
VZW Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo, Kerkstraat 4E, 3980 Tessenderlo 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsreglement  
voor de  

niet-gesubsidieerde personeelsleden  
van de  

scholengemeenschap  
van  

Tessenderlo 
 
 
 
 

 

 
 

vzw katholiek basisonderwijs Tessenderlo 

Kerkstraat 4 bus E 

3980  Tessenderlo 

Ondernemersnummer: 416.886. 105 



Arbeidsreglement              

Pagina 1 van 49 

 

 

TEN GELEIDE 

Hierna enige uitleg i.v.m. het gebruik van het arbeidsreglement: 

Het arbeidsreglement komt tot stand in overleg tussen de werkgever 

en zijn werknemers. 

1. Beslissing ondernemingsraad 
Indien er een ondernemingsraad bestaat, stelt deze het reglement en 
de wijzigingen ervan op. Het reglement treedt in voege 15 dagen na 
het akkoord in deze raad.  

2. Aanplakking in de onderneming 
In geval er geen ondernemingsraad is, stelt de werkgever het 
ontwerp of de wijzigingen van het arbeidsreglement op en plakt deze 
aan. Gedurende 15 dagen vanaf deze aanplakking, kunnen de 
werknemers opmerkingen formuleren in een register dat daartoe te 
hunner beschikking wordt gehouden of kunnen ze deze opmerkingen 
rechtstreeks aan de inspecteur van de Inspectie van de sociale 
wetten laten weten. Eens deze termijn voorbij, zendt de werkgever 
het ontwerp en het register aan deze inspecteur. Als er geen 
opmerkingen werden gemaakt, treedt het arbeidsreglement in voege 
de 15de dag volgend op de dag van aanplakking. 

3. Verzoeningsprocedure 
In geval van opmerkingen of wanneer de ondernemingsraad niet tot 
een akkoord komt zal de inspecteur van de Inspectie van de sociale 
wetten een verzoeningsprocedure starten.  

4. Bewaren van arbeidsreglement 
Op iedere plaats waar de werkgever personeel tewerkstelt dient een 
afschrift van het arbeidsreglement bijgehouden te worden. 
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Arbeidsreglement voor arbeiders en bedienden 

 
Naam en volledig adres van onderneming (maatschappelijke zetel) 
Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo 
Kerkstraat 4 bus E  
3980 Tessenderlo 

 
Concrete bedrijvigheid 
Hoofdbedrijvigheid  

 Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool “Wiebelwoud”  

Kerkstraat 4C – 3980 Tessenderlo 

 Gesubsidieerde Vrije Lagere school “Hart(e)lu(s)t”   

Kerkstraat 4B - 3980 Tessenderlo 

 Gesubsidieerde Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs “De Regenboog”    

Stationsstraat 5 – 3980 Tessenderlo  

 Gesubsidieerde Vrije Basisschool “Wereldwijzer”  

Hofstraat 92    – 3980 Tessenderlo 

 Gesubsidieerde Vrije Basisschool “De Lettertrein”  

Lindenstraat 5 – 3980 Tessenderlo 

 

Buiten de hoofdvestigingsplaats heeft de onderwijsinstelling Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool “Wiebelwoud”  Kerkstraat 4c 

vestigingsplaatsen in gebouwen gelegen te:  

 Molenhoeven 42 – 3980 Tessenderlo 

 Rijt 42A  – 3980 Tessenderlo 

 

Buiten de hoofdvestigingsplaats heeft de onderwijsinstelling Gesubsidieerde Vrije Lagere school “Hart(e)lu(s)t” , Kerkstraat 

4B, ook een vestiging in de gebouwen gelegen te: Stationsstraat 38 – 3980 Tessenderlo  

 

Ondernemingsnummer 
416 886 105 .........................................................................................................................................................................................  

 

Stamnummer R.S.Z. 

074074348074 ....................................................................................................................................................................................  

 

Kinderbijslagfonds 

Naam: RKW .........................................................................................................................................................................................  
Aansluitingsnummer: 236/4511 ..........................................................................................................................................................  
 

Vakantiekas 

Naam: Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie .........................................................................................................................................  
Aansluitingsnummer:: 743480-74  ......................................................................................................................................................  
 

 

Bewaarplaats bepalingen Kruispuntbankwet en haar uitvoeringsbesluiten 
De respectievelijke teksten zijn eveneens raadpleegbaar op het internet via deze link: 
http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/legislation/legislation_01.html 
 
 

Bevoegd paritair comité onderneming  

Bedienden: 225.01  

Arbeiders: 152.01  

http://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/legislation/legislation_01.html
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WELKOM IN ONZE ONDERNEMING 

 

Als nieuwe medewerker van onze scholengemeenschap heten wij U van harte welkom en hopen tot een vlotte samenwerking te 
komen. 

Dit arbeidsreglement, dat onze onderlinge arbeidsverhouding beheerst, zal daartoe richtinggevend zijn. 

Het bevat de essentiële regels met betrekking tot de interne organisatie die beide partijen in staat moet stellen zowel hun 
respectievelijke rechten als plichten te onderkennen. 

Enkel de kennis en de naleving hiervan leidt tot de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer waarin U 
door middel van Uw arbeid tot een volledige ontplooiing van Uw persoonlijkheid en tot een optimaal rendement kan komen. 

Zodoende kunnen wij in respect voor elkaars eigenheden en belangen tot een vruchtbare samenwerking komen en dit tot beider 
voordeel. 

In de hoop dat wij terecht beroep gedaan hebben op Uw deskundigheid, vaardigheid en beroepsernst, wensen wij U veel geluk 
toe. 

De Directies 

 

INHOUDSOPGAVE ARBEIDSREGLEMENT 
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1. TOEPASSINGSGEBIED 
 
ART. 1 
Dit arbeidsreglement regelt de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, tewerkgesteld in de onderneming, tenzij hiervan 
werd afgeweken in een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer vastgelegd, waarvan beide partijen een 
ondertekend en gedagtekend exemplaar bezitten, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen. 

