periode een of meerder volgende verloven 
heeft genoten: 

- verlof voor het zich kandidaat stellen bij 
verkiezingen 

- verlof voor stage of proefperiode in een andere 

http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_pleegzorgen/&Items=1&Language=NL
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functie bij een overheidsdienst of in het 
gesubsidieerd onderwijs  

- halftijdse vervroegde uittreding   
- verlof wegens opdracht 
- verlof voor loopbaanonderbreking of 

loopbaanvermindering  
- verminderde prestaties voor persoonlijke 

aangelegenheid  
- politiek verlof 
- afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale 

redenen  
- disponibiliteit wegens persoonlijke 

aangelegenheden  
- disponibiliteit wegens afschaffing van de functie  

non-activiteitstelling voor het leveren van militaire 
prestaties in vredestijd en van diensten bij de Civiele 
Bescherming of  van opdrachten van openbaar nut op basis 
van de wetten houdende het statuut van de 
gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20 februari 1980. 
 
non-activiteitstelling wegens het uitzitten van een tuchtstraf 
of de ongeoorloofde afwezigheid of het overschrijden van 
de verlofperiode zonder geldige reden.  

 
§5. Indien de som na het in mindering brengen van het op 
die manier berekende aantal dagen of uren geen geheel 
getal vormt, wordt het resultaat automatisch naar de 
bovenliggende eenheid afgerond.  
 
§6. Het ziekteverlof wordt gelijkgesteld met een periode van 
dienstactiviteit en leidt niet tot een vermindering van de 
opbouw van het ziektekrediet.  
 
§7. Het ziektekrediet wordt verminderd bij elke periode van 
afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit. Voor voltijdse 
werknemers met vaste of vlottende arbeidstijdregeling 
wordt het ziektekrediet verminderd met het aantal 
werkdagen waarop de betrokken werknemer met 
ziekteverlof is. Voor voltijdse werknemers met variabele 
arbeidstijdregeling wordt het ziektekrediet verminderd met 
het aantal uur waarop de betrokken werknemer volgens zijn 
werkrooster zou moeten hebben gewerkt.  
 
§8. Zolang de vast benoemde werknemer over ziektekrediet 
beschikt, ontvangt hij het gewaarborgde loon. Wanneer het 
ziektekrediet van de werknemer is uitgeput, wordt hij 
wegens ziekte of handicap in disponibiliteit gesteld.  
 
§9. Het ziekte- of invaliditeitsverlof stelt geen einde aan de 
regeling van verminderde prestaties 
(loopbaanonderbreking, verminderde prestaties voor 
persoonlijke aangelegenheid, halftijdse vervroegde 
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uittreding). De werknemer blijft de voor zijn verminderde 
prestaties verschuldigde wedde ontvangen.  
 
§10. Het verlof wegens ziekte wordt tijdelijk onderbroken 
tijdens het verlof om dwingende redenen van familiaal 
belang. De dagen verlof om dwingende redenen die 
samenvallen met een ziekteverlof worden niet als 
ziekteverlofdagen beschouwd. 
 
§11. In afwijking van bovenvermelde artikelen wordt het 
ziekte- of invaliditeitsverlof toegestaan zonder 
tijdsbeperking als gevolg van: 

- een arbeidsongeval; 
- een  verkeersongeval dat tijdens het traject tussen 

de woning en het werk plaatsvindt 
- een beroepsziekte 

 
§12. Wordt als arbeidsongeval beschouwd, elk ongeval dat 
zich tijdens en bij het uitvoeren van de toevertrouwde taak 
voordoet. Het ongeval dat zich voordoet tijdens het 
verrichten van de functie wordt verondersteld plaats te 
vinden bij het uitoefenen van de functie tenzij het tegendeel 
wordt bewezen. 
 
§13. Wordt beschouwd als verkeersongeval op het traject 
tussen de woonplaats en de arbeidsplaats, elk ongeval dat 
zich voordoet onder de vereiste voorwaarden opdat het als 
dusdanig zou kunnen worden beschouwd in de zin van de 
wetgeving op schadevergoedingen voor ongevallen op weg 
naar en van het werk. 
 
§14. Worden echter van rechtswege als beroepsziekte uit 
hoofde van de vast benoemde werknemer beschouwd, als 
zodanig erkende ziekten in uitvoering van de wetgeving met 
betrekking tot de schadeloosstelling voor beroepsziekten. 
 
§15. Bovendien komen de verlofdagen toegestaan naar 
aanleiding van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg 
van en naar het werk of een beroepsziekte, zelfs na de 
datum van consolidatie, niet in aanmerking voor het 
bepalen van het aantal verlofdagen dat de ambtenaar in 
overeenstemming met bovenvermelde artikelen met 
betrekking tot de berekening van het aantal dagen 
ziekteverlof, nog kan krijgen. 
 
§16. De vast benoemde werknemer die door een 
beroepsziekte wordt bedreigd en daardoor tijdelijk ophoudt 
zijn ambt uit te oefenen, wordt ambtshalve in verlof gesteld 
voor de nodige periode. Dit verlof wordt gelijkgesteld met 
dienstactiviteit.  
 
§17.  Wanneer de afwezigheid te wijten is aan een ongeval 
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veroorzaakt door een derde krijgt de vast benoemde 
werknemer zijn activiteitswedde of zijn wachtgeld 
uitsluitend als voorschot op de door de derde verschuldigde 
en bij hem terug te vorderen schadevergoeding. 
 
§18. De vast benoemde werknemer kan niet definitief 
ongeschikt worden verklaard wegens ziekte of invaliditeit 
wanneer niet alle verlof is uitgeput waarop hij krachtens de 
bovenvermelde artikelen met betrekking tot de berekening 
van de ziektedagen recht heeft. 
 
§19. De vast benoemde werknemer die de leeftijd van 60 
jaar heeft bereikt, wordt  van ambtswege op pensioen 
gesteld zodra hij definitief ongeschikt wordt verklaard, of, 
indien dit niet het geval is, zodra hij vanaf zijn zestigste 
verjaardag een totaal van 365 dagen ziekteverlof telt. 
 
§20. De vast benoemde werknemer die afwezig is wegens 
ziekte of invaliditeit staat onder medisch toezicht van de 
door de bevoegde overheid aangestelde medische 
controledienst. 
 
 

 
VERLOF VOOR 
VERMINDERDE 
PRESTATIES 
WEGENS ZIEKTE OF 
INVALIDITEIT 
 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
§1. Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte is 
de halftijdse afwezigheid van een vast benoemde 
werknemer die, als gevolg van ziekte of ongeval van gemeen 
recht, niet in staat is om de voltijdse dienst te hervatten. De 
prestaties worden per halve dag geleverd. Enige andere 
verdeling van de arbeid is niet mogelijk.  
 
§2. Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte is 
slechts mogelijk indien het personeelslid eerder (voltijds of 
volgens een stelsel dat gelijk is aan zijn arbeidstijd) afwezig 
was wegens ziekte of ongeval van gemeen recht. Het is 
daarbij de bedoeling om, na een periode van afwezigheid 
wegens ziekte, de werknemer in de mogelijkheid te stellen 
om gedurende een beperkte periode zich opnieuw het 
arbeidsritme gewoon te maken.  
 
§3. Het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of 
invaliditeit kan worden toegekend op initiatief van MEDEX 
of op verzoek van de vast benoemde werknemer. De 
aanvraag van de vast benoemde werknemer moet worden 
gestaafd met een attest van zijn behandelende dokter. De 
werknemer wordt vervolgens opgeroepen voor een 
onderzoek in het medisch centrum van zijn regio. Het 
akkoord of de weigering van de arts wordt vervolgens 
ogenblikkelijk schriftelijk en in dubbel exemplaar 
overgemaakt aan de betrokken werknemer. Bij akkoord 
stelt de vast benoemde werknemer zijn bestuur hiervan in 
kennis. Bij weigering kan de betrokken werknemer 
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hiertegen beroep aantekenen en wordt hij eventueel 
onderworpen aan een grondig onderzoek door de arts van 
de Sociaal-medische Rijksdienst. 
 
§4. Verminderde prestaties worden toegestaan voor een 
maximumperiode van 30 kalenderdagen. Die periode kan 
telkens voor een periode van 30 kalenderdagen worden 
verlengd op basis van een nieuw onderzoek  
 
§5. Over een periode van 10 jaar dienstactiviteit mag het 
personeelslid zijn functie niet gedurende meer dan 90 
dagen uitoefenen in de vorm van verminderde prestaties 
wegens ziekte. Die maximumduur wordt berekend per schijf 
van 10 jaar dienstactiviteit zonder dat die overdraagbaar is. 
 
§6. Dit verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.  
 
§7. De halftijdse afwezigheid wordt niet in mindering 
gebracht van  het ziektekrediet.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: ja   
Vermindering jaarlijks verlof: neen 

- administratieve stand: dienstactiviteit 
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 

 
VERLOF VOOR 
VERMINDERDE 
PRESTATIES 
WEGENS ZIEKTE OF 
INVALIDITEIT 
 
 

 
Contractuele 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
 
Uitsluitingen: 
Wettelijke 
graden 

 
Wanneer de contractuele werknemer die afwezig is wegens 
ziekte of invaliditeit vraagt om zijn functie met halve dagen 
prestaties te kunnen hervatten en ter staving van die 
aanvraag een medisch attest voorlegt, kan de bevoegde 
overheid hem toestaan verminderende prestaties te leveren 
indien hij daartoe voorafgaandelijk de toestemming van de 
controlegeneesheer van zijn ziekenfonds krijgt. De 
werkgever behoudt zich het recht voor die aanvraag voor 
verlof voor verminderde prestaties te aanvaarden of te 
weigeren. 
  
Daartoe moet de betrokken werknemer voor het hervatten 
van enige activiteit zelf een aanvraag richten tot de 
adviserende arts van zijn ziekenfonds die op zijn beurt de 
aanvraag kan goedkeuren in de mate dat ze verenigbaar is 
met de aandoening waaraan hij lijdt. Ook de toelating van 
de arbeidsgeneesheer is vereist. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: ja, maar beperkt 
Vermindering jaarlijks verlof: neen, behalve voor de 
periodes ten laste van het ziekenfonds. 
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DISPONIBILITEIT 
 

  
§1. De disponibiliteit wordt uitgesproken door de bevoegde 
overheid.  
 
§2. Conform het bepaalde in onderhavig hoofdstuk wordt 
de vast benoemde werknemer in disponibiliteit wachtgeld 
toegekend. Het wachtgeld wordt bepaald op basis van de 
laatste activiteitswedde conform de geldende 
bezoldigingsregeling van het betrokken personeelslid. 
 
Wordt in aanmerking genomen als activiteitswedde: de 
wedde, de premies, de vergoedingen en bijslagen waarmee 
rekening wordt gehouden bij de berekening van het  
statutair pensioen. 
Bij het cumuleren van functies wordt het wachtgeld slechts 
toegestaan op basis van de hoofdfunctie. 
 
§3. De vast benoemde werknemer in de stand disponibiliteit 
en die wachtgeld geniet, moet ieder jaar in de loop van de 
maand waarin hij in disponibiliteit werd gesteld voor de 
bevoegde medische dienst verschijnen. Bij veronachtzaming 
wordt het wachtgeld opgeschort tot zijn verschijning. 
 
§4. De in disponibiliteit gestelde vast benoemde werknemer 
moet het bestuur een adres in België melden waar de 
beslissingen die hem aanbelangen kunnen worden 
betekend. 
 
§5. Het is aan de bevoegde overheid om, volgens de noden 
van de dienst, te beslissen of de functie waarvan de vast 
benoemde werknemer titelhouder was, vacant moet 
worden gesteld. De bevoegde overheid kan die beslissing 
nemen zodra de vast benoemde werknemer twee jaar in 
disponibiliteit is gesteld. De beslissing van de bevoegde 
overheid moet worden voorafgegaan door het advies van de 
Secretaris.  
 
§6. De in disponibiliteit gestelde vast benoemde werknemer 
blijft ter beschikking van de bevoegde overheid en kan, 
indien hij fysisch en professioneel daartoe is geschikt, 
volgens onderstaande modaliteiten terug in actieve dienst 
worden opgeroepen. 
Hij is ertoe gehouden om binnen de door de bevoegde 
overheid bepaalde termijn de functie die hem werd 
toegewezen op te nemen.  
Indien hij zonder geldige reden weigert deze functie op te 
nemen wordt hij verondersteld ontslag te nemen na tien 
dagen afwezigheid.  
 
§7. De in disponibiliteit gestelde vast benoemde werknemer 
wiens functie niet werd vervangen, neemt die functie terug 
op wanneer hij de dienst hervat. 
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§8. De stand disponibiliteit neemt van rechtswege een einde 
wanneer de betrokkene voldoet aan de voorwaarden om op 
pensioen te worden gesteld en in ieder geval wanneer hij de 
leeftijd van 60 jaar bereikt.  
 

 
DISPONIBILITEIT 
WEGENS ZIEKTE 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
§1. Wanneer het ziektekrediet van de vast benoemde 
werknemer is uitgeput zonder dat de betrokken werknemer 
definitief arbeidsongeschikt is, wordt hij van rechtswege in 
disponibiliteit wegens ziekte gesteld.  
 
§2. De wegens ziekte in disponibiliteit gestelde werknemer 
behoudt zijn recht op verhoging in weddeschaal en recht op 
loonsverhoging.  
 
§3. De vast benoemde werknemer ontvangt tijdens zijn 
disponibiliteit wegens ziekte een wedde gelijk aan 60 % van 
zijn laatste activiteitswedde.  
Het bedrag van dat wachtgeld kan onder geen enkel beding 
kleiner zijn dan: 

- de vergoedingen die de betrokken werknemer in 
dezelfde positie zou hebben ontvangen indien de 
regeling met betrekking tot de sociale zekerheid van 
bij het begin van zijn afwezigheid op hem van 
toepassing zou zijn geweest; 

- het pensioen dat hij zou hebben verkregen, mocht 
hij op datum van zijn indisponibiliteitsstelling zijn 
vervroegd pensioen hebben opgenomen wegens 
lichamelijke ongeschiktheid.  

 
§4. In afwijking op bovenstaande paragraaf heeft de vast 
benoemde werknemer recht op een maandelijks wachtgeld 
gelijk aan het bedrag van zijn laatste activiteitswedde indien 
de aandoening waaraan hij lijdt door de bevoegde medische 
dienst wordt erkend als een ernstige en langdurige ziekte. 
 
Dit recht gaat slechts in nadat de vast benoemde 
werknemer in disponibiliteit werd gesteld wegens ziekte 
gedurende een ononderbroken periode van minimaal drie 
maanden. 
Dit recht houdt een herziening in van de toestand van de 
vast benoemde werknemer met geldelijke terugwerkende  
kracht op de dag waarop zijn disponibiliteit wegens ziekte 
een aanvang nam. 
 
§5. Indien de werknemer verminderde prestaties levert 
wordt de berekening uitgevoerd op basis van de 
verminderde activiteitswedde.  
 
§6. De disponibiliteit wegens ziekte maakt geen einde aan 
het stelsel van loopbaanonderbreking, noch aan het verlof 
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voor verminderde prestaties gewettigd door persoonlijke of 
familiale redenen, noch aan het stelsel van halftijdse 
vervroegde uittreding. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: neen, maar de werknemer heeft recht op 
wachtgeld   
Vermindering jaarlijks verlof: ja 

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: ja 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 

 
DISPONIBILITEIT 
WEGENS 
AFSCHAFFING VAN 
DE FUNCTIE 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
§1. Een vast benoemde werknemer wordt in disponibiliteit 
gesteld wegens afschaffing van de functie indien de functie 
waarvan hij de titelhouder is, wordt afgeschaft en, op basis 
van de mobiliteit,  hem geen enkele andere functie kan 
worden aangeboden.  
 
§2. Bij disponibiliteit wegens afschaffing van de functie 
geniet de vast benoemde werknemer wachtgeld. Dit 
wachtgeld is gedurende de eerste twee jaar van de 
indisponibiliteitsstelling gelijk aan de laatste 
activiteitswedde. Vanaf het derde jaar wordt het wachtgeld 
jaarlijks met 20 % verminderd zonder echter lager te kunnen 
zijn dan het pensioenbedrag dat hij op dat ogenblijk zou 
kunnen claimen. 
 
§3. Bij wedertewerkstelling behoudt de betrokken 
werknemer minimaal het loonstelsel in overeenstemming 
met zijn afgeschafte functie. 
 
§4. De betrokken werknemer verliest het recht op 
bevordering en op loonsverhoging in zijn weddeschaal.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: neen, maar de werknemer heeft recht op 
wachtgeld  
Vermindering jaarlijks verlof: ja 

- administratieve stand: dienstactiviteit 
- vermindering ziektekrediet: ja 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 

 
VERLOF VOOR 
VAKBONDS-
OPDRACHTEN 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 

 
§1. Syndicaal verlof ten gunste van vaste afgevaardigden 
(art. 73): 
Personeelsleden kunnen syndicaal verlof krijgen om 
geregeld en doorlopend de beroepsbelangen van het 
personeel te verdedigen. In dat geval worden ze ter 
beschikking gesteld van hun vakbondsorganisatie als "vaste 
afgevaardigden" en zijn ze van rechtswege met verlof. 
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Uitsluitingen: 
Wettelijke 
graden 
 

Hoewel ze zijn onttrokken aan de hiërarchische overheid 
worden ze toch beschouwd in actieve dienst te zijn. 
Voor het bepalen van het syndicaal verlof of van de 
dienstvrijstelling met het oog op het verrichten van 
vakbondsactiviteiten wordt er verwezen naar het 
arbeidsreglement. 
Er wordt een einde gesteld aan het syndicaal verlof  op 
verzoek van het personeelslid wanneer zijn 
vakbondsorganisatie dit beslist of wanneer zijn erkenning 
wordt ingetrokken. 
 
