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I. ALGEMEEN 
 
Artikel 1 - Toepassingsgebied 
Dit arbeidsreglement, inclusief bijlagen, is van toepassing op alle personeelsleden van de 
gemeente Wellen, Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen.  Het is zowel op statutair als op 
contractueel personeel van toepassing.  Dit arbeidsreglement staat naast de 
Rechtspositieregeling. Bepalingen die hierin staan worden verondersteld gevolgd te worden 
door werkgever en werknemer.  
 
Het huidige arbeidsreglement is dus alleen van toepassing voor zover het niet in strijd is of 
zal zijn met de algemene wettelijke en administratieve bepalingen, die steeds voorrang 
zullen hebben. Wijzigingen aan deze bepalingen zullen automatisch leiden tot aanpassing 
van het huidige arbeidsreglement. 
 
Artikel 2 - Naleving van de bepalingen 
De werkgever en de werknemers zijn gebonden door de bepalingen die in het 
arbeidsreglement voorkomen en zijn ertoe gehouden ze na te leven.  Zowel de werkgever als 
de werknemer worden geacht, bij de totstandkoming van een individuele 
arbeidsovereenkomst of bij de aanwerving, onderhavig arbeidsreglement te kennen en te 
aanvaarden.  Tegen handtekening voor ontvangst wordt elk personeelslid, met inbegrip van 
diegenen die na de tot standkoming van onderhavig arbeidsreglement in dienst treden, een 
exemplaar van het reglement overgemaakt, alsmede alle latere wijzigingen.  
 
Werkgever en werknemer verbinden er zich toe alle voorschriften van het reglement te 
eerbiedigen en na te leven. 
 
In individuele gevallen kan worden afgeweken van het arbeidsreglement, maar dit 
onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen. Deze afwijking moet, na overleg, 
schriftelijk vastgelegd worden in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. 
 
Artikel 3 - Inlichtingenplicht 
Op elk personeelslid rust de verplichting om in het kader van een correcte loon- en 
personeelsadministratie, de nodige inlichtingen te verschaffen betreffende zijn woonplaats, 
verblijfplaats, gezinstoestand, identiteitskaart, SIS-kaart, burgerlijke staat en het 
aansluitingsnummer van de mutualiteit.  In het kader van de vaststelling van de correcte 
anciënniteit bij indiensttreding, dient ieder personeelslid alle nuttige inlichtingen en 
bewijsstukken betreffende voorafgaande tewerkstellingen in te dienen op de 
personeelsdienst tegen ontvangstbewijs en dit ten laatste 6 maanden na de indiensttreding. 
De personeelsdienst dient de personeelsleden te informeren over de gegevens en 
documenten die het personeelslid dient bij te brengen. Bij fouten of onregelmatigheden ten 
gevolge van niet of niet correct verschafte informatie kan het bestuur in geen geval 
aansprakelijk gesteld worden.  
 
Artikel 4 – Uitvoering van het werk 
In het dienstbelang wordt naar een goede en positieve samenwerking gestreefd. Eerste 
vereiste hiertoe is het respectvol behandelen van collega’s en hiërarchische meerderen. 
Personeelsleden zijn tot discretie gehouden t.o.v. derden, zij waken erover geen persoonlijke 
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gegevens bekend te maken, behalve aan de personen die bevoegd zijn tot kennisname.  Ieder 
personeelslid is gehouden de deontologische code voor ambtenaren van de gemeente Wellen 
te respecteren en na te leven. Deze deontologische code wordt als bijlage nr. 1 toegevoegd 
aan dit arbeidsreglement. 
 
Ieder personeelslid verricht de arbeid waarvoor hij/zij werd aangeworven.  De inhoud van de 
opdrachten wordt omschreven in de functiebeschrijving verbonden aan zijn/haar ambt.  De 
omschreven taken zijn niet limitatief opgesomd en kunnen in functie en noodzaak bijgestuurd 
worden door het diensthoofd, in samenspraak met de gemeentesecretaris.  
 
Om het goed functioneren van de diensten blijvend te verzekeren, kan het college van 
burgemeester en schepenen een personeelslid, na voorafgaandelijk overleg met betrokkene, 
tijdelijk een andere arbeid toebedelen, dan die waarvoor hij/zij werd aangeworven én die bij 
zijn/haar profiel en lichamelijke geschiktheid past. 
Voor dit tijdelijk vervangingswerk zal geen lager loon betaald worden dan het loon dat 
desbetreffend personeelslid voorheen verdiende.  Is het vervangingswerk van die aard dat het 
personeelslid recht heeft op een toelage voor hogere functie, dan wordt dit toegekend voor 
de totale duur ervan.  Voornoemde toelage wordt uitgevoerd conform Art. 224 en 225 van de 
Rechtspositieregeling. 
 
Het personeelslid moet zijn werk uitvoeren met zorg, in eer en geweten, op de 
voorgeschreven tijd, plaats en voorwaarden. 
 
Het personeelslid moet zijn werk uitvoeren in overeenstemming met de bevelen en instructies 
gegeven door de werkgever, zijn aangestelde of gevolmachtigde met het oog op de uitvoering 
van de arbeidsrelatie. 
 
Het personeelslid moet zich, gedurende en na de uitvoering van de overeenkomst, onthouden 
van het verspreiden of van het persoonlijk gebruiken van materialen. 
 
Het personeelslid heeft de plicht de werktuigen en de ongebruikte grondstoffen, die hem 
werden toevertrouwd, terug te geven evenals het materiaal dat hem werd gegeven om toe te 
laten zijn werk uit te voeren.  Het personeelslid heeft ook de plicht materiaal of grondstoffen 
terug te geven die in slechte staat zijn of de tekortkomingen te melden. 
In geval van schade berokkend aan het bestuur door het personeelslid, kan het bestuur 
schadeloosstelling eisen in geval van bedrog, een zware fout of van een lichte fout die een 
gebruikelijk karakter heeft. 
 
 
II. ARBEIDSDUUR 
 
Artikel 5 - Arbeidstijd 
Een gemiddelde arbeidsweek omvat 5 arbeidsdagen en duurt maximum 38 uur per week voor 
voltijdse personeelsleden.  Voor de eerbiediging van deze arbeidsduur wordt uitgegaan van 
een referentieperiode die gelijk is aan vier maanden.   
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Personeelsleden die werkzaam zijn in een glijdend uurrooster  moeten erover waken dat het 
aantal gewerkte uren volgens hun prikklok of prestatieblad, op het einde van een maand 
dusdanig is dat er geen tijdsdebet of –credit groter dan 8 uur ontstaat.  Is dat wel het geval 
dan moet dat tijdsdebet zo spoedig mogelijk (dit is in de volgende maand) worden ingehaald.  
Indien daarentegen op het einde van de maand een tijdscredit overblijft ten voordele van het 
personeelslid, mag hij/zij dat op de werkuren van de volgende maand verhalen, buiten de uren 
van verplichte aanwezigheid (zgn. stamtijd).  Credituren mogen in geen geval aanleiding geven 
tot het bijwinnen van verlofdagen.  
 
Artikel 6 - Aanvang en einde van de werkdag 
Op de in dit artikel opgesomde uurroosters kunnen afwijkingen worden toegestaan in zoverre  
dit de goede werking van de dienst niet in het gedrang brengt.   
 

A. Uurroosters van toepassing in de maanden september tot en met juni. 

 
Uurrooster 1a 
Valt onder toepassing van dit uurrooster : 
- de gemeentesecretaris 
 
De secretaris is werkzaam in het gemeentehuis te Dorpsstraat 25, 3830 Wellen.  De wekelijkse 
arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid 30,40 uur. Aangezien wekelijks meer prestaties 
geleverd worden dan 30,40 uur, krijgt dit personeelslid jaarlijks 48 uren inhaalrust.  
Als basis volgt dit personeelslid het uurrooster 1a. Aangezien het om vertrouwens- en 
leidinggevend personeel gaat dat regelmatig prestaties levert buiten de stamtijden wegens 
o.a. avondvergaderingen, kunnen de effectieve prestaties afwijken van het onderstaande 
uurrooster. Als over een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 
30,40 uur per week, dan komt dit saldo te vervallen. Zij maakt gebruik van de prikklok. 
 

 Aanvang  Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 19.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

 
Van maandag tot donderdag is er een verplichte rusttijd voorzien van minimum 30 minuten 
en maximum 90 minuten, vrij te nemen tussen 12.00 uur en 13.30 uur.  
Op maandag is er de facultatieve mogelijkheid tot het nemen van een rusttijd tussen 16.00 
uur en 17.30 uur.   
 
Uurrooster 1b 
Valt onder toepassing van dit uurrooster: 
- de financieel beheerder 

 
De financieel beheerder is werkzaam in het gemeentehuis te Dorpsstraat 25, 3830 Wellen.  De 
wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid 38 uur. Ten gevolge van 
maandagavondprestaties, krijgt dit personeelsleden jaarlijks 48 uren inhaalrust.   
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Als basis volgt dit personeelslid het uurrooster 2. Aangezien het om vertrouwens- en 
leidinggevend personeel gaat dat regelmatig prestaties levert buiten de stamtijden wegens 
o.a. avondvergaderingen, kunnen de effectieve prestaties afwijken van uurrooster 2. Als over 
een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38 uur per week, dan 
komt dit saldo te vervallen. Zij maakt gebruik van de prikklok. 
 
Uurrooster 2   
Vallen onder toepassing van dit uurrooster, volgende personeelsleden die voltijdse 
arbeidsprestaties verrichten : 

 Het voltallig administratief personeel werkzaam in het gemeentehuis, Dorpsstraat 25 te 
3830 Wellen, zijnde het administratief personeel van de Financiële Dienst, Dienst 
Burgerzaken, dienst interne zaken en ondersteunende diensten, dienst woon- en 
leefomgeving dienst openbare werken en dienst vrije tijd. 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeel  38 uur. Ten gevolge van 
maandagavondprestaties, krijgen deze personeelsleden jaarlijks 48 uren inhaalrust.   
Ze hebben (behoudens op maandagavond) zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren 
te beslissen wanneer ze hun arbeidsprestaties aanvatten of wanneer ze de arbeid stopzetten, 
volgens onderstaand uurrooster.  
 
Uurrooster 2. 

 Aanvang  Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 19.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

 
 
Van maandag tot donderdag is er een verplichte rusttijd voorzien van minimum 30 minuten 
en maximum 90 minuten, vrij te nemen tussen 12.00 uur en 13.30 uur.  
Op maandag is er de facultatieve mogelijkheid tot het nemen van een rusttijd tussen 16.00 
uur en 17.30 uur.  Om na te gaan of werk- en rusttijden worden nageleefd, dient gebruik te 
worden gemaakt van een prikklok waarvan de prestatiegegevens maandelijks worden 
gecontroleerd door de gemeentesecretaris. Wie ’s ochtends na 9.00 uur intikt of ’s middags 
na 13.30 uur krijgt telkens 10 minuten straftijd. 
 
Uurrooster 3 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster, volgende personeelsleden die deeltijds (4/5) 
arbeidsprestaties verrichten : 

 Het voltallig administratief personeel werkzaam in het gemeentehuis, Dorpsstraat 25 te 
3830 Wellen, zijnde het administratief personeel van de Financiële Dienst, Dienst 
Burgerzaken, dienst interne zaken en ondersteunende diensten, dienst woon- en 
leefomgeving, dienst openbare werken en dienst vrije tijd. 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor het personeel vallend onder uurrooster 3.6., 30 uur 
en onder uurroosters 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. en 3.5., 30,4 uur. Ten gevolge van 
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maandagavondprestaties, krijgen de personeelsleden vallend onder de uurroosters 3.1., 3.2., 
3.3. en 3.5.,  jaarlijks 48 uren inhaalrust. Aangezien wekelijks meer prestaties geleverd worden 
dan 30,4 uur, krijgen de personeelsleden vallend onder uurrooster 3.4. jaarlijks 77 uren 
inhaalrust. Aangezien wekelijks meer prestaties geleverd worden dan 30 uur, krijgen de 
personeelsleden vallend onder uurrooster 3.6. jaarlijks 96 uur inhaalrust. Ze hebben 
(behoudens op maandagavond) echter zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren te 
beslissen wanneer ze hun arbeidsprestaties aanvatten of wanneer ze de arbeid stopzetten, 
volgens onderstaande uurroosters : 
 
Uurrooster 3.1. (geen prestaties op dinsdag) 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 19.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

 
Uurrooster 3.2. (geen prestaties op woensdag) 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 19.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

 
Uurrooster 3.3. (geen prestaties op donderdag)  

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 19.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

 
Uurrooster 3.4. (geen prestaties op maandagavond en vrijdag)  

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

 
Uurrooster 3.5. (geen prestaties op dinsdag- en donderdagnamiddag)  

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 19.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00. – 13.30 uur 

 
Uurrooster 3.6. (geen prestaties op maandagavond en vrijdag bij aanstelling van 30/38) 
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 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

 
Van maandag tot donderdag is er (voor wie een ganse dag werkt) een verplichte rusttijd 
voorzien van minimum 30 minuten en maximum 90 minuten, vrij te nemen tussen 12.00 uur 
en 13.30 uur.   Op maandag is er de facultatieve mogelijkheid tot het nemen van een rusttijd 
tussen 16.00 uur en 17.30 uur.  Om na te gaan of werk- en rusttijden worden nageleefd dient 
gebruik te worden gemaakt van een prikklok waarvan de prestatiegegevens maandelijks 
worden gecontroleerd door de gemeentesecretaris. Wie ’s ochtends na 9.00 uur intikt of ’s 
middags na 13.30 uur krijgt telkens 10 minuten straftijd. 
 
Uurrooster 4 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster, volgende personeelsleden die deeltijds (3/5) 
arbeidsprestaties verrichten : 

 Het voltallig administratief personeel werkzaam in het gemeentehuis, Dorpsstraat 25 te 
3830 Wellen, zijnde het administratief personeel van de Financiële Dienst, Dienst 
Burgerzaken, dienst interne zaken en ondersteunende diensten, dienst woon- en 
leefomgeving, dienst openbare werken en dienst vrije tijd. 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeel 23 uur. Aangezien wekelijks meer 
prestaties geleverd worden dan 23 uur, krijgen de personeelsleden vallend onder 
uurrooster 4. jaarlijks 48 uur inhaalrust. Ze hebben echter zelf de mogelijkheid om binnen 
de glijdende uren te beslissen wanneer ze hun arbeidsprestaties aanvatten of wanneer ze 
de arbeid stopzetten, volgens onderstaande uurrooster : 

 

 Aanvang  Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

 
Op maandag is er een verplichte rusttijd voorzien van minimum 30 minuten en maximum 90 
minuten, vrij te nemen tussen 12.00 uur en 13.30 uur. Om na te gaan of werk- en rusttijden 
worden nageleefd dient gebruik te worden gemaakt van een prikklok waarvan de 
prestatiegegevens maandelijks worden gecontroleerd door de gemeentesecretaris. Wie ’s 
ochtends na 9.00 uur intikt of ’s middags na 13.30 uur krijgt telkens 10 minuten straftijd. 
 
Uurrooster 5 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster, volgende personeelsleden die halftijdse (1/2) 
arbeidsprestaties verrichten : 

 Het voltallig administratief personeel werkzaam in het gemeentehuis, Dorpsstraat 25 te 
3830 Wellen, zijnde het administratief personeel van de Financiële Dienst, Dienst 



Arbeidsreglement Gemeente Wellen – goedgekeurd bij GR-besluit van 31.10.2003, 
 aangepast bij GR-besluit van 29.01.2004, 27.01.2012, 31.03.2015, 27.03.2015 en 26.02.2016 

10 

Burgerzaken, dienst interne zaken en ondersteunende diensten, dienst woon- en 
leefomgeving, dienst openbare werken en dienst vrije tijd. 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor het personeel vallend onder uurrooster 5.1., 20 uur 
en onder uurrooster 5.2., 5.3. en 5.4., 19 uur. Aangezien wekelijks meer prestaties geleverd 
worden dan 19 uur, krijgen de personeelsleden vallend onder uurrooster 5.1, 5.3. en 5.4. 
jaarlijks 48 uren inhaalrust.  De personeelsleden vallend onder uurrooster 5.2. krijgen jaarlijks 
48 uren inhaalrust omwille van maandagavondprestaties.    
Ze hebben zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen wanneer ze hun 
arbeidsprestaties aanvatten of wanneer ze de arbeid stopzetten, volgens onderstaande 
uurroosters : 
 
Uurrooster 5.1. (deeltijds voormiddag) 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

 
Uurrooster 5.2. (deeltijds namiddag *) 

 Aanvang Einde 

Maandag 12.00. – 13.30 uur 19.30 uur 

Dinsdag 12.00. – 13.30 uur 16.00.-17.30 uur 

Woensdag 12.00. – 13.30 uur 16.00.-17.30 uur 

Donderdag 12.00. – 13.30 uur 16.00.-17.30 uur 

 
(*) Op maandag is er de facultatieve mogelijkheid tot het nemen van een rusttijd tussen 16.00 
uur en 17.30 uur.   
 