ART. 2 
Elke werknemer, welke aangeworven wordt, erkent kennis genomen te hebben van dit arbeidsreglement, en verklaart na 
ontvangst van een exemplaar ervan, alle clausules en voorwaarden ervan te aanvaarden, terwijl hij er zich toe verbindt alle 
voorschriften hierin opgenomen strikt na te leven. 
 
2. AARD VAN DE ARBEID 
 
ART. 3 
Elke werknemer verbindt er zich toe het werk, waarvoor hij werd aangeworven, correct uit te voeren en het materiaal dat 
hiervoor te zijner beschikking wordt gesteld, als een "goede huisvader" te gebruiken en te onderhouden.  
Hij verklaart zich daarenboven bereid tijdelijk andere arbeid al dan niet in een andere exploitatiezetel te verrichten zo de 
omstandigheden dit vereisen en voor zover dit in overeenstemming is met de lichamelijke of geestelijke capaciteiten van de 
werknemer. Voor dit vervangingswerk zal de werknemer geen lager loon uitbetaald krijgen, dan hetgeen wat hij voor zijn 
gewoon werk ontvangt. Indien evenwel deze tijdelijke nieuwe arbeid volgens de bij Koninklijk Besluit vastgestelde loonschalen 
een hoger loon voorziet, zal hem dit hoger loon worden toegekend, zonder dat dit als een verworven recht voor de toekomst 
kan worden beschouwd. Tenslotte verklaart de werknemer zich bereid, tijdens de opzeggingstermijn (om het even of deze 
opzegging door hemzelf of de werkgever werd betekend) zijn gewone arbeid te verrichten al dan niet in een andere 
exploitatiezetel zo de omstandigheden dit vereisen en mits behoud van zijn normaal loon en mits in overeenstemming te zijn 
met zijn fysische of psychische capaciteiten. 
 
3. ARBEIDSTIJD EN RUSTPAUZEN 
 
ART. 4  
De werknemers dienen aanwezig te zijn op de plaats waar hun arbeid moet worden verricht, gereed om te werken op het 
beginuur vermeld op het werkrooster. Zij moeten aan de arbeid blijven tot het einduur. De aanwezigheidsduur wordt 
vastgesteld door 'pointering' of aanmelding bij een door de werkgever of zijn aangestelde aangeduide persoon bij de aanvang 
en het einde van elke arbeidsdag. 

De werknemer is ertoe gehouden de aan- en afwezigheden vermeld op zijn loonbriefje op zijn juistheid te controleren. Zo een 
systeem van pointering (of enig ander controlemiddel) gebruikt wordt, dient hij deze onjuistheden of opmerkingen onverwijld 
en bij voorkeur binnen 7 dagen na de periode waarop de prestaties geleverd werden te melden aan de 
personeelsverantwoordelijke. De pointeergegevens zijn telkens ter inzage gedurende maximaal een periode van één maand na 
de geleverde prestaties. 

ART. 5 
Geen enkele werknemer mag zich onttrekken aan deze controlemiddelen terwijl het eveneens verboden is in de plaats van een 
ander werknemer te pointeren. Een overtreding van deze bepaling is een reden van onmiddellijk ontslag zonder 
opzeggingstermijn noch –vergoeding. Elke werknemer welke, occasioneel, later dan in het voorziene werkrooster het werk zou 
wensen aan te vangen of vroeger zou wensen op te houden, moet hiervoor zijn werkgever om toelating verzoeken en dit 
verzoek schriftelijk ondertekenen. 

ART. 6 
De hiernavolgende werkroosters zijn niet van toepassing op de personen, die met een vertrouwenspost of leidinggevende 
functie bekleed zijn, zoals voorzien in de wet op de arbeidsduur en de uitvoeringsbesluiten hiervan. 
 
ART. 7 
Uurroosters: Zie bijlage 3 

ART. 8   
Flexibele uurroosters: Zie bijlage 3  

ART. 9 
Indien daartoe werkelijk geldige redenen bestaan, verplichten de werknemers er zich toe extra uren te verrichten buiten de 
uren, voorzien in het werkrooster, doch binnen de grenzen van de wet op de arbeidsduur en de uitvoeringsbesluiten hiervan.  
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Dit is o.a. het geval: 

 wanneer werken van inventarissen en balansen moeten worden uitgevoerd, op voorwaarde dat deze grenzen niet 
gedurende meer dan 7 dagen per werknemer en per kalenderjaar worden overschreden (artikel 22 3° Arbeidswet 
16.03.1971); 

 wanneer werknemers worden tewerkgesteld aan werken van vervoer, laden en lossen, op voorwaarde van een 
Koninklijk Besluit (artikel 24 § 1, 2° Arbeidswet); 

 wanneer de tijd nodig voor het verrichten van de arbeid, wegens de aard van het werk, niet nauwkeurig kan worden 
bepaald,  op voorwaarde van een Koninklijk Besluit (artikel 24 § 2, 1° Arbeidswet); 

 wanneer werknemers tewerkgesteld zijn in bedrijfstakken waarin de verwerkte stoffen zeer snel kunnen ontaarden, 
op voorwaarde van een Koninklijk Besluit (artikel 24 § 2, 2° Arbeidswet);  

 wanneer arbeid moet worden verricht om het hoofd te kunnen bieden aan een buitengewone vermeerdering van het 
werk, mits toelating van de Inspectie van de sociale wetten en akkoord van de vakbondsafvaardiging van de 
onderneming wanneer er een bestaat (artikel 25 Arbeidswet); 

 wanneer arbeid moet verricht worden om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval (artikel 26 § 
1, 1° en § 2, 1° Arbeidswet); 

 wanneer dringend werk moet worden uitgevoerd aan machines of materieel, voor zover de uitvoering ervan buiten de 
arbeidsuren onontbeerlijk is om een ernstige belemmering van de normale werking van het bedrijf te voorkomen 
(artikel 26 § 1, 2° en § 2, 2° Arbeidswet); 

 wanneer werk moet worden uitgevoerd die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist, met 
voorafgaandelijk akkoord van of informatie aan de vakbondsafvaardiging en informatie aan de Sociale Inspectie 
(artikel 26 § 1, 3° Arbeidswet). 