§2. Syndicaal verlof ten gunste van andere personeelsleden 
die deelnemen aan vakbondsactiviteiten (art. 83): 
Bij voorafgaandelijke en tijdige voorlegging aan de 
hiërarchische meerdere van een occasionele oproeping of 
doorlopende persoonlijk opdracht uitgaande van een 
verantwoordelijke leider, krijgen de andere personeelsleden 
van rechtswege en voor de ter zake benodigde tijd, 
syndicaal verlof of dienstvrijstelling: 
om deel te nemen aan de onderhandelings- en 
overlegcomités  
om deel te nemen aan de commissies en comités die binnen 
de vakbondsorganisaties zijn samengesteld  
om bepaalde prerogatieven van de vakbondsorganisaties uit 
te oefenen  
De personeelsleden krijgen mits voorafgaandelijke vraag 
aan de bevoegde overheid en behoudens volstrekte 
onverenigbaarheid met de noodwendigheden van de dienst 
voor de ter zake benodigde tijd dienstvrijstelling om deel te 
nemen aan vergaderingen die door de representatieve 
vakbondsorganisaties in de lokalen van het bestuur worden 
georganiseerd. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: ja  
Vermindering jaarlijks verlof: neen  
Voor vast benoemde werknemers: 

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 

 
UITZONDERLIJK 
VERLOF VOOR 
STAGE OF 
PROEFPERIODE IN 
EEN ANDERE 
OVERHEIDSDIENST 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
§1. Het verlof voor stage of proefperiode geeft vast 
benoemde werknemers het recht om een proefperiode te 
vervullen in een andere betrekking bij een overheidsdienst 
of binnen het gesubsidieerd onderwijs. Een betrekking in 
het gesubsidieerd onderwijs of aan de universiteit wordt 
gelijkgesteld met een betrekking in een overheidsdienst.  
 
§2. Dit verlof wordt toegestaan voor de duur van de stage of 
van de proefperiode.  
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§3. Vast benoemde werknemers die van dit verlof gebruik 
wensen te maken moeten de bevoegde overheid de datum 
waarop het verlof ingaat, evenals de duur ervan meedelen. 
Die mededeling gebeurt schriftelijk minimaal drie maanden 
voor aanvang van het verlof, behoudens wanneer de 
bevoegde overheid op verzoek van de betrokken 
werknemer akkoord gaat met een kortere termijn. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: neen 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: dienstactiviteit  
Vermindering ziektekrediet: ja  
Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja, in toepassing van 
de wet van 14 april 1965 
 

 
DETACHERING 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
§1. Er kan verlof worden toegestaan voor het uitoefenen 
van een functie binnen een secretariaat, de cel algemene 
beleidscoördinatie of een cel van algemeen beleid bij een 
kabinet van een: 

- federaal mandataris  
- mandataris van de gemeenschappen 
- mandataris van de gewesten 
- provinciaal mandataris 
- lokaal politiek mandataris 
- politiek mandataris  van de wetgevende macht  

 
§2. Met de toestemming van de bevoegde overheid kan de 
werknemer voltijds verlof krijgen wanneer hij wordt 
aangesteld om een van bovenvermelde functies uit te 
oefenen.  
 
§3. Met uitzondering van de federale regering is het 
akkoord wat betreft de andere organen afhankelijk van de 
voorwaarde dat die laatsten een reglement hebben 
goedgekeurd waarin de precieze regels staan bepaald met 
betrekking tot de terugbetaling van de wedde van de onder 
de eerste paragraaf bedoelde werknemer. Wat betreft de 
federale regering is het verlof onbezoldigd.  
 
§4. Aan het eind van de aanstelling en op voorwaarde dat 
de werknemer niet naar een ander kabinet overstapt, heeft 
hij per maand activiteit op een kabinet recht op een 
vakantiedag met een minimum van drie werkdagen en een 
maximum van vijftien werkdagen. 
 
§5. Tijdens die verlofperiode wordt de financiële toestand 
van de werknemer bepaald conform de ordonnantie van het 
KB van 4 mei 1999 met betrekking tot de samenstelling en 
de werking van een ministerieel kabinet en kabinetten van 
staatssecretarissen  
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§6. Het bestuur blijft in overleg met het betrokken 
departement de wedde van de bedoelde werknemer 
storten met recuperatie van die wedde bij het kabinet van 
een minister of staatssecretaris of de voorzitter of een lid 
van de regering van een gemeenschap of een gewest, 
eventueel verhoogd met de werkgeversbijdragen op 
voorlegging van een maandelijkse of driemaandelijkse 
schuldvorderingsstaat.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: 

- Federaal: neen 
- Andere: ja, op voorwaarde dat terugbetaling is 

voorzien  
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Administratieve stand: dienstactiviteit 
Vermindering ziektekrediet: neen 
Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja, in de mate dat 
de pensioenbijdragen werden gestort. 
 

 
VERLOF WEGENS 
OPDRACHT 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
§1. Met de toestemming van de bevoegde overheid kan 
voltijds verlof worden verkregen voor het uitvoeren van een 
nationale of internationale opdracht. 
Met het akkoord van de werkgever kan de opdracht worden 
toevertrouwd door: 

- de federale regering 
- een gewestelijke of communautaire regering 
- het College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie 
- het College van de Franse Gemeenschapscommissie 
- een openbaar bestuur 
- een buitenlandse regering of een buitenlands 

openbaar bestuur 
- een internationale instelling 
- de Europese commissie (nationale deskundigen) 

 
§2. Een opdracht kan worden toevertrouwd door een 
instelling die geen openbaar karakter heeft, maar die is 
belast met de uitvoering van de Europese programma's 
Phare, Tacis of Meda.  Ter zake wordt verlof toegestaan 
voor een hernieuwbare periode van 2 jaar met een 
maximumduur van 6 jaar.  
 
§3. Een internationale opdracht kan worden toevertrouwd 
bij beslissing van de Ministerraad in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking, vredesopdrachten, 
wetenschappelijk onderzoek of humanitaire hulp. 
Een opdracht kan worden toegestaan ten behoeve van 
jeugdbewegingen, jeugddiensten of jeugdgroeperingen of in 
dienst van sommige culturele instellingen die erkend zijn 
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door de bevoegde overheid met het voorafgaandelijke 
akkoord van de minister bevoegd voor ambtenarenzaken. 
Ter zake wordt verlof toegestaan voor maximaal 2 jaar en 
onbeperkt hernieuwbaar voor perioden van 2 jaar. 
 
§4. Zowel de bevoegde overheid als de betrokken 
werknemer kan op ieder moment een einde maken aan de 
opdracht mits naleving van een opzeggingstermijn van drie 
maanden.  
 
§5. De werknemer wiens opdracht is verlopen of wordt 
onderbroken op zijn beslissing of die van een overheid stelt 
zich opnieuw ter beschikking van de gemeente of het 
OCMW. Indien hij weigert of vergeet zonder geldige reden 
zijn functie opnieuw op te nemen wordt hij na tien dagen 
afwezigheid beschouwd als ontslagnemend. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: 
Het verlof wegens opdracht is onbezoldigd behalve in 
onderstaande gevallen: 

- opdracht als nationaal deskundige bij de Europese 
Commissie; 

- opdracht uitgeoefend bij het Rentenfonds voor het 
beheer van de federale Staatsschuld; 

- opdracht in het kader van het Europees programma 
"Institution Building";  

- een internationale opdracht toevertrouwd door de 
Ministerraad in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking, vredesopdrachten, 
wetenschappelijk onderzoek of humanitaire hulp.  

Vermindering jaarlijks verlof: ja 
Administratieve stand: 
Indien voor een opdracht het karakter van algemeen belang 
wordt erkend, blijft de vast benoemde werknemer in 
dienstactiviteit. 
Indien het karakter van algemeen belang niet wordt erkend, 
wordt de vast benoemde werknemer op non-activiteit 
gesteld. De bevoegde overheid beslist het verlof  al dan niet 
toe te staan, evenals over de erkenning van het karakter van 
algemeen belang.  
Een opdracht wordt automatisch het karakter van algemeen 
belang verleend wanneer het gaat om: 

- een opdracht in een ontwikkelingsland 
- een door de Minsterraad toevertrouwde opdracht 

of een opdracht bij een jeugdbeweging of culturele 
instelling 

- een mandaat bij een Belgische openbare dienst 
- een mandaat als nationaal deskundige bij de 

Europese Commissie 
- een opdracht bij het Rentenfonds voor het beheer 

van de federale Staatsschuld;  
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- een opdracht in het kader van het Europees 
programma "Institution Building". 

Vermindering ziektekrediet: ja 
 

 
VERLOF VOOR HET 
LEVEREN VAN 
BEPAALDE 
MILITAIRE 
PRESTATIES IN 
VREDESTIJD 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
Het vereiste verlof wordt toegestaan aan personeelsleden 
die lid zijn van het militaire reservekader om militaire 
prestaties te leveren zowel in het licht van hun opleiding als 
van hun bevordering.  
 
Gevolgen: 
Vermindering jaarlijks verlof: neen 
Voor vast benoemde werknemers: 

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: neen 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 
- recht op wedde: ja, maar geen cumulatie met een 

andere bezoldiging uitgaande van het leger 
Voor contractuelen: 

- recht op wedde: neen  
 

 
UITZONDERLIJKE 
VERLOF VOOR HET 
ZICH KANDIDAAT 
STELLEN BIJ 
VERKIEZINGEN 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
Het verlof voor het zich kandidaat stellen bij verkiezingen 
wordt toegestaan voor een periode die overeenstemt met 
de duur van de verkiezingscampagne waaraan de 
werknemer als kandidaat deelneemt.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: neen 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  

- administratieve stand: dienstactiviteit  
- vermindering ziektekrediet: ja  
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 

 
POLITIEK VERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
Dit verlof gaat uit van de wet van 18 september 1986  tot 
instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden 
van de overheidsdiensten. 
 
Wordt onder politiek verlof verstaan: verlof voor het 
uitoefenen van een politiek mandaat of van een functie die 
hiermee gelijk kan worden gesteld:  

1. een dienstvrijstelling die geen weerslag heeft op de 
administratieve stand noch de geldelijke toestand 
van het personeelslid.  

2. een facultatief politiek verlof dat wordt toegestaan 
op verzoek van het personeelslid. 

3. een van ambtswege politiek verlof waaraan het 
personeelslid zich niet kan onttrekken.  
Het aantal dagen politiek verlof wordt bepaald 
volgens het politiek mandaat en naar evenredigheid 
van de daadwerkelijk door het personeelslid 
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geleverde diensten. 
 
 
Gevolgen:  
 
 Dienstvrijstelling Facultatief politiek verlof  

Politiek verlof van ambtswege  

Recht op wedde: Ja Neen 

Vermindering 
jaarlijks verlof 

Neen Ja 

Voor 
contractuele 
werknemers   

Opschorting van 
dienst 

Opschorting 
arbeidsovereenkomst  

Voor vast 
benoemde 
werknemers 

  

- administratieve 
stand 

Dienstactiviteit 
 

Non-activiteit: komt in 
aanmerking voor 
weddeverhoging   

- vermindering 
ziektekrediet 

Neen 
 

Ja 

toelaatbaarheid 
voor het 
rustpensioen  

Ja Neen 

 

 
AFWEZIGHEID VAN 
LANGE DUUR 
WEGENS 
PERSOONLIJKE 
AANGELEGENHEID 

 
Vast benoemde 
werknemers 

 
§1. De bevoegde overheid kan de vast benoemde 
werknemer voor een maximumperiode van twee jaar over 
zijn gehele loopbaan voltijds onbezoldigd verlof toestaan. Bij 
opsplitsing van die afwezigheid moet de 
afwezigheidsperiode telkens minimaal zes maanden tellen.  
 
§2. De initiële aanvraag en de eventuele verlengingen 
moeten 3 maanden vooraf zijn ingediend, behalve wanneer 
de bevoegde overheid akkoord gaat met een kortere 
termijn.  
 
§3. Op zijn verzoek kan de vast benoemde werknemer zijn 
functie voor het verstrijken van de lopende 
afwezigheidsperiode hervatten, met naleving van een 
vooropzeggingstermijn van drie maanden, behalve wanneer 
de overheid akkoord gaat met een kortere termijn. 
 
§4. De betrokken werknemer mag tijdens dat verlof een 
bezoldigde activiteit uitoefenen op voorwaarde dat die 
verenigbaar is met zijn functie bij het bestuur.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: neen 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: non-activiteit  
Vermindering ziektekrediet: ja  
Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: neen 
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VERMINDERDE 
PRESTATIES VOOR 
PERSOONLIJKE 
AANGELEGEN-
HEDEN 

 
Vast benoemde 
werknemers 
 
Uitsluitingen: 
Wettelijke 
graden 

 
§1. De werknemer kan verlof aanvragen met verminderde 
prestaties voor persoonlijke aangelegenheden ten belope 
van 1/2e, 3/4e of 8/10e van de voltijdse prestaties. Dat verlof 
kan worden opgenomen per dag, per week of per twee 
weken. De verlofaanvraag en de aanvragen voor 
verlengingen gebeuren schriftelijk minimaal 2 maanden 
voor aanvang van het verlof, behalve wanneer de overheid 
akkoord gaat met een kortere termijn.  
 
§2. Op voorwaarde dat dit verlof de goede werking van de 
dienst niet in het gedrang brengt, kan de bevoegde overheid 
dit verlof en de eventuele verlengingen toekennen voor een 
periode van minimaal 3 en maximaal 24 maanden. Dit verlof 
met verminderde prestaties voor persoonlijke 
aangelegenheden is een recht voor werknemers die de 
leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en voor werknemers die 
minimaal 2 kinderen ten laste hebben van minder dan 15 
jaar. Er is geen beperking wat betreft de maximumduur. 
 
§3. De werknemer kan dit verlof vroeger beëindigen mits 
naleving van een vooropzeggingstermijn van 2 maanden, 
behalve wanneer de overheid akkoord gaat met een kortere 
termijn.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: de vast benoemde werknemer heeft recht 
op de wedde voor verminderde prestaties. De wedde van 
werknemers die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt of die 
minimaal twee kinderen van minder dan 15 jaar ten laste 
hebben, wordt verhoogd met een vijfde van de wedde die 
zou zijn verschuldigd voor niet-geleverde prestaties 
(halftijds = 60 % van de wedde; 3/4e tijds = 80 % van de 
wedde en 8/10e tijds = 84 % van de wedde). 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: non-activiteit  
Vermindering ziektekrediet: ja  
Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: neen 
 

 
VERLOF VOOR 
VERMINDERDE 
PRESTATIES 
GEWETTIGD DOOR 
SOCIALE OF 
FAMILIALE 
REDENEN 

 
Vast benoemde 
werknemers 
 
Uitsluiting: 
Wettelijke 
graden 

 
§1. De werknemer kan verlof voor verminderde prestaties 
gewettigd door sociale of familiale redenen ten belope van 
1/2e, 3/4e, 8/10e of 9/10e van de voltijdse prestaties 
aanvragen. Dat verlof kan worden opgenomen per dag, per 
week of per twee weken.  
 
Het verlof wordt slechts toegestaan wanneer het de 
bedoeling is om een toestand te verhelpen die voortvloeit 
uit moeilijkheden uit hoofde van de werknemer zelf of een 
van volgende personen:  

- de echtgenoot/echtgenote of de persoon met wie 
de werknemer samenwoont; 
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- de kinderen van de werknemer of van zijn 
echtgenoot/echtgenote; 

- de door de werknemer of zijn 
echtgenoot/echtgenote geadopteerde kinderen of 
over wie de bovenvermelde personen de voogdij 
hebben of die werden opgevangen in het gezin met 
het oog op adoptie of pleegvoogdij, evenals de 
kinderen of curandi voor wie de werknemer of zijn 
echtgenoot/echtgenote als voogd of toeziend voogd 
werden aangesteld; 

- de ouders of schoonouders, evenals de broers of 
zussen van de werknemer of zijn 
echtgenoot/echtgenote; 

- de bloed- en aanverwanten, ongeacht de graad van 
verwantschap, die onder hetzelfde dak van de 
werknemer wonen of die te zijnen laste zijn. 

De werknemer is verplicht zijn schriftelijke aanvraag met 
redenen te omkleden en ze te rechtvaardigen aan de hand 
van alle nuttige bewijzen. De aanvraag moet minimaal 2 
maanden voor aanvang van het verlof worden ingediend. 
 
§2. Wanneer dit verlof de goede werking van de dienst niet 
in het gedrang brengt, kan de bevoegde overheid dit verlof 
voor een periode van minimaal 3 en maximaal 24 maanden 
toekennen. 
 
§3. Bij naleving van dezelfde procedure kunnen 
verlengingen van 3 tot 24 maanden worden toegestaan 
zonder echter de maximumduur van 5 jaar over de gehele 
loopbaan te mogen overschrijden.  
 
§4. Tijdens dit verlof mag de werknemer geen bezoldigde 
activiteit uitoefenen.  
 
§5. Het verlof wegens ziekte of invaliditeit maakt geen einde 
aan het verlof met verminderde prestaties.  
 
§6. De werknemer kan dit verlof vroeger beëindigen mits 
naleving van een vooropzeggingstermijn van 2 maanden, 
behalve wanneer de bevoegde overheid akkoord gaat met 
een kortere termijn. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: de vast benoemde werknemer heeft recht 
op de wedde voor verminderde prestaties. 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: dienstactiviteit  
Vermindering ziektekrediet: ja, naar evenredigheid van de 
arbeidstijd 
Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja, mits naleving van 
de 20% grens.  
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VERLOF ZONDER 
WEDDE 

 
Contractuele en 
vast benoemde 
werknemers 

 
De werkgever en de werknemer kunnen steeds een tijdelijke 
opschorting van de arbeidsovereenkomst overeenkomen. In 
dat geval spreken partijen alle modaliteiten af waarover ze 
overeenstemming kunnen bereiken. Tijdens het verlof 
zonder wedde is de werkgever niet verplicht de wedde te 
storten en de werknemer geniet geen enkele bescherming 
bij ontslag. Dit systeem heeft gevolgen voor de rechten van 
de werknemer op het gebied van de sociale zekerheid en 
meer bepaald in het vlak van de ziekteverzekering en de 
werkloosheidsverzekering. Iedere aanvraag moet vooraf aan 
de overheid worden gericht. 
 