Uurrooster 5.3. (deeltijds maandag, dinsdag en woensdag) 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

 
Uurrooster 5.4. (deeltijds woensdag, donderdag en vrijdag) 

 Aanvang Einde 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

 
Van maandag tot donderdag is er (voor wie een ganse dag werkt) een verplichte rusttijd 
voorzien van minimum 30 minuten en maximum 90 minuten, vrij te nemen tussen 12.00 uur 
en 13.30 uur.   Om na te gaan of werk- en rusttijden worden nageleefd dient gebruik te worden 
gemaakt van een prikklok waarvan de prestatiegegevens maandelijks worden gecontroleerd 
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door de secretaris. Wie ’s ochtends na 9.00 uur intikt of ’s middags na 13.30 uur krijgt telkens 
10 minuten straftijd. 
 
Uurrooster 6 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 Het personeel van de Technisch Uitvoerende Dienst, verzamelend te Overbroekstraat 6A 
in 3830 Wellen, die voltijdse prestaties verrichten.  

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor deze personeelsleden 40 uur effectief, volgens 
onderstaand uurrooster.  Aangezien meer prestaties geleverd worden dan 38 uur per week, 
heeft het personeel recht op jaarlijks 80 uren inhaalrust.     
 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Woensdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Donderdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Vrijdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 
Om 9.00 uur is 15 minuten schafttijd voorzien (te nemen op de plaats van het werk) die 
beschouwd wordt als zijnde gewerkte uren.  
 
Uurrooster 7 
 Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 Het personeel van de Technisch Uitvoerende Dienst, verzamelend te Overbroekstraat 6A 
in 3830 Wellen, dat deeltijdse (4/5) arbeidsprestaties verricht. 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor deze personeelsleden 32 uur effectief, volgens 
onderstaande uurroosters. Aangezien meer prestaties geleverd worden dan 30 uur, krijgt het 
personeel vallend onder uurrooster 7.6. jaarlijks 80 uren inhaalrust. Aangezien meer 
prestaties geleverd worden dan 30,4 uur per week, krijgt het personeel vallend onder 
uurroosters 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. en 7.5. jaarlijks 64 uren inhaalrust. 
 
Uurrooster 7.1 (geen prestaties op maandag) 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Woensdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Donderdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Vrijdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 
Uurrooster 7.2. (geen prestaties op dinsdag) 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Woensdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Donderdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Vrijdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 



Arbeidsreglement Gemeente Wellen – goedgekeurd bij GR-besluit van 31.10.2003, 
 aangepast bij GR-besluit van 29.01.2004, 27.01.2012, 31.03.2015, 27.03.2015 en 26.02.2016 

12 

Uurrooster 7.3 (geen prestaties op woensdag) 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Donderdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Vrijdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 
Uurrooster 7.4 (geen prestaties op donderdag) 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Woensdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Vrijdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 
Uurrooster 7.5 (geen prestaties op vrijdag) 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Woensdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Donderdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 
Uurrooster 7.6. (geen prestaties op vrijdag bij aanstelling van 30/38) 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Woensdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Donderdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 
Om 9.00 uur is 15 minuten schafttijd (te nemen op de plaats van het werk) voorzien die 
beschouwd wordt als zijnde gewerkte uren.  
 
Uurrooster 8 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 Het personeel van de Technisch Uitvoerende Dienst, verzamelend te Overbroekstraat 6A 
in 3830 Wellen, dat halftijdse (1/2) arbeidsprestaties verricht. 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor deze personeelsleden 20 uur effectief, volgens 
onderstaand uurrooster. Aangezien meer prestaties geleverd worden dan 19 uur per week, 
heeft het personeel recht op jaarlijks 40 uren inhaalrust.  Er zijn drie uurroosters mogelijk : 
 
Uurrooster 8.1. 
-  De ene week : 

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Woensdag 8.00 12.00 12.30 16.30 
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-   De andere week :  

 Aanvang Einde Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 12.30 16.30 

Dinsdag 8.00 12.00 12.30 16.30 

 
Uuroosters 8.2. 

 Aanvang Einde 

Maandag 8.00 12.00 

Dinsdag 8.00 12.00 

Woensdag 8.00 12.00 

Donderdag 8.00 12.00 

Vrijdag 8.00 12.00 

 
Uurrooster 8.3. 

 Aanvang Einde 

Maandag 12.30 16.30 

Dinsdag 12.30 16.30 

Woensdag 12.30 16.30 

Donderdag 12.30 16.30 

Vrijdag 12.30 16.30 

 
Om 9.00 uur is 15 minuten schafttijd (te nemen op de plaats van het werk) voorzien die 
beschouwd wordt als zijnde gewerkte uren.  
 
Uurrooster 9 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 De sportfunctionaris, werkzaam in het gemeentehuis, Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen en 
Sporthal De Bloken, Kortestraat 15 te 3830 Wellen.  

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid  40 uur effectief. Aangezien meer 
prestaties geleverd worden dan 38 uur per week, heeft het personeel recht op jaarlijks 80 
uren inhaalrust.  Ze heeft zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen 
wanneer ze hun arbeidsprestaties aanvatten of wanneer ze de arbeid stopzetten, volgens 
onderstaand uurrooster. 
 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

 
Van maandag tot vrijdag is er een verplichte rusttijd voorzien van minimum 30 minuten en 
maximum 90 minuten, vrij te nemen tussen 12.00 uur en 13.30 uur. Om na te gaan of werk- 
en rusttijden worden nageleefd dient de sportfunctionaris gebruik te maken van een 
prestatieblad dat melding maakt van naam, voornaam, data van gewerkte dagen, begin- en 
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einduur in voor- en namiddag, totaal aantal gepresteerde uren per dag en per week en 
handtekening van het personeelslid. Dit prestatieblad moet wekelijks worden ingediend ter 
controle bij de gemeentesecretaris. 
 
 
Uurrooster 10 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 Het onderhoudspersoneel werkzaam in de bibliotheek/ontmoetingscentrum, te 
Dorpsplein 12 in 3830 Wellen dat halftijds (1/2) arbeidsprestaties levert. (uurrooster 
10.1.) 

 Het onderhoudspersoneel werkzaam in het jeugdheem De Reynaert, te Bampstraat 11a 
in 3830 Wellen dat halftijds (1/2) arbeidsprestaties levert. (uurrooster 10.2.) 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor deze personeelsleden  20 uur effectief. Aangezien 
meer prestaties geleverd worden dan 19 uur per week, hebben deze personeelsleden recht 
op jaarlijks 48 uren inhaalrust. 
Ze hebben zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen wanneer ze hun 
arbeid aanvatten of stopzetten, volgens onderstaande uurroosters :  
 
Uurrooster 10.1. 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30 – 9.00 uur  12.00 – 13.00 uur 

Dinsdag 7.30 – 9.00 uur 11.00 uur  

Woensdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.00 uur 

Donderdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.00 uur 

Vrijdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.00 uur 

 
Uurrooster 10.2. 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30 – 9.00 uur  12.00 – 13.00 uur 

Dinsdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.00 uur 

Woensdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.00 uur 

Donderdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.00 uur 

Vrijdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.00 uur 

 
Om na te gaan of werk- en rusttijden worden nageleefd dient gebruik te worden gemaakt van 
een prestatieblad dat melding maakt van naam, voornaam, data van gewerkte dagen, begin- 
en einduur in voor- en namiddag, totaal aantal gepresteerde uren per dag en per week en 
handtekening van het personeelslid.  Dit prestatieblad moet wekelijks worden ingediend ter 
controle bij de gemeentesecretaris. 
 
Uurrooster 11  
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 Het onderhoudspersoneel werkzaam in de sportzaal De Bloken, Kortestraat 15, 3830 
Wellen en in de feestzaal De Meersche, Molenstraat 3 te 3830 Wellen dat halftijds (1/2) 
arbeidsprestaties levert. 
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De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid  20 uur effectief. Aangezien meer 
prestaties geleverd worden dan 19 uur per week, heeft het personeel recht op jaarlijks 48 
uren inhaalrust. 
Ze hebben zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen wanneer ze hun 
arbeid aanvatten of stopzetten, volgens onderstaande uurroosters:  
 

 Aanvang Einde 

Maandag 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00 

Dinsdag 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00 

Woensdag 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00 

Donderdag 6.00 - 8.00 10.00 - 12.00 

Vrijdag 6.00  - 8.00 10.00 - 12.00 

 
Om na te gaan of werk- en rusttijden worden nageleefd, dient gebruik te worden gemaakt van 
een prestatieblad dat melding maakt van naam, voornaam, data van gewerkte dagen, begin- 
en einduur in voor- en namiddag, totaal aantal gepresteerde uren per dag en per week en 
handtekening van het personeelslid.  Dit prestatieblad moet wekelijks worden ingediend ter 
controle bij de gemeentesecretaris. 
 
Uurrooster 12 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 De bibliothecaris, werkzaam in de bibliotheek te Dorpsplein 12, 3830 Wellen.  
 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid  38 uur effectief. Ze heeft zelf de 
mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen wanneer ze haar arbeidsprestaties 
aanvat of wanneer ze de arbeid stopzet volgens onderstaand uurrooster : 
 
Uurrooster geldig gedurende drie achtereenvolgende weken : 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 22.00 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 19.00 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 16.00. – 17.30 uur 

 
De vierde week worden de prestaties geleverd volgens onderstaand uurrooster : 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30. – 9.00 uur 16.00 – 22.00 uur 

Dinsdag 7.30. – 9.00 uur 16.00 – 17.30 uur 

Woensdag 7.30. – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Donderdag 7.30. – 9.00 uur 16.00 – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30. – 9.00 uur 16.00 – 17.30 uur 

Zaterdag 7.30.- 10.00 uur 12.00 – 14.00 uur 

 
Van maandag tot vrijdag (behalve om de vier weken op woensdag) is er een verplichte rusttijd 
voorzien van minimum 30 minuten en maximum 90 minuten, vrij te nemen tussen 12.00 uur 



Arbeidsreglement Gemeente Wellen – goedgekeurd bij GR-besluit van 31.10.2003, 
 aangepast bij GR-besluit van 29.01.2004, 27.01.2012, 31.03.2015, 27.03.2015 en 26.02.2016 

16 

en 13.30 uur. Indien er meer dan 6 uur aaneensluitend gepresteerd wordt, is er een 
facultatieve rusttijd van minimum 30 minuten en maximum 90 minuten voorzien.   
Om na te gaan of werk- en rusttijden worden nageleefd, dient gebruik te worden gemaakt van 
een prestatieblad dat melding maakt van naam, voornaam, data van gewerkte dagen, begin- 
en einduur in voor- en namiddag, totaal aantal gepresteerde uren per dag en per week en 
handtekening van het personeelslid.  Dit prestatieblad moet maandelijks worden ingediend 
ter controle bij de gemeentesecretaris. 
 
Uurrooster 13 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 De bibliotheekassistent 1, werkzaam in de bibliotheek te Dorpsplein 12, 3830 Wellen. 
 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid  12,5 uur. Zij heeft echter zelf de 
mogelijkheid om binnen de glijdende uren, te beslissen wanneer zij haar arbeidsprestaties 
aanvat of wanneer zij de arbeid stopzet, volgens onderstaande uurroosters die mekaar 
afwisselen van week tot week :  
 
De ene week : 

 Aanvang Einde 

Maandag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Woensdag 12.00 – 14.00 uur 16.00 – 19.00 uur 

Vrijdag 16.00 – 18.00 uur 20.00 – 22.00 uur 

 
De andere week :  

 Aanvang Aanvang 

Maandag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

vrijdag 16.00 – 18.00 uur 20.00 – 22.00 uur 

Zaterdag 7.30 – 10.00 uur 12.00 – 14.00 uur 

 
Indien er meer dan 6 uur aaneensluitend gepresteerd wordt is er een facultatieve rusttijd van 
minimum 30 minuten en maximum 90 minuten voorzien.  Om na te gaan of werk- en rusttijden 
worden nageleefd dient gebruik te worden gemaakt van een prestatieblad dat melding maakt 
van naam, voornaam, data van gewerkte dagen, begin- en einduur in voor- en namiddag, 
totaal aantal gepresteerde uren per dag en per week en handtekening van het personeelslid.  
Dit prestatieblad moet maandelijks worden ingediend ter controle bij de gemeentesecretaris. 
 
Uurrooster 14 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 De bibliotheek assistent 2, werkzaam in de bibliotheek te Dorpsplein 12, 3830 Wellen. 
 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid  10 uur effectief. Hij heeft echter 
zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen wanneer hij zijn 
arbeidsprestaties aanvat of wanneer hij de arbeid stopzet, volgens onderstaand uurrooster 
 
Uurrooster geldig gedurende drie achtereenvolgende weken : 

 Aanvang Einde 

Maandag 16.00 – 18.00 uur 20.00 – 22.00 uur 
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woensdag 7.30 – 10.00 uur 16.00 – 19.00 uur 

De vierde week worden de prestaties geleverd volgens onderstaand uurrooster :  

 Aanvang Einde 

Woensdag 7.30 – 10.00 uur 16.00 – 19.00 uur 

Zaterdag 7.30 – 10.00 uur 12.00 – 14.00 uur 

Indien er meer dan 6 uur aaneensluitend gepresteerd wordt, is er een facultatieve rusttijd van 
minimum 30 minuten en maximum 90 minuten voorzien.  Om na te gaan of werk- en rusttijden 
worden nageleefd dient gebruik te worden gemaakt van een prestatieblad dat melding maakt 
van naam, voornaam, data van gewerkte dagen, begin- en einduur in voor- en namiddag, 
totaal aantal gepresteerde uren per dag en per week en handtekening van het personeelslid.  
Dit prestatieblad moet maandelijks worden ingediend ter controle bij de gemeentesecretaris. 
 
Uurrooster 15 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 Het collectieverzorgend bibliotheekpersoneel, werkzaam in de bibliotheek te Dorpsplein 
12, 3830 Wellen. 

 
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeel 5 uur effectief. Zij heeft echter zelf de 
mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen wanneer zij haar arbeidsprestaties 
stopzet, volgens onderstaand uurrooster 
 
Deze prestaties worden als volgt geleverd : 
 

 Aanvang Einde 

Dinsdag 11.00 uur 16.00 – 17.30 uur 

  
Indien er meer dan 5 uur aaneensluitend gepresteerd wordt is er een facultatieve rusttijd van 
minimum 30 minuten en maximum 90 minuten voorzien.  Om na te gaan of werk- en rusttijden 
worden nageleefd dient gebruik te worden gemaakt van een prestatieblad dat melding maakt 
van naam, voornaam, data van gewerkte dagen, begin- en einduur in voor- en namiddag, 
totaal aantal gepresteerde uren per dag en per week en handtekening van het personeelslid.  
Dit prestatieblad moet maandelijks worden ingediend ter controle bij de gemeentesecretaris. 
 
Uurrooster 16 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 

 Het personeel van de ondersteunende diensten dat deeltijds (22/38) arbeidsprestaties 
verricht en instaat voor het onderhoud van het gemeentehuis (Dorpsstraat 25 te 3830 
Wellen) en de gebouwen van de Technisch Uitvoerende Dienst (Overbroekstraat 6A te 
3830 Wellen) Zij heeft echter de mogelijkheid om (behoudens op woensdagmiddag) 
binnen de glijdende uren te beslissen wanneer zij de arbeidsprestaties aanvat of stopzet, 
volgens onderstaande uurrooster :   
 

Deze prestaties worden als volgt geleverd:  
 

 Aanvang  Einde 

Maandag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Dinsdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 
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Woensdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Donderdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

Vrijdag 7.30 – 9.00 uur 12.00 – 13.30 uur 

 
Om na te gaan of werk- en rusttijden worden nageleefd, dient gebruik te worden gemaakt van 
een prikklok waarvan de prestatiegegevens maandelijks worden gecontroleerd door de 
gemeentesecretaris. Wie ’s ochtends na 9.00 uur intikt of ’s middags na 13.30 uur krijgt telkens 
10 minuten straftijd. 
 