 
4. AFWEZIGHEDEN 
 
RUSTDAGEN 

ART. 10 
Dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid (normale rustdagen) zijn: 
 

 de zondagen (artikel 12); 

 de wettelijke feestdagen (artikel 13); 

 de vakantiedagen (artikel 14); 
 
ZONDAGEN 

ART. 11 

Indien krachtens een wettelijke afwijking de werknemer op een zondag heeft gewerkt, dan heeft hij recht op onbetaalde 
inhaalrust. Deze inhaalrust mag samenvallen met een gewone inactiviteitsdag in de onderneming. Behoudens sectorale 
afwijkingen moet die inhaalrust worden toegekend binnen 6 dagen na de betreffende zondag. 

 

De duur van deze rust is: 

 een volledige dag indien de arbeid op zondag langer duurde dan minstens 4 uur; 

 een halve dag indien de arbeid op zondag niet langer duurde dan 4 uur. In dat geval moet de inhaalrust worden 
toegekend voor of na 13 uur en mag er op die dag niet langer dan 5 uur worden gewerkt. 

 
FEESTDAGEN 

ART. 12 
Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn voor werknemers die deeltijds werken, is het loon gewaarborgd  
voor de 10 onderstaande feestdagen: 

 

 Nieuwjaarsdag (1 januari) 

 Feest van de Arbeid (1 mei) 

 Pinkstermaandag 

 Paasmaandag 

 O.L.H. Hemelvaart 

 Nationale Feestdag (21 juli) 
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 O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)  

 Allerheiligen (1 november) 

 Wapenstilstand 1918 (11 november)  

 Kerstmis (25 december) 
 
Valt één van deze dagen samen met een zondag of met een dag waarop normaal binnen de onderneming niet wordt gewerkt, 
dan wordt hij vooraf of achteraf volgens de wettelijke bepalingen vervangen door een gewoonlijke werkdag. 

Indien hierover geen beslissing wordt genomen in het paritaire comité, worden deze vervangingsdagen vastgesteld door de 
ondernemingsraad; indien die niet in de scholengemeenschap bestaat, worden deze dagen vastgesteld door de 
vakbondsafvaardiging of zo niet, door een akkoord met de werknemer(s). 

Deze dagen worden bekendgemaakt door een bericht dat ten laatste wordt aangeplakt op 15 december van het jaar dat 
voorafgaat aan het jaar waarin de te vervangen feestdagen genomen moeten worden. Een kopie van dit bericht wordt als 
bijlage bij het arbeidsreglement gevoegd. 

Indien hij niet werd vastgelegd, dan wordt de vervangingsdag ambtshalve bepaald op de 1ste activiteitsdag die volgt op de te 
vervangen feestdag. 

 

Indien de werknemer ingevolge een wettelijke afwijking gewerkt heeft op een feestdag, heeft hij recht op betaalde inhaalrust.  

De inhaalrust voor arbeid op een feestdag moet effectief zijn, en mag bijgevolg niet samenvallen met een gewone 
inactiviteitsdag, met inhaalrust ingevolge gepresteerde overuren of arbeidsduurvermindering of met een schorsing van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.  

In principe moet die inhaalrust hem worden toegekend binnen de 6 weken die volgen op de feestdag of de vervangingsdag. Bij 
KB kan voor een bepaalde bedrijfstak of een bepaalde groep werknemers een andere regeling voor de inhaalrust worden 
uitgewerkt. Indien door een schorsing van uitvoering van de overeenkomst de inhaalrust niet kan worden toegekend binnen 
deze periode, zal hij binnen een periode van 6 weken na het einde van deze schorsing worden toegekend. 

De duur van de inhaalrust bedraagt: 

 een volledige dag indien de arbeid langer dan 4 uur duurde; 

 een halve dag indien de arbeid niet langer duurde dan 4 uur. In dit laatste geval moet de inhaalrust verleend worden 
vóór of na 13 uur en op die dag mag niet meer dan 5 uur arbeid verricht worden. 

 

JAARLIJKSE VAKANTIE 

ART. 13 

De duur van de jaarlijkse vakantie alsook de toekenningsmodaliteiten voor deze vakantie worden vastgesteld op basis van de 
samengeschakelde wetten van 28 juni 1971 en de uitvoeringsbesluiten (met name het Koninklijk Besluit van 30 maart 1967). 

 

Wordt de jaarlijkse vakantie collectief genomen, dan wordt de periode van collectieve sluiting jaarlijks meegedeeld en ter 
kennis gebracht van de werknemers door een bijlage bij het arbeidsreglement. Een afschrift dient tevens te worden verzonden 
aan de Inspectie van de sociale wetten. 

 

Werknemers die krachtens de wetgeving op de jaarlijkse vakantie, geen recht zouden hebben op de volledige of op een deel 
van de collectieve vakantie, wordt verlof zonder wedde door de werkgever toegekend. Zij kunnen evenwel recht hebben op 
werkloosheidsuitkeringen indien zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor werkloosheid en de nodige formulieren 
worden aangevraagd en ingediend. 

 

Vakantie die individueel wordt genomen, wordt in overleg met de werkgever vastgesteld. Ze houdt rekening met de noodzaken 
en de goede werking van de scholengemeenschap. 

 

Het vaststellen en het nemen van vakantiedagen is hoe dan ook onderworpen aan de voorafgaande instemming van de 
directie. Alle werknemers dienen hiertoe 7 dagen vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen.  