Gevolgen: 
Vermindering jaarlijks verlof: ja 
Recht op wedde: neen  
 

 
LOOPBAAN-
ONDERBREKING 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 

 
§1. Loopbaanonderbreking is een stelsel dat werknemers 
het recht verleent om hun arbeidsovereenkomst volledig of 
gedeeltelijk te onderbreken terwijl ze toch een RVA-
uitkering genieten. 
  
§2. De toegekende uitkering verschilt naargelang de aard 
van loopbaanonderbreking (volledige onderbreking of 
gedeeltelijke onderbreking), de leeftijd van de werknemer, 
de onderbroken arbeidsregeling, het aantal kinderen en hun 
leeftijd. 
 
§3. Hierna volgt een overzicht van de verschillende vormen 
van loopbaanonderbreking: 

- de gewone loopbaanonderbreking; 
- de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 

algemeen stelsel; 
- de gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het 

"eindeloopbaanstelsel"; 
- de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof; 
- de loopbaanonderbreking voor medische bijstand; 
- de loopbaanonderbreking in het kader van palliatief 

verlof.  
 
§4. Bij het bepalen van de maximumtermijn van 60 
maanden wordt er geen rekening gehouden met 
onderbrekingen in het kader van palliatief verlof, medische 
bijstand of ouderschapsverlof.  
 
§5. Perioden van volledige onderbreking en perioden van 
gedeeltelijke onderbreking kunnen in het "algemeen stelsel" 
en in het "eindeloopbaanstelsel" worden gecumuleerd.  
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VOLLEDIGE 
LOOPBAAN-
ONDERBREKING 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 
Uitsluitingen: 
Wettelijke 
graden 
Werknemers 
met een dienst-
anciënniteit van 
minder dan 2 
jaar bij het 
bestuur 
Werknemers 
met een 
vervangings-
contract 
 
 

 
§1. Een werknemer kan over de hele duur van zijn loopbaan 
een onderbreking nemen van 60 maanden. 
 
§2. Volledige loopbaanonderbreking moet worden 
aangevraagd voor een minimumtermijn van 3 maanden en 
een maximumtermijn van 12 maanden. De aanvraag voor 
loopbaanonderbreking gebeurt schriftelijk minimaal 3 
maanden voor aanvang van het verlof, behalve wanneer de 
overheid akkoord gaat met een kortere termijn. 
 
§3. Verlengingen kunnen, minimaal 3 maanden voor het 
verstrijken van de lopende periode, worden aangevraagd.  
 
§4. De werknemer is ertoe gehouden bij de dienst HRM een 
RVA-document af te halen en volledig ingevuld en 
ondertekend terug te sturen aan de RVA van zijn regio ten 
laatste 2 maanden na aanvang (of verlenging) van de 
loopbaanonderbreking. 
 
§5. Ziekte of invaliditeit opgelopen tijdens de periode van 
loopbaanonderbreking stelt geen einde aan de lopende 
onderbrekingsperiode.  
 
§6. De werknemer kan dit verlof om dringende redenen 
vroeger beëindigen mits naleving van een 
vooropzeggingstermijn van 2 maanden, behalve wanneer de 
overheid akkoord gaat met een kortere termijn. Na akkoord 
van de bevoegde overheid moet de werknemer de RVA 
hiervan in kennis stellen.  
 
§7. Wanneer aan het einde van de loopbaanonderbreking 
de werknemer geen verlenging van de 
loopbaanonderbreking vraagt of zijn functies niet opnieuw 
opneemt, wordt hij op de laatste dag van die 
loopbaanonderbreking als ontslagnemend beschouwd. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: neen, de werknemer die zijn loopbaan 
voltijds onderbreekt in het kader van een 
loopbaanonderbreking krijgt een door de RVA gestorte 
vergoeding. 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: dienstactiviteit  
Voor vast benoemde werknemers: 

- vermindering ziektekrediet: ja 
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen:  

 
Met vragen over de gelijkstelling  van de perioden van 
loopbaanonderbreking voor het toekennen van het 
pensioen kunnen contractuele werknemers terecht bij de 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). 
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RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Tel.: (gratis speciaal 
nummer): 1765 // Website: 
http://www.onprvp.fgov.be of http://www.mypension.be 
 
Met vragen over de gelijkstelling  van de perioden van 
loopbaanonderbreking voor het toekennen van het 
pensioen kunnen statutaire ambtenaren terecht bij de 
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). 
De PDOS heeft een brochure uitgegeven met als titel 
"Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de 
overheidssector", met de regels die van toepassing zijn op 
de loopbaanonderbreking. Die brochure is beschikbaar op 
de website: http://www.pdos.fgov.be  
Voor meer informatie kunt u terecht op het gratis nummer 
van de PDOS: 1765. 
 

 
LOOPBAAN-
ONDERBREKING IN 
HET ALGEMEEN 
STELSEL 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 
Uitsluitingen: 
Wettelijke 
graden 
Werknemers 
met een dienst-
anciënniteit van 
minder dan 2 
jaar bij het 
bestuur 
Werknemers 
met een 
vervangings-
contract 
 

 
§1. Het betreft een stelsel waarin u als voltijdse of deeltijdse 
werknemer uw arbeidsprestaties kunt verminderen vóór de 
leeftijd van 55 jaar. 
Als voltijds werknemer kunt u uw prestaties verminderen: 
met 1/5e; met 1/4e; met 1/3e; met 1/2e. 
Als deeltijds werknemer met een arbeidstijdregeling van 
minstens 3/4e van een voltijdse betrekking, kunt u uw 
prestaties verminderen tot 1/2e, dit wil zeggen tot de helft 
van een voltijdse betrekking. 
 
§2. Een werknemer kan minimaal 3 maanden en maximaal 
60 72 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking nemen 
voor de leeftijd van 55 jaar. De prestaties moeten elke dag 
of volgens een andere vaste verdeling over de week of over 
twee weken worden verricht. 
 
§3. De aanvraag voor loopbaanonderbreking gebeurt 
schriftelijk minimaal 3 maanden voor aanvang, behalve 
wanneer de overheid akkoord gaat met een kortere termijn. 
 
§4. Verlengingen kunnen, minimaal 3 maanden voor het 
verstrijken van de lopende periode, worden aangevraagd.  
 
§5. De werknemer is ertoe gehouden bij de dienst HRM een 
RVA-document af te halen en volledig ingevuld en 
ondertekend terug te sturen aan de RVA van zijn regio ten 
laatste 2 maanden na aanvang (of verlenging) van de 
loopbaanonderbreking. 
 
§6. Ziekte of invaliditeit opgelopen tijdens de periode van 
loopbaanonderbreking stelt geen einde aan de lopende 
onderbrekingsperiode.  
 
§7. De werknemer kan de loopbaanonderbreking om 
ernstige redenen vroeger beëindigen mits naleving van een 

http://www.onprvp.fgov.be/
http://www.mypension.be/


 

Gemeentebestuur en OCMW van Sint-Agatha-Berchem |Bijlagen  149 

 

vooropzeggingstermijn van twee maanden, behalve 
wanneer de overheid akkoord gaat met een kortere termijn. 
Na akkoord van de bevoegde overheid moet de werknemer 
de RVA hiervan in kennis stellen.  
 
§8. Wanneer aan het einde van de loopbaanonderbreking 
de werknemer geen verlenging van de 
loopbaanonderbreking vraagt of zijn functies niet opnieuw 
opneemt, wordt hij op de laatste dag van die 
loopbaanonderbreking als ontslagnemend beschouwd.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: De werknemer die zijn loopbaan deeltijds 
onderbreekt in het kader van een loopbaanonderbreking 
krijgt loon voor verminderde prestaties, evenals een door de 
RVA gestorte tegemoetkoming.  
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: dienstactiviteit  
 
Voor vast benoemde werknemers: 

- Vermindering ziektekrediet: ja  
- Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja, mits 

naleving van de 20% grens en gedurende het eerste 
jaar van de gedeeltelijke of volledige 
loopbaanonderbreking. De volgende 48 maanden 
gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking 
kunnen worden gevalideerd mits betaling van een 
persoonlijke pensioenbijdrage. Die persoonlijke 
pensioenbijdrage is gedurende 24 maanden niet 
verschuldigd wanneer de werknemer een kind 
jonger dan zes jaar ten laste heeft.  

 
Voorwaarden om het eindeloopbaanstelsel te verkrijgen 
vanaf 50 jaar 
Bij 1/5e looponderbreking 
U kunt vanaf de leeftijd van 50 jaar toegang krijgen tot het 
eindeloopbaanstelsel in de vorm van een vermindering van 
prestaties met 1/5e indien u zich in één van de volgende 2 
situaties bevindt: 

1. U hebt een "zwaar beroep" uitgeoefend 
Let op! U moet dat zware beroep minstens 5 jaar 
hebben uitgeoefend in de loop van de voorbije 10 
jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 
jaar. 
Voor de toepassing van deze uitzondering zijn er 
drie categorieën van zware beroepen: 

- arbeid in wisselende ploegen; 
- arbeid in onderbroken diensten; 
- de arbeidstijdregeling met nachtarbeid. 

U vindt hierna meer uitleg over die drie categorieën 
van zware beroepen. 

2. U hebt een beroepsloopbaan van minimum 28 jaar. 
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Komen in aanmerking voor de berekening van de 
beroepsloopbaan van minstens 28 jaar: 
elk kalenderjaar van tewerkstelling onder het stelsel 
van de privésector, waarvoor minstens 285 dagen 
voltijds loon werd uitbetaald, gerekend in een 
zesdagenweek; 
elk kalenderjaar van tewerkstelling onder het stelsel 
van de publieke sector, waarvoor minstens 237 
dagen voltijds werkelijk gepresteerde diensten 
werden vastgesteld, gerekend in een vijfdagenweek. 
Voor de kalenderjaren in het stelsel van de 
privésector van minder dan 285 dagen 
tewerkstelling worden alle dagen samengeteld en 
gedeeld door 285. Het resultaat, afgerond naar de 
lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in 
aanmerking te nemen jaren. 
Voor de kalenderjaren in het stelsel van de publieke 
sector van minder dan 237 dagen tewerkstelling 
worden alle dagen samengeteld en gedeeld door 
237. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, 
geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen 
jaren. 
Voor de kalenderjaren met respectievelijk meer dan 
285 of 237 dagen tewerkstelling worden de dagen 
die de 285 of de 237 dagen overschrijden, buiten 
beschouwing gelaten. 
De som van de jaren van punten 1° en 2° wordt 
afgerond naar de hogere eenheid. 
Voor de jaren van tewerkstelling in de privésector, 
worden gelijkgesteld met voltijds vergoede dagen, 
de dagen van: 

- moederschapsverlof; 
- verlof naar aanleiding van de geboorte van 

een kind; 
- adoptieverlof; 
- moederschapsbescherming en de 

preventieve werkverwijdering van zwangere 
vrouwen; 

- ouderschapsverlof in het kader van de 
onderbreking van de beroepsloopbaan. 

Voor de jaren van tewerkstelling in de openbare 
sector, worden gelijkgesteld met dagen voltijds 
werkelijk gepresteerde diensten, de dagen van: 

- verlof met behoud van wedde; 
- moederschapsverlof; 
- verlof naar aanleiding van de geboorte van 

een kind; 
- adoptieverlof; 
- moederschapsbescherming en de 

preventieve werkverwijdering van zwangere 
vrouwen; 

- ouderschapsverlof in het kader van de 
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onderbreking van de beroepsloopbaan. 
De aangifte van de 28 jaar beroepsloopbaan wordt 
meegedeeld op het C61 aanvraagformulier voor het 
verkrijgen van een onderbrekingsuitkering (zie de 
vraag, welke formaliteiten moet u vervullen om 
loopbaanonderbreking te genieten?). 
 
Bij vermindering van de prestaties met 1/3e, met 
1/4e of tot 1/2e 
U kunt worden toegelaten tot het 
eindeloopbaanstelsel vanaf de leeftijd van 50 jaar in 
de vorm van een vermindering van de prestaties 
met 1/3e, met 1/4e of tot 1/2e indien u een zwaar 
beroep hebt uitgeoefend waarvoor er een 
significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. 
Let op! U moet dat zware beroep minstens 5 jaar 
hebben uitgeoefend in de loop van de voorbije 10 
jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 
jaar. 
Voor de toepassing van deze uitzondering zijn er 
drie categorieën van zware beroepen: 

- arbeid in wisselende ploegen; 
- arbeid in onderbroken diensten; 
- de arbeidstijdregeling met nachtarbeid. 

U vindt hierna meer uitleg over die drie categorieën 
van zware beroepen. 
Momenteel voorziet de reglementering van 
loopbaanonderbreking slechts twee categorieën van 
zware knelpuntberoepen. Het betreft: 

- verpleegkundigen en verzorgend personeel 
in ziekenhuizen; 

- verpleegkundigen en verzorgend personeel 
in rusthuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen. 

Voor de toepassing van deze bepaling, worden drie 
beroepen beschouwd als verzorgend personeel: 

- de zorgkundigen; 
- de kinesitherapeuten; 
- de ergotherapeuten 

NB: bij die twee categorieën van knelpuntberoepen 
worden ook de beroepen toegevoegd die 
voorkomen op een lijst van knelpuntberoepen, 
opgemaakt op basis van de gewestelijke lijsten van 
knelpuntberoepen, die jaarlijks moet worden 
opgesteld bij een in de Ministerraad overlegd 
besluit, na onderhandeling met het 
gemeenschappelijk comité voor het geheel van de 
openbare diensten, na unaniem advies van het 
beheerscomité van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en na het advies van de 
Commissie Openbare Bedrijven. 
Die lijst bestaat nog niet! Bijgevolg worden enkel de 
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categorieën van personeel die worden vermeld in 
deze documentatie beschouwd als 
knelpuntberoepen. 
 
Wat zijn de zware beroepen die het mogelijk maken 
om het eindeloopbaanstelsel te bekomen vanaf 50 
jaar? 
Er zijn drie categorieën van zware beroepen: 

 
- arbeid in wisselende ploegen, dit wil zeggen arbeid 

in minstens twee ploegen van minstens twee 
werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua 
inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van 
de dag opvolgen, zonder dat er een onderbreking is 
tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de 
overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun 
dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van 
ploegen wisselt. Voorbeelden van tewerkstelling die 
geen arbeid in wisselende ploegen is: 

o een ploeg van 5 werknemers werkt van 
05.00 tot 08.00 uur om de werkplaats voor 
te bereiden voor een productieploeg die 
van 08.00 tot 16.00 uur werkt. Het gaat dus 
niet om wisselende ploegen, want ze doen 
niet hetzelfde werk; 

o een eerste ploeg van 8 werknemers werkt 
van 10.00 tot 18.00 uur, een tweede ploeg 
van 14.00 tot 22.00 uur. Ze doen hetzelfde 
werk maar het gaat niet om wisselende 
ploegen omdat er een overlapping is van 4 
uur (van 14.00 tot 18.00 uur), wat de helft 
en dus meer dan een kwart van het aantal 
arbeidsuren is; 

o een werknemer doet hetzelfde werk als zijn 
collega. De ene werkt van 06.00 tot 13.30 
uur, de andere van 13.00 uur tot 18.30 uur. 
Zij wisselen elke dag af. Er zijn geen andere 
collega's die hetzelfde werk doen. Het gaat 
niet om wisselende ploegen, want elke 
ploeg bestaat uit één werknemer; 

o Er zijn 2 ploegen van elk 10 personen. De 
ene werkt van 06.00 tot 14.00 uur, de 
andere van 14.00 uur tot 22.00 uur. De 
betrokken werknemer is tewerkgesteld in 
de ploeg van  06.00 tot 14.00 uur. Het gaat 
niet om arbeid in wisselende ploegen, want 
de werknemer wisselt niet, aangezien hij 
steeds in dezelfde ploeg werkt. 

 
- arbeid in onderbroken diensten: deze 

arbeidstijdregeling impliceert dat de werknemer 
permanent werkt in dagprestaties en dat er 



 

Gemeentebestuur en OCMW van Sint-Agatha-Berchem |Bijlagen  153 

 

minstens 11 uur ligt tussen het begin en het einde 
van de arbeidstijd, met een onderbreking van 
minstens 3 uur en minimum 7 uur arbeidsprestaties. 
De onderbroken dienst moet het gewone - en niet 
de occasionele - arbeidstijdregeling zijn van de 
werknemer. Voorbeeld: Een werkneemster is 
permanent tewerkgesteld als onderhoudsarbeidster 
vóór en na de normale werkuren van haar collega's 
en zij werkt van 06.30 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 
20.30 uur. Het gaat hier dus wel degelijk om arbeid 
in onderbroken diensten want: 

o het gaat om dagprestaties (tussen 06.00 uur 
's morgens en middernacht); 

o er ligt 14 uur tussen het begin en het einde 
(van 06.30 tot 20.30 uur = minstens 11 uur; 

o er is een onderbreking van 09.00 tot 16.00 
uur = 7 uur = minstens 3 uur; 

o de prestaties bedragen in totaal 7 uur (van 
06.30 tot 09.00 uur = 2,5 uur en van 16.00 
tot 20.30 uur = 4,5 uur). 

 
- de arbeidstijdregeling met nachtarbeid: dit regime 

omvat gewoonlijk prestaties tussen 20.00 en 06.00 
uur, met uitzondering van de werknemers van wie 
de arbeidsprestaties exclusief gesitueerd zijn tussen 
06.00 en 22.00 uur en de werknemers van wie de 
prestaties gewoonlijk beginnen vanaf 05.00 uur. 