Uurrooster 17 
Vallen onder toepassing van dit uurrooster : 
De gemeenschapswacht. De wekelijkse arbeidsduur bedraagt voor dit personeelslid  38 uur 
effectief. Hij heeft echter zelf de mogelijkheid om binnen de glijdende uren te beslissen 
wanneer hij zijn arbeidsprestaties aanvat of wanneer hij de arbeid stopzet, volgens 
onderstaand uurrooster: 
 

 Aanvang  Einde 

Maandag 7.30 – 8.30 uur 16.00 – 17.30 uur 

Dinsdag 7.30 – 8.30 uur 16.00 – 17.30 uur 

Woensdag 7.30 – 8.30 uur 16.00 – 17.30 uur 

Donderdag 7.30 – 8.30 uur 16.00 – 17.30 uur 

Vrijdag 7.30 – 8.30 uur 16.00 – 17.30 uur 

 
 
 

B. Uurroosters van toepassing in de maanden juli en augustus 

 
In de maanden juli en augustus blijven alle uurroosters vermeld onder punt A van dit artikel 
van toepassing behoudens volgende aanpassingen : 
 

1. Voor de uurroosters 1, 2, 3, 4, 5 en 12:  

 Het werk wordt op alle dagen aangevat tussen 7.00 uur en 9.00 uur (glijdende uren) 
i.p.v. 7.30 uur en 9.00 uur.  

 Het werk kan op dinsdag en donderdag verlaten worden tussen 12.00 uur en 13.30 uur 
i.p.v. tussen 16.00 uur en 17.30 uur, waardoor de namiddagprestaties komen te vervallen.  
Indien toch namiddagprestaties worden geleverd na 13.30 uur dan is er een verplichte 
middagpauze van 30 minuten.  

 
2. Voor de uurroosters 6, 7 en 8:  

 Het werk wordt op alle dagen aangevat om 6.00 uur i.p.v. 8.00 uur en verlaten om 13.30 
uur i.p.v. 12.00 uur.  De namiddagprestaties van het normale uurrooster komen te 
vervallen.  Een rustpauze van 30 minuten is voorzien tussen 10.00 uur en 10.30 uur (te 
nemen op de plaats van het werk).    

 
Voor de uurroosters 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 en 17 blijven de uurroosters vermeldt onder punt 
A. behouden.  
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De personeelsleden vallend onder de uurroosters 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16  
krijgen voor het begin van de maand juli, 24 uren startpremie toegekend via de prikklok, wat 
betreft de voltijdse personeelsleden (proportioneel verminderd voor deeltijdse 
personeelsleden). 
 
Artikel 7 – Prestaties op zaterdag, zondag en avondprestaties 
Buiten de in artikel 6 voorziene uurroosters wordt er niet gewerkt, behalve : 

 In geval van verplichte terugroepingen (zie artikel 9) 

 De gemeentesecretaris en gemeenteontvanger in functie van de noodwendigheden van 
de dienst.  De prestaties zijn variabel.  

 Het personeel vallend onder toepassing van de uurroosters 2 (controleur van werken) en 
9 (sportambtenaar) en het onderhoudspersoneel vallend onder toepassing van de  
uurroosters 2, 3, 4, 5, 10, 11 en 16.  Dit kan alleen in functie van de noodwendigheden van 
dienst wegens bewakings-, toezicht en wachtdiensten (sportmanifestaties, opening 
openluchtzwembad, verzorgen van recepties, onderhoudstaken, dringende 
toezichtstaken) en alleen wanneer dit (behoudens noodgevallen) minstens één week op 
voorhand is meegedeeld aan de betrokken personeelsleden door de gemeentesecretaris 
of het diensthoofd. De prestaties zijn dan variabel.  De gepresteerde uren worden 
beschouwd als overuren (zie artikel 8).  

 Het personeel vallend onder de uurroosters 2, 3, 4, 5,  12, 13 en  14 in functie van voor de 
dienst noodzakelijke avond- of weekendvergaderingen.  

 Het personeel vallend onder toepassing van de uurroosters 6, 7 en 8 (personeel Technisch 
Uitvoerende Dienst) dat wordt ingezet bij de opening van het containerpark (bewaking en 
toezicht) en alleen wanneer dit minstens één week op voorhand is meegedeeld aan de 
betrokken personeelsleden door de gemeentesecretaris of het diensthoofd.  De prestaties 
worden geleverd op zaterdag tussen 9.00 uur en 14.00 uur en worden beschouwd als 
overuren (zie artikel 8).   

 
Artikel 8 – Overuren en onregelmatige prestaties 
 
Overuren 
Voor zowel administratief als voor het technisch personeel wordt onder overuren verstaan, 
de uitzonderlijke prestaties geleverd buiten de (glijdende) uurroosters zoals vermeld onder 
artikel 6 van dit arbeidsreglement.  Personeelsleden vallend onder uurrooster 1 kunnen geen 
overuren maken.  Overuren kunnen uitsluitend worden gepresteerd in geval van 
uitdrukkelijke toelating door de gemeentesecretaris.  De gepresteerde overuren worden 
geregistreerd en moeten worden aangetoond op dezelfde wijze (prikklok of prestatieblad) als 
de gewone arbeidsprestaties. 
 
De gepresteerde overuren worden gecompenseerd aan 100 % binnen de termijn van 4 
maanden. Als over een periode van 4 maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38  uur 
per week voor voltijdse prestaties of dan de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis bij 
deeltijdse prestaties, wordt aan het personeelslid bovenop het uursalaris extra inhaalrust 
toegekend. De extra inhaalrust bedraagt voor alle niveaus behalve voor niveau A een toeslag 
van 25 % per uur voor overuren op weekdagen tussen 6 en 22 uur. Aan het personeelslid van 
niveau A wordt voor elk overuur een uursalaris uitbetaald als over een periode van 4 maanden 
de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38 uur per week voor voltijdse prestaties of dan de 
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gewone arbeidstijdregeling op weekbasis bij deeltijdse prestaties. 
 
Onregelmatige prestaties 
Deze afdeling is niet van toepassing op: 
1° de gemeentesecretaris en de financieel beheerder; 
2° de personeelsleden van het niveau A. 
 
De personeelsleden die wel behoren tot het toepassingsgebied, worden onderverdeeld in 3 
categorieën: 

 
Categorie A:  Het personeel werkt in het systeem van de vijfdagenweek met een werkweek 
van maximum 38 uren, en naargelang de dienst met een specifiek uurrooster waarbij men in 
principe niet werkt op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 

 
Categorie B:  Het personeel werkt in het systeem van de vijfdagenweek met een werkweek 
van maximum 38 uren, waarbij men in principe niet werkt op feestdagen, maar wel op 
zaterdag, met name de personeelsleden van het containerpark en de gemeenschapswacht. 

 
Categorie C:  Het personeel werkt in het systeem van de vijfdagenweek of de 
zesdagenweek met een werkweek van maximum 38 uren, waarbij men in principe niet werkt 
op feestdagen, maar wel op bepaalde zaterdagen, met name het bibliotheekpersoneel.   

 
Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het personeelslid dat 
behoort tot categorie A en dat op vraag van de hiërarchische verantwoordelijke 
onregelmatige prestaties levert:  
 

1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur: één kwartier extra inhaalrust 
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een reglementaire feestdag: 
één uur extra inhaalrust 
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag: één halfuur extra inhaalrust 

 
Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het personeelslid dat 
behoort tot categorie B:  

 
1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur: één kwartier extra inhaalrust 
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een reglementaire feestdag: 
één uur extra inhaalrust 
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag: een toeslag op het uursalaris die 

gelijk is aan 25% van het uursalaris 
 
Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidstijdwetgeving krijgt het personeelslid dat 
behoort tot categorie C:  

 
1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur: één kwartier extra inhaalrust 
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een reglementaire feestdag: 
één uur extra inhaalrust 
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3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag geleverd tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek: een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 25% van het uursalaris 
 
De extra inhaalrust bij nachtprestaties is niet cumuleerbaar met de extra inhaalrust voor 
prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 
 
Artikel 9 – Terugroepingen 
Het personeelslid dat onvoorzien buiten zijn arbeidstijdregeling opgeroepen wordt voor een 
dringend werk ontvangt, per oproep, een verstoringstoelage. De verstoringstoelage bedraagt 
vier keer het uurloon. 
 
Als berekeningsbasis voor het uurloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de 
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie of de 
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering.  
 
De verstoringstoelage kan gecumuleerd worden met de extra inhaalrust voor onregelmatige 
prestaties. 
 
Personeelsleden kunnen alleen teruggeroepen worden door de gemeentesecretaris, 
diensthoofden of door de burgemeester.  
 
 
III. JAARKALENDER 
 
Art. 10 - Feestdagen      
De regeling inzake feestdagen wordt geregeld in artikel 261 van de Rechtspositieregeling. 
 
Het personeelslid heeft recht op: 

 11 wettelijk betaalde feestdagen : 1 januari, Paasmaandag, O.L.H - Hemelvaart, 1 mei, 
Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 en 11 november en 25 december. 

 3 bijkomende betaalde feestdagen : 2 en 15 november, 26 december. 

 1 gemeentelijke feestdag : de maandag volgend op Sint Jan kermis in de maand juni.  
 
Als een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag wordt deze dag vervangen door 
een andere dag, die bepaald wordt door de gemeenteraad.  
 
Als een personeelslid moet werken op een feestdag krijgt hij ter compensatie een extra vrije 
dag, die betaald wordt, en mag worden opgenomen zoals de jaarlijkse vakantiedagen. 
 
Art. 11 - Vakantieverlof 
De regeling inzake vakantieverlof wordt geregeld in artikel 258 en 259 van de 
Rechtspositieregeling. 
 
Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op volgend aantal werkdagen betaalde 
vakantie voor een volledig dienstjaar. 
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Leeftijd Jaarlijks verlof  

Minder dan 45 jaar 30 

Vanaf 45 jaar 31 

Vanaf 50 jaar 32 

Vanaf 60 jaar 33 

Vanaf 61 jaar 34 

Vanaf 62 jaar 35 

 
De opbouw van vakantiedagen verschilt naargelang het om wettelijke of bijkomende 
vakantiedagen gaat. Met wettelijke vakantiedagen worden de twintig vakantiedagen 
bedoeld waarop een voltijds werkend personeelslid dat prestaties geleverd heeft over een 
volledig kalenderjaar, recht heeft. Met bijkomende vakantiedagen worden de 10 (minder 
dan 45 jaar), 11 (vanaf 45 jaar), 12 (vanaf 50 jaar), 13 (vanaf 60 jaar), 14 (vanaf 61 jaar) en 15 
(vanaf 62 jaar) vakantiedagen bedoeld waarop een voltijds werkend personeelslid dat 
prestaties geleverd heeft over een volledig kalenderjaar, recht heeft bovenop zijn wettelijke 
vakantie. 
 
Het is de leeftijd die het personeelslid bereikt in de loop van het kalenderjaar waarin het 
verlof wordt toegekend die voor deze berekening in aanmerking wordt genomen.   
 
De opbouw van de wettelijke vakantiedagen gebeurt als volgt voor de verschillende 
personeelscategorieën: 
 
a) de vast aangestelde statutaire personeelsleden: De wettelijke vakantiedagen worden 
opgebouwd op basis van effectieve prestaties in het lopende jaar. In toepassing van artikel 
177, Rechtpositieregeling Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 tellen 
periodes met recht op een wachtgeld mee als gelijkgestelde dagen voor de opbouw van het 
wettelijk vakantieverlof. 
 
b) de contractueel aangestelde personeelsleden, de op proef benoemde 
personeelsleden en sociaal tewerkgestelden (artikel 60’ers):  De wettelijke vakantiedagen 
worden opgebouwd op basis van de prestaties in het voorafgaande jaar. Met prestaties 
wordt bedoeld:  
- de effectief gewerkte dagen 
- de afwezigheidsdagen waarvoor de werkgever aan zijn werknemer een loon heeft betaald 
dat onderworpen is aan RSZ  
- afwezigheidsdagen die gelijkgesteld zijn met gewerkte dagen. 
 
De bijkomende vakantiedagen worden (voor alle personeelscategorieën) opgebouwd op 
basis van effectieve prestaties in het lopende jaar.  
 
Bij opname van vakantieverlof worden eerst de wettelijke vakantiedagen aangerekend en 
vervolgens, na uitputting van de wettelijke dagen, de bijkomende vakantiedagen. 
 
De niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen worden niet overgedragen naar het volgende 
vakantiejaar. In toepassing van artikel 9 van de Arbeidstijdwet worden de niet-opgenomen 
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wettelijke vakantiedagen niet vervangen door een financiële vergoeding, behalve in geval 
van einde van de arbeidsrelatie. 
 
Van de niet-opgenomen bijkomende vakantiedagen, kunnen er maximum vijf vakantiedagen 
(à rato van de prestaties) overgedragen worden tot uiterlijk 31 maart van het volgende 
kalenderjaar, datum waarop het nog openstaande saldo van rechtswege komt te vervallen. 
De niet opgenomen bijkomende vakantiedagen worden niet vervangen door een financiële 
vergoeding.  
 
De vakantiedagen kunnen in principe worden genomen naar keuze van het personeelslid. Zo 
het verlof gesplitst wordt, moet het een doorlopende periode van ten minste één week 
omvatten.   
 
Alle personeelsleden moeten hun vakantieverlof aanvragen bij het diensthoofd.  De arbeiders 
van de technisch uitvoerende dienst dienen hun vakantiedagen aan te vragen bij de controleur 
der werken.  
 
 
Het verlof dient : 
- uiterlijk de dag voordien te worden aangevraagd indien het verlof 0,5 of 1 dag bedraagt.  
- minstens een week op voorhand te worden aangevraagd indien het 2 tot 5 dagen bedraagt 
- uiterlijk eind april aangevraagd te worden indien het verlof van meer dan één week 

gedurende de maanden juni tot en met september betreft 
- minstens een maand op voorhand te worden aangevraagd indien het verlof meer dan een 

week bedraagt.  
Van deze minima kan alleen worden afgeweken in zoverre het de goede werking van de dienst 
niet in het gedrang brengt.  
 
Het personeelslid kan, in overleg met de gemeentesecretaris of zijn diensthoofd  en rekening 
houdend met de dienstnoodwendigheden zijn vakantie vrij kiezen.  Het verlof kan geweigerd 
worden omwille van de noodwendigheden van de dienst.  
 
Het personeelslid kan elk jaar maximum vier vakantiedagen opnemen zonder dat het 
dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren. 
 
Artikel 12  -  Andere verloven 
Buiten het vakantieverlof, heeft het personeel recht op verlof / dienstvrijstelling in de gevallen 
bepaald door de artikels 262 tot en met 265, 280 tot en met 321 ter van de 
Rechtspositieregeling. 
 
 
IV  ANDERE AFWEZIGHEDEN 
 
Artikel 13 – Ziekte of ongeval 
In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval moet het personeelslid de 
personeelsdienst (bij afwezigheid het diensthoofd of de gemeentesecretaris) zo snel mogelijk 
verwittigen en uiterlijk om 9.00 uur (13.00 uur voor wie in de namiddag komt werken en 
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uiterlijk 17.30 uur voor wie alleen op maandagavond komt werken).  Na raadpleging van de 
arts wordt onmiddellijk melding gedaan van de voorziene duur van de afwezigheid.  Indien de 
zieke werknemer op een andere woonplaats verblijft dan zijn gewone, dient hij dit aan de 
werkgever mee te delen. 
 