Er dient onderlijnd dat elke vakantie, ook al bedraagt dit slechts 1 dag, vooraf moet worden aangevraagd. Verlof nemen zonder 
dit voorafgaand akkoord van de werkgever of zijn aangestelde, kan worden beschouwd als een eenzijdige verbreking van de 
overeenkomst door de werknemer met alle gevolgen daaruit voortvloeiend. De beoordeling van de feitelijke omstandigheden 
berust uiteindelijk bij de bevoegde rechtbank.  

 

Zowel voor collectieve vakantie als voor individuele vakantie geldt o.a. volgende regel: de vakantiedagen worden bij voorrang 
verleend aan personeelsleden met kinderen op schoolplichtige leeftijd tijdens de schoolvakantie (juli-augustus). 
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Een werknemer die zijn recht op vakantie moet rechtvaardigen op basis van prestaties die hij bij een andere werkgever 
verrichtte, moet ten gepaste tijde het vereiste attest overhandigen. Indien hij dit nalaat, zal zijn recht op vakantie slechts 
gebaseerd zijn op de prestaties die hij in de scholengemeenschap verricht. 

 

De vakantie moet in beginsel steeds worden genomen voor het einde van het jaar waarop ze betrekking heeft. 

 

ZIEKTE EN ONGEVAL 

ART. 14 

Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval (geen arbeidsongeval) moet de werknemer: 

 

1) met alle mogelijke middelen (desnoods per telefoon) tijdens het eerste uur van zijn normale dagtaak, zijn werkgever of 
zijn afgevaardigde op de hoogte brengen van zijn afwezigheid. 

  

2) binnen 2 werkdagen (bij verzending per post geldt de postdatum als bewijs) een medisch attest aan de school 
overhandigen. 

 

Dit attest moet de volgende gegevens bevatten: 

 

– de oorzaak van de afwezigheid: ziekte, ongeval (privé- of arbeidsongeval), ...; 
– het begin van de arbeidsongeschiktheid; 
– het aantal dagen of de einddatum van de arbeidsongeschiktheid; 
– de vermelding of de werknemer al dan niet zijn verblijfsplaats mag verlaten; 
– de naam en het adres van de behandelende geneesheer; 
– de handtekening van de geneesheer; 
– de datum waarop het medische attest werd afgeleverd; 
– de identiteit van de werknemer; 
– de vermelding of het gaat over een eerste attest, een verlenging of een hervalling; 
 

 Het gewaarborgd loon wordt geweigerd voor de periode voorafgaand aan het afleveren van het volledig – conform met de 
 wettelijke voorschriften – geneeskundig getuigschrift. 
 

Ook indien de werkgever niet op de hoogte werd gebracht of indien het medische attest niet tijdig werd overhandigd 
(behalve bij overmacht), heeft de werknemer geen recht op het gewaarborgde loon voor alle dagen arbeidsongeschiktheid 
die voorafgaan aan de datum waarop de werkgever werkelijk op de hoogte werd gebracht of de datum waarop het attest 
werd overhandigd of verstuurd.  

 

3) de door de werkgever nodig geachte medische controle aanvaarden, die wordt uitgevoerd door een geneesheer die 
door de werkgever wordt aangeduid en betaald. 

 

De medische controle vindt thuis bij de werknemer plaats als het medisch attest vermeldt dat hij de woonplaats niet mag 
verlaten. Indien de werknemer volgens het attest zijn woonplaats wel mag verlaten, bepaalt de werkgever of de controle 
thuis bij de werknemer dan wel in het kabinet van de controlearts gebeurt. Bij verplaatsing naar het kabinet van de 
controlearts, zijn de verplaatsingskosten ten laste van de werkgever. Een werknemer die tijdens zijn arbeidsongeschiktheid 
op een ander adres verblijft of van wie de woonplaats gewijzigd werd, is verplicht deze verblijf- of woonplaats onmiddellijk 
aan de werkgever mee te delen. Is de werknemer afwezig tijdens het controlebezoek of kan met hem geen contact 
worden opgenomen, dan laat de controlegeneesheer een bericht achter waarin de werknemer wordt opgeroepen om zich 
aan te bieden op plaats en tijdstip die erin vermeld worden. De werknemer moet in dit verband regelmatig zijn post (laten) 
ophalen om op de hoogte te zijn of de controlearts geen oproeping heeft nagelaten. Indien de werknemer afwezig is 
tijdens een medische controle, kan het gewaarborgd loon geweigerd worden vanaf de datum van het eerste 
controleonderzoek waartoe de werknemer werd uitgenodigd, of vanaf de datum van het eerste huisbezoek van de 
controlearts, met uitzondering van de periode van onbetwiste arbeidsongeschiktheid. Als met de werknemer evenwel, 
door zijn toedoen, geen contact kan worden opgenomen, kan de werkgever weigeren om reeds vanaf de eerste dag 
arbeidsongeschiktheid het gewaarborgd loon te betalen. 

 

Het medisch controlebezoek kan – van zodra de werkgever werd geïnformeerd over de arbeidsongeschiktheid – op elke 
dag van de week plaatsvinden (ook buiten de arbeidsuren), evenals op een zaterdag, een zondag of op een feestdag, en is 
niet beperkt tot de periode die gedekt wordt door het gewaarborgd loon. 
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Indien de behandeld geneesheer en de controlegeneesheer van mening verschillen, kan een beroep gedaan worden op 
een geneesheer-scheidsrechter, wiens beslissing definitief en bindend zal zijn voor beide partijen. 

 

ART. 15 

Voor elke verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet de werknemer of zijn mandataris de werkgever verwittigen zodra 
deze verlenging aanvangt. Binnen de 2 daaropvolgende werkdagen vanaf het begin van deze verlenging, moet de 
scholengemeenschap een medisch attest ontvangen waaruit blijkt dat de arbeidsongeschiktheid werd verlengd. 