 

 
GEDEELTELIJKE 
LOOPBAAN-
ONDERBREKING IN 
HET 
EINDELOOPBAAN-
STELSEL 
 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 
Uitsluitingen: 
Wettelijke 
graden 
Werknemers 
met een dienst-
anciënniteit van 
minder dan 2 
jaar bij het 
bestuur 
Werknemers 
met een 
vervangings-
contract 
 

 
§1. Met dit stelsel kunt u als werknemer uw prestaties 
verminderen tot aan uw pensioen, waarbij u een 
onderbrekingsuitkering geniet met een verhoogd bedrag. 
Als voltijds werknemer kunt u uw prestaties verminderen: 
met 1/5e; met 1/4e; met 1/3e of met 1/2e. 
Als u deeltijds werkt met een arbeidstijdregeling van 
minstens 3/4e van een voltijdse betrekking, kunt u uw 
prestaties enkel verminderen tot 1/2e, dit wil zeggen tot de 
helft van een voltijdse betrekking. 
 
§2. Om recht te hebben op een gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking in het kader van het 
eindeloopbaanstelsel moet u minimum 55 jaar zijn. 
 
§3. De aanvraag voor loopbaanonderbreking gebeurt 
schriftelijk minimaal 3 maanden voor aanvang, behalve 
wanneer de overheid akkoord gaat met een kortere termijn. 
 
§4. De werknemer is ertoe gehouden bij de dienst HRM een 
RVA-document af te halen en volledig ingevuld en 
ondertekend terug te sturen aan de RVA van zijn regio ten 
laatste 2 maanden na aanvang van de 
loopbaanonderbreking. 
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§5. Ziekte of invaliditeit opgelopen tijdens de periode van 
loopbaanonderbreking stelt geen einde aan de lopende 
onderbrekingsperiode. 
 
§6. De werknemer kan om ernstige redenen de 
loopbaanonderbreking vroeger beëindigen mits naleving 
van een vooropzeggingstermijn van twee maanden, behalve 
wanneer de overheid akkoord gaat met een kortere termijn. 
Na akkoord van de bevoegde overheid moet de werknemer 
de RVA hiervan in kennis stellen. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: De werknemer die zijn loopbaan deeltijds 
onderbreekt in het kader van een loopbaanonderbreking 
krijgt loon voor verminderde prestaties, evenals een door de 
RVA gestorte tegemoetkoming. 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Voor vast benoemde werknemers: 

- Administratieve stand: dienstactiviteit  
- Vermindering ziektekrediet: ja 
- Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja, mits 

naleving van de 20% grens en gedurende het eerste 
jaar van de gedeeltelijke of volledige 
loopbaanonderbreking. De volgende 48 maanden 
gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking 
kunnen worden gevalideerd mits betaling van een 
persoonlijke pensioenbijdrage. Die persoonlijke 
pensioenbijdrage is gedurende 24 maanden niet 
verschuldigd wanneer de werknemer een kind 
jonger dan zes jaar ten laste heeft. 

 

 
OUDERSCHAPS-
VERLOF 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Werknemers 
Contractuelen 
 
Uitsluitingen: 
De werknemers 
moeten zijn 
aangeworven 
en zijn 
verbonden met 
het bestuur via 
een arbeids-
overeenkomst 
gedurende 6 
maanden in de 
loop van de 15 
maanden 

 
§ 1. Een werknemer in dienstactiviteit kan 
ouderschapsverlof genieten bij de geboorte, de adoptie of 
plaatsing van een kind in een pleeggezin in het kader van 
pleegvoogdij. Dit verlof kan worden genomen tot het kind 
twaalf jaar wordt. De maximumleeftijd wordt verhoogd tot 
21 jaar wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke 
of geestelijke ongeschiktheid van 66 % of een aandoening 
heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten worden 
erkend in de pijler van de medisch-sociale schaal in de zin 
van de regelgeving betreffende de kinderbijslag. 
 
§2. Dit verlof kan, op verzoek van de werknemer, worden 
opgedeeld in maanden.  
Er bestaan 3 vormen van ouderschapsverlof (kinderen 
geboren na 08.03.2012): 

- Voltijds ouderschapsverlof 
Ongeacht de aard van arbeidsregeling  (voltijds of 
deeltijds) kunt u uw prestaties gedurende maximaal 
4 maanden volledig onderbreken. 
U kunt het verlof opsplitsen per perioden van een 
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voorafgaand 
aan de 
schriftelijke 
betekening. 
 
 
 

maand of een veelvoud van maanden (1, 2, 3 of 4 
maanden). 

- Halftijds ouderschapsverlof 
Indien u voltijds aan de slag bent, kunt u uw 
prestaties gedurende maximaal 8 maanden tot de 
helft verminderen.  
U kunt het verlof opsplitsen per perioden van 2 
maanden of een veelvoud van 2 maanden (2, 4, 6 of 
8 maanden). 

- 1/5e ouderschapsverlof 
Indien u voltijds aan de slag bent, kunt u uw 
prestaties gedurende maximaal 20 maanden met 
1/5e verminderen.  
U kunt het verlof opsplitsen per perioden van 5 
maanden of een veelvoud van 5 maanden (5, 10, 15 
of 20 maanden). 

 
U kunt de verschillende vormen van ouderschapsverlof 
combineren.  
 
§3. Het ouderschapsverlof gaat echter ten laatste in 6 
maanden na de datum waarop de werkgever gebruik heeft 
gemaakt van zijn recht op uitstel. 
 
Anciënniteitsvoorwaarden 
Het recht op ouderschapsverlof wordt de werknemer 
slechts toegekend indien hij in de loop van de 15 maanden 
die aan de aanvraag voorafgaan gedurende minimaal 12 
maanden door een arbeidsovereenkomst met de werkgever 
verbonden was. 
 
Uitbetaling van de onderbrekingsuitkeringen 
De 4e maand volledig ouderschapsverlof, de 7e en 8ste 
maand halftijds ouderschapsverlof en de 16e 
tot de 20ste maand 1/5-tijds ouderschapsverlof komen 
slechts in aanmerking voor de uitbetaling van een 
onderbrekingsuitkering indien het kind voor wie deze 
periode wordt aangevraagd, na 08.03.2012 werd geboren of 
geadopteerd. 
Indien het betrokken kind voor 08.03.2012 werd geboren of 
geadopteerd, worden de 4e maand volledig 
ouderschapsverlof, de 
7e en 8ste maand halftijds ouderschapsverlof en de 16e tot de 
20ste maand 1/5-tijds ouderschapsverlof 
toegestaan zonder onderbrekingsuitkering. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: neen  
Vermindering jaarlijks verlof: ja 
Administratieve stand: dienstactiviteit  
Voor vast benoemde werknemers: 

- vermindering ziektekrediet: neen 
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- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja 
 

 
LOOPBAAN-
ONDERBREKING IN 
HET KADER VAN 
PALLIATIEF VERLOF 
 
 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 

 
§1. Alle personeelsleden hebben recht op 
loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof. 
Wordt onder palliatieve zorg verstaan: elke vorm van 
bijstand (medische, sociale, administratieve of 
psychologische bijstand) en verzorging van personen die 
lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een 
terminale fase bevinden.   
 
§2. Het verlof kan worden opgenomen onder een van 
volgende vormen: 
een volledige loopbaanonderbreking van een maand (met 
een maand verlengbaar). 
een deeltijdse loopbaanonderbreking van een maand (met 
een maand verlengbaar).  
 
§3. U kunt u uw prestaties verminderen met 1/5e of halftijds 
verminderen ten opzichte van een voltijdse betrekking: 
Indien u uw prestaties met 1/5e wenst te verminderen moet 
u voltijds zijn tewerkgesteld. 
Indien u uw prestaties wenst te verminderen tot 1/2e van 
een voltijdse betrekking moet u minimaal 3/4e tijd zijn 
tewerkgesteld. 
 
§4. De onderbreking gaat in op de eerste dag van de week 
die volgt op de week waarin u het attest bij uw werkgever 
hebt ingediend.  
 
§5. U moet een aanvraagformulier voor 
onderbrekingsuitkeringen overhandigen waarin de 
behandelende arts van de persoon die palliatieve verzorging 
nodig heeft, verklaart dat u bereid bent palliatieve 
verzorging te verstrekken aan deze persoon.  
 
§6. De werknemer is ertoe gehouden bij de dienst HRM een 
RVA-document af te halen en volledig ingevuld en 
ondertekend terug te sturen aan de RVA van zijn regio.  
 
§7. Palliatief verlof kan aansluiten op loopbaanonderbreking 
voor medische bijstand. 
 
§8. Bij overlijden van de patiënt vóór het einde van de 
loopbaanonderbreking, kan de werknemer in 
loopbaanonderbreking blijven tot de voorziene datum of 
het werk al eerder hervatten. 
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: De werknemer die zijn loopbaan deeltijds 
onderbreekt in het kader van een loopbaanonderbreking 
krijgt loon voor verminderde prestaties, evenals een door de 
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RVA gestorte tegemoetkoming. De werknemer die zijn 
loopbaan volledig onderbreekt, ontvangt geen wedde, maar 
wel een RVA-tegemoetkoming. 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: dienstactiviteit  
Voor vast benoemde werknemers: 

- vermindering ziektekrediet: ja  
- toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja, mits 

naleving van de 20% grens.  
 

 
LOOPBAAN-
ONDERBREKING 
VOOR MEDISCHE 
BIJSTAND 

 
Vast benoemde 
werknemers 
Stagelopende 
werknemers 
Contractuele 
werknemers 
 

 
§1. Werknemers kunnen loopbaanonderbreking aanvragen 
om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid 
tot de tweede graad, dat lijdt aan een ernstige ziekte. 
Wordt onder gezinslid verstaan: alle personen die onder 
hetzelfde dak als de werknemer wonen. 
Wordt onder familielid verstaan: zowel bloed- als 
aanverwanten. 
 
§2. Wordt onder ernstige ziekte verstaan: elke ziekte of 
medische ingreep die door de behandelende arts als ernstig 
wordt beschouwd en waarvoor die van mening is dat 
sociale, familiale of geestelijke/morele hulp noodzakelijk is 
voor het herstel. 
 
§3. Het verlof voor medische bijstand aan een 
gehospitaliseerd minderjarig kind biedt de mogelijkheid om 
uw prestaties volledig te schorsen gedurende een week 
(aansluitend verlengbaar met een bijkomende week) om 
een minderjarig kind tijdens of net na zijn hospitalisatie 
wegens een ernstige ziekte bij te staan of te verzorgen. 
 
§4. Het verlof kan worden opgenomen onder een van 
volgende vormen: 
Volledige loopbaanonderbreking: 
Ongeacht de aard van arbeidstijdregeling (voltijds of 
deeltijds) kunt u uw prestaties volledig onderbreken. 
De 1/2-tijdse gedeeltelijke onderbreking 
Indien u volgens een arbeidstijdregeling  werkt die minstens 
gelijk is aan ¾e van een voltijdse betrekking, kunt u uw 
prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking. 
De 1/5e gedeeltelijke onderbreking 
Indien u voltijds aan de slag bent, kunt u uw prestaties met 
1/5e verminderen. 
 
§5. Duur van de loopbaanonderbreking  
De werknemer heeft het recht zijn prestaties te 
onderbreken of te verminderen gedurende periodes van 
minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. De periodes 
van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de 
medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend 
verlengd worden tot maximaal 12 maanden.  
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§6. Voor alleenwonende werknemers die  aan hun kind (tot 
het de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt) medische bijstand 
verlenen, kan de maximumduur van de onderbreking tot 
maximaal 24 maanden worden verlengd.  
 
§7. U moet uw werkgever minstens 7 dagen voor de datum 
waarop u uw loopbaanonderbreking voor medische bijstand 
wil aanvatten, op de hoogte brengen. 
Wanneer het verlof wordt gevraagd voor medische bijstand 
aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is wegens 
ernstige ziekte, kan worden afgeweken van de minimale 
verwittigingstermijn van 7 dagen, indien u de werkgever een 
attest bezorgt van de behandelende arts van het ernstig 
zieke kind, waarin het onvoorziene karakter van de 
hospitalisatie expliciet wordt vermeld. 
 
§8. De werknemer is ertoe gehouden bij de RVA een 
document af te halen en volledig ingevuld en ondertekend 
terug te sturen aan de RVA van zijn regio. 
 
§9. Bij verlenging dient bovenvermelde procedure opnieuw 
te worden gevolgd.  
 
Gevolgen: 
Recht op wedde: De werknemer die zijn loopbaan deeltijds 
onderbreekt in het kader van een loopbaanonderbreking 
krijgt loon voor verminderde prestaties, evenals een door de 
RVA gestorte tegemoetkoming. De werknemer die zijn 
loopbaan voltijds onderbreekt, ontvangt geen wedde, maar 
wel een RVA-tegemoetkoming. 
Vermindering jaarlijks verlof: ja  
Administratieve stand: dienstactiviteit  
Voor vast benoemde werknemers: 

- Vermindering ziektekrediet: ja  
- Toelaatbaarheid voor het rustpensioen: ja, mits 

naleving van de 20% grens.  
 

 
JEUGDVAKANTIE 

  
Waar gaat het over? 

 De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en 
ten minste één maand werkt als loontrekkende 
gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft 
beëindigd, kan het daarop volgende jaar 
jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn 
onvolledig recht op vakantie. Voor elke 
jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de 
werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% 
bedraagt van zijn begrensd loon. 

 Met andere woorden, de jongere heeft recht op 
jeugdvakantiedagen, vergoed door de RVA met 
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jeugdvakantie-uitkeringen, voor het 
vakantiedienstjaar waarin hij niet volledig was 
tewerkgesteld. 

Wie heeft er recht op jeugdvakantie en wanneer? 
Om recht te hebben op jeugdvakantiedagen moet de 
jongere aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 Op 31 december van het vakantiedienstjaar de 
leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt - het 
vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat 
voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de jongere 
vakantie neemt. 

 In de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies 
(met inbegrip  van het eindwerk) hebben beëindigd. 
Onder studies wordt eveneens verstaan:  
- de middenstandsleerovereenkomsten; 
- het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend 

door werknemers in loondienst; 
- opleidingen of vormingen erkend in het kader 

van de deeltijdse leerplicht door de VDAB, 
ACTIRIS, FOREM of ADG (in het kader van het 
inschakelingsparcours). 

 Na de beëindiging van de studies, leertijd of 
vorming, in de loop van het vakantiedienstjaar 
gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een 
minimumperiode. De jongere moet gedurende ten 
minste één maand verbonden zijn door één of 
meerdere arbeidsovereenkomsten en deze 
tewerkstelling moet ten minste 13 arbeidsdagen in 
de zin van de werkloosheidsreglementering 
omvatten. Een tewerkstelling met de 
vakantieregeling "openbare dienst" of met een 
uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een 
industriële leertijd tellen echter niet mee. 

 De regeling geldt zowel voor arbeiders als 
bedienden. 

 De jeugdvakantie is een recht en geen verplichting. 

 Ook een jongere die deeltijds is tewerkgesteld heeft 
recht op jeugdvakantiedagen. 

 Een jongere die is tewerkgesteld in een 
activeringsprogramma en geniet van de 
vakantieregeling voor de "privésector" heeft 
eveneens recht op jeugdvakantiedagen. 

Jeugdvakantiedagen  

 Indien de jongere aan de voorwaarden voldoet, 
heeft hij recht op een aantal aanvullende 
vakantiedagen met een maximum van 4 weken, te 
verminderen met de gewone vakantiedagen waarop 
hij in overeenstemming met de vakantiewetgeving 
recht heeft; 

 De jongere moet inderdaad eerst zijn gewone 
vakantiedagen opnemen.  Dit kan gebeuren: 
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- tijdens zijn tewerkstelling als loontrekkende; 
- aansluitend op een dergelijke tewerkstelling; 
- tijdens een periode van vergoede volledige 

werkloosheid. 

 De jeugdvakantie kan daarentegen alleen worden 
opgenomen tijdens een tewerkstelling als 
loontrekkende. 

 De jongere mag bovendien tijdens één van de vorige 
kalenderjaren niet voldaan hebben aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van een 
jeugdvakantie-uitkering. 

Jeugdvakantie-uitkering  

 Voor het verkrijgen van een jeugdvakantie-uitkering 
mag de jongere geen beroeps- of ander 
vervangingsinkomen genieten. 

 De uitkering bedraagt 65 % van het brutoloon van 
de jonge werknemer tijdens de eerste maand 
waarin de jeugdvakantie wordt genomen en is 
begrensd. Het huidige bedrag staat vermeld op de 
website: www.rva.be> werkloosheid en 
prepensioen > jeugdvakantie). 

 Voor de (halve) jeugdvakantiedagen kan de jongere 
geen beroeps- of vervangingsinkomen ontvangen. 

Formaliteiten 

 Na de eerste maand waarin de jongere een dag 
jeugdvakantie opneemt moet de jongere drie 
formulieren indienen bij de openbare Hulpkas voor 
Werkloosheidsuitkeringen of bij een van de 
particuliere uitbetalingsinstellingen die zijn 
opgericht in de schoot van de syndicale 
organisaties: 

1. het C103 formulier Jeugdvakantie Werknemer dat 
hij zelf invult: 

2. het C103 formulier Jeugdvakantie Werkgever in 
tweevoud in te vullen door de werkgever. 

 Beide formulieren kunnen ten laatste tot februari 
van het jaar volgend op het  vakantiejaar worden 
ingediend. 

 De betaling gebeurt ten vroegste vanaf mei van het 
vakantiejaar op basis van elk C103 formulier 
Jeugdvakantie Werkgever. 

 Blanco formulieren zijn te verkrijgen bij de 
plaatselijke werkloosheidsbureaus van de RVA of bij 
de uitbetalingsinstellingen. 