Elk personeelslid ontvangt een exemplaar van het ziekenboekje van de arbeidsgeneeskundige 
dienst dat dienst doet als doktersattestatie.  Dit ziekenboekje bestaat uit telkens  een attest, 
bestaande uit luik A, B en C. Per ziekteperiode moet het personeelslid de drie luikjes van het 
attest laten invullen door de behandelende geneesheer.  Het luik A moet uiterlijk binnen de 
48 uur worden afgeleverd bij de personeelsdienst van de gemeente. Het maakt melding van 
de arbeidsongeschiktheid, alsmede van de waarschijnlijke duur ervan, de plaats van verblijf 
tijdens de ziekte wanneer die verschilt van het door de werkgever gekende adres, en of het 
personeelslid zijn plaats van verblijf al dan niet mag verlaten. Enkel de attesten van het door 
het gemeentebestuur kosteloos ter beschikking gestelde ziekenboekje worden aanvaard. 
   
Behoudens in geval van overmacht kan het laattijdig bezorgen of overhandigen van het 
getuigschrift leiden tot het verlies van het recht op het loon dat de werkgever voor de dagen 
van arbeidsongeschiktheid voorafgaand aan de dag van afgifte of verzending van het 
getuigschrift zou verschuldigd geweest zijn, in geval de dagen van afwezigheid tijdig zouden 
gerechtvaardigd geweest zijn als afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. 
 
Het personeelslid mag niet weigeren een door de gemeente aangewezen en betaalde 
controlearts, die voldoet aan de bepalingen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de 
controlegeneeskunde, te ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken. Behoudens 
wanneer diegene die het geneeskundig getuigschrift aan het personeelslid heeft afgeleverd 
oordeelt dat zijn gezondheidstoestand hem niet toelaat zich naar een andere plaats te 
begeven, moet het  personeelslid zich bij de controlearts aanbieden als het daarom wordt 
verzocht.  
 
Het arbeidsongeschikte personeelslid dient zich ter beschikking te houden voor medische 
controle door een controle arts. Indien het personeelslid de woning mag verlaten en door de 
controlearts niet wordt aangetroffen in zijn woonplaats/verblijfplaats, dan zal de 
controlearts het personeelslid uitnodigen om zich aan te bieden op afspraak in het kabinet 
van de controlearts. Het personeelslid dient zich aan te bieden op deze afspraak. 
 
De richtlijnen inzake verwittiging, afleveren van een geneeskundig getuigschrift en 
controleverplichtingen gelden ook voor elke verlenging van ziektekrediet en bij herval. 
Bij herval binnen de 14 dagen volgend op het einde van de vorige arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte of ongeval, moet het medisch getuigschrift duidelijk vermelden of de nieuwe 
arbeidsongeschiktheid al dan niet te wijten is aan een andere ziekte. Vermeldt het medisch 
getuigschrift niets hieromtrent, dan gaat het bestuur er van uit dat het om herval gaat. 
 
Artikel 14 – Vertraging en voortijdig vertrek.  
Laattijdig toekomen, de arbeid onderbreken of voortijdig vertrekken, zijn niet toegelaten voor 
persoonlijke aangelegenheden die ook buiten de arbeidsuren geregeld kunnen worden.  Het 
personeelslid mag niet van zijn werk afwezig blijven zonder hiervoor vooraf toelating te 
hebben gevraagd aan de gemeentesecretaris.  Indien het personeelslid met geldige redenen 
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vooraf geen “vrijaf” kan vragen, dient hij de werkgever hiervan op de hoogte te brengen en 
zijn afwezigheid zo snel mogelijk te verantwoorden, uiterlijk binnen 2 werkdagen.   Het 
personeelslid dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig blijft van zijn werk, 
verliest het recht op loon voor de uren die hij niet presteerde cfr. de 
arbeidsovereenkomstenwet.  Hij kan bovendien sancties oplopen die voorzien worden in het 
arbeidsreglement.  Statutaire personeelsleden zijn onderhevig aan de bepalingen van 
hoofdstuk VI ‘Tucht’ van het gemeentedecreet. 
 
Ongerechtvaardigde afwezigheden van langer dan 48 uur, behoudens ingevolge overmacht, 
kunnen worden beschouwd als dringende reden die de beëindiging van de overeenkomst 
zonder opzegging of opzeggingsvergoeding rechtvaardigen.  Na een periode van 
ongerechtvaardigde afwezigheid kan het personeelslid slechts het werk hervatten nadat hij 
hiertoe formeel de toestemming van zijn werkgever of van diens afgevaardigde heeft 
gekregen.  Indien een personeelslid zich met vertraging aanbiedt of niet op zijn werk aankomt 
omwille van een feit dat zich voordeed op de weg naar zijn arbeidsplaats en dat los staat van 
zijn wil, moet hij hiervan onmiddellijk zijn werkgever verwittigen.  Hij moet de reden van zijn 
vertraging of van zijn afwezigheid melden.  Het recht op loon zal pas dan worden erkend nadat 
de werkgever de feiten heeft kunnen toetsen die het personeelslid aanhaalt. 
 
V. ORDE, HYGIËNE EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
Orde en verzorging 
 
Artikel 15 
Gezien het kader waarin de diensten gepresteerd worden, zullen de personeelsleden 
voldoende aandacht besteden aan hun persoonlijke hygiëne en uiterlijke verzorging. 
 
Artikel 16 
De werkgever kan eisen dat bepaalde personeelsleden, in kader van de uitoefening van hun 
functie, werkkledij dragen die hen ter beschikking wordt gesteld. Deze verplichting geldt enkel 
voor de uitoefening van hun taken binnen hun opdracht van het gemeentebestuur.  
 
Artikel 17 
Alle personeelsleden dienen zich zowel voor als tijdens de diensturen, evenals tijdens de 
onderbreking van de arbeidsdag, van alcoholhoudende dranken te onthouden, behoudens bij 
uitzonderlijke en door het diensthoofd toegestane gelegenheden. 
 
Veiligheid 
 
Artikel 18 
Personeelsleden zijn verplicht om alle individuele beschermingsmiddelen te gebruiken en de 
werkvoorschriften te volgen die voor de uitvoering van het werk vereist worden. 
 
Personeelsleden moeten ieder gevaar melden dat de veiligheid in het gedrang kan brengen en 
meteen de eerste maatregelen treffen. 
 
Artikel 19 
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Alle personeelsleden dienen het algemeen rookverbod na te leven dat van toepassing is op de 
werkplek. 
 
 
 
Artikel 20 
Iedere werknemer staat in voor het goed gebruik en onderhoud van de ter beschikking 
gestelde goederen, gereedschap en materialen. 
 
Artikel 21 
Iedere werknemer is zelf strafrechtelijk aansprakelijk wanneer hij een verkeersboete oploopt 
tijdens de uitvoering van het werk. Dit geldt zowel voor situaties waarin hij met de eigen 
wagen dienstverplaatsingen maakt als wanneer hij met een dienstwagen rijdt. Boetes die 
binnenkomen ten laste van het gemeentebestuur vanwege een gemaakte snelheids- of 
andere verkeersovertredingen met de dienstwagens, zullen zonder uitzondering 
teruggevorderd worden bij de werknemer die de snelheids- of verkeersovertreding gemaakt 
heeft. Ook wie een parkeerboete krijgt - met eigen wagen of dienstwagen -  zal dit zelf 
moeten betalen.   
 
 
VI. ARBEIDSGENEESKUNDIGE CONTROLE 
 
Artikel 22  
Ingevolge de overeenkomst nr. 8100885 met Idewe, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt zijn volgende 
personen onderworpen aan een periodiek geneeskundig onderzoek: 
1° personeelsleden jonger dan 21 jaar; 
2° de blootgestelde personeelsleden aan het risico voor beroepsziekten; 
3° de veiligheidsfuncties; 
4° de personen die rechtstreeks in contact komen met voedingswaren. 
 
Elk personeelslid dat wordt aangeworven dient een medisch onderzoek te ondergaan dat de 
geschiktheid aantoont voor de uitoefening van zijn functie. Het medisch onderzoek wordt 
georganiseerd voor de indiensttreding van het kandidaat personeelslid. 
 
Alle personeelsleden moeten zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens 
deze georganiseerd worden volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen. 
 
Een personeelslid dat meer dan 30 kalenderdagen afwezig was wegens ziekte of ongeval, 
dient in te gaan op de uitnodiging tot het medisch werkhervattingsonderzoek dat binnen de 
8 dagen na de hervatting dient te gebeuren. 
 
 
VII. BETALING VAN HET LOON 
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Artikel 23 - Loon 
De elementen die de basis vormen voor de berekening van het loon staan vermeld op de 
individuele rekening.  De vaststelling van het loon of de wedde gebeurt op basis van art. 178 
t.e.m. 191 van de Rechtspositieregeling. 
 
Al het personeel wordt bezoldigd per maand. De uitbetaling van het loon voor de statutaire 
personeelsleden gebeurt uiterlijk de vierde werkdag van de maand (tenzij dit onmogelijk is 
door oorzaken buiten de wil van de gemeente) en gebeurt vooruit à rato van 1/12 van de 
jaarwedde.    
De contractuele personeelsleden worden betaald uiterlijk de vierde werkdag na het afsluiten 
van de maand waarop de betaalperiode betrekking heeft (tenzij dit onmogelijk is door 
oorzaken buiten de wil van de gemeente). 
 
Het loon wordt, mits schriftelijke instemming van het personeelslid, betaald in giraal geld via 
overschrijving op een bank- of postchequerekening waarvan het nummer door het 
personeelslid bekend wordt gemaakt (postassignatie, circulaire cheque of van hand tot hand 
op schriftelijk  verzoek van de werknemer). 
 
Ieder personeelslid ontvangt maandelijks een loonbriefje waarop de weddenberekening van 
het uitgekeerde loon wordt weergegeven.  Bij betwistingen dient het personeelslid schriftelijk 
en in principe binnen de acht werkdagen na ontvangst van de loonstrook, een klacht in te 
dienen bij de gemeentesecretaris.   
 
Het personeel kan terecht bij de personeelsdienst voor een persoonlijke toelichting met 
betrekking tot zijn/haar individuele weddeberekening. 
 
Artikel 24 – Inhoudingen 
Uitsluitend de volgende inhoudingen kunnen op het loon verricht worden : 
 

 inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale 
zekerheid en de bepalingen op basis van bijzondere overeenkomsten inzake de 
aanvullende voordelen van de sociale zekerheid 

 de werknemersbijdragen bij de uitkering van maaltijdcheques 

 boetes opgelegd krachtens het arbeidsreglement 

 uitkeringen en schadevergoedingen die toe te schrijven zijn aan de aansprakelijkheid van 
het personeelslid 

 de voorschotten in geld op loon dat nog werd verdiend, uitbetaald door de werkgever 

 de borgsom ter garantie van de uitvoering van de verplichtingen van de werknemer  

 het personeelslid kan, schriftelijk, verzoeken om bijkomende of verhoogde afhoudingen.  
 
De fiscale en sociale inhoudingen gebeuren op het brutoloon, vooraf en zonder enige 
beperking.  De andere inhoudingen (onder meer de werknemersbijdrage voor de 
maaltijdcheques) worden daarna ingehouden en mogen niet meer bedragen dan 1/5e van het 
contante nettoloon dat bij elke uitbetaling verschuldigd is. 
 
Loonbeslag of loonoverdracht wordt uitgeoefend op basis van de voorwaarden en grenzen die 
voorzien zijn door de Wet van 12 april 1965 en het Gerechtelijk Wetboek. 
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VIII. PREVENTIEDIENST ‘VEILIGHEID EN BESCHERMING OP HET WERK’ 
 
Artikel 25 - Preventieadviseur 
De preventieadviseur verleent advies aan het bestuur, zowel preventief als na klachten of 
bezwaren. 
Waar gevaren zich voordoen, inherent aan het bestuur en waarvoor bijzondere 
veiligheidsvoorschriften- of maatregelen noodzakelijk zijn, geeft de preventieadviseur de 
nodige richtlijnen en instructies. 
 
 Artikel 26 - Arbeids(weg)ongeval 
De preventie of schadevergoeding van arbeids(weg)ongevallen wordt beheerst door de wet 
van 03.07.1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen van op de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector. 
 
Het personeelslid dat slachtoffer is van een arbeids(weg)ongeval is vrij een dokter, 
apotheker of verzorgingsinstelling te kiezen. 
Ieder arbeidsongeval dient onmiddellijk aan het diensthoofd gemeld te worden, ook al heeft 
dit ongeval geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg. 
 
Het diensthoofd meldt ieder arbeidsongeval onmiddellijk bij de preventieadviseur en bij de 
secretaris. 
Aangiftes van arbeidsongevallen gebeuren onmiddellijk door het secretariaat. 
 
Artikel 27 - EHBO 
Bij een ongeval op het werk, bevindt de verbanddoos zich : 
- Technisch Uitvoerende dienst: bevestigd aan de muur van de gang (+ in het bureau van de 

ploegbaas)  
- Gemeentehuis: in het bureau van het hoofd van de technische dienst  
- Bibliotheek: aan de balie van de bibliotheek 
- Openluchtzwembad Maupertuus: in het wachterslokaal 
- Jeugdheem de Reynaert: bevestigd aan de muur van de keuken 
- Sporthal: in de cafetaria 
- Zaal de Meersche: in de kast achter de toog 
 
De verantwoordelijken voor de eerste hulp bij ongevallen zijn de heren Patrick Haling (0496 – 
76 98 12), Stefan Grosemans (0479 – 95 41 42) en Ronny Vanschoenwinkel (012 – 67 07 14) 
Patrick Haling en Stefan Grosemans zijn ook te bereiken op de Technisch Uitvoerende Dienst, 
Overbroekstraat 6A te Wellen, Tel 012/67.22.04.  
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IX. PSYCHOSOCIALE RISICO’S 

PROCEDURE VOOR PSYCHOSOCIALE RISICO’S  

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op 
het werk 

Artikel 28 - Doel 

Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene wijze om 
psychosociale risico’s te beheersen aan. 

  

Artikel 29 - Definities 

Afkortingen 
- Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: ongewenst grensoverschrijdend 

gedrag op het werk: OGGW 
- Preventieadviseur psychosociale aspecten: PAPS 
- Vertrouwenspersoon: VP 
- Arbeidsgeneesheer: AG 
- Interne preventieadviseur veiligheid: IPA 
- Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: EDPBW 

Psychosociaal risico 
- Een psychosociaal risico is 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. 

- De psychosociale risico’s moeten gaan om situaties die objectief gezien een gevaar 
inhouden, de subjectieve ervaring van de individuele werknemer is niet doorslaggevend. 
Als een situatie als normaal kan beschouwd worden, kan de werkgever niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor het leed van de werknemer, al beleeft hij de 
situatie negatief volgens zijn persoonlijke subjectiviteit en gevoeligheid. 

- Bovendien betreft het enkel de elementen waarop de werkgever impact heeft. Hij moet 
de mogelijkheid hebben om in te werken op het gevaar en de factoren die bijdragen tot 
de schade. Zo heeft de werkgever geen impact op de oorzaak van een relationeel 
probleem tussen werknemers met een oorsprong in de privésfeer of op de atypische 
persoonlijkheid van een werknemer. Hij heeft echter wel een impact op de gevolgen die 
deze elementen met zich kunnen meebrengen voor het werk. 

- Binnen het risico op gezondheidsschade onderscheiden we risico’s die te maken hebben 
met pesterijen, geweld, ongewenst seksueel gedrag en risico’s die te maken hebben met 
zaken als stress, burnout en conflicten. 

Geweld 
Elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop deze afdeling 
van toepassing is psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van 
het werk. 
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Pesterijen 
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 werknemer of een andere persoon waarop deze 
afdeling van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn 
betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid verband 
houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, 
politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale 
afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 
afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderexpressie en genderidentiteit.  

Ongewenst seksueel gedrag 
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. 
 

Artikel 30 - Informele en formele procedure 
 

Informeel verzoek / informele interventie 
- De essentie van de informele procedure is: een onderlinge oplossing zoeken voor 

psychosociale risico’s in de werksituatie. 
- De informele procedure kan in vertrouwelijkheid ten opzichte van de werkgever / 

leidinggevende verlopen zonder dat deze er weet van heeft of tussenkomt. 
- Indien de werkgever of een leidinggevende ook op de hoogte is van het probleem, 

dan zal de VP of de PAPS bespreken in welke mate overleg met de WG nodig is om 
een sereen kader te scheppen voor een interventie. 
 