Dit medisch attest moet dezelfde vermeldingen bevatten als diegene die onder artikel 15, punt 2 zijn vermeld. 

 

ART. 16 

Bij hervalling zijn dezelfde verplichtingen voor de werknemer toepasselijk als diegene die in artikel 15 zijn vervat. Indien de 
hervalling plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen na het einde van de vorige arbeidsongeschiktheid, moet het medisch attest 
vermelden of deze arbeidsongeschiktheid al dan niet toe te schrijven is aan een andere ziekte. Indien geen nadere 
omschrijvingen worden gegeven, wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe ongeschiktheid toe te schrijven is aan dezelfde ziekte.  

 

Bij hervalling (dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval) binnen de 14 kalenderdagen die volgen op het einde van een periode van 
arbeidsongeschiktheid die aanleiding gaf tot de betaling van gewaarborgd loon, is er niet opnieuw recht op gewaarborgd loon. 
Het eventueel nog openstaand saldo gewaarborgd loon zal wel nog verder kunnen worden uitgeput. 

 

PRENATAAL MEDISCH ONDERZOEK 

 

ART. 17 

Een zwangere werkneemster die haar werkgever op de hoogte heeft gebracht van haar zwangerschap, heeft het recht van haar 
werk afwezig te blijven met behoud van haar gewoon loon. Die afwezigheid mag de nodige tijd in beslag nemen om zich naar 
de prenatale medische onderzoeken te begeven die niet na de arbeidsuren kunnen plaatsvinden. Om aanspraak op haar 
normale loon te kunnen maken, moet de werkneemster haar werkgever vooraf ervan verwittigen dat ze afwezig zal blijven, en 
moet ze een medisch attest overleggen waaruit blijkt dat haar afwezigheid gerechtvaardigd is. 

 

ARBEIDSONGEVALLEN 

ART. 18 

Om de verplichte formaliteiten in verband met de verzekering te kunnen vervullen, moet de werknemer die het slachtoffer is 
van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk, hoe onbeduidend ook, zo snel mogelijk zijn werkgever 
of afgevaardigde waarschuwen. Hij moet aan werkgever of afgevaardigde alle inlichtingen overmaken die nuttig zijn voor de 
aangifte van het arbeidsongeval. 

 

In de mate van het mogelijke moet hij ook de schriftelijke getuigenis van twee niet-verwante personen trachten te bekomen, 
tenzij het ongeval aanleiding geeft tot de tussenkomst van de openbare orde- of hulpdiensten. 

 

ART. 19 

Als de werknemer zich op het ogenblik van het ongeval, hoe onbeduidend ook, op de werkplaats bevindt, moet hij zo snel 
mogelijk de personen die opgeleid zijn om de eerste zorgen toe te dienen waarschuwen. Deze gegevens zijn terug te vinden op 
pagina 2 van dit reglement. Hier wordt ook de plaats vermeldt waar de verbandkist is terug te vinden die ter beschikking staat 
van het personeel.  

 
De werknemer die slachtoffer is van een arbeidsongeval is vrij een dokter, een apotheker of een verzorgingsinstelling te kiezen.  
 
EDUCATIEF VERLOF 

ART. 20 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake betaald educatief verlof wordt aan elke voltijdse werknemer en aan bepaalde 
deeltijdse werknemers, beiden tewerkgesteld in de privésector, een recht toegekend dat hen in staat stelt bepaalde 
opleidingen te volgen, en daartoe met behoud van hun normale loon op het werk afwezig te zijn, gedurende een aantal uren 
dat gelijk is aan het aantal uren werkelijke aanwezigheid in de les, zij het dat dit aantal per schooljaar wel begrensd wordt, dit 
naargelang de aard van de gevolgde opleiding en van het al dan niet samenvallen van de lesuren met de arbeidstijd. 
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Aan de werkgever wordt evenwel de mogelijkheid gelaten om de afwezigheden als gevolg van de opname van betaald 
educatief verlof – zowel individueel als collectief – te plannen, en dit in onderling overleg met de 
werknemers(vertegenwoordigers), rekening houdend met de vereisten inzake de interne organisatie van de 
scholengemeenschap en met de specifieke belangen en situatie van elke individuele cursist-werknemer. 
 

ANDERE AFWEZIGHEDEN 

ART. 21 

De werknemer mag niet van zijn werk afwezig blijven zonder vooraf hiervoor toelating te hebben gevraagd aan zijn werkgever 
of afgevaardigde. Indien de werknemer met geldige redenen 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.  

 

Een werknemer die zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig blijft van zijn werk, verliest het recht op zijn loon 
voor de uren die hij niet presteerde. Hij kan bovendien sancties oplopen die voorzien zijn in dit arbeidsreglement.  

 

Wanneer de werknemer zich op het werk aanbiedt, geschikt tot werken, doch achteraf medisch ongeschikt wordt, zal hij de 
werkgever of zijn aangestelde  verwittigen dat hij/zij zich genoodzaakt voelt het werk te verlaten en nog dezelfde dag de 
dokter raadplegen. Het medisch attest dient binnen de 2 werkdagen naar de werkgever opgestuurd te worden of afgegeven op 
de scholengemeenschap.  

 

ART. 22 

Indien een werknemer 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 losstaat 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 de werknemer aanhaalt.  

 
5. BEZOLDIGING EN BETALING 

 
ART. 23 
Iedere bezoldiging of gratificatie welke door de werkgever bij uitzondering of periodiek mocht toegekend worden, buiten 
hetgeen wettelijk voorzien wordt, zal steeds als een gift en derhalve nooit als een verworven recht voor de toekomst kunnen 
beschouwd worden.  
 
De werkgever kan naar eigen goeddunken premies en buitenwettelijke voordelen toekennen aan één of meer werknemers. 
Iedere premie onder welke vorm dan ook wordt in principe als ondeelbaar aanzien tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  Deze 
vormen van loutere vrijgevigheid doet ten name van de werkgever in elke geval geen contractuele verplichting ontstaan. De 
werkgever kan ten allen tijde deze premies of buitenwettelijke voordelen wijzigen of intrekken.  
 