 

 
SENIORVAKANTIE 

  
Doelstelling van de maatregel 
Omdat een werknemer zijn recht op jaarlijkse vakantie 
opbouwt door zijn tewerkstelling in het vorige kalenderjaar 
(= het vakantiedienstjaar), is het mogelijk dat (oudere) 
werknemers die na een lange inactiviteitsperiode het werk 

http://www.rva.be/
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hervatten, in dit vakantiedienstjaar onvoldoende dagen 
gepresteerd hebben om in het vakantiejaar  recht te hebben 
op de volledige 4 weken vakantie. Dit zou een struikelblok 
kunnen zijn voor ouderen om zich opnieuw in het 
arbeidsproces in te schakelen. Daarom heeft de wet van 23 
december 2005 betreffende het generatiepact een regeling 
uitgewerkt waarbij 50-plussers, die het werk hervatten en in 
het vakantiejaar geen recht hebben op de volledige 4 weken 
vakantie, seniorvakantiedagen worden toegekend. Dit 
betekent dat oudere werknemers, bovenop de gewone 
vakantiedagen waarop ze recht hebben, recht hebben op 
seniorvakantiedagen met een bijbehorende seniorvakantie-
uitkering ten laste van de RVA. 
Voorwaarden 
De oudere werknemers moeten aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 

- werknemer zijn in loondienst die onder het 
toepassingsgebied van de vakantiewetgeving valt; 

- met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn 
(als arbeider of bediende); 

- op 31 december van het vakantiedienstjaar 
minstens 50 jaar zijn; 

- in het vakantiedienstjaar volledig werkloos of 
invalide geweest zijn en om die reden geen recht 
hebben op de volledige 4 weken betaalde vakantie. 

 
Seniorvakantiedagen 
De seniorvakantie kan enkel na uitputting van de gewone 
betaalde vakantie worden opgenomen. Zo zal bijvoorbeeld 
de oudere werknemer die in het vorige kalenderjaar reeds 
een aantal maanden gewerkt heeft als werknemer, 
krachtens deze tewerkstelling recht hebben op 
vakantiedagen. Pas na uitputting van deze dagen kan hij de 
extra dagen seniorvakantie opnemen tot maximum 4 weken 
vakantie in het totaal. De seniorvakantie kan enkel genomen 
worden tijdens de arbeidsovereenkomst. Zodra de oudere 
werknemer werkloos is of een ander statuut heeft dan 
loontrekkende, kan hij geen beroep meer doen op de 
seniorvakantiedagen. 
Seniorvakantie-uitkering  
De werknemer geniet voor elke dag bijkomende vakantie 
een seniorvakantie-uitkering ten laste van de RVA. Deze 
uitkering wordt beschouwd als een werkloosheidsuitkering; 
de oudere werknemer mag tijdens de seniorvakantie 
derhalve geen beroeps- of ander vervangingsinkomen 
genieten. De seniorvakantie-uitkering bedraagt 65 % van het 
gemiddelde dagloon waarop de werknemer normaal recht 
zou hebben gehad op het tijdstip waarop hij in het 
vakantiejaar voor het eerst seniorvakantiedagen neemt. Het 
in acht genomen maandloon is evenwel begrensd tot 
2.039,32 € (brutobedrag, geïndexeerd op 1 februari 2012). 
De daguitkering bedraagt daardoor maximum 50,98 € 
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(brutobedrag, geïndexeerd op 1 februari 2012 en gerekend 
in zesdagenweek). 
Procedure 
Om de vakantie-uitkering te genieten dient de werknemer 
een aanvraag in bij zijn uitbetalingsinstelling uiterlijk op het 
einde van de maand februari van het jaar dat volgt op het 
vakantiejaar.  Hij voegt hierbij het bewijs van seniorvakantie 
dat hem door zijn werkgever in twee exemplaren 
overhandigd wordt tijdens de maand waarin de werknemer 
in het vakantiejaar voor het eerst seniorvakantiedagen 
opneemt. 
 

 
EUROPESE 
VAKANTIE 

  
Sinds 1 april 2012 bestaat de mogelijkheid voor de 
werknemer om naast de reguliere, bestaande 
vakantierechten aanvullende vakantiedagen te verwerven. 
In België hebben alle werknemers recht op maximaal 20 
dagen betaald verlof per jaar, op voorwaarde dat ze dit 
recht hebben doen ontstaan op basis van hun prestaties van 
het vorige jaar. Wie een activiteit aanvat, heeft daardoor 
normaal geen recht op betaald verlof voor het lopende jaar 
en tijdens het volgend jaar zal hij of zij recht hebben op een 
aantal dagen naar verhouding  
van de prestaties van het vorig jaar. Ons Belgisch stelsel was 
evenwel niet in overeenstemming met het Europees recht. 
Ons land werd hiervoor door de Commissie in gebreke 
gesteld en diende de wetgeving rond jaarlijkse vakantie 
derhalve aan te passen. 
Daarom werd een nieuw stelsel van betaalde vakantie in het 
leven geroepen met de publicatie van het koninklijk besluit 
van 19 juni 2012 tot uitvoering van artikel 17bis van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. Hiermee heeft 
de Belgische wetgever de Belgische en de Europese 
wetgeving in overeenstemming willen brengen. 
Er bestaat voortaan een recht op aanvullende vakantie 
naast het recht op gewone jaarlijkse vakantie. Iedere 
werknemer heeft vanaf nu het recht zijn betaald verlof aan 
te vullen vanaf het eerste jaar arbeid of in geval van 
arbeidshervatting na een inactiviteitsperiode. De 
werknemer moet wel ten minste 3 maanden gewerkt 
hebben, al dan niet doorlopend, tijdens hetzelfde 
kalenderjaar, om dit recht te kunnen laten gelden. 
Aanvullende betaalde vakantie wordt betaald door de 
werkgever, maar het gaat enkel om het vooraf betalen van 
een deel van het vakantiegeld dat tot nu toe het volgend 
jaar werd toegekend! 
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Titel 7 Slotbepalingen 
 
Artikel 64  

Onderhavig reglement maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement (16 december 2004/C-

OCMW 28 juli 2004) en de eventuele wijzigingen en vervangt de bijlage met betrekking tot de 

vakanties en specifieke verloven.  

 
Artikel 65  

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2016 met uitzondering van §2.2 van Titel 2 met 

betrekking tot het jaarlijks verlof. Wat betreft de extra vakantiedagen volgens de dienstanciënniteit 

is, bij wijze van overgangsmaatregel, vanaf 1 januari 2007 paragraaf 2.2 van kracht. 

 
Artikel 66  

Alle eerdere bepalingen met betrekking tot de in onderhavig reglement opgenomen materie, 

vervallen.  

 
Artikel 67  
Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen werknemers die momenteel met verlof zijn of verminderde 
prestaties leveren onder een bepaald stelsel dit stelsel aanhouden tot het einde van de voorziene 
periode. Voor alle nieuwe aanvragen is onderhavig reglement van toepassing.  
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DEEL 4: ZIEKTE - MEDISCHE CONTROLE 
 
Artikel 1: Terminologie 

- "ziekte": zowel ziekte als ongeval in het privéleven. 
- "werkgever": het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem vertegenwoordigd door het 

College van Burgemeester en Schepenen en het OCMW van Sint-Agatha-Berchem 
vertegenwoordigd door de Raad. 

- "werknemer": alle door de Raad of het College benoemde of aangestelde personen die 
worden vergoed door het gemeentebestuur en alle door de Raad benoemde of aangestelde 
personen die worden vergoed door het OCMW. 

 
Artikel 2: 
De medische attesten moeten worden overgemaakt aan of verstuurd naar de dienst HRM die de 
controle kan vragen. 
 
Artikel 3: Verwittigingsplicht 
 
§1. De ambtenaar die als gevolg van ongesteldheid of ziekte is verhinderd om zich naar zijn 
arbeidsplek te begeven, heeft als allereerste plicht zelf of via tussenkomst van een derde uit zijn 
omgeving en via de snelste weg (telefoon, fax, mail, etc.) zijn diensthoofd en de dienst HRM hierover 
te informeren zodat de eventuele benodigde maatregelen om zijn vervanging te kunnen regelen 
ogenblikkelijk kunnen worden genomen. Dit moet, in de mate van het mogelijke, voor aanvangsuur 
van het werk gebeuren en ten laatste op het moment dat hij wordt verondersteld zijn prestaties aan  
te vatten waarbij moet worden aangegeven, wanneer hij zich niet in zijn woonplaats bevindt, waar 
hij wordt verzorgd zodat de controle kan worden georganiseerd. 
 
§2. Niet-naleving van bovenvermelde verwittigingsplicht kan bij recidive en na schriftelijke 
waarschuwing worden beschouwd als een professionele tekortkoming. In dat geval kan een 
tuchtprocedure worden opgestart. 
 
Artikel 4: Medisch attest 
 
§l. Behoudens overmacht stuurt of laat de werknemer of zijn mandataris de dienst HRM van de 
gemeente of het Secretariaat van het OCMW het medisch attest van arbeidsongeschiktheid bezorgen 
binnen een termijn van 48 uur vanaf het begin van de ongeschiktheid.  
Bij verzending geldt de postdatum als bewijs. 
Indien het attest niet wordt verstuurd of overhandigd binnen een termijn van twee werkdagen vanaf 
de eerste dag van de ongeschiktheid kan de wedde eventueel niet zijn verschuldigd voor de dagen 
achterstal. 
Na het bezoek van de huisarts brengt de ambtenaar zijn dienstverantwoordelijke op de hoogte van 
de duur van zijn afwezigheid (via telefoon, fax of e-mail). 
 . 
§2. De zieke ambtenaar laat zich  op zijn kosten onderzoeken door een arts van zijn keuze die een 

medisch attest opstelt dat ogenblikkelijk moet worden overgemaakt aan de dienst HRM. De huisarts 

moet het precieze aantal benodigde dagen verlof vermelden en aangeven of de zieke al dan niet zijn 

woonplaats mag verlaten.  

 
Artikel 6: Verlengingen 

Bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet de werknemer of zijn mandataris de werkgever ten 
laatste de laatste dag van de eerdere periode van arbeidsongeschiktheid hiervan op de hoogte 
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brengen. 
Bij verlenging gelden dezelfde principes als bepaald onder artikel 4 en 5. 
 

Artikel 7: Hervallingen 

§1. Bij hervalling gelden dezelfde principes als bepaald onder artikel 4 en 5.  
 
§2. Indien de hervalling plaatsvindt binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op het einde 
van de eerdere periode van arbeidsongeschiktheid dient het medisch attest te vermelden dat de 
nieuwe arbeidsongeschiktheid al dan niet toe te schrijven is aan een andere ziekte. Bij ontstentenis 
van een dergelijke vermelding wordt de hervalling beschouwd als zijnde te wijten aan dezelfde ziekte 
als de eerdere ongeschiktheid. Dit vermoeden kan slechts worden weggenomen na voorlegging aan 
de werkgever van een nieuw medisch attest na de genezing. 
 
Artikel 8: Ongeschiktheid over dag 
Wanneer de werknemer na aankomst op het werk zijn taak niet kan aanvatten of voortzetten 
wegens een plots opgetreden arbeidsongeschiktheid kan hij, na zijn onmiddellijke chef hiervan op de 
hoogte te hebben gebracht, de arbeidsplek verlaten en huiswaarts keren. De onmiddellijke chef stelt 
de dienst HRM hiervan in kennis. Die dag wordt beschouwd als prestatiedag. 
 
Artikel 9: Afwezigheid van één dag 
 
§1. Bij kortstondige ongesteldheid die niet langer dan een dag duurt, moet de ambtenaar zijn 
onmiddellijke chef en de dienst HRM over telefoon op de hoogte brengen vanaf het eerste uur 
afwezigheid. De zieke ambtenaar moet in zijn woon- of verblijfplaats ter beschikking van de arts 
blijven die eventueel een controlebezoek aflegt. 
Indien er misbruik wordt vastgesteld, wordt het ziekteverlof vervangen door verlof zonder wedde. 
Het aantal afwezigheden wegens ziekte zonder attest is beperkt tot maximaal vier dagen per jaar. 
 
§2. Alle raadplegingen of behandelingen bij specialisten moeten, in de mate van het mogelijke, 
plaatsvinden buiten de diensturen. De onmiddellijke chef moet onder alle omstandigheden het recht 
van de werknemers naleven om vrij hun arts te kiezen. 
Indien de raadplegingen niet kunnen plaatsvinden of de zorgen niet kunnen worden verstrekt buiten 
de diensturen, moet de duur van de afwezigheid met een attest worden gerechtvaardigd. Die duur 
wordt overigens tot een strikt minimum beperkt waarbij rekening wordt gehouden met de 
noodwendigheden van de dienst. 
 
Artikel 10: Werkhervatting 
De ambtenaar mag het werk hervatten zodra zijn gezondheidstoestand hem dat toelaat, ook al 
vermeldt het attest van de huisarts een langere afwezigheidsduur. Om de activiteiten te hervatten is 
echter een tegenattest vereist. 
 
Indien de ambtenaar de dienst na de vastgelegde datum niet hervat en indien het diensthoofd ter 
zake geen enkele informatie heeft ontvangen, brengt deze laatste de dienst HRM hiervan 
ogenblikkelijk op de hoogte. De dienst HRM neemt dan op haar beurt de nodige maatregelen. 
 
Verblijf in het buitenland is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de voor het 
personeel bevoegde controlearts van het Medisch centrum Brussel. Om een dergelijke goedkeuring 
te verkrijgen moeten de ambtenaren minimaal een week vooraf een aanvraag indienen met een 
attest van hun huisarts waarin het verblijf in het buitenland wordt gerechtvaardigd. 
 
Na een arbeidsongeschiktheid van meer dan 30 dagen moet de ambtenaar bij het hervatten van het 
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werk zich verplicht aandienen bij de arbeidsgeneesheer. 
 
Bij ontstentenis van dit of geen bovenvermeld punt wordt het ziekteverlof van ambtswege omgezet 
in verlof zonder wedde, onverminderd de toepassing van tuchtstraffen. 
 
De werknemer is verplicht zijn brievenbus leeg te maken om na te gaan of de controlearts geen 
uitnodiging heeft verstuurd met het oog op een medische controle. 
 
Artikel 11: Arbeidsongeschiktheid voor of tijdens vakantieverlof 
Bij arbeidsongeschiktheid (als gevolg van ziekte of ongeval in de privésfeer) tijdens een 
vakantieverlof dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen arbeidsongeschiktheid die inging 
voor het vakantieverlof en tijdens het vakantieverlof (KB 30.03.1967 - art. 68§2). 
Wanneer de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld voor aanvang van de vakantie, worden de 
dagen waarop het personeelslid arbeidsongeschikt is niet aangerekend als vakantiedagen. Het 
vakantieverlof wordt met andere woorden opgeschort. 
Wanneer de arbeidsongeschiktheid echter tijdens de vakantie wordt vastgesteld (inclusief de eerste 
dag) of wanneer het om een verlof van een dag van minimaal 2 uur gaat, worden de dagen waarop 
het personeelslid arbeidsongeschikt is aangerekend als vakantiedagen die dan ook niet achteraf 
kunnen worden ingehaald. 
 
BELANGRIJKE OPMERKING VOOR PERSONEELSLEDEN DIE OP GROND VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST IN DIENST ZIJN GENOMEN: 
 
Dat de werknemer zijn verplichtingen heeft vervuld ten aanzien van zijn werkgever neemt niet weg 
dat hij zich eveneens ten aanzien van het ziekenfonds in orde moet stellen. 
 
De door het ziekenfonds vanaf de 15e dag voor arbeiders (31ste dag voor arbeiders met meer dan 5 
jaar anciënniteit bij het gemeentebestuur of het OCMW) en vanaf de 31ste dag voor bedienden 
betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt door het ziekenfonds slechts vereffend wanneer het 
in het bezit is van het medisch attest waarop de aanvangsdatum van de ziekte staat vermeld. 
 
De door de werknemer na te leven termijn wat betreft het verwittigen van zijn 
verzekeringsorganisme (ziekenfonds) bedraagt 14 dagen voor arbeiders (28 dagen voor arbeiders 
met meer dan 5 jaar anciënniteit bij het gemeentebestuur of het OCMW) en 28 dagen voor 
bedienden. 
Bij hervalling binnen een termijn van twee weken voor eenzelfde aandoening moet er binnen een 
termijn van 2 dagen een medisch attest aan het ziekenfonds worden gestuurd. 
Voor bijzondere situaties is het aangewezen om het ziekenfonds om advies te vragen. 
Indien de termijn voor het versturen van het medisch attest naar het ziekenfonds is verstreken, 
worden de ziekte-uitkeringen slechts toegekend vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van 
het medisch attest. 
Omwille van het schrappen van de proefperiode (invoering van het eenheidsstatuut per 01.01.2014) 
krijgt elke bediende een gewaarborgd loon van 30 kalenderdagen, ongeacht zijn anciënniteit, bij 
arbeidsongeschiktheid.  
 
Artikel 12: Medische controle 
§1. De werknemer heeft niet het recht een door de werkgever afgevaardigd en betaald arts niet te 
ontvangen, noch van zich niet te laten onderzoeken. 
 
§2. De medische controle gebeurt voor het Gemeentebestuur door de medische controledienst 
Securex met hoofdkantoor aan de Genèvestraat 4 te 1140 Brussel. Voor het OCMW gebeurt dit door 
Medex Brussel aan het Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel. 
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§3. Beslissing tot medische controle 
Het is aan de werkgever om te beslissen dat hij al dan niet opdracht geeft aan de medische 
controledienst om de arbeidsongeschiktheid van een van zijn werknemers te laten nagaan door een 
controlearts. 
 
§4. Plaats van de medische controle 
De medische controle vindt in principe en in eerste instantie plaats in het huis van de werknemer of 
op de laatste woonplaats of laatste verblijfplaats die de werknemer zijn werkgever heeft 
meegedeeld. 
Wanneer de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op een ander adres verblijft of dat hij van 
adres wijzigt moet hij dit nieuwe adres ogenblikkelijk aan zijn  werkgever melden. 
De werknemer moet er als een goed huisvader over waken dat de controlearts zijn taak naar 
behoren kan uitvoeren.  
Niet-naleving van die principes kan uit hoofde van de werknemer worden gelijkgesteld met het 
onmogelijk maken van de medische controle met als gevolg het eventueel opstarten van een 
tuchtprocedure. 
Wanneer het medisch attest vermeldt dat het, om medische redenen, verboden is om de woonplaats 
te verlaten of als er niet staat vermeld dat buitengaan is toegestaan en dat de werknemer zich niet 
thuis bevindt of niet kan worden gecontacteerd op het moment van de medische controle, leeft de 
werknemer in dat geval de bewijsregels met betrekking tot zijn arbeidsongeschiktheid niet na. 
Wanneer de werknemer niet thuis is op het moment van de medische controle of niet kan worden 
gecontacteerd, laat de controlearts een uitnodigingskaart achter waarin de werknemer wordt 
gevraagd zich aan te dienen voor controle op de plek, dag en uur vermeld op de uitnodigingskaart 
waarbij in dat geval een interval van minimaal een halve dag in acht wordt genomen. 
Het feit dat de uitnodigingskaart te laat werd gevonden kan niet worden ingeroepen als excuus voor 
het zich niet aandienen of het zich te laat aandienen bij de controlearts. 
Indien de werknemer zich bij de controlearts moet aandienen zijn de verplaatsingskosten ten laste 
van de werkgever. 
 