- Overleg om een sereen kader te scheppen voor een informeel proces kan gaan over 
verschillende zaken:  
o Afspraken maken over hoe de werkgever / leidinggevende zich zal opstellen om 

een onderlinge oplossing een kans te geven en zodoende de oplossing beter en 
duurzamer te maken dan een opgelegde oplossing door de werkgever. 

o Afspraken maken of en hoe de werkgever / leidinggevende feedback zal krijgen 
over de uitkomst van de informele interventie.  

o Het kan in bepaalde gevallen nodig zijn om in overleg met de werkgever na de 
informele interventie de oplossing die de partijen overeenkwamen, mee uit te 
voeren. In dit geval zal er ook informatie moeten meegedeeld worden aan de 
werkgever, opdat het akkoord en de afspraken door hem zou kunnen 
geconcretiseerd worden.  

o De mate van formalisering van de afspraken kan wisselen naargelang het geval: 
mondelinge afspraken, afspraken die bewaard worden binnen het vertrouwelijk 
systeem van functioneringsgesprekken, afspraken binnen een systeem van 
evaluatiegesprekken, afspraken binnen een systeem van coachend leiderschap. 
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Formeel verzoek / formele interventie 
- De essentie van een formeel verzoek is dat een werknemer zich op schriftelijke wijze, 

via een bijzondere procedure, tot de werkgever richt en hem vraagt om tussen te 
komen bij een psychosociaal risico. 

- De essentie van de formele interventie van de PAPS is de werkgever, die 
verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers, na analyse 
in te lichten over de risico’s die aanwezig zijn en hem advies te verstrekken over de 
maatregelen die kunnen getroffen worden om gezondheidsschade te voorkomen. 

- Binnen de formele interventie kan eveneens met oplossingsgericht overleg en 
bemiddeling worden gewerkt, waarvan verslag in het adviesrapport aan de werkgever 
wordt gegeven. 

- Bij pesterijen, geweld , ongewenst seksueel gedrag kan het om ernstige feiten gaan 
die ook strafrechtelijk kunnen vervolgd worden of met tuchtprocedures kunnen 
gesanctioneerd worden. Maar ze zijn ook een risico op schade voor de gezondheid en 
de veiligheid. Enkel op dat aspect zijn de welzijnsprocedures gericht. 

- De PAPS voert in een formele interventie geen strafonderzoek uit met voorstellen van 
strafsanctie, dat komt enkel aan de rechtbank toe. Evenmin voert hij een 
tuchtonderzoek uit met voorstellen van tuchtstraffen, dat komt enkel aan de 
werkgever toe.  

Verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter 
Dit verzoek tot interventie heeft meer betrekking op een organisatorisch probleem 
dan op een individueel probleem en meer dan één persoon loopt risico op schade. 

Toepassingsgebied 

- De procedures voor psychosociale risico’s zijn van toepassing voor iedere werknemer die 
meent hinder of schade te ondervinden van psychosociale risico’s of die schade wil 
voorkomen.  

- De procedures zijn ook van toepassing op derden die werk verrichten in de onderneming, 
onder bepaalde voorwaarden. 

- Bij OGGW vanwege derden kan een werknemer een verklaring laten opnemen in een 
register ‘Ongewenste feiten vanwege derden’ dat wordt bijgehouden door de VP of IPA. 

Artikel 31 - Beginselverklaring over de algemene wijze van omgaan met psychosociale 
risico’s 

- Onze onderneming waardeert een verscheidenheid aan werknemers en streeft naar 
werken in een sfeer van welzijn. Deze sfeer bereiken we als alle werknemers beleefd 
en respectvol met elkaar omgaan. Wij verwachten dat ieder zich daarvoor inzet en 
OGGW achterwege laat. We roepen op om dit gedrag bij anderen niet aan te moedigen 
of te tolereren maar om het aan te pakken en op te lossen. Ook kleinere conflicten 
worden constructief aangepakt en zo snel mogelijk opgelost. 

- Ieder zet zich in om situaties aan te pakken die kunnen leiden tot stress of burnout. 
- De werkgever engageert zich, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, passende 

preventiemaatregelen te nemen om de psychosociale risico's op het werk te 
voorkomen, om de schade te voorkomen of om ze te beperken. 

- De werkgever engageert zich om voorafgaand aan de bijzondere procedures zelf actie 
te ondernemen. 
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- Hij kan de partijen de kans geven om onderling nog iets op te lossen. 
- Hij kan er voor kiezen om samen met de partijen tot een onderlinge oplossing te 

komen en de afspraken daarover informeel of geformaliseerd op te volgen.  
- Hij kan opteren om een risicoanalyse te laten uitvoeren. 
- Hij kan opteren om een PAPS een situatie te laten analyseren en daarover advies 

uit te brengen. 
- Hij kan voor een striktere aanpak kiezen indien daartoe geijkte procedures 

bestaan, bijvoorbeeld ‘officieel feitenverslag’, ‘schriftelijke verwittiging’, 
‘negatieve evaluatie’, ‘bijsturend traject’, enzovoort. 

- Hij kan zich bij zijn eigen acties laten adviseren of bijstaan door een PAPS. 
- De leden van de hiërarchische lijn voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun 

niveau het beleid van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk uit.  
Hiertoe hebben zij de taak om problemen op te sporen van psychosociale aard 
verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan. 

Artikel 32 - Bijzondere procedures voor psychosociale risico’s 

Tussenkomende partijen 

- Voorafgaand aan bijzondere procedures kan ieder zich rechtstreeks richten tot de 
werkgever of een leidinggevende voor hulp. 

- In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn een beroep te doen op 
tussenkomende partijen die neutraler en specifiek opgeleid zijn: de preventieadviseur 
psychosociale aspecten. 

  Ieder die last heeft van een psychosociaal risico waarvoor het gewone overleg geen 
oplossing biedt, kan zich richten tot de PAPS voor een gesprek: wat is er aan de hand, 
wat is er al gedaan, wat kan nog worden gedaan, wat heeft de persoon nu nodig? 

- Binnen de bijzondere procedures wendt de werknemer die meent het voorwerp te zijn 
van psychosociale risico’s of van OGGW zich rechtstreeks tot de PAPS, die eveneens 
informeel kan optreden. 

- Men kan ook met de AG of de IPA vertrouwelijk gaan spreken, die zullen informeren, 
adviseren en doorverwijzen. 

Twee soorten bijzondere procedures  

- Voor alle psychosociale risico’s zijn er twee procedures: (1) het verzoek tot informele 
psychosociale interventie; (2) het verzoek tot formele psychosociale interventie. 

Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie 

- Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de PAPS de werknemer en 
informeert hij hem over de mogelijkheden tot interventie. De werknemer kiest na deze 
raadpleging het type interventie waarvan hij gebruik wil maken. 

- De werknemers moeten de mogelijkheid hebben om de PAPS te raadplegen tijdens de 
werkuren. 

- Indien deze raadpleging plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud overhandigt de 
tussenkomende partij aan de werknemer op diens vraag een document ter bevestiging 
van dit persoonlijk onderhoud. 
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Artikel 33 - Verzoek tot informele psychosociale interventie 

- De informele psychosociale interventie bestaat uit het op een informele wijze zoeken 
naar een oplossing door de verzoeker en de PAPS, door middel van: (1) Gesprekken 
die onthaal (de verwachtingen van de verzoeker bespreken en uitleg verstrekken over 
het kader waarbinnen gewerkt wordt), luisteren en advies omvatten ; (2) een 
interventie om hulp te zoeken bij een andere persoon in de onderneming, bijvoorbeeld 
een leidinggevende ; (3) gesprekken gericht op verzoening tussen de betrokkenen voor 
zover zij akkoord gaan. 

- Er zijn verschillende actiemogelijkheden: 
o Een van de betrokkenen ondersteunen in een beperkt aantal gesprekken om zelf 

actie te ondernemen. 
o Gesprekken met betrokkenen rond de tafel. 
o Pendelgesprekken tussen betrokkenen. 
o Een helpende interventie van een derde mee begeleiden. 

- Het zoeken naar een oplossing door middel van bemiddeling en een verzoening en de 
interventie bij een derde persoon vereisen dat de PAPS informatie die zij in alle 
vertrouwelijkheid hebben ontvangen meedelen aan de andere partij of derden. 

Artikel 34 - Verzoek tot formele psychosociale interventie 

Definitie van verzoek tot formele interventie 

- Het verzoek tot formele psychosociale interventie omvat drie zaken: 
- de werknemer vraagt aan de werkgever om gepaste collectieve en/of individuele 

maatregelen te nemen 
- op basis van een analyse van de specifieke arbeidssituatie door de PAPS 
- en op basis van een advies met voorstellen van maatregelen die werden gedaan 

door de PAPS 
- Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie volgens de werknemer 

betrekking heeft op feiten van OGGW dan draagt dit verzoek de naam van "verzoek 
tot formele psychosociale interventie voor OGGW". 
 

Indiening van het verzoek tot formele interventie. 
 

- Indien de werknemer geen gebruik wenst te maken van de informele psychosociale 
interventie of indien deze niet tot een oplossing heeft geleid, kan de werknemer 
tegenover de PAPS zijn wil uitdrukken om een verzoek tot formele psychosociale 
interventie in te dienen. 

- De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de PAPS alvorens zijn 
verzoek in te dienen. 
Dit onderhoud vindt plaats binnen een termijn van tien kalenderdagen volgend op de 
dag waarop de werknemer zijn wil heeft uitgedrukt om zijn verzoek in te dienen. De 
werknemer en de PAPS zorgen er voor dat deze termijn wordt gerespecteerd. 
De PAPS bevestigt in een document dat het verplicht persoonlijk onderhoud heeft 
plaats gevonden en overhandigt hiervan een kopie aan de werknemer.  

- Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de 
verzoeker gedateerd en ondertekend document met (1) de beschrijving van de 
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problematische arbeidssituatie en (2) het verzoek aan de werkgever om passende 
maatregelen te treffen. 

- Dit document wordt bezorgd aan de PAPS of aan EDPBW waarvoor de PAPS zijn 
opdrachten vervult. 
Hij ondertekent een kopie van het verzoek en bezorgt ze aan de verzoeker. Deze kopie 
geldt als ontvangstbewijs. 
Indien het verzoek werd verzonden bij aangetekende brief, wordt zij geacht te zijn 
ontvangen de derde werkdag na de verzendingsdatum. 

- De PAPS kan de indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie 
weigeren wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen psychosociale 
risico's op het werk inhoudt. 
De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk 
tien kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek.  
Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek geacht te zijn 
aanvaard na afloop van deze termijn. 

- De situatie die de verzoeker beschrijft, kan hoofdzakelijk gaan over risico's met een 
collectief karakter, of het kan hoofdzakelijk gaan over risico’s met een individueel 
karakter. Het verzoek wordt behandeld overeenkomstig de bijzondere procedure voor 
beide mogelijkheden. 
 

Artikel 35 - Verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter  
 

- Dit verzoek tot interventie heeft meer betrekking op een organisatorisch probleem 
dan op een individueel probleem en meer dan één persoon loopt risico op schade. 
De PAPS brengt de werkgever en de verzoeker op de hoogte van de indiening en de te 
volgen procedure en van de risicosituatie zoals ze werd beschreven. 
De PAPS brengt de volgende personen zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte :  
(1) De werkgever: 

a) van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie met een 
hoofdzakelijk collectief karakter werd ingediend. 

b) van de gepaste procedure voor dit verzoek. 
c) van de risicosituatie die beschreven werd door de verzoeker zonder de identiteit 

van de verzoeker mee te delen.  
d) van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet treffen betreffende de 

gevolgen die hij aan het verzoek geeft. 
(2) De verzoeker :  

a) van het feit dat zijn verzoek hoofdzakelijk betrekking heeft op risico's met een 
collectief karakter. 

b) van de gepaste procedure voor dit verzoek. 
c) van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet treffen betreffende de 

gevolgen die hij aan het verzoek geeft.  
- De werkgever beslist welk gevolg hij aan het verzoek geeft. 

Indien de werkgever, met het oog op het nemen van deze beslissing, een risicoanalyse 
uitvoert, moet deze uitgevoerd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
hierover. 

- In ondernemingen met een CPBW of een vakbondsafvaardiging, neemt de werkgever 
een beslissing overeenkomstig de volgende procedure:  



Arbeidsreglement Gemeente Wellen – goedgekeurd bij GR-besluit van 31.10.2003, 
 aangepast bij GR-besluit van 29.01.2004, 27.01.2012, 31.03.2015, 27.03.2015 en 26.02.2016 

35 

(1) Hij deelt het document met het verzoek mee aan het CPBW of aan de 
vakbondsafvaardiging. 

(2) Hij vraagt hun advies over de wijze waarop het verzoek zal behandeld worden. 
(3) In voorkomend geval, deelt hij hen de resultaten mee van de risicoanalyse indien 

ze werd uitgevoerd. Deze mededeling bevat uitsluitend anonieme gegevens. 
(4) Hij vraagt hun advies over de gevolgen die aan het verzoek worden gegeven.  

- Binnen 3 maanden vanaf de mededeling, deelt de werkgever schriftelijk zijn 
gemotiveerde beslissing mee (1) aan de PAPS die (2) de verzoeker ervan op de hoogte 
brengt en (3) aan de IPA.  
Wanneer de werkgever een risicoanalyse uitvoert, mag deze termijn verlengd worden 
met maximum 3 maanden. 

- De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.  
- Indien nodig deelt de PAPS onmiddellijk en in elk geval voor het verstrijken van de 

termijn van drie maanden schriftelijk aan de werkgever voorstellen voor 
preventiemaatregelen mee die een bewarend karakter kunnen hebben om te 
voorkomen dat de gezondheid van de verzoeker ernstig wordt aangetast. 
De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen met een bewarend karakter uit 
die werden voorgesteld door de PAPS of die een gelijkwaardig beschermingsniveau 
bieden. 

- De PAPS behandelt toch het verzoek, mits schriftelijk akkoord van de verzoeker onder 
bepaalde voorwaarden. 
Wanneer de werkgever geen risicoanalyse heeft uitgevoerd of wanneer deze analyse 
niet werd uitgevoerd samen met de PAPS, behandelt de PAPS het verzoek voor zover 
de verzoeker hiertoe zijn geschreven akkoord geeft, in de volgende gevallen : 
(1) de werkgever deelt zijn gemotiveerde beslissing niet mee binnen de termijn van 

drie maanden; 
(2) de werkgever beslist om geen preventiemaatregelen te treffen; 
(3) de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast zijn aan zijn 

individuele situatie. 
De PAPS brengt er de werkgever zo snel mogelijk schriftelijk van op de hoogte en deelt 
hem de identiteit van de verzoeker mee. 
De termijn waarbinnen de PAPS zijn advies verstrekt, begint te lopen vanaf de datum 
van het document waarin de verzoeker zijn akkoord meedeelt. 
 

Artikel 36 - Verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter voor psychosociale risico’s 
buiten OGGW 
 

- De PAPS brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat een verzoek tot 
formele psychosociale interventie werd ingediend en dat dit verzoek een hoofdzakelijk 
individueel karakter heeft. Hij deelt hem de identiteit van de verzoeker mee. 

- De PAPS onderzoekt op volledig onpartijdige wijze de specifieke arbeidssituatie 
rekening houdend met de informatie overgemaakt door de personen die hij nuttig acht 
te horen. 
Deze informatie kan worden opgenomen in gedateerde en ondertekende verklaringen 
waarvan een kopie wordt gegeven aan de gehoorde personen.  

- Het adviesrapport van de PAPS bevat:  
(1) De beschrijving van het verzoek en de context ervan. 
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(2) De identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de 
werknemers. 

(3) De elementen die een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie, 
op niveau van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties. 

(4) De voorafgaande stappen die werden genomen om het eventuele gevaar uit te 
schakelen en de schade te beperken. 

(5) De voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die 
ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie kunnen toegepast worden om het 
eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te beperken evenals de 
verantwoording van deze voorstellen. 

(6) De voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die kunnen toegepast 
worden om herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen en de 
verantwoording van deze voorstellen. 
 

- Binnen de 3 maanden stelt de PAPS een advies op en deelt het mee: (1) aan de 
werkgever en (2) met het akkoord van de verzoeker aan de VP wanneer die op 
informele wijze is tussengekomen. 

- Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van maximum drie maanden, voor 
zover de PAPS deze verlenging kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor schriftelijk 
meedeelt aan de werkgever, aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks 
betrokken persoon.  

- De PAPS brengt de verzoeker en de andere betrokken persoon zo snel mogelijk 
schriftelijk op de hoogte van: (1) de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever 
heeft overhandigd ; (2) de voorstellen van preventiemaatregelen en hun 
verantwoording voor zover deze verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker 
te begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden. 

- Gelijktijdig brengt de PAPS de IPA schriftelijk op de hoogte van de voorstellen van 
preventiemaatregelen en hun verantwoording, om de IPA toe te laten zijn 
coördinatieopdrachten uit te voeren. 

- Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van 
een werknemer deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer, 
uiterlijk een maand na het advies te hebben ontvangen. 
Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de 
werkgever aan deze laatste een afschrift van het advies mee en hoort hij deze 
werknemer die zich tijdens dit onderhoud kan laten bijstaan door een persoon naar 
zijn keuze.  

- Twee maanden na ontvangst van het advies, deelt de werkgever schriftelijk zijn 
gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft: 
(1) Aan de PAPS; (2) aan de verzoeker en aan de andere betrokken persoon en (3) aan 
de IPA. 

- De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.  
- Zelfs indien de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming of de instelling 

tijdens het verloop van de interventie, deelt de PAPS zijn advies mee aan de werkgever. 

Artikel 37 - Verzoek tot formele psychosociale interventie voor OGGW 

- Er is een verplicht persoonlijk onderhoud voorafgaand aan het verzoek. 
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- Het verzoek wordt ingediend met een gedateerd en ondertekend document dat de 
volgende gegevens bevat:  
(1) De nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief 

zijn voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
(2) Het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan. 
(3) De identiteit van de aangeklaagde. 
(4) Het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde 

te maken aan de feiten. 
- Na het verplichte persoonlijk onderhoud, neemt de PAPS of de EDPBW waarvoor de 

PAPS zijn opdrachten vervult, het verzoek dat persoonlijk werd overhandigd in 
ontvangst, ondertekent hij een kopie van dit verzoek en overhandigt deze aan de 
verzoeker. Deze kopie geldt als ontvangstbewijs. 
Indien het verzoek werd verzonden bij aangetekende brief, wordt zij geacht te zijn 
ontvangen de derde werkdag na de verzendingsdatum. 

- De PAPS kan de indiening van het verzoek weigeren wanneer de situatie die de 
verzoeker beschrijft kennelijk geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 
op het werk inhoudt. 
De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk 
tien kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek.  
Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek geacht te zijn 
aanvaard na afloop van deze termijn.  

- De PAPS brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat een verzoek tot 
formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk werd ingediend. Hij deelt hem de identiteit van de 
verzoeker mee. 

- De PAPS brengt, als hij het verzoek aanvaardt, de werkgever op de hoogte van het feit 
dat de verzoeker die dit verzoek heeft ingediend een bepaalde bescherming geniet 
vanaf de datum waarop het verzoek in ontvangst werd genomen. 

- Verloop van het onderzoek van het verzoek:  
(1) De PAPS deelt zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten schriftelijk mee 

die hem worden ten laste gelegd. 
(2) De PAPS hoort de betrokken personen, getuigen of anderen die hij nuttig oordeelt. 
(3) Hij onderzoekt het verzoek op volledig onpartijdige wijze. 
(4) Hij brengt onmiddellijk de werkgever op de hoogte van het feit dat een getuige een 

bescherming geniet en deelt hem de identiteit van de getuige mee. 
(5) De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van hun gedateerde en 

ondertekende verklaringen. 
(6) Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de PAPS bewarende maatregelen 

voor aan de werkgever alvorens zijn advies te overhandigen. De werkgever deelt 
zo snel mogelijk en schriftelijk aan de PAPS zijn gemotiveerde beslissing mee over 
welk gevolg hij aan het voorstel voor bewarende maatregelen zal geven.  

(7) Indien nuttig kunnen oplossingsgerichte gesprekken tussen betrokkenen worden 
georganiseerd, waarvan verslag wordt gegeven in het adviesrapport. 

- De PAPS onderzoekt op volledig onpartijdige wijze de specifieke arbeidssituatie 
rekening houdend met de informatie overgemaakt door de personen die hij nuttig acht 
te horen. 

- Het adviesrapport van de PAPS bevat:  
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(1) De beschrijving van het verzoek en de context ervan. 
(2) De identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de 

werknemers. 
(3) De elementen die een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie, 

op niveau van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en interpersoonlijke relaties. 

(4) De voorafgaande stappen die werden genomen om het eventuele gevaar uit te 
schakelen en de schade te beperken. 

(5) De voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die 
ten aanzien van de specifieke arbeidssituatie kunnen toegepast worden om het 
eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te beperken evenals de 
verantwoording van deze voorstellen. 

(6) De voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die kunnen toegepast 
worden om herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen en de 
verantwoording van deze voorstellen. 

(7) Het eventueel verslag van oplossingsgerichte gesprekken tijdens de formele 
interventie. 

- Het adviesrapport wordt binnen een termijn van 3 maanden bezorgd aan: (1) aan de 
werkgever en (2) met het akkoord van de verzoeker aan de VP wanneer die op 
informele wijze tussenkwam. 

- Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van maximum drie maanden, voor 
zover de PAPS deze verlenging kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor schriftelijk 
meedeelt aan de werkgever, aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks 
betrokken persoon.  

- Na de overhandiging en toelichting van het adviesrapport aan de werkgever, brengt 
de PAPS de verzoeker en de andere rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk 
schriftelijk op de hoogte van : (1) de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever 
heeft overhandigd; (2) de voorstellen van preventiemaatregelen en hun 
verantwoording voor zover deze verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker 
te begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden. 

- Gelijktijdig brengt de PAPS, wanneer hij deel uitmaakt van een EDPBW, de IPA 
schriftelijk op de hoogte van de voorstellen van preventiemaatregelen en hun 
verantwoording, om hem toe te laten zijn coördinatieopdrachten uit te voeren. 

- De werkgever beoordeelt op zijn beurt het probleem en maakt een actieplan met 
maatregelen. Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten 
aanzien van een werknemer deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de 
werknemer, uiterlijk een maand na het advies te hebben ontvangen. 
Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de 
werkgever aan deze laatste een afschrift van het advies mee en hoort hij deze 
werknemer die zich tijdens dit onderhoud kan laten bijstaan door een persoon naar 
zijn keuze.  

- Uiterlijk twee maanden na ontvangst van het advies, deelt de werkgever schriftelijk 
zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft 
: (1) aan de PAPS, (2) aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken 
persoon en (3) aan de IPA wanneer de PAPS deel uitmaakt van de EDPW. 

- De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.  
- De PAPS deelt zijn advies mee aan de werkgever, zelfs indien de verzoeker niet langer 
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deel uitmaakt van de onderneming of de instelling tijdens het verloop van de 
interventie. 
 

Artikel 38 - Wedertewerkstelling na afwezigheid 
 

- Werknemers die feiten van OGGW ondervonden, krijgen begeleiding bij hun 
wedertewerkstelling na afwezigheid door ziekte of andere redenen. De leidinggevende 
overlegt met de betrokkene om de begeleiding af te spreken. Ook de 
arbeidsgeneesheer, de VP, de PAPS kunnen hierbij helpen. 

Slotbepaling psychosociale risico’s 

Voor alles wat niet is vermeld in dit arbeidsreglement over psychosociale risico’s, gelden 
de regelgevende bepalingen en de bedrijfsinterne preventiedocumenten. 

Coördinaten psychosociaal preventieadviseur 

Coördinaten en bevoegdheid van de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPS) 

Voor psychosociale risico’s op het werk waaronder OGGW zijn de PAPSEN van de discipline 

Psychosociale Aspecten van GROEP IDEWE bevoegd. IDEWE is regionaal georganiseerd. 

Om de dienstverlening te verzekeren, kunnen zij samenwerken met of worden vervangen 

door collega’s, zo mogelijk in samenspraak met de aanvrager. 

Alle PAPSEN van Idewe zijn bevoegd om alle voorziene opdrachten uit te voeren. De wet 

voorziet dat PAPSEN geleidelijk kennis, ervaring en kwalificaties bij verwerven. De PAPSEN 

die nog niet alle kwalificaties hebben verworven, werken onder de verantwoordelijkheid 

van volledig gekwalificeerde PAPSEN.  

De PAPSEN van Idewe regio Hasselt zijn toegewezen aan de onderneming.  

De eerste naam is eerste aanspreekpunt, maar elke PAPS kan worden gecontacteerd. 

Algemeen telefoonnummer 011/24.94.70 

 

PAPSEN regio Hasselt 

Kristien Tirez 

Naam en email : kristien.tirez@idewe.be 

Algemeen: hasseltpsychosocialeaspecten@idewe.be 

 

  

 
 
Artikel 39 – Slotbepaling 
Voor alles wat niet vermeld is in dit arbeidsreglement, gelden de regelgevende bepalingen en 
de bedrijfsinterne preventiedocumenten. 
 
 
 
  

mailto:kristien.tirez@idewe.be
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X. RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL 
 
Artikel 40 
Het toezichthoudend personeel bestaat uit de gemeentesecretaris, de diensthoofden 
(financieel beheerder, controleur der werken, diensthoofd woon- en leefomgeving en 
bibliothecaris) en de ploegbaas. 
Het toezichthoudend personeel volgt de productiviteit en de kwaliteit van het werk op, 
alsmede de naleving van de arbeidsvoorwaarden. In het bijzonder zijn zij belast met: 
 
- De opvolging van de productiviteit en de kwaliteit van het werk. 
- Controle op aanwezigheid 
- De werkverdeling 
- Behoud van orde en rust op de werkplek 
- Goede werking van de dienst 
- Doen naleven van de bepalingen die opgenomen zijn in de rechtspositieregeling, het 

arbeidsreglement en de dienstnota’s 
- Doen naleven van alle maatregelen die getroffen zijn of zich zouden opdringen voor het 

welzijn, de veiligheid en de hygiëne op het werk 
 

Bijgevolg is het bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de taken te verdelen, 
dienstnota’s te doen naleven, orde en tucht in het bestuur te behouden. In deze hoedanigheid 
beschikken ze over de bevoegdheid vaststellingen te doen. 
 
Zij hebben ook het recht om vast te stellen dat een personeelslid die zich op het werk 
aanbiedt, klaarblijkelijk niet geschikt is om te werken en hem te verbieden het werk te 
beginnen. Het personeelslid wordt onmiddellijk doorverwezen naar de arbeidsgeneesheer. De 
Personeelsverantwoordelijke en de gemeentesecretaris zullen onmiddellijk op de hoogte 
worden gebracht. 
 
 
XI. SANCTIES 
 
Artikel 41 
Het toezichthoudend personeel kan op basis van hetgeen bepaald is in hoofdstuk 10 van dit 
arbeidsreglement tekortkomingen opmerken. Dit wordt schriftelijk gemeld aan de secretaris.  
 
Op basis van het vervolgens door de secretaris opgestelde verslag zal de aanstellende 
overheid een beslissing nemen omtrent de te nemen sanctie. 
 
Artikel 42 - Contractuele personeelsleden 
De volgende overtredingen (geen limitatieve opsomming) kunnen door middel van de 
hieronder vermelde straffen, gesanctioneerd worden door het college van burgemeester en 
schepenen op verslag van de gemeentesecretaris en nadat het personeelslid in zijn middelen 
van verdediging is gehoord :  
 
- Herhaaldelijk te laat komen 
- druggebruik, dronkenschap en alcoholintoxicatie 
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- diefstal en plegen van geweld 
- ongewenst seksueel gedrag 
- opzettelijk toebrengen van schade aan werkmateriaal 
- gebruik van gemeentelijk materiaal buiten de diensturen  
- gebruik dienstwagens gemeente voor privédoeleinden 
- overtredingen van elementaire veiligheidsvoorschriften 
- opstellen van valse verslagen of onkostennota’s 
- het voorleggen van valste getuigschriften bij aanwerving 
- ongerechtvaardigde afwezigheid na schriftelijke ingebrekestelling 
- prikken voor een ander en laten prikken door een ander 
- het opzettelijk niet uitvoeren van bevelen of onderrichtingen met betrekking tot het werk, 

na schriftelijke ingebrekestelling; 
- zware beledigingen ten aanzien van werkgever, collega’s of burgers; 
- het feit een werk uit te voeren gedurende een ongeschiktheidsperiode gedekt door een 

medisch getuigschrift; 
- ondanks een verbod, roken op de werkplaats; 
- verwijten of geweldplegingen ten overstaan van de werkgever, die zijn gezag 

ondermijnen; 
- onthullen van fabricatie- en zakengeheimen; 
- zware vrijwillige nalatigheid; 
- blijvende weigering zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen, 
- … 
 
De hogervermelde tekortkomingen van het personeelslid in verband met de uitvoering van 
zijn arbeidsovereenkomst en van dit reglement, en voor zover zij  niet beschouwd worden als 
een zware fout, kunnen op de volgende manier bestraft worden : 
 
- schriftelijke waarschuwing 
- berisping 
- schorsing van de arbeidsovereenkomst 
- disciplinaire overplaatsing 
- geldboete, zonder dat deze 1/5e van het netto dagloon kan overschrijden 
- einde van de overeenkomst  

 
Het staat het personeelslid vrij om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de 
Arbeidsrechtbank.  
 
Artikel 43 - Statutaire personeelsleden 
Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die de 
waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, alsook een inbreuk op de 
rechtspositieregeling, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot het opleggen van een 
tuchtstraf. 
 
De volgende tuchtstraffen kunnen aan de statutaire personeelsleden worden opgelegd : 
 
De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd (cfr. Bepalingen art. 120 t.e.m. 122 van 
het gemeentedecreet): 
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1° de blaam; 
 
2° de inhouding van het salaris; 
 
3° de schorsing; 
 
4° het ontslag van ambtswege; 
 
5° de afzetting. 
 

De aanstellende overheid treedt op als tuchtoverheid. 
 
Artikel 44 – Bestemming van de geldboeten 
De geldboeten die worden opgelegd ingevolge één van de hierboven opgesomde inbreuken, 
zullen worden aangewend voor de organisatie van de jaarlijkse sportdag of het 
personeelsfeest, die ten behoeve van het gemeentepersoneel worden georganiseerd.  
 
 
XII. EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
 
Artikel 45 – Contractuele personeelsleden 
 
Algemene bepalingen 
De beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet gebeuren overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 
 

A. Einde arbeidsovereenkomst bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk 
§ 1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk loopt 
automatisch ten einde op de datum die werd vastgesteld of op het ogenblik dat het 
overeengekomen werk is afgewerkt, onverminderd de afwijkingen waarin voorzien wordt 
door de artikelen 37/5 en 130 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. 
 
De partij die de overeenkomst zou beëindigen vóór de voorziene datum, en dit niet wegens 
dringende reden, moet aan de tegenpartij een verbrekingsvergoeding betalen, 
overeenkomstig art. 40 § 1 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Die bedraagt 
het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn, zonder evenwel het dubbel te 
mogen bedragen van de vergoeding die betaald zou moeten worden indien de overeenkomst 
voor onbepaalde termijn zou gesloten zijn.  
 
§ 2. Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk 
afgesloten vanaf 1 januari 2014 kunnen door beide partijen worden opgezegd gedurende de 
eerste helft van de overeengekomen duur, met een maximum van zes maanden. Indien de  
overeenkomst tijdens deze periode wordt opgezegd, gelden de normale opzeggingstermijnen. 
 
De periode waarin een opzegging mogelijk is, is een vaste termijn en kan niet worden verlengd 
ten gevolge van schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. 
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De partij die de overeenkomst, voor het verstrijken van de termijn, tijdens de eerste helft 
van de overeengekomen duurtijd van de overeenkomst en zonder dat de periode van zes 
maanden is overschreden, beëindigt zonder dringende reden en zonder inachtneming van 
de opzeggingstermijn vastgesteld in het eerste lid, is gehouden de andere partij een 
vergoeding te betalen op grond van art. 40 § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978 die gelijk is aan het loon dat overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn 
bepaald in het eerste lid, hetzij het resterend gedeelte van die termijn. 
 

B. Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 
 
§ 1. De van toepassing zijnde opzeggingstermijnen staan opgenomen in bijlage nr. 2 
 
§ 2. Indien het ontslag gegeven wordt om aan de voor onbepaalde tijd gesloten 
arbeidsovereenkomst een einde te maken vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, bedraagt de 
opzeggingstermijn maximaal 26 weken wanneer het ontslag van de werkgever uitgaat. 
 

C. Schorsing van de opzeggingstermijn 
 
Indien het initiatief tot ontslag uitgaat van de werkgever, schorsen volgende afwezigheden 
de opzeggingstermijn: 
 

- vakantie, individueel of collectief; 

- moederschapsverlof; 

- vaderschapsverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de pas bevallen 

moeder; 

- profylactisch verlof wegens zwangerschap / borstvoeding; 

- voorlopige hechtenis; 

- ziekte en ongeval; 

- arbeidsongeval en beroepsziekte; 

- inhaalrust wegens overuren; 

- afwezigheid wegens slecht weer; 

- volledige beroepsloopbaanonderbreking. 

D. Ontslag om dringende reden – ernstige tekortkomingen 
 
§ 1. Een dringende reden is iedere ernstige tekortkoming die elke professionele 
samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakt. 
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§ 2. Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter kunnen 
volgende feiten beschouwd worden als een ernstige tekortkoming die elke professionele 
samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt en leiden tot een ontslag om 
dringende redenen: 
 
- druggebruik, dronkenschap en alcoholintoxicatie 
- diefstal en plegen van geweld 
- ongewenst seksueel gedrag 
- opzettelijk toebrengen van schade aan werkmateriaal 
- gebruik van gemeentelijk materiaal buiten de diensturen  
- gebruik dienstwagens gemeente voor privédoeleinden 
- overtredingen van elementaire veiligheidsvoorschriften 
- opstellen van valse verslagen of onkostennota’s 
- het voorleggen van valste getuigschriften bij aanwerving 
- ongerechtvaardigde afwezigheid na schriftelijke ingebrekestelling 
- het opzettelijk niet uitvoeren van bevelen of onderrichtingen met betrekking tot het 

werk, na schriftelijke ingebrekestelling 
- zware beledigingen ten aanzien van werkgever, collega’s of burgers; 
- het feit een werk uit te voeren gedurende een ongeschiktheidsperiode gedekt door een 

medisch getuigschrift 
- ondanks een verbod, roken op de werkplaats 
- verwijten of geweldplegingen ten overstaan van de werkgever, die zijn gezag 

ondermijnen 
- onthullen van fabricatie- en zakengeheimen 
- zware vrijwillige nalatigheid 
- blijvende weigering zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen 
- zware beledigingen t.a.v. werkgever, collega’s en klanten 
- … 

 
Deze lijst is niet limitatief en doet geen afbreuk aan het soevereine beslissingsrecht van de 
rechter. 
 
Artikel 46 – Statutaire personeelsleden 
De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast 
aangestelde statutaire personeelslid: 
 
1° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, de vervroegde pensionering en de 
ambtshalve pensionering als gevolg van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economische en budgettaire hervormingen; 
 
2° het vrijwillige ontslag; 
 
3° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een evaluatie met 
het evaluatieresultaat ongunstig.   
 
Het vrijwillig ontslag 
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Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt het college van burgemeester 
en schepenen daarvan schriftelijk in kennis. De gemeentesecretaris, de financieel beheerder 
van de gemeente en de leden van het managementteam stellen de gemeenteraad daarvan 
schriftelijk in kennis. 
 
Het college van burgemeester en schepenen en in voorkomend geval, de gemeenteraad 
neemt kennis van het ontslag. Het personeelslid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van 
de kennisneming. 
 
De datum waarop het statutaire personeelslid de dienst effectief verlaat, wordt vastgesteld 
in onderling akkoord tussen het personeelslid en het college van burgemeester en 
schepenen.  
De vaste aanstelling in statutair verband bij een andere overheid wordt gelijkgesteld met 
vrijwillig ontslag, behalve als een deeltijds werkend personeelslid daarnaast ook deeltijds bij 
een andere overheid vast aangesteld wordt. 
 
Definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid 
 
Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde 
beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn van één maand, te rekenen vanaf de 
dag waarop het ontslag werd betekend. 
Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, 
betekend. 
 
Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast aangestelde 
statutaire personeelslid wordt met een aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de 
datum van uitwerking vermeld en wordt het personeelslid geïnformeerd over alle 
verplichtingen van bestuur en personeelslid die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 
houdende sociale en diverse andere bepalingen. 
 
De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van 
het ontslag. 
 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen wegens definitief 
vastgestelde beroepsongeschiktheid heeft 
1° een opzeggingstermijn van 3 maanden als het 5 jaar of minder in statutaire dienst is bij 
het bestuur; 
2° ongeacht de hoogte van het loon, een opzeggingstermijn van 3 maanden per periode van 
5 jaar statutaire dienst bij het bestuur, doch met een maximum van 6 maanden.   
 
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt wegens definitief 
vastgestelde beroepsongeschiktheid krijgt maximaal één dag per week voor een deelname 
aan een sollicitatieprocedure bij een andere werkgever dienstvrijstelling voor de duur die 
daartoe nodig is. Het personeelslid stelt zijn leidinggevende op voorhand in kennis van de 
afwezigheid voor deelname aan een sollicitatieprocedure. 
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In onderling akkoord tussen het college van burgemeester en schepenen kan de 
opzeggingstermijn van het vast aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt 
wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid, worden ingekort. 
 
 
XIII. DIVERSE BEPALINGEN 
 
Artikel 47 – Administratieve informatie 
1. De volgende personen zijn lid van het Lokaal Syndicaal Overlegcomité : 

- De bevoegde schepen of burgemeester van de gemeente. 
- De gemeentesecretaris 
- De OCMW-voorzitter 
- De OCMW-secretaris 
- Luc Leunen, CCOD-afgevaardigde personeel gemeente 
- Stefan Grosemans, ACOD-afgevaardigde personeel gemeente 
- Joëlle Colemonts, ACOD-afgevaardigde personeel OCMW 
- Carine Déom, CCOD-afgevaardigde personeel OCMW 
- De leden van de provinciale vakbondsafvaardiging zijnde : 

 ACOD, M. Willems, Koning Astridlaan 45 te 3500 Hasselt, 011/30 09 82 
 A.C.V. – Openbare diensten, Joke Man, Mgr. Broekxplein 6 te 3500 Hasselt, 011 

30 60 00 
 VSOA, Martine Coenen, Zonebeheerder V.S.O.A., Nieuwe Kuilenweg 4/11, 3600 

Genk, 0485/694156 
 
2. De verschillende inspectiediensten zijn : 
 
- FOD Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal Overleg :  

Toezicht op de sociale wetten 
FAC Verwilghen blok A 3de verdieping 
Voorstraat 43 
3500 Hasselt 
Tel: 011/35 08 80 
Fax: 011/35 08 98 

 
- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Toezicht op het welzijn op het werk 
Koning Albertstraat 16 B 
3290 Diest 
Tel: 013/35 90 50 
Fax: 013/35 90 89 
 

- FOD Sociale Zekerheid 
FAC Verwilghen Blok A, 1e verdieping 
Voorstraat 43 
3500 Hasselt 
Tel: 011/35 08 20 
Fax: 011/35 08 38 
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- FOD Volksgezondheid MEDEX 

FAC Verwilghen Blok A, 2e verdieping 
Voorstraat 43 
3500 Hasselt 
Tel: 02/524 97 97 
 

3)  Andere adressen 
 

- Het personeel van de gemeente is verzekerd tegen arbeidsongevallen en voor burgerlijke 
aansprakelijkheid bij : 
Ethias 
Prins Bisschopssingel 73 
3500 Hasselt 
011/282111 
Polisnummer : 6.050.250 (arbeidsongevallen)  
Polisnummer : 45.205.1583 (burgerlijke aansprakelijkheid) 

  
- De gemeente is aangesloten bij DIBISS (RSZPPO) onder het nummer 42800036 

Jozef II Straat 47 
1000 Brussel 
02/239 12 11 
Aansluitingsnummer : 42800036 
 

- De gemeente is aangesloten bij de kas DIBISS (RSZPPO) voor kinderbijslag : 
Jozef II Straat 47 
1000 Brussel 
02/239 17 09 
Aansluitingsnummer : 42800036 

 
- Bevoegde Arbeidsrechtbank : 

Ministerie van Justitie  
Kielenstraat 22/2 
3700 Tongeren  
012/39 95 30 

 
- Fonds voor beroepsziekten : 

Sterrenkundelaan 1 
1210 Brussel 
02/226.62.11 
 

- Intern preventieadviseur : 
Guy Polling (012 670 715) 
 

 Externe Dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Externe preventiedienst  
Arbeidsgeneesheer: Liesbeth Broens 
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Idewe 
Kunstlaan 16 
3500 Hasselt 
011 24 94 70 
 

 Gegevens omtrent pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag en extern 
preventieadviseur departement psychosociale aspecten, extern vertrouwenspersoon: 
Kristien Tirez (kristien.tirez@idewe.be)  

 
- Controle Geneeskundige Dienst : 

Mensura 
Taxandria Center 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 
011/301252 
 

- Externe Dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Controle Arbeidsgeneeskundige Dienst : 
Idewe 
Kunstlaan 16 
3500 Hasselt 
011 24 94 70 
 

- Pensioenkassen : 
Contractuelen : DIBISS (RSZPPO), Jozef II Straat 47 te 1000 Brussel, 02/2391400 
Statutairen : Ethias Pensioenen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, 011/282373 
 

- De gemeente is aangesloten bij de Weddecentrale Schaubroeck 
Steenweg Deinze 154 
9810 Nazareth 
09/389.03.11 

 
Artikel 48 – Collectieve akkoorden 
De van toepassing zijnde sectorale akkoorden binnen de gemeente zijn de volgende sectorale 
akkoorden betreffende het personeel van lokale en provinciale besturen, afgesloten tussen 
de sociale partners : 
 

 Het sectoraal akkoord van 18 juni 1993 : goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 
23 december 1994 

 Het sectoraal akkoord 1995 – 1996  

 Het sectoraal akkoord 1997 – 1998: goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 
september 2001. 

 Het sectoraal akkoord 1999 – 2001: goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 
september 2001. 

 Het sectoraal akkoord 2002  

 Het sectoraal akkoord 2003 – 2004 

 Het sectoraal akkoord 2005 – 2007  
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 Het sectoraal akkoord 2008 – 2013  
 
Artikel 49 – bepalingen omtrent gesco’s 
Ingevolge het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 worden de gesubsidieerde contractuelen 
(gesco’s) bij lokale besturen geregulariseerd. Vanaf 1 april 2015 vallen de voormalige gesco’s 
onder de bepalingen van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 03.07.1978.  
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BIJLAGE 1:  
 

DEONTOLOGISCHE CODE AMBTENAREN WELLEN 
 

AANLEIDING 

Decretale verplichtingen 

MJP – BD algemeen bestuur, veiligheid en Welzijn – Doelstelling klantgerichte 

dienstverlening 

REGELGEVING 
GD – Art. 112 
 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
Ambtenaren in dienst van de lokale overheid Wellen 
 

TOELICHTING 

Art. 112 van het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad een deontologische code 
vaststelt voor gemeentepersoneel.  Deze code moet de bepalingen van het 
gemeentedecreet concretiseren en kan ook bijkomende rechten en plichten geven.   
 
Een deontologische code is de synthese van de algemene principes, regels en afspraken die 
ambtenaren als leidraad nemen bij de uitoefening van hun ambt en bij hun dienstverlening 
aan de bevolking.  
De deontologische code is een synthese van alle deontologische rechten en verplichten  van  
ambtenaren.  
De deontologische code tracht een weerspiegeling te zijn van de centrale waarden van onze 
organisatie en dient mee richting te geven aan het streven naar een klantgerichte 
dienstverlening. 
De deontologische code geeft een houvast aan ambtenaren om integer te werken 
 

VOORSTEL VAN DEONTOLOGISCHE CODE AMBTENAREN 

 
Artikel 1 – definitie 
 
De deontologische code is het geheel van algemene principes, regels en afspraken die 
ambtenaren als leidraad nemen bij de uitoefening van hun ambt en bij hun dienstverlening 
aan de bevolking.  
 
Artikel 2 – toepassingsgebied 
 
De deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden in dienst van het 
gemeentebestuur. 
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Artikel 3 – Loyaliteit en samenwerken 
 
Loyaliteit betekent  trouw aan en respect voor de democratische instellingen en voor de 
bestaande regelgeving. 
Loyaliteit betekent handelen naar het beleid, de normen, waarden, procedures en afspraken 
van ons bestuur. 
 
Ambtenaren vertolken een loyale manier de beleidsbeslissingen van het bestuur. 
Ambtenaren hanteren een professionele en objectieve houding, zowel naar lokale 
mandatarissen als naar de bevolking toe. 
 
Concreet betekent loyaliteit bijvoorbeeld: 

 zich ten volle inzetten om de doelstellingen aangegeven door de 

beleidsverantwoordelijken en het management te realiseren.  

 Initiatief en verantwoordelijkheid nemen en werken met kennis van zaken 

 Genomen beslissingen worden loyaal uitgevoerd, ongeacht de eigen 

mening/persoonlijke voorkeur 

 Beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege worden efficiënt en 

plichtsbewust uitgevoerd, met in acht name van de geldende regelgeving 

 Indien een beleidsbeslissing niet overeenkomstig de afspraken kan worden 

uitgevoerd, delen de diensten dit onverwijld mee aan het college met de mededeling 

van de reden of omstandigheden 

 Iedere ambtenaar legt politieke neutraliteit aan de dag in zijn/haar handelen  

 Samen werken in een open dialoog en opbouwende sfeer om resultaten te behalen 

 Meewerken aan een positief arbeidsklimaat, rekening houdend met de eigenheid van 

collega’s  

 Respectvol, beleefd en vriendelijk met elkaar omgaan 

 Zich inzetten om collega’s te helpen – collega’s steunen elkaar zowel binnen de 

organisatie als ten aanzien van derden 

 Interne problemen worden intern aangepakt 

 Respecteren van gelijke kansen – er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen 

op basis van hun individuele verscheidenheid 

 
Artikel 4 – Objectiviteit 
 
Klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op gelijke wijze behandeld te 
worden. Daarom gaan ambtenaren neutraal, objectief en onpartijdig te werk.  
Ze streven ernaar om elke schijn van partijdigheid te voorkomen. 
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Persoonlijke voorkeur mag geen rol spelen bij het uitvoeren van een mandaat of opdracht. 
 
Concreet betekent objectiviteit bijvoorbeeld: 
 

 Ambtenaren hebben een adviserende en ondersteunende taak. Hierdoor hebben ze 

de plicht om steeds een objectief correct advies te geven. Wanneer de 

beleidsverantwoordelijken een andere beslissing nemen, blijft het advies van de 

ambtenaar overeind. 

 In individuele dossiers worden eerlijke en onpartijdige beslissingen genomen op basis 

van gekende feiten en vastgestelde criteria  

 Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen mogen geen weerslag hebben op de 

objectiviteit waarmee taken worden uitgeoefend 

 Ambtenaren die een persoonlijk belang of een betrokkenheid hebben in een bepaald 

dossier, stellen hun diensthoofd hiervan op de hoogte en geven het dossier door 

voor behandeling aan een collega 

 De objectiviteit van normale procedures en termijnen die van toepassing zijn op de 

behandeling van soortgelijke dossiers, aanvraag, klacht, …worden steeds, ongeacht 

de wijze waarop de vraag bij de ambtenaar terecht komt, toegepast.  

 op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van alle burgers die op een 

dienstverlening beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, ras, huidskleur, 

afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of 

persoonlijke gevoelens jegens hen.  

 Zich  onthouden van ongewenst seksueel gedrag 

 Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele instanties om de juridische 

besluitvorming in individuele dossiers te beïnvloeden, zijn verboden. 