ART. 24 
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt het loon der arbeiders vastgesteld per uur en de bezoldiging der bedienden 
per maand. Wordt de werknemer geheel of gedeeltelijk met tijdloon vergoed, dan is de in aanmerking te nemen tijd gelijk aan 
die waarin de werknemer zijn arbeid verricht of, op de plaats van werk, ter beschikking is van de werkgever. De als basis te 
nemen tijd zal deze zijn, welke bij pointering of door de werkgever of zijn aangestelde(n) werd vastgesteld (overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 4 e.v. van dit arbeidsreglement). Wordt bij het meten van de arbeid der werknemers voor de bepaling 
van hun loon gebruik gemaakt van lengte-, vlakte-, inhouds- of volume-eenheden, dan is het verboden andere eenheden te 
bezigen dan die welke zijn vastgesteld bij of krachtens de wet betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de 
meetwerktuigen. Overeenkomstig de bepalingen van die wet en de bepalingen die ter uitvoering ervan zijn vastgesteld, 
worden de gebezigde meetwerktuigen geijkt en voorzien van merken of tekens, of zijn zij vergezeld van getuigschriften ten 
bewijze van die ijking. 
 
ART. 25 
De betaling van het loon grijpt plaats uiterlijk de zevende werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de betaling gebeurt. 
 
ART. 26 
De uitbetaling der lonen en bezoldigingen gebeurt overeenkomstig de wet betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers (12.04.1965). 
 
Deze uitbetaling geschiedt in speciën en, naargelang de keuze van de werknemer, van hand tot hand, ofwel in giraal geld. 



Arbeidsreglement              

Pagina 10 van 49 

 

 
De uitbetaling van het loon van hand tot hand moet, behoudens akkoord van partijen, worden gedaan op de plaats waar de 
arbeid wordt verricht of in de onmiddellijke nabijheid ervan.  
 
Zo werkgever en werknemer de voorkeur geven aan girale betaling, dan gebeurt deze betaling: 
 

1. per overschrijving op een bankrekening. 
 
De beslissing tot girale betaling dient genomen te worden door de ondernemingsraad; voor bedrijven zonder 
ondernemingsraad door een overeenkomst tussen werkgever en syndicale delegatie; bij een gebrek aan een syndicale 
delegatie via een akkoord met de meerderheid der werknemers. Indien hierover niets is bepaald wordt de werknemer, mits 
zijn schriftelijke instemming, uitbetaald in giraal geld. 
 
Betaling aan derden zal slechts gebeuren na schriftelijke volmacht en binnen de wettelijke en reglementaire bepalingen van de 
wet. 
 
ART. 27 
De toegelaten inhoudingen op het loon worden bepaald door artikel 23 van de Loonbeschermingswet d.d. 12.04.1965.  
Volgende inhoudingen kunnen worden verricht: 

 inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en de bepalingen op 
basis van particuliere of collectieve overeenkomsten inzake aanvullende voordelen van de sociale zekerheid; 

 boetes opgelegd krachtens dit arbeidsreglement; 

 vergoedingen en schadeloosstellingen die toe te schrijven zijn aan de aansprakelijkheid van de werknemer; 

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

 de gestelde borg voor het nakomen van de verplichtingen van de werknemer. 
 
Het totaal van de inhoudingen mag niet méér bedragen dan 1/5de van het bij elke uitbetaling verschuldigde loon in speciën, na 
aftrek van de inhoudingen op grond van de belastingwetgeving, van de wetgeving op de sociale zekerheid en van de 
particuliere of collectieve overeenkomsten inzake aanvullende voordelen van de sociale zekerheid. 
Deze beperking is echter niet van toepassing wanneer de werknemer bedrog heeft gepleegd of vóór de afrekening van de 
vergoedingen en schadeloosstellingen die hij verschuldigd is, vrijwillig zijn dienstbetrekking heeft beëindigd. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de Loonbeschermingswet, in het bijzonder over het gedeelte van het loon dat in 
natura mag worden betaald, kan voor volgende door de werkgever toegekende voordelen in natura telkens een bijdrage 
ingehouden worden op het loon: huisvesting, gas, water, elektriciteit, verwarming en brandstof, het genot van een grond, 
voeding, arbeidsgereedschap en -materieel. 
De waarde van deze naturavoordelen wordt ter kennis gebracht van de werknemer bij zijn indiensttreding. 
 
ART. 28 
De werknemer verbindt er zich toe om elke som die hem onrechtmatig werd toegekend, binnen de kortst mogelijke termijn 

terug 
te betalen. 
 
ART. 29 
De werknemer verplicht er zich toe bij ontvangst van het loonbriefje na te gaan of de betaalde uren overeenstemmen met de 
werkelijk gepresteerde uren en of de betaalde som overeenstemt met de werkelijk ontvangen som. Eventueel bezwaar moet 
kenbaar worden gemaakt bij voorkeur binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst.  
 
6. TOEZICHT EN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL 
 
ART. 30 
Het personeel belast met de leiding en het toezicht over het werk vervangt de directie van de scholengemeenschap, elk 
volgens de hen verleende bevoegdheid. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van het werk en de naleving van dit 
arbeidsreglement. Bij afwezigheid van een van deze personeelsleden, heeft de plaatsvervanger dezelfde rechten en plichten.  
 
Het toezichthoudend personeel is inzonderheid belast met: 
 

 de controle op de aanwezigheid van de werknemers; 

 de werkverdeling en het geven van de nodige bevelen voor de goede uitvoering ervan; 
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 de controle op het geleverde werk; 

 de normale werking van de machines; 

 het behoud van orde en tucht in de onderneming; 

 het doen naleven van alle maatregelen inzake preventie en bescherming van de werknemers op het werk. 
 