§5. Moment van de medische controle 
De medische controle kan plaats hebben vanaf de eerste dag gedurende de gehele duur van de 
arbeidsongeschiktheid. De controle kan elke dag van de week plaatshebben. 
Bij opname in een erkend ziekenhuis of in een revalidatiecentrum mag er geen enkele controle 
worden uitgevoerd. 
 
§6. Medische documenten 
De werknemer moet zowel bij het bezoek van de controlearts als bij een raadpleging de controlearts 
alle medische documenten waarover hij beschikt voorleggen.  
 
§7. Medisch attest van de controlearts 
Na het medisch bezoek bezorgt de controlearts de werknemer een medisch attest waarin hij de 
datum vermeldt vanaf wanneer hij meent dat de werknemer niet langer arbeidsongeschikt is. 
De werknemer moet dit medisch attest binnen een termijn van 24 uur volgend op de controle naar 
zijn werkgever sturen of het hem laten bezorgen. Bij verzending over de post geldt de postdatum als 
bewijs. 
 
Bij schriftelijk vastgelegde onenigheid tussen de controlearts en de huisarts van het personeelslid is 
het aan de werknemer om het initiatief te nemen om het meningsverschil  aan de directie waaronder 
hij ressorteert te melden. Op initiatief van de werkgever wordt het geval zo snel mogelijk 
onderworpen aan arbitrage. De onenigheid, die opschortend werkt wat betreft de beslissing van de 
controlearts, moet door het personeelslid zo snel mogelijk - bijvoorbeeld over telefoon - worden 
gemeld en vervolgens ogenblikkelijk schriftelijk worden bevestigd. 
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Bij ontstentenis van deze procedure wordt het betrokken personeelslid een ingebrekestelling om het 
werk te hervatten overgemaakt. 
 
Bij arbitrage moet de arts die wordt opgeroepen om het geschil te beslechten door beide partijen 
worden erkend.  De beslissing wordt door de arbitragearts aan het personeelslid betekend.  Ze is 
slechts uitvoerbaar vanaf de datum van betekening aan het personeelslid. 
 
De kosten voor arbitrage zijn ten laste van de verliezende partij. 
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DEEL 5: INTERNE DIENSTEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING 
 

Conform de wet van 4 augustus 1996 over het welzijn en zijn uitvoeringsbesluiten zijn de werkgevers 

verplicht een "preventiebeleid" op lange tremlijn te plannen uitgaande van een grondige analyse van 

de risico's in de verschillende domeinen, onder meer wat betreft de veiligheid en de gezondheid van 

de werknemers op het werk.  

Zo is het aan de werkgever om de werknemers en de hiërarchische lijn te informeren over de risico's 
van de verschillende arbeidsplaatsen, evenals over de benodigde preventiemaatregelen en 
uitgewerkte noodprocedures.  
De  hiërarchische lijn moet erover waken dat de werknemer in het kader van zijn functie voldoende is 

opgeleid en dat hij wel degelijk bevoegd is om de hem toevertrouwde taken uit te voeren. Wat 

betreft de werknemers zelf, legt de wet eveneens verplichtingen op in het vlak van de veiligheid en 

met name:  
 

1) artikel 6 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk  

 

Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, in overeenstemming met zijn 

opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg dragen voor zijn eigen 

veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.  
Daartoe moeten de werknemers vooral, in overeenstemming met hun opleiding en de door de 

werkgever gegeven instructies:  

 
1. op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke 

stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;  
2. op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen welke hun ter 

beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen;  
3. de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, 

installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze 
voorzieningen op de juiste manier gebruiken;  

4. de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk 
op de hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden 
dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich 
brengt, alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen;  

5. bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk, zolang dat nodig is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle 
verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk zijn opgelegd; bijvoorbeeld:  

a. het materiaal, de lokalen en de sanitaire installaties niet moedwillig beschadigen of 
vervuilen;  

b. geen daden stellen die de goede verstandhouding tussen de collega's zou kunnen 
verstoren;  

c. geen werkkledij meenemen om ze buiten de arbeidsplek voor persoonlijke 
doeleinden te gebruiken; 

d. niet roken op de arbeidsplek, noch in de lokalen waar de maaltijden moeten worden 
gebruikt; 

Bovenstaande lijst van voorbeelden is niet limitatief.  
6. bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk, zolang dat nodig is, om de werkgever in staat te stellen ervoor te zorgen dat het 
arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico's opleveren voor de 
veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein, bijvoorbeeld: 
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a. nooit risicohoudende taken uitvoeren zonder vooraf te zijn geïnformeerd over die 
risico's en zonder daartoe de opdracht te hebben gekregen;  

b. nooit werken in dronken toestand en nooit alcoholische dranken naar de werkplek 
brengen noch er consumeren; 

c. nooit een lokaal of plek betreden waar men niet is bevoegd; 
d. bij het werken met machines steeds lange haren opbinden, juwelen afnemen, 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, etc.; 
e. nooit nooduitgangen of evacuatiewegen blokkeren met materiaal en 

preventiemaatregelen op het gebied van brand- en ontploffingsgevaar strikt naleven; 
Bovenstaande lijst van voorbeelden is niet limitatief.  

7. op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid dat wordt tot stand gebracht in het 
kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk en zich onthouden van elk wederrechtelijk gebruik 
van de klachtenprocedure. (zie Deel 6)  

 
 

2) KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers  
 

Werknemers zijn verplicht zich te onderwerpen aan het "Medisch gezondheidstoezicht" dat wordt 
georganiseerd door de Externe Preventiedienst waarbij de werkgever is aangesloten. Een 
afwezigheid mits schriftelijke motivering wordt aanvaard, maar bij een tweede afwezigheid wordt 
het aan de gemeente / het OCMW in rekening gebrachte bedrag voor dit medisch bezoek (10,40 
euro) bij de betrokken persoon verhaald. 
 
Bij niet-naleving van onderhavig reglement stelt de werknemer zich bloot aan tuchtrechtelijke 
sancties zoals bepaald in onderhavig reglement.  
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DEEL 6: BESCHERMING VAN WERKNEMERS TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN 

ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK - PREVENTIE VAN 

PSYCHOSOCIALE RISICO'S OP HET WERK (WET VAN 4/8/1996 GEWIJZIGD BIJ 

DE WET VAN 28/03/2014 EN 28/04/2014 EN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 

10/04/2014) 
 
 
Het Gemeentebestuur en het OCMW verbinden er zich toe een actief preventiebeleid uit te rollen op 
het gebied van de psychosociale risico's op het werk. Dit beleid zet er ons toe aan om maatregelen te 
nemen om psychosociale risico's op het werk, evenals de schade inherent aan dergelijke risico's te 
voorkomen en desgevallend dergelijke risico's en schade te beperken. 
 
 
Artikel 1: Toepassingsgebied van de wet 

 
Alle personen die in aanraking komen met werknemers bij de uitvoering van het werk, dienen zich te 
onthouden van iedere daad die tot een psychosociaal risico zou kunnen leiden (geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag).  

 
Met “personen” bedoelt men de werkgever, de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen 
extern aan de onderneming (bijvoorbeeld stagiairs, leveranciers, klanten, personen in een 
beroepsopleidingsprogramma, leerovereenkomsten, …). 
 
 
Artikel 2: Definities  

 
1. Psychosociale risico’s:  

De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan 
gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen 
van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 
arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever 
een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden. 

 
2. Geweld op het werk: 

Elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij 
de uitvoering van het werk. 

 
Geweld op het werk uit zich hoofdzakelijk door handelingen die op een bepaald ogenblik 
gesteld worden, zoals bedreigingen, fysieke agressie (zoals directe slagen, maar ook 
bedreigingen bij een gewapende overval, …) of verbale agressie (zoals beschimpingen, 
beledigingen, plagerijen, …). 

 
3. Pesterijen op het werk 

Pesten op het werk wordt gedefinieerd als een onrechtmatig geheel van meerdere 
gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, 
die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de 
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de 
uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat 
een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 
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gecreëerd dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 
eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, 
fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, 
afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderexpressie 
en genderidentiteit.  

 
Pesterijen op het werk kunnen zich op verschillende manieren uiten: 

 isoleren van de persoon door hem te negeren, door aan zijn collega's te verbieden 
met hem te praten, hem niet uit te nodigen op vergaderingen, etc.:  

 verhinderen dat de persoon zich uitdrukt door hem voortdurend te onderbreken, 
hem systematisch te bekritiseren;  

 de persoon in diskrediet brengen door hem geen enkele taak te geven, hem enkel 
nutteloze opdrachten op te leggen of opdrachten die onmogelijk kunnen worden 
uitgevoerd, hem de nodige informatie voor de uitoefening van zijn functie 
onthouden, hem te overladen met werk, etc.:  

 de persoon van iemand als individu aantasten door hem te kleineren, door roddels 
over hem te verspreiden, kritiek te uiten op zijn religieuze overtuiging, zijn afkomst, 
zijn privéleven, etc. 

 
4. Ongewenst seksueel gedrag op het werk  

Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele 
connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast 
of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 
gecreëerd. 
 
Ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich op verschillende wijzen uiten, zowel fysiek 
als verbaal.  
Het kan gaan om lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, 
tonen van pornografisch materiaal (foto's, teksten, video's, …), compromitterende 
voorstellen, etc.  
Het kan ook gaan om aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting, etc. 
 
 

Artikel 3: Maatregelen ter preventie van psychosociale aspecten op het werk 

 
De werkgever identificeert de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het 
werk en hij bepaalt en evalueert de risico’s ervan. Hij houdt inzonderheid rekening met situaties die 
aanleiding kunnen geven tot stress op het werk, burn-out als gevolg van het werk of 
gezondheidsschade die het gevolg is van werkgerelateerde conflicten of geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 
De werkgever bepaalt en evalueert de psychosociale risico’s op het werk rekening houdend met de 
gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk. 
 
Indien de werkgever impact heeft op het gevaar zal hij de passende preventiemaatregelen nemen. 
Deze maatregelen worden minstens één keer per jaar geëvalueerd. 
Deze procedures hebben onder meer betrekking op het onthaal, de adviesverlening en de 
wedertewerkstelling van de werknemer, de regels volgens welke deze personen beroep kunnen doen 
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op de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten en de onpartijdige 
tussenkomst van deze laatsten.  
Het comité voor preventie en bescherming, de hiërarchische lijn en de werknemers krijgen 
informatie en indien nodig opleiding over de genomen preventiemaatregelen en de verplichtingen 
die elke partij voor de uitvoering hiervan dient na te komen. 
 
 
Artikel 4: Bij wie kan men terecht in geval van een probleem betreffende psychsociale aspecten:  

actiemiddelen voor de werknemer 

 
Elke werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet gepaard gaan met 
lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, beschikt over verschillende 
actiemogelijkheden.  

 
De eerste aanspreekpunten van de werknemer blijven de werkgever of de hiërarchische lijn van de 
werknemer die rechtstreeks bevoegd is een oplossing te bieden voor het gestelde probleem.  

 
Interne procedure 
 
Wanneer het inschakelen van deze personen zonder succes blijft of wanneer de werknemer een 
dergelijke stap niet wenst te ondernemen, kan hij gebruik maken van een specifieke interne 
procedure die bestaat uit twee types van interventies: de informele psychosociale interventie en de 
formele psychosociale interventie. 

 
1. Informele psychosociale interventie 

 

 Wanneer een werknemer meent psychische schade te ondervinden ten gevolge van 
psychosociale risico’s op het werk, kan hij een beroep doen op een procedure die intern is 
aan de onderneming, volgens de hierna nader bepaalde regels. 
 

 Wanneer een vertrouwenspersoon werd aangewezen, wendt de werknemer zich tot deze 
persoon, tenzij hij verkiest zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde preventieadviseur 
psychosociale aspecten. 

 

 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten hoort de werknemer 
binnen een termijn van 10 kalenderdagen na het eerste contact en informeert hem over de 
mogelijkheid om op informele wijze tot een oplossing te komen.  
 

 De vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten ondertekent een 
mandaat waarin de werknemer zijn keuze van aanpak kenbaar maakt. De werknemer 
ontvangt eveneens een kopie van dit mandaat.  
 

 De vertrouwenspersoon handelt uitsluitend met het akkoord van de betrokken werknemer. 
 

 Het kan daarbij gaan om persoonlijke gesprekken, een tussenkomst bij een andere persoon 
uit de onderneming (de werkgever, een lid van de hiërarchische lijn, ...) of schikking tussen 
de betrokken personen. Het verzoeningsproces vereist het akkoord van beide partijen. 
 

 Indien de werknemer niet wenst dat er op informele wijze gezocht wordt naar een oplossing, 
de werknemer aan deze procedure een einde wil stellen, de interventie niet leidt tot een 
oplossing of de feiten of psychosociale belasting hierna blijven bestaan, kan de werknemer 
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die melding maakt van schade als gevolg van psychosociale risico's een verzoek tot formele 
interventie indienen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. 
 

 
2. Formele psychosociale interventie  

 

 De werknemer kan een verzoek tot formele psychosociale interventie enkel indienen bij de 
preventieadviseur psychosociale aspecten. Er dient voorafgaandelijk een persoonlijk 
onderhoud te hebben plaatsgevonden. 
 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten evenals de werknemer die het verzoek wil 
indienen, zorgen ervoor dat het persoonlijk onderhoud plaatsvindt binnen een termijn van 
tien kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn wil uitdrukt om het verzoek in 
te dienen. 
 

 Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de 
verzoeker gedateerd en ondertekend document. Dit document bevat de beschrijving van de 
problematische arbeidssituatie en het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen 
te treffen.  
 

 Dit document wordt bezorgd aan de preventieadviseur psychosociale aspecten. Hij 
ondertekent een kopie van het verzoek en bezorgt deze aan de verzoeker. Deze kopie geldt 
als ontvangstbewijs. Indien het verzoek werd verzonden per aangetekende brief, wordt zij 
geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na de verzendingsdatum.  
 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten heeft de bevoegdheid om de indiening van een 
verzoek te weigeren wanneer dit geen betrekking heeft op de psychosociale risico’s op het 
werk. De kennisgeving van deze weigering dient te gebeuren binnen de tien kalenderdagen 
na ontvangst van het verzoek. 

 
VERZOEK MET COLLECTIEF KARAKTER  

 

 Indien het verzoek betrekking heeft op risico’s met een hoofdzakelijk collectief karakter: 
 

 brengt de preventieadviseur psychosociale aspecten de werkgever van dit verzoek op de 
hoogte en laat hem weten dat hij binnen een periode van 3 maanden hierop dient te 
reageren. 
 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten informeert de verzoeker dat het handelt over 
een verzoek met een collectief karakter waarbij de werkgever binnen 3 maanden dient te 
reageren. 
 

 De werkgever is ertoe gehouden overleg te plegen met het Comité voor preventie en 
bescherming op het werk, waarna hij een besluit neemt over het gevolg dat hij zal geven aan 
het verzoek. 
 

 Afhankelijk van dit besluit voert de preventieadviseur psychosociale aspecten, binnen een 
termijn van zes maanden na het indienen van het verzoek, een risicoanalyse uit van de 
arbeidssituatie van de verzoeker en verstrekt hij de werkgever een advies dat onder meer de 
resultaten van deze analyse bevat evenals voorstellen over de te treffen collectieve en 
individuele maatregelen. 
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 Wanneer de gezondheid van de verzoeker ernstig kan worden aangetast, stelt de 
preventieadviseur psychosociale aspecten, tijdens de behandeling van het verzoek door de 
werkgever, preventiemaatregelen met een bewarend karakter voor.  
 

 De werkgever treft binnen de kortst mogelijke termijn de maatregelen waartoe hij heeft 
beslist. 

 

 Indien het probleem van psychosociale aard wordt opgelost door de maatregelen die de 
werkgever heeft getroffen, komt er een einde aan de behandeling van het verzoek door de 
preventieadviseur psychsociale aspecten.  
 

 Indien de werkgever geen gevolg geeft aan het verzoek, hij beslist dat er geen maatregelen 
moeten worden getroffen of indien de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet 
aangepast zijn aan zijn individuele situatie, dient de preventieadviseur psychsociale aspecten, 
met de goedkeuring van de werknemer, het verzoek alsnog te behandelen als een in 
hoofdzaak verzoek met individueel karakter. 

 
VERZOEK MET INDIVIDUEEL KARAKTER 

 

 Indien het verzoek betrekking heeft op risico’s met hoofdzakelijk een individueel karakter: 
 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever zo snel mogelijk 
schriftelijk van het verzoek op de hoogte en deelt hem tevens mee dat het om een verzoek 
gaat met een hoofdzakelijk individueel karakter. Hij deelt hem de identiteit van de verzoeker 
mee. 
 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten onderzoekt onpartijdig de situatie en houdt 
daarbij rekening met de inlichtingen die hem worden verstrekt door de personen die hij 
nuttig acht om te worden gehoord. 
 

 De preventieadviseur rondt zijn werk af met een advies aan de werkgever. Dit moet 
gebeuren binnen een termijn van 3 maanden met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 6 
maanden, mits schriftelijke verantwoording aan de werkgever, de verzoeker en de 
rechtstreeks betrokkene.  
 