 Niemand mag, noch in kader van zijn/haar ambt noch buiten zijn/haar ambt noch 

rechtstreeks noch via een tussenpersoon giften, beloningen of enig ander voordeel 

dat verband houdt met hun ambt, vragen, eisen of aannemen indien er in ruil een 

prestatie verwacht wordt (art. 109 GD) 

 Wie vanuit zijn/haar bevoegdheid specifieke kennis heeft over bepaalde dossiers, 

mag deze kennis niet gebruiken om op enige manier een persoonlijk voordeel te 

verkrijgen 

 
Artikel 5 -  correcte communicatie (spreekrecht – spreekplicht) 
 
Ambtenaren respecteren een correcte communicatie. 
Feitelijke informatie wordt steeds correct, volledig en objectief gepresenteerd. Dit betreft 
zowel mondelinge als schriftelijke communicatie 
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Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 

 Recht om met collega’s, leidinggevenden en beleidsverantwoordelijken informatie uit 

te wisselen, ideeën te toetsen en standpunten te verdedigen 

 In contacten met derden in uitvoering van het ambt, beperkt men zich tot duidelijke 

objectieve en neutrale informatie over feiten  

 Voor contacten met de pers over dienstaangelegenheden, wordt doorverwezen naar 

de communicatieambtenaar. De communicatieambtenaar verwijst door naar de 

bevoegde beleidsverantwoordelijke of ambtenaar. 

 Wie in de pers een persoonlijk standpunt wil vertolken maakt steeds duidelijk dat hij 

/zij in eigen naam spreekt en niet namens het bestuur. Bij het uiten van dit 

persoonlijk standpunt houdt men er rekening mee geen afbreuk te doen aan de 

waardigheid van het ambt en mag het vertrouwen van het publiek in het 

gemeentebestuur niet geschonden worden (art. 108 GD). 

 Het is als ambtenaar niet toegelaten negatieve dingen te zeggen over de gemeente 

omdat elk personeelslid zich als een ambassadeur voor de organisatie dient te 

gedragen.  

 Deelname aan sociale media staat eenieder vrij – wie deelneemt aan sociale media 

maakt duidelijk of hij spreekt namens de organisatie of persoonlijk – tijdens de 

werkuren mogen sociale media enkel voor het werk gebruikt worden 

 Zorgvuldig en correct omgaan met informatie waarover men beschikt vanuit het 

ambt.  

 Geen geheime of vertrouwelijke informatie verstrekken aan derden – deze 

geheimhoudingsplicht blijft bestaan na het einde van het  ambt  -de 

geheimhoudingsplicht slaat onder meer op de volgende informatie: 

o gegevens over het interne beraad dat aan een administratieve eindbeslissing 

voorafgaat zolang die eindbeslissing nog niet is genomen 

o medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer 

van andere personeelsleden of burgers 

o vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens 

Artikel 6  - Professionalisme 
 
Van ambtenaren wordt beroepsbekwaamheid, correct en consequent handelen verwacht. 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 

 Ambtenaren ondersteunen politici bij beleidsvoorbereiding en staan in voor de 

beleidsuitvoering. Ze zorgen ervoor dat er mechanismen worden uitgewerkt die 

toelaten het gevoerd beleid te evalueren en daar waar nodig bij te sturen 
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 Nemen van initiatief en verantwoordelijkheid en te werk gaan met kennis van zaken 

– iedere ambtenaar heeft het recht en de plicht om via vorming en zelfstudie op te 

hoogte te blijven van de ontwikkelingen, regelingen, .. die relevant zijn voor zijn 

beroepsuitoefening (art. 111 GD) 

 Taken adequaat uitvoeren – de middelen die nodig zijn om taken adequaat uit te 

voeren worden ter beschikking gesteld 

 

Artikel 7 – klantgerichtheid 

Ambtenaren laten in hun handelen steeds het algemeen belang boven het particulier belang 
primeren.  Ze staan ten dienste van de bevolking en werken samen om een zo goed 
mogelijke dienstverlening te bereiken. 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 

 Burgers, klanten, leveranciers, … kunnen er op rekenen dat zij in gelijke gevallen op 

gelijke wijze behandeld worden, waarbij het algemeen belang voorop staat 

 In elke correspondentie met klanten vermeldt men duidelijk contactgegevens. Zo 

kunnen de klanten ons gemakkelijk bereiken. Duidelijke contactgegevens zijn ook 

belangrijk in het kader van een klantgerichte klachtenbehandeling. 

 Zowel mondeling als schriftelijk gebruikt men een duidelijke en correcte taal. 

 In contact met klanten geeft men heldere en volledige informatie, correct en ter zake 

 Bij behandeling van individuele dossiers, aanvragen, … wordt steeds het algemeen 

belang afgewogen t.o.v. het individueel belang 

 behulpzaam zijn voor klanten bij administratieve formaliteiten en doorverwijzen  

naar de juiste persoon of afdeling indien nodig. 

 Dossiers worden efficiënt en binnen de termijn afgehandeld – indien er geen termijn 

is vastgesteld, geldt als richtsnoer een termijn die eenieder zelf als een goede 

dienstverlening zou ervaren. 

Artikel 8 – Wettelijkheid / correctheid 

Ambtenaren respecteren en leven  de wettelijke, reglementaire regels en lokale 
organisatieregels en afspraken na.  Loyaliteit t.a.v. bestuur en bestuurders mag niet verward 
worden met het langs zich neerleggen van regels die juist bedoeld zijn om overheden beter 
en kwaliteitsvoller te laten functioneren 

Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 

 Personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt, misbruiken of misdrijven 
vaststellen, brengen hun hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte 
(ar. 108§2 GD) 
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 Vragen van het beleid worden steeds getoetst aan de geldende wettelijke 

reglementaire en lokale organisatieregels. Indien de vraag in strijd is met deze regels 
dient de betrokken ambtenaar het betreffende bestuurslid hiervan op de hoogte te 
brengen 

  Altijd handelen in overeenstemming met de richtlijnen, wetten, decreten, 
reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op het grondgebied van 
Wellen 

 Middelen, materialen en faciliteiten die de gemeente hen ter beschikking stelt 

worden alleen gebruikt voor de uitoefening van hun mandaat /ambt en niet voor 

privé-doeleinden. Kosten voor rekening van de gemeente gemaakt worden steeds 

verantwoord 

Artikel 9 – inwerkingtreding 

Deze deontologische code treedt in werking de dag volgend op de goedkeuring door de 
gemeenteraad. (GR. 28.11.2015) 
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BIJLAGE 2: Toepasselijke opzeggingstermijnen 
 
A.1/ (uitdovend) Opzeggingstermijnen geldig tijdens de proefperiode 
(van toepassing op bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst uitvoering heeft vóór 
01.01.2014) 
 

Anciënniteit 
Opzegging door de 

werkgever 
Opzegging door de 

werknemer 
Aanvang 

Na zeven dagen 
arbeidsongeschiktheid 

Beëindiging zonder 
opzeggingstermijn 

/ / 

Na de eerste maand 
van de proef 

7 kalenderdagen 7 kalenderdagen 
Ten vroegste daags 
na betekening* 

*Een opzegging die door de werkgever ter kennis wordt gebracht, gebeurt gewoonlijk per 
aangetekende brief. De opzeggingstermijn vangt op de dag gekozen door de partij die opzegt, 
met dien verstande dat de termijn ten vroegste daags na betekening kan ingaan. Bij een 
kennisgeving met aangetekende brief is dat de dag volgend op de derde werkdag na 
verzending. Het is ook mogelijk om de opzegging te betekenen per 
gerechtsdeurwaardersexploot. In dat geval begint de opzeggingstermijn te lopen de dag na 
betekening door de gerechtsdeurwaarder. 
 
A.2/ (uitdovend) Verkorte opzeggingstermijnen geldig voor arbeiders met een anciënniteit 
van minder dan 6 maanden 
(van toepassing op arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst uitvoering heeft vóór 
01.01.2014) 
 

Opzegging door Termijn voorzien in de overeenkomst 

Werkgever Moet minimum 7 kalenderdagen zijn 

Werknemer 
Mag maximaal de helft zijn van de termijn 
die de werkgever moet naleven 
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B/ Opzeggingstermijnen geldig vanaf 01.01.2014  
(van toepassing op contractanten waarvan de arbeidsovereenkomst uitvoering heeft na 
31.12.2013) 
 
B.1. Opzeggingstermijn uitgaande van de WERKGEVER 
 

ANCIENNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

Van 0 tot minder dan drie maanden 2 weken 

Van drie maanden tot minder dan zes maanden 4 weken 

Van 6 maanden tot minder dan negen maanden 6 weken 

Van 9 maanden tot minder dan twaalf maanden 7 weken 

Van 12 maanden tot minder dan 15 maanden 8 weken 

Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden 9 weken 

Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden 10 weken 

Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden 11 weken  

Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 weken 

Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 weken 

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 weken 

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 weken 

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21 weken 

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24 weken 

Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27 weken 

Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30 weken 

Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33 weken 

Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36 weken 

Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39 weken 

Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar 42 weken 

Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar 45 weken 

Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar 48 weken 

Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar 51 weken 

Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar 54 weken  

Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar 57 weken  

Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar 60 weken 

Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62 weken 

Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63 weken 

Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar 64 weken 

Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar 65 weken 

Van 24 jaar tot minder dan 25 jaar 66 weken 

Van 25 jaar tot minder dan 26 jaar 67 weken 

Van 26 jaar tot minder dan 27 jaar 68 weken 

Van 27 jaar tot minder dan 28 jaar 69 weken 

Van 28 jaar tot minder dan 29 jaar 70 weken 

Van 29 jaar tot minder dan 30 jaar 71 weken 

…  
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B.2. Opzeggingstermijn uitgaande van de WERKNEMER 
 

ANCIENNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

Van 0 tot minder dan drie maanden 1 week 

Van drie maanden tot minder dan zes maanden 2 weken 

Van zes maanden tot minder dan twaalf maanden 3 weken 

Van twaalf maanden tot minder dan achttien maanden 4 weken 

Van achttien maanden tot minder dan twee jaar 5 weken 

Van twee jaar tot minder dan vier jaar 6 weken 

Van vier jaar tot minder dan vijf jaar 7 weken 

Van vijf jaar tot minder dan zes jaar 9 weken 

Van zes jaar tot minder dan zeven jaar 10 weken 

Van zeven jaar tot minder dan acht jaar 12 weken 

Vanaf acht jaar 13 weken 

 
 
C/ Opzeggingstermijnen geldig vanaf 01.01.2014 - overgangsregeling 
(van toepassing op contractanten in dienst vóór 01.01.2014 waarbij ontslag wordt betekend 
na 01.01.2014) 
 
C.1. Opzeg uitgaande van de WERKGEVER 
 
STAP 1:  
Bepaling opzeggingstermijn o.b.v. verworven ononderbroken dienstanciënniteit op 
31.12.2013 
 

Arbeider 
In dienst vóór 01.01.2012 

 

ANCIENNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

< 6 maanden  28 kalenderdagen 

≥ 6 maanden en < 5 jaar 35 kalenderdagen 

≥ 5 jaar en < 10 jaar 42 kalenderdagen 

≥ 10 jaar en < 15 jaar 56 kalenderdagen 

≥ 15 jaar en < 20 jaar 84 kalenderdagen 

≥ 20 jaar 112 kalenderdagen 

 
Arbeider 

In dienst na 01.01.2012 
 

ANCIENNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

< 6 maanden  28 kalenderdagen 

≥ 6 maanden en < 5 jaar 40 kalenderdagen 

≥ 5 jaar en < 10 jaar 48 kalenderdagen 
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≥ 10 jaar en < 15 jaar 64 kalenderdagen 

≥ 15 jaar en < 20 jaar 97 kalenderdagen 

≥ 20 jaar 129 kalenderdagen 

 
*Let op: er zijn specifieke termijnen van toepassing op de werklieden tewerkgesteld binnen de 
federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen. Deze worden in dit model niet opgenomen. 
 

Bediende 
 

BEDIENDEN ANCIENNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

Lagere bedienden 
Jaarloon < 32.254 euro  

3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit 

Hogere bedienden 
 Jaarloon ≥ 32.254 euro en < 

64.508  

= 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een 
minimum van 3 maanden 

Hoogste bedienden 
Jaarloon > 64.508 euro  

= 1 maand per begonnen jaar anciënniteit, met een 
minimum van 3 maanden, tenzij voorafgaandelijk akkoord 
betreffende de opzeggingstermijn 

 
STAP 2: 
Bepaling van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit vanaf 01.01.2014 (teller staat 
opnieuw op 0). De nieuwe opzegtermijnen, uitgedrukt in weken, dienen toegepast te worden. 
 
STAP 3: 
Optelsom van stap 1 en stap 2 geven de nieuwe toepasselijke opzeggingstermijnen, zonder 
dat een omrekening van termijn mag gebeuren.  
 
Voorbeeld: 
- X-aantal kalenderdagen + X- aantal kalenderweken; 
- X- aantal kalendermaanden + X- aantal kalenderweken. 
 
C.2. Opzeg uitgaande van de WERKNEMER 
 
STAP 1:  
Bepaling opzeggingstermijn o.b.v. verworven ononderbroken dienstanciënniteit op 
31.12.2013 
 
 Arbeider 
 In dienst voor/na 01.01.2012 
 

ANCIENNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

< 6 maanden  14 kalenderdagen 

≥ 6 maanden en < 5 jaar 14 kalenderdagen 

≥ 5 jaar en < 10 jaar 14 kalenderdagen 
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≥ 10 jaar en < 15 jaar 14 kalenderdagen 

≥ 15 jaar en < 20 jaar 14 kalenderdagen 

≥ 20 jaar 28 kalenderdagen 

 
Bediende 

 

BEDIENDEN ANCIENNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

Lagere bedienden 
Jaarloon < 32.254 euro  

< 5 jaar 1,5 maanden 

 ≥ 5 jaar  3 maanden  

Hogere bedienden 
 Jaarloon ≥ 32.254 euro en < 

64.508  

= 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, 
met een maximum van 4,5 maanden 

Hoogste bedienden 
Jaarloon > 64.508 euro  

= 1,5 maand per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, 
met een maximum van 6 maanden 

 
STAP 2: 
Bepaling van de opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit vanaf 01.01.2014 (teller staat 
opnieuw op 0). De nieuwe opzegtermijnen, uitgedrukt in weken, dienen toegepast te worden. 
 
! Opmerking (geldt enkel voor bedienden):  

 Indien op basis van de berekening in stap 1 (vastklikmoment) reeds het maximum werd 
bereikt (3, 4,5 of 6 maanden, voor respectievelijk de lagere, hogere en hoogste 
bediende), vervalt de berekening in stap 2 voor de bedienden.  

 Indien op 31 december 2013 het maximum, zoals hierboven meegedeeld, nog niet 
werd bereikt, moet volgend onderscheid gemaakt worden: 

o Indien het maximum niet werd bereikt en de opzeggingstermijn is gelijk aan of 
bedraagt meer dan 13 weken, moet stap 2 niet meer gemaakt worden. 

o Indien het maximum niet werd bereikt en de opzeggingstermijn bedraagt 
minder dan 13 weken, dan moet stap 2 wel nog gemaakt worden, maar het 
absolute maximum bedraagt 13 weken. 

 
STAP 3: 
Optelsom van stap 1 en stap 2 geven de nieuwe toepasselijke opzeggingstermijnen, zonder 
dat een omrekening van termijn mag gebeuren.  
 
Voorbeeld: 
- X-aantal kalenderdagen + X- aantal kalenderweken; 
- X- aantal kalendermaanden + X- aantal kalenderweken. 
 
! Opmerking 1: We maken de optelsom van de uitkomst in stap 1 en stap 2, zonder dat dit het 
maximum van 13 weken (3 maanden) mag overschrijden. : nuanceren!– zie toelichting 
hierboven 
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! Opmerking 2: De opzeggingstermijn die de werknemer moet naleven wordt verkort tot 7 
dagen in het kader van een tewerkstellingsprogramma (vb. gesco), dit blijft ook bestaan voor 
arbeidsovereenkomsten die worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2014. 
 
 
D. Tegenopzegging 
 

Anciënniteit Duur van de tegenopzegging 

Van 0 tot minder dan 3 maanden 1 week 

Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden 2 weken 

Van 6 maanden tot minder dan 1 jaar 3 weken 

Van 1 jaar tot meer 4 weken 

 
 
 
 

 