7. VEILIGHEID EN GEZONDHEID 
 
ART. 31 
Iedere werknemer wordt geacht de regelgeving over het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de werknemers op het 
werk te kennen. Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door 
de werkgever gegeven instructies, zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van alle andere aanwezige 
personen. 

Naast de naleving van de richtlijnen meegedeeld in dienstnota’s of gegeven door de verantwoordelijke van de dienst of door 
het toezichthoudend personeel, zijn de werknemers in het bijzonder verplicht: 

 op de juiste wijze gebruik te maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en 
andere middelen; 

 de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet 
willekeurig uit te schakelen, te veranderen of te verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier te gebruiken; 

 de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de hoogte te brengen van 
iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 
veiligheid en de gezondheid met zich brengt, net als van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen; 

 bijstand te verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zolang dat nodig 
is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen met het oog op het welzijn van de 
werknemers op het werk en een veilig arbeidsmilieu; 

 de voorgeschreven werkkledij en beschermingsmiddelen, volgens de gegeven voorschriften te dragen, te gebruiken, in 
goede staat te bewaren en er de meeste zorg aan te besteden, en eventueel bijzondere veiligheidsvoorschriften, hen 
bekend gemaakt bij middel van een speciaal bericht, stipt na te leven. Bij opzettelijke beschadiging van arbeids- of 
beschermkledij en beschermingsmiddelen, kan van de betrokken werknemer een schadevergoeding worden geëist. 

 

ART. 32 
Het is aan de werknemers verboden elders dan in de kleedkamers of persoonlijke kasten, kledings- of opschikvoorwerpen neer 
te leggen, alsmede elders dan in de aangeduide plaatsen hun maaltijden te gebruiken of spijzen binnen te brengen. De 
werknemers dragen er zorg voor dat zowel de eetzaal als de kleed- en wasplaatsen alsmede alle sanitaire installaties proper 
worden gehouden. De kleed- en wasplaatsen zijn toegankelijk voor de werknemers voor de aanvang van het werk en na het 
einde van de dagtaak, voor en na de maaltijden of tijdens de rustpauzen. 
 
 
ART. 33 
De werknemers hebben zich te gedragen naar de algemene en bijzondere bepalingen van het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming en de bepalingen van de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
(04.08.1996) en de Codex en kunnen zich om geen enkele reden hiervan onttrekken. Dit is heel in het bijzonder het geval voor 
de voorgeschreven geneeskundige onderzoekingen en inentingen, welke in een afzonderlijk bericht ter kennis van het 
personeel worden gebracht. 
 
ART. 34 
Ongevallen op het werk dienen op staande voet ter kennis te worden gebracht van de werkgever of van zijn aangestelde; geen 
enkele verantwoordelijkheid kan genomen worden voor een laattijdige verwittiging welke niet op de dag zelf van het ongeval 
wordt gedaan. De gevolgen daarvan zijn voor rekening van de werknemer. Zie voor de overige verplichtingen in dit verband de 
artikelen 19 en 20 van dit arbeidsreglement.  
 
8. BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMERS 
 
ART. 35 
Bij de aanwerving is de werknemer er toe gehouden alle inlichtingen en bescheiden aan de werkgever te verstrekken om een 
correcte toepassing der sociale en fiscale wetten mogelijk te maken. Tijdens zijn in dienst zijn verstrekt hij onmiddellijk alle 
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nodige gegevens over eventuele adresveranderingen, wijzigingen in gezinstoestand, burgerlijke stand of nationaliteit. 
 
ART. 36 
Elke werknemer verbindt er zich toe, zowel tijdens als na de arbeidsovereenkomst, fabricagegeheimen, procédés, namen van 
klanten, of om het even welke andere inlichtingen over de bedrijvigheid van de onderneming, aan derden niet bekend te 
maken noch voor zichzelf te gebruiken. De werknemer verklaart formeel geen enkele daad van oneerlijke mededinging te 
stellen of daaraan zijn diensten te verlenen. Tijdens uitvoering van de arbeidsovereenkomst moet de werknemer zich 
onthouden van elke concurrerende activiteit, zowel voor eigen rekening als in opdracht van een derde.  
 
ART. 37 
Het gebruik van internet is uitsluitend toegestaan voor beroepsdoeleinden. Surfen op het net voor privé-doeleinden is enkel 
toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de werkgever. Het is ten strengste verboden websites te bezoeken die niet 
stroken met de openbare zeden, zoals o.a. pornografische sites en alle andere sites die aanstoot kunnen geven aan de 
medewerkers. 
De werkgever heeft de bevoegdheid de opgevraagde sites ten allen tijde te controleren. 
 
Het gebruik van e-mails wordt eveneens beperkt tot beroepsdoeleinden. De werkgever heeft het recht lijsten te trekken van 
het ingaand en uitgaand e-mail-verkeer. E-mailberichten voor privé-doeleinden zijn niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke 
toestemming is van de werkgever.  
 
Het is de werknemer ook verboden om in de onderneming tijdens de arbeidstijd zijn persoonlijk GSM-toestel te gebruiken, 
tenzij de verantwoordelijke van de dienst dit bij dringende noodzakelijkheid voorafgaand heeft toegestaan.  
 
Het niet respecteren van dit artikel kan worden beschouwd als een zware inbreuk en kan aanleiding geven tot een ontslag om 
dringende reden zonder het naleven van een opzeggingsperiode en zonder het betalen van een verbrekingsvergoeding.  
 