 Met instemming van de verzoeker kan de vertrouwenspersoon, die betrokken was in de 
informele fase, een kopie van het verslag ontvangen. 
 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de verzoeker en de andere rechtstreeks 
betrokkene schriftelijk op de hoogte van de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever 
heeft overhandigd; de preventiemaatregelen en de verantwoording van de 
preventiemaatregelen. 
 

 De externe preventieadviseur psychosociale aspecten verstuurt de maatregelen met hun 
verantwoording naar de preventieadviseur belast met de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. 
 

 Binnen één maand na ontvangst van het advies brengt de werkgever, die van plan is 
individuele maatregelen te nemen, de verzoeker schriftelijk op de hoogte. Indien de 
werkomstandigheden van de verzoeker worden gewijzigd, dient de werkgever de verzoeker 
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te horen en hem een kopie van het advies te bezorgen. De verzoeker kan zich laten bijstaan 
door een persoon naar keuze. 
 

 Binnen twee maanden na ontvangst van het advies informeert de werkgever de 
preventieadviseur psychosociale aspecten, de verzoeker, de rechtstreeks betrokkene en de 
interne preventieadviseur belast met de interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk, schriftelijk over het gevolg dat hij geeft aan het advies van de preventieadviseur 
psychosociale aspecten. 

 
3. Formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk 
 

 Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie, volgens de werknemer, 
betrekking heeft op feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 
gelden hierbij dezelfde bepalingen als bij een verzoek tot formele psychosociale interventie 
met volgende bijkomende bepalingen: 
 
 Het gedateerde en ondertekend document bevat volgende gegevens: 

 
- De nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn 

voor psychosociale risico's (geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 
werk); 

- het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan; 
- de identiteit van de aangeklaagde;  
- het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te 

maken aan de feiten. 
 
 Dit verzoek kan binnen een termijn van maximaal 10 dagen vanaf de indiening ervan 

worden geweigerd door de preventieadviseur psychosociale aspecten wanneer de 
situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk inhoudt. 

 
 Bij aanvaarding ontvangt de aanvrager een ontvangstbewijs van zijn verzoek. 
 
 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt na het in ontvangst nemen van het 

verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten met betrekking tot 
psychosociale risico's (geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk), de 
werkgever onmiddellijk op de hoogte van het feit dat de werknemer die dit verzoek heeft 
ingediend een bescherming tegen represailles geniet. De werkgever mag noch de 
arbeidsverhouding van de werknemers bedoeld in § 1/1 beëindigen noch een nadelige 
maatregel treffen ten aanzien van dezelfde werknemers na de beëindiging van de 
arbeidsverhoudingen, behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek tot formele 
psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 
gedrag op het werk, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring.  

 
 Zolang de arbeidsrelatie duurt, mag de werkgever ten aanzien van diezelfde werknemers 

bovendien geen nadelige maatregelen nemen die verband houden met het verzoek tot 
formele psychosociale interventie voor feiten met betrekking tot geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenis. 
De maatregel die getroffen wordt in het kader van de verplichting van artikel 32septies 
en die een proportioneel en redelijk karakter heeft, wordt niet beschouwd als een 



 

Gemeentebestuur en OCMW van Sint-Agatha-Berchem |Bijlagen  177 

 

nadelige maatregel. Deze bescherming is enkel geldig indien de preventieadviseur 
psychosociale aspecten het verzoek aanvaardt. 

 
 De preventieadviseur psychosociale aspecten deelt zo snel mogelijk aan de aangeklaagde 

de feiten mee die hem ten laste worden gelegd. 
 
 De preventieadviseur psychosociale aspecten hoort de personen - getuigen of anderen - 

die hij nuttig oordeelt.  
 
 De werkgever wordt door de preventieadviseur psychosociale aspecten op de hoogte 

gebracht dat de directe getuigen een bescherming tegen represailles genieten en deelt 
hem de identiteit van de getuigen mee.  

 
 Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de preventieadviseur psychosociale 

aspecten onmiddellijk beschermende maatregelen; nog voor hij zijn advies aan de 
werkgever overmaakt. De werkgever deelt zo snel mogelijk mee welk gevolg zal worden 
gegeven aan dit voorstel. 

 
Na overleg en akkoord met het Comité PBW werden volgende personen aangesteld als 
vertrouwenspersoon:  

 Marie-Rose De Smet: 02 482 13 41 (Franse taalrol) 

 Barbara Hertveld: 02 600 13 73 (Franse taalrol) 
 
Voor een afspraak met de preventieadviseur psychosociale aspecten die is aangesteld door 
het Gemeentebestuur of het OCMW kunt u contact opnemen via volgende gegevens:   
 
 Mensura EDPB vzw, Psychosociale afdeling 
 Nederlandstalig – Mevr. Heidi ABRAHAM 
 Tel.: 02/549 71 48 
 Info.edpb@mensura.be 
 Franstalig – Dhr. Benoît VAN TICHELEN 
 Tel.: 02/549 71 48 
 Info.sepp@mensura.be 
 
De permanentie is voor alle werknemers bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 16.30 
uur. Buiten de kantooruren kan de werknemer een bericht inspreken op de voicemail. 
 

Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel wat 
betreft het informele luik. Daartoe volgt de betrokken persoon een opleiding conform de 
nieuwe wetgeving. 
De vertrouwenspersoon is gehouden aan het beroepsgeheim. 
 
De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om de medewerker met een verzoek 
emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. De vertrouwenspersoon doet niets 
zonder dat de medewerker dat wil. De vertrouwenspersoon gaat op een vertrouwelijke manier 
om met informatie die hem/haar wordt toevertrouwd. De uitvoerder van deze functie is niet 
bevoegd om verzoeken tot formele psychosociale interventie in ontvangst te nemen en moet 
conform de wetgeving ter zake een opleiding hebben gevolgd. 
 
 

mailto:Info.edpb@mensura.be
mailto:Info.sepp@mensura.be
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Preventieadviseur psychosociale aspecten 

De preventieadviseur psychosociale aspecten is bevoegd ten aanzien van het geheel van 
psychosociale risico’s op het werk. Naast zijn bevoegdheid om de werkgever bij te staan bij de 
algemene risicoanalyse, de keuze van de algemene preventiemaatregelen en hun evaluatie of de 
analyse van een specifieke arbeidssituatie, kan hij zowel in de informele als de formele fase van 
de interne procedure optreden. 
 
De preventieadviseur psychosociale aspecten heeft in dit kader hoofdzakelijk een adviserende 
bevoegdheid.  

 
 
Artikel 5: Sancties 

 
Wie zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk en wie 
onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van de klachtenprocedure, kan worden gestraft. De 
straffen en de procedure die dienen te worden nageleefd, staan vermeld onder de rubriek 
SANCTIES van het lopende arbeidsreglement. 

 
 
Artikel 6: Beroep 

 

 De mogelijkheid bestaat om bij de arbeidsgerechten een vordering in te stellen om de 
stopzetting van de feiten en/of een schadevergoeding te bekomen. 

 Tot herstel van de materiele en morele schade wegens geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk is de dader van de feiten een schadevergoeding verschuldigd 
die gelijk is aan de werkelijk door het slachtoffer geleden schade of een forfaitair bedrag 
dat overeenstemt met het brutoloon voor drie maanden, wat kan worden verhoogd tot 
zes maanden in geval van discriminatie, misbruik van een gezagspositie of bij zeer ernstige 
feiten. 

 Indien de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 
doorgaan na de inwerkingtreding van de maatregelen of indien de werkgever nalaat de 
nodige maatregelen te treffen, wendt de preventieadviseur psychosociale aspecten zich, 
na akkoord van de werknemer die het verzoek heeft ingediend, tot de ambtenaren belast 
met het toezicht op deze wet. 
 
 

Artikel 7: Bescherming tegen represailles van verzoeker en getuigen 

 

 Vanaf het ogenblik dat de werknemer een ‘verzoek tot formele psychosociale interventie 
pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag’ indient, geniet hij een bijzondere 
bescherming. De werkgever mag de werknemer niet ontslaan of eenzijdig één van de 
elementen van de arbeidsovereenkomst wijzigen als represaille wegens het indienen van 
het verzoek binnen de onderneming, een klacht aan de inspectie, een klacht bij de politie, 
het instellen van een rechtsvordering of het afleggen van een getuigenverklaring met 
betrekking tot feiten in het kader van psychosociale risico's (geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag op het werk). De eenzijdige wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden van de werknemer die deze stappen onderneemt, is slechts 
toelaatbaar indien de werkgever ze kan rechtvaardigen. 

 

 De werknemer heeft het recht om te verzoeken voor een wedertewerkstelling in dezelfde 
functie. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven of de werknemer wordt ontslagen, 
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geldt een bijzondere ontslagvergoeding van 6 maanden forfaitair brutoloon, bovenop de 
normale verbrekingsvergoeding (of desgevallend de bewezen werkelijk geleden schade). 
 

 Daarenboven is er een omkering van de bewijslast. Dit houdt in dat het de werkgever is (of 
andere verweerders) die zal moeten aantonen dat er zich geen feiten hebben voorgedaan 
betreffende ongewenst gedrag op het werk. Deze omkering van de bewijslast geldt niet 
voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Indien men veroordeeld is om maatregelen te 
treffen of gedrag te stoppen en men zich hier niet aan houdt, kan men veroordeeld 
worden tot een correctionele straf. 

 

 De werknemers die optreden als directe getuigen zijn eveneens beschermd tegen ontslag. 
Als directe getuigen worden beschouwd zowel zij die optreden als getuigen in het kader 
van de interne procedure als zij die getuigen in rechte zowel wanneer ze getuigen ten 
voordele van de verzoeker als wanneer zij getuigen voor de aangeklaagde. De getuigen in 
rechte moeten zelf de werkgever op de hoogte brengen van het feit dat ze de 
ontslagbescherming genieten. 

 
 

Artikel 8: Register voor feiten van derden 

 
In de ondernemingen en instellingen waar de werknemers in contact komen met andere 
personen op de arbeidsplaats dient de organisatie systematisch de verklaring te noteren van de 
werknemers die menen het voorwerp te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, die extern zijn aan het Gemeentebestuur of het OCMW. Deze 
verklaringen wordt opgenomen in een centraal register over feiten van derden. Dit register is 
een belangrijk instrument voor het Gemeentebestuur of het OCMW om gepaste 
preventiemaatregelen te kunnen opstellen. 
 
Dit register wordt bijgehouden door de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale 
aspecten. Het wordt bijgehouden door de preventieadviseur belast met de leiding van de 
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk indien de bevoegde 
preventieadviseur deel uitmaakt van een externe dienst en er geen enkele andere 
vertrouwenspersoon werd aangewezen. 
 
Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk die werden veroorzaakt door andere personen op de arbeidsplaats 
en waarvan de werknemer meent het voorwerp te zijn geweest, evenals de data van die feiten. 
Ze vermeldt de identiteit van de werknemer niet tenzij deze met de vermelding ervan instemt. 
Alleen de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de vertrouwenspersoon en 
de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk hebben toegang tot dit register. Het wordt ter beschikking gehouden van de met 
het toezicht belaste ambtenaar. De werkgever bewaart de verklaringen betreffende de feiten 
die in het register zijn opgenomen, gedurende vijf jaren, te rekenen vanaf de dag dat de 
werknemer deze verklaringen heeft laten optekenen. 
 
Zowel de betrokken werknemer als het bestuur kunnen tegen de pleger van de feiten een klacht 
indienen bij de federale politie. 
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Artikel 9: Verplichtingen van de werknemer 

 

 De werknemers dienen te voldoen aan volgende verplichtingen: 
1. Constructief meewerken aan het preventiebeleid dat is opgezet in het kader van de 

bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag op het werk en andere psychsociale risico’s; 

2. Zich onthouden van elke daad van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk; 

3. Zich onthouden van elk misbruik van de procedure. 
 
 

OVERZICHTSLIJST: REGISTER VOOR FEITEN VAN DERDEN 

Nr. Datum Beschrijving van de feiten 
Identiteit werknemer 

(mits toestemming van de 
betrokkene) 

1 
  

  
 

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 
    

 

6 
    

 

7 

    

 

8 

    

 

9 

    

 

10 
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(optioneel) MELDINGSFORMULIER FEITEN DOOR DERDEN (in te vullen door verzoeker of direct 
leidinggevende) 
 

 

Gegevens verzoeker 

Naam verzoeker  

Adres  

Telefoonnummer  
 

Gegevens betrokkene (invullen wat bekend is) 

Naam van de aangeklaagde;  

Adres  
 

Telefoonnummer  

Hoedanigheid van de 
aangeklaagde 

 
 

 

Gegevens eventuele getuigen (invullen wat bekend is) 

Naam getuige 1  

Adres  

Telefoonnummer  

Hoedanigheid van de getuige  
 

Gegevens eventuele getuigen (invullen wat bekend is) 

Naam getuige 2  

Adres  

Telefoonnummer  

Hoedanigheid van de getuige  
 

Relaas van de feiten: 
 
 

 

Datum van de feiten:  
 
 
 

Ondernomen acties en/of maatregelen: 
 
 

 

Denkt u dat dit voorval voorkomen had kunnen worden? 0  ja  0 neen 
 

Indien JA, hoe? 
 

Hebt u nood aan een opvanggesprek? 
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DEEL 7: SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL 
 
Artikel 1: Opdracht van de Sociale dienst  
De Sociale dienst heeft als opdracht op adequate wijze materiële en morele ondersteuning te bieden 
aan de gemeente- en OCMW-ambtenaren uitgaande van objectieve criteria.  
 
Artikel 2: Begunstigden  
De werking van de sociale dienst van het gemeente- en OCMW-personeel heeft betrekking op de 
volgende personen: 
 

 vast benoemde ambtenaren 

 contractuele werknemers in de mate dat de arbeidsovereenkomst een looptijd heeft van 
minimaal een jaar 

 het onderwijzend personeel op voorwaarde dat ze hun hoofdopdracht hoofdzakelijk 
vervullen in een gemeentelijke instelling van Sint-Agatha-Berchem (= minimaal 12 
lestijden/week). Personeelsleden in dienstactiviteit of disponibiliteit wegens ziekte. 

 
Onder "gemeenteambtenaren" dient te worden verstaan: alle personeelsleden van het 
gemeentebestuur en van het OCMW ongeacht de dienst waarvoor ze werken, het statuut of de 
arbeidsovereenkomst.  
De tussenkomst betreffende collectieve bijstand wordt uitgebreid tot de gepensioneerde 
ambtenaren van het gemeentebestuur en van het OCMW, evenals tot de leden van het College van 
Burgemeester en Schepenen en tot de Voorzitter van het OCMW.  
Met uitzondering van de pensioneringspremie en de aansluiting bij de ziekteverzekering is 
onderhavig reglement niet van toepassing voor: 
 

 personeelsleden in volledige loopbaanonderbreking, 

 personeelsleden in verlof zonder wedde gedurende meer dan 3 maanden, 

 personeelsleden die wegens ziekte langer dan een jaar afwezig zijn. 
 

Artikel 3: Administratief en financieel beheer  
 
Definities 
 

- Bestuursorgaan: het College van Burgemeester en Schepenen voor dossiers met betrekking 
tot het gemeentebestuur en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor OCMW-dossiers 

- Overlegcomité: comité dat op paritaire wijze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
bestuursorgaan en afgevaardigden van de representatieve vakbondsorganisaties  (een per 
vakbondsorganisatie). Alle gewone leden van het comité stellen een plaatsvervanger aan die 
wanneer het gewone lid is verhinderd hun plaats inneemt. Het is aan het gewone lid om 
wanneer hij is verhinderd zijn plaatsvervanger hiervan op de hoogte te brengen.  

 
Administratief beheer  
Het bestuursorgaan beheert de Sociale dienst voor het personeel. Alvorens tot een niet-
automatische tussenkomst van de sociale dienst te beslissen, wint het bestuursorgaan het advies in 
van het Overlegcomité. In noodgevallen kan het bestuursorgaan, mits een met redenen omklede 
beslissing, toch onmiddellijk overgaan tot interventie. Het moet dan het Overlegcomité hiervan zo 
snel mogelijk op de hoogte brengen.  
De Burgemeester of, bij afwezigheid, de OCMW-voorzitter wordt aangesteld als voorzitter van het 
Overlegcomité. De Gemeentesecretaris of de OCMW-secretaris neemt deel aan de vergaderingen 
van het comité met raadgevende stem.  
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Voor het dagelijkse administratieve beheer en het secretariaat staat de dienst Human Resources in. 
Afgevaardigden van die dienst kunnen als deskundigen in het Overlegcomité zetelen. Indien 
aangewezen kan de dienst een onderzoek instellen.  
Het Overlegcomité kan slechts rechtsgeldig zetelen mits de aanwezigheid van minimaal een lid van 
het Bestuursorgaan en een lid van de vakbondsafvaardiging.  
De vergaderingen van het Overlegcomité vinden plaats na oproeping door de Voorzitter. De 
oproeping wordt minimaal drie werkdagen voor de datum van de vergadering aan de leden gericht. 
Op vraag van een derde van de leden van het Overlegcomité moet de voorzitter het comité binnen 
een termijn van drie werkdagen samenroepen. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd.  
De leden van het comité zijn tot geheimhouding verplicht.  
 
Financieel beheer 
 
In het kader van de toepassing van onderhavig reglement beschikt de sociale dienst jaarlijks over 
regelmatig op de gemeentebegroting en de OCMW-begroting ingeschreven kredieten a rato van 0,25 
% van de bruto loonmassa, verhoogd met een voldoende hoog bedrag om de verzekering 
gezondheidszorgen te dekken. Bij een tekort wordt het begrotingskrediet via een begrotingswijziging 
aangepast. 
Financiële tussenkomsten waartoe door het Bestuursorgaan wordt beslist, worden door de 
Gemeenteontvanger of de OCMW-ontvanger uitgevoerd.  
Jaarlijks wordt,  samen met de jaarrekeningen, aan de Gemeenteraad en aan de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn een financieel verslag voorgelegd. Dit verslag wordt ook aan het 
Adviesorgaan zoals bepaald in artikel 3A voorgelegd.  
 
Artikel 4: Activiteiten van de sociale dienst 
 
Individuele of familiale hulp 
 
Automatische toekenning van premies in bepaalde omstandigheden:  
Voor deeltijdse personeelsleden wordt het bedrag van de voordelen toegekend naar evenredigheid 
van de arbeidstijd volgens de onderstaande regeling:  
Arbeidstijd minder dan of gelijk aan halftijdse prestaties: de helft van de voordelen.  
Arbeidstijd meer dan halftijdse prestaties: volledig voordeel met uitzondering van de premie voor het 
Sinterklaasfeest die ongeacht de gepresteerde arbeidstijd op gelijkwaardige wijze wordt toegekend. 
Perioden van afwezigheid om medische redenen worden meegerekend als effectieve prestaties. 
Met uitzondering van geboortepremies worden de premies met betrekking tot de kinderen slechts 
eenmaal toegekend voor partners die beide in dienst zijn bij het gemeentebestuur of bij het OCMW. 
Voor de premie "25 jaar/35 jaar dienst" en voor de premie "rustpensioen" worden de perioden van 
detachering of van loopbaanonderbreking niet in aanmerking genomen voor de berekening van het 
aantal dienstjaren. 
 

Huwelijk of akte van wettelijke samenwoning 
NB: wanneer beiden in dienst zijn bij het gemeentebestuur en/of het OCMW, 
krijgt ieder van hen de premie 

€ 100,00 

25 jaar dienst bij het gemeentebestuur en/of het OCMW 
35 jaar dienst bij het gemeentebestuur en/of het OCMW 
OPMERKING: overgangsmaatregel van toepassing op alle personeelsleden die 5 
jaar voor invoering van deze maatregelen aan dezelfde voorwaarden voldeden. 
Voor 25 jaar dienst geldt er voor hen een premie van € 250,00 en  
voor 35 jaar dienst een premie van € 375,00. 

€ 500,00 
€ 750,00 

Rustpensioen (Vanaf 60 jaar)  € 35,00 euro per 
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jaar anciënniteit 
met een 
maximum van  
€ 875,00 

Geboorte of adoptie van een kind 
NB: voor ongehuwde ouders dient een gezinssamenstellingsattest te worden 
voorgelegd 

€ 75,00 

Toelage voor het Sinterklaasfeest van de kinderen van ambtenaren 
NB: premie van € 20,00 of een geschenk ter waarde van ongeveer € 20,00. Alleen 
voor de kinderen jonger dan 12 jaar voor wie de ambtenaar, zijn echtgeno(o)t(e) 
of wettelijk samenwonende kinderbijslag geniet. 

€ 20,00 

Mindervalide kinderen  
NB: Jaarlijks wordt het bedrag in juli betaald aan wie in juni verhoogde 
kinderbijslag krijgt voor een gehandicapt kind. 

€ 75,00 

Tussenkomst in de verblijfskosten van kinderen met vakantie  
 
a) verblijven met overnachting  
 
De premie wordt toegekend voor een betalend verblijf van minimum 4 dagen en 3 
opeenvolgende nachten aan kinderen die ten laste zijn van een personeelslid voor 
wie hij/zij kinderbijslag krijgt en/of fiscaal ten laste zijn en/of deel uitmaken van 
het gezin (geattesteerd door een attest van gezinssamenstelling). Die verblijven 
moeten zijn erkend door ONE, Kind en Gezin of zijn goedgekeurd door het College 
van Burgemeester en Schepenen in overleg met de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. De betaling van de tussenkomst gebeurt uitsluitend  voor kinderen jonger 
dan 18 jaar, op voorlegging van een attest van de instelling die het verblijf 
organiseert. Dit attest moet de effectieve deelnemingsdata van het kind aan dit 
verblijf en de betaalde prijs vermelden. 
  
De premie wordt toegekend a rato van € 7,50/kind/nacht met een maximum van 
€ 75,00 per jaar en per kind, op voorlegging van de betalingsbewijzen. De premie 
mag niet groter zijn dan 50% van het effectief betaalde bedrag. 
  
Voor kinderen met een invaliditeit hoger dan 66 % wordt dit plafond en het 
bedrag van de vergoedingen verdubbeld. 
  
b) verblijven zonder overnachting  
 
De premie wordt toegekend voor een betalend verblijf van minimum 4 
opeenvolgende dagen aan kinderen die ten laste zijn van een personeelslid voor 
wie hij/zij kinderbijslag krijgt en/of fiscaal ten laste zijn en/of deel uitmaken van 
het gezin (geattesteerd door een attest van gezinssamenstelling). Die verblijven 
moeten zijn erkend door ONE, Kind en Gezin of zijn goedgekeurd door het College 
van Burgemeester en Schepenen in overleg met de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. De betaling van de tussenkomst gebeurt uitsluitend  voor kinderen jonger 
dan 18 jaar, op voorlegging van een attest van de instelling die het verblijf 
organiseert. Dit attest moet de effectieve deelnemingsdata van het kind aan dit 
verblijf vermelden. 
  
De premie wordt toegekend a rato van € 5,00/kind/dag met een maximum van € 
75,00 per jaar en per kind, op voorlegging van de betalingsbewijzen. De premie 
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mag niet groter zijn dan 50% van het effectief betaalde bedrag. 
  
Voor kinderen met een invaliditeit hoger dan 66 % wordt dit plafond en het 
bedrag van de vergoedingen verdubbeld. 
  

 
Niet automatische tussenkomsten:  
 
Toekenning van financiële hulp, leningen of terugvorderbare voorschotten op lonen en wedden 
Het bestuursorgaan kan financiële hulp, leningen of terugvorderbare voorschotten toekennen op de 
wedden en lonen. De tussenkomst van de sociale dienst wordt toegekend bij wijze van voorschot of 
lening. De wijze van terugbetaling wordt door het bestuursorgaan bepaald.  
De leningen mogen niet groter zijn dan € 2.500,00. Ze worden zonder intresten toegekend en 
moeten maandelijks worden terugbetaald binnen een termijn van maximum 3 jaar vanaf de 
vervaldag van de eerste maandelijkse termijn.  
De aanvrager ondertekent een schuldbetekenis, samen met een document waarin hij vrijwillig 
loonsafstand doet. Geen enkele nieuwe lening wordt toegekend zolang de vorige niet integraal werd 
terugbetaald. 
De leningsovereenkomsten moeten voorzien dat bij stopzetting van de arbeidsovereenkomst of bij 
overlijden het saldo onmiddellijk kan worden teruggevorderd bij de belanghebbende of bij zijn 
rechthebbenden. Die terugvordering kan gebeuren via alle bedragen die het gemeentebestuur of het 
OCMW eventueel nog aan de belanghebbende of aan zijn rechthebbenden verschuldigd zouden zijn. 
  
Uitzonderlijke bijstand voor een specifiek en ernstig voorval 
Het bestuursorgaan kan een tussenkomst voor ernstig en specifiek voorval toekennen. Het bepaalt of 
de tussenkomst al dan niet aan het bestuur moet worden terugbetaald.  
  
Collectieve hulpverlening 
Collectieve verzekering gezondheidszorgen: "hospitalisatie" 
Door een tussenkomst in een collectieve verzekering bij hospitalisatie vrijwaart ze haar ambtenaren 
van moeilijke financiële toestanden. Elk personeelslid wordt gedekt door een groepsverzekering  
"hospitalisatie ". De sociale dienst neemt wat volgt ten laste: 100% van de premie (basisformule - 
gemeenschappelijke kamer) voor zowel actieve als gepensioneerde personeelsleden. Wanneer een 
actief of gepensioneerd personeelslid in een ziekenhuis wordt opgenomen, wordt een bijkomende 
tussenkomst ter waarde van de franchise in een gemeenschappelijke kamer eveneens ten laste 
genomen door de sociale dienst. Die tussenkomst is beperkt tot een keer per jaar en per 
personeelslid. De uitgebreide formule (eenpersoonskamer) is optioneel en het supplement is ten 
laste van het personeelslid.  
 
Inenting  
De sociale dienst van het personeel neemt eenmaal per jaar de griepinenting van de actieve 
personeelsleden ten laste, in de mate dat de inenting binnen het bestuur of het OCMW wordt 
georganiseerd. 
 
Bevordering van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten:  
 
Gemeentelijke bibliotheken 
De personeelsleden kunnen zich gratis inschrijven bij de gemeentelijke bibliotheken die door het 
gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem worden beheerd.  
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Sportcomplex (Lusthuizenstraat 1) 
De personeelsleden genieten dezelfde voorwaarden als de Berchemnaren bij het gebruik van de 
terreinen van het sportcomplex.  
  
Huren van gemeentelijke zalen 
De personeelsleden genieten, wanneer geen tussenkomst in de kosten wordt gevraagd, bij de huur 
van gemeentelijke zalen voor het organiseren van privéevenementen dezelfde voorwaarden als 
erkende Berchemse verenigingen.  
  
Personeelsfeest  
Minstens een keer per jaar wordt voor het personeel en hun partner een personeelsfeest 
georganiseerd. De inherente organisatiekosten worden daarbij door de sociale dienst gedragen. 
Eventueel kan een beperkte deelname in de kosten aan de personeelsleden en/of hun partner 
worden gevraagd.  
  
Feest voor de kinderen van de personeelsleden 
Minstens een keer per jaar wordt voor het personeel en hun kinderen een feest georganiseerd. De 
inherente organisatiekosten worden daarbij door de sociale dienst gedragen. Eventueel kan een 
beperkte deelname in de kosten aan de personeelsleden worden gevraagd. 
 
Gemeentelijke speelpleinwerking 
De kinderen van personeelsleden van het Gemeentebestuur en van het OCMW genieten het tarief 
dat van toepassing is op Berchemse kinderen bij de inschrijving voor de speelpleinwerking die  door 
de Gemeente Sint-Agatha-Berchem wordt georganiseerd.  
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DEEL 8: ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN 
 

Sociale zekerheid 
Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 
Jozef II-straat 47 te 1000 Brussel 
Tel.: 02 239 12 11 
 
Algemeen nummer Gemeentebestuur:    0207.541.594 
Algemeen nummer OCMW      0212.346.757  
Kentekennummer voor het Franstalige personeel:   240700-43 (Gemeente) 
        240400-34 (OCMW) 
Kentekennummer voor het Nederlandstalige personeel:  240700-43 (Gemeente) 
                240401-35 (OCMW) 
 
Kinderbijslagfonds: DIBISS 
Dienst Gezinsprestaties 
Jozef II-straat 47 te 1000 Brussel 
Tel.: 02/239 17 09 
Fax: 02 239 17 99 
Kentekennummer voor het Franstalige personeel:   2407 (Gemeente) - 2404 (OCMW) 
Kentekennummer voor het Nederlandstalige personeel:  2407 (Gemeente) - 5404 (OCMW) 
 
Verzekeringsmaatschappij tegen arbeidsongevallen 
AXA 
Vorstlaan 25 - 1170 BRUSSEL 
Polis 720.152.087-001-N07/420 (Gemeente / OCMW) 
Tel. 02 678 61 11 – Fax. 02 678 81 48 
 
Gegevens arbeidsgeneesheer Gemeente/OCMW 
MENSURA 
Tel.: 02 549 70 37 
MENSURA 
Hoofdkantoor: Zaterdagplein 1 - 1000 BRUSSEL 
 
Gegevens psycholoog - Psychosociale cel Gemeente / OCMW 
MENSURA 
De heer Benoît VAN TICHELEN – Preventieadviseur, Psychosociale aspecten 
Hoofdkantoor: Zaterdagplein 1 - 1000 BRUSSEL 
 
Arbeidsinspectie Gemeente / OCMW 
Inspectie sociale wetten 
E. Blérotstraat 1  
1070 Brussel 
Tel.: 02/235 54 01 
Fax: 02/235 54 04 
 
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Brussel Gemeente / OCMW 
E. Blérotstraat 1 te 1070 Brussel 
Tel.: 02/233 45 46 
Fax: 02/233 45 23 
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Controle op de afwezigheid wegens ziekte Gemeente 
SECUREX  
Genèvestraat 4 te 1140 BRUSSEL 
Tel.: 0800/123456 
Dossiernr. 8502/001 
 
Federale Overheidsdienst - Administratieve Gezondheidsdienst 
Controle op de afwezigheid wegens ziekte OCMW 
MEDEX 
Victor Hortaplein 40 
1060 Brussel 
Tel.: 02/524 97 97 
 
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Gemeente / OCMW 
MENSURA 
Hoofdkantoor: Zaterdagplein 1 - 1000 BRUSSEL 
 
Interne dienst voor preventie en bescherming Gemeente / OCMW 
Preventieadviseur  
Mevrouw Marie-Rose De Smet 
Tel.: 02/482.13.41 
mrdesmet@cpasberchem.irisnet.be 
 
Mevrouw Christine Evrard 
Tel : 02/482.14.61 
cevrard@cpasberchem.irisnet.be  
 
De heer Benoît REMACLE 
Tel.: 02/464 04 80 
bremacle@1082berchem.irisnet.be  
 
Vertrouwenspersoon Gemeente 
Mevrouw Barbara HERTVELD, Dienst HRM 
Tel.: 02 600 13 73 
bhertveld@1082berchem.irisnet.be 
 
Vertrouwenspersoon OCMW 
Mevrouw Marie-Rose De Smet 
Tel.: 02/482.13.41 
mrdesmet@cpasberchem.irisnet.be 
 
Fonds voor de beroepsziekten OCMW 
Sterrenkundelaan 1  
1210 Brussel 
Tel.: 02/226.62.11  

mailto:mrdesmet@cpasberchem.irisnet.be
mailto:cevrard@cpasberchem.irisnet.be
mailto:mrdesmet@cpasberchem.irisnet.be
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Syndicaal overleg en syndicale onderhandelingen 
 

 Voornaam Naam Functie Adres Postcode Telefoon 

1 Werkgeversafvaardiging 

Dhr. Joël RIGUELLE Burgemeester 
 

Gemeentebestuur 
 

1082 SAB Dhr. Gysen  
02/464.04.82 (via 
Kabinet)  

Dhr. Philippe ROSSIGNOL Gemeentesecretaris Gemeentebestuur  1082 SAB 02/464.04.24 (via 
Julie SCHMITZ) 

Dhr. Jean-
François 

CULOT OCMW-voorzitter 
 

OCMW 1082 SAB 02/482.13.00 

Dhr. Raymond GEYSENBERGH OCMW-secretaris OCMW 1082 SAB 02/482.16.16 

Dhr. Saïd CHIBANI Schepen 
 

Gemeentebestuur  1082 SAB 02/600.13.75 

Dhr. Michaël VANDER 
MYNSBRUGGE 

Schepen 
 

Gemeentebestuur  
 

1082 SAB 02/464.04.75 

Mevr. Carine CACKEBEKE OCMW-raadslid Groenteboer-
straat 14 

1082 SAB 02 465 88 11 

Dhr. Henri LIMBORG OCMW-raadslid  
 

Gebroeders 
Becquélaan 79 

1082 SAB 02 469 18 31 

Mevr. Véronique VAN DAMME Adjunct-adviseur  OCMW 1082 SAB 02/482.13.21 
02/464.04.60 

Mevr. Evi MEERT 1
ste

 adviseur AI en 
DHR 

Gemeentebestuur  1082 SAB 02/464.04.33 

2 Vakbondsafvaardiging  

 ACV - Openbare diensten  

Dhr. 
 
 

Rudi 
 
 

DE COSTER 
 
 

Secretaris  
ACV - Openbare 
diensten 

Helihavenlaan 21  
 

1000 
BRUSSEL  

02/208.23.93 
fax: 02/208.23.90 

Dhr. Rudy VAN SPAENDONK Gemeente 
Handel & 
Festiviteiten 

Dr. Ch. 
Leemansstraat 44 

1082 SAB 02/464.04.63 

Mevr. Patricia MEERT Gemeenteschool Hubert 
Heymansstraat 30 

1082 SAB - 

Dhr. Mohamed METTIOUI Dienst Preventie Piersstraat 172 1080 
BRUSSEL  

02/411.87.61 

 ACOD 

Mevr. Muriel DI MARTINELLI Gewestelijk 
secretaresse 

Congresstraat 
17/19 

1000 
BRUSSEL  
 

02/226.13.33 
Fax: 02/226.13.29 

Mevr. Nadine TRULLEMANS Administratief 
assistente 
Afdeling 
Onderwijs en Vrije 
Tijd 

Groenteboer-
straat 26 

1082 SAB  02/464.04.58 

Mevr. Prunelle JACQUOT Ergotherapeut Rue des 
Coquelicots 27 

7850 Enghien 02 482 13 08 

Mevr. Sophie ALBIAR Administratief 
assistente 
Secretariaat 
School 

Grimbeertstraat 
30 

1702 Groot-
Bijgaarden 

02 468 39 91 
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 VSOA  

Mevr. Patricia CHENOY Permanent 
mandataris 

Emile Clausstraat 
49/6 

1050 
BRUSSEL 

0477 91 30 15 

Dhr. Benoît VAN LIERDE Gewestelijk 
mandataris 

Emile Clausstraat 
49/6 

1050 
BRUSSEL 

02/203.16.79 
Fax: 02/203.43.97 
0476/51.13.67 

3 IDPBW 

Mevr. Marie-Rose DE SMET IDPBW-
OCMW/Gemeente 

OCMW 1082 SAB 02/482.13.41 

Mevr. Christine EVRARD IDPBW-
OCMW/Gemeente 

Gemeente 1082 SAB 02/482.14.61 

Dhr. Benoît REMACLE IDPBW-
OCMW/Gemeente 
 

Rue de l’Abbaye 
de Cîteaux 11 

1440  Braine-
le-Château 

02/464.04.80 

4 EDPB 

Dr. Melissa VERMEULEN Arbeidsgeneesheer Zaterdagplein 1 1000 
BRUSSEL 

02 549 71 00 
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