9. BEEINDIGING VAN HET ARBEIDSCONTRACT 
 

ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST  

ART. 38 

Behoudens de algemene wijzen waarop de verbintenissen te niet gaan, neemt de arbeidsovereenkomst een einde: 

 door afloop van de termijn als het een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd betreft; 

 door voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd gesloten, als het een overeenkomst voor een duidelijk 
omschreven werk betreft; 

 door afloop van de opzeggingstermijn waarvan kennis is gegeven overeenkomstig de bepalingen van de wet 
betreffende de arbeidsovereenkomsten (03.07.1978); 

 door betaling van een opzeggingsvergoeding berekend volgend dezelfde bepalingen; 

 zonder opzegging noch vergoeding in geval van beëindiging om dringende reden; 

 door beëindiging in onderling akkoord. 

 

OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DATUM VAN INDIENSTTREDING 

ART. 39 

 
Algemeen 
 
Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De 
wettelijke basis hiervoor blijft de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.  
 
Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
 
1. Ingangsdatum opzeggingstermijnen en modaliteiten 

 
Vanaf 2014 gaan de opzegtermijnen voor elke werknemer, ongeacht het statuut van arbeider of bediende, in de maandag 
volgend op de week waarin de opzeggingstermijn ter kennis werd gebracht.  
 
Betekening van de opzeg: 
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 Wanneer de opzeg gegeven wordt met een aangetekend schrijven, is het ontslag betekend op de 3de werkdag (= alle 

dagen met uitzondering van de zon- en feestdagen) volgend op het versturen van het aangetekend schrijven. 

 Wanneer de opzeg gegeven wordt via een deurwaardersexploot of afgifte van een geschrift (dit laatste is enkel 

mogelijk wanneer de werknemer de opzeg geeft; dit is niet mogelijk wanneer de werkgever de opzeg geeft): ontslag is 

betekend op de dag van het aanbieden van het document.  

 
Tijdens de proefperiode zijn andere opzeggingsregels en –termijnen van toepassing: 
 

 Voor arbeiders: Na de eerste 7 dagen van de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de arbeider de 

arbeidsovereenkomst met onmiddellijke uitwerking beëindigen, zonder de opzeggingstermijn te moeten naleven noch 

een opzeggingsvergoeding te moeten betalen. Tijdens de eerste 7 dagen van de proeftijd, daarentegen, kunnen noch 

de werkgever, noch de arbeider, de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende reden. De partij 

die de overeenkomst, zonder dringende reden, vóór het verstrijken van de eerste 7 dagen beëindigt, is gehouden de 

andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon betreffende de tijdens deze periode van 7 dagen 

niet-gepresteerde dagen.  

 

 Voor bedienden: In de proefperiode mogen de werkgever en de bediende de overeenkomst beëindigen mits een 

opzegging van 7 kalenderdagen. Wanneer de opzegging tijdens de eerste maand wordt gegeven, dan heeft de 

beëindiging ten vroegste op de laatste dag van deze maand uitwerking. De opzeggingstermijn gaat in op de werkdag 

na de regelmatige betekening ervan zoals hierboven uiteen gezet. Wanneer de beëindiging gebeurt tijdens de eerste 

maand van de proeftijd met betaling van een opzeggingsvergoeding, dan moet die vergoeding de periode van het 

resterende gedeelte van die maand vermeerderd met 7 dagen dekken. 

 

Arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 01/01/2014 kunnen echter geen proefbeding meer bevatten (met 
uitzondering van studentenovereenkomsten en overeenkomsten uitzendarbeid/tijdelijke arbeid).  

 
De opzeggingstermijnen worden steeds berekend volgens de anciënniteit verworven op het ogenblik waarop de opzegging 
ingaat. 

 
2. Opzeggingstermijnen arbeiders 

 
2.1 Opzeggingstermijnen geldig voor indiensttredingen vanaf 01/01/2014 (behoudens mogelijke tijdelijke en structurele 

uitzonderingen) 

 

ANCIËNNITEIT  OPZEG 
WERKGEVER 

OPZEG 
ARBEIDER 

ANCIËNNITEIT OPZEG 
WERKGEVER 

OPZEG 
ARBEIDER 

< 3 maand 2 weken 1 week 20 jaar 62 weken 13 weken 

Vanaf 3 maand 4 weken 2 weken 21 jaar 63 weken 13 weken 

6 maand 6 weken 3 weken 22 jaar 64 weken 13 weken 

9 maand 7 weken 3 weken 23 jaar 65 weken 13 weken 

12 maand 8 weken 4 weken 24 jaar 66 weken 13 weken 

15 maand 9 weken 4 weken 25 jaar 67 weken 13 weken 

18 maand 10 weken 5 weken 26 jaar 68 weken 13 weken 

21 maand 11 weken 5 weken 27 jaar 69 weken 13 weken 

Vanaf 2 jaar 12 weken 6 weken 28 jaar 70 weken 13 weken 

3 jaar 13 weken 6 weken 29 jaar 71 weken 13 weken 

4 jaar 15 weken 7 weken 30 jaar 72 weken 13 weken 

5 jaar 18 weken 9 weken 31 jaar 73 weken 13 weken 

6 jaar 21 weken 10 weken 32 jaar 74 weken 13 weken 

7 jaar 24 weken 12 weken 33 jaar 75 weken 13 weken 

8 jaar 27 weken 13 weken 34 jaar 76 weken 13 weken 
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9 jaar 30 weken 13 weken 35 jaar 77 weken 13 weken 

10 jaar 33 weken 13 weken 36 jaar 78 weken 13 weken 

11 jaar 36 weken 13 weken 37 jaar 79 weken 13 weken 

12 jaar 39 weken 13 weken 38 jaar 80 weken 13 weken 

13 jaar 42 weken 13 weken 39 jaar 81 weken 13 weken 

14 jaar 45 weken 13 weken 40 jaar 82 weken 13 weken 

15 jaar 48 weken 13 weken 41 jaar 83 weken 13 weken 

16 jaar 51 weken 13 weken 42 jaar 84 weken 13 weken 

17 jaar 54 weken 13 weken 43 jaar 85 weken 13 weken 

18 jaar 57 weken 13 weken 44 jaar 86 weken 13 weken 

19 jaar 60 weken 13 weken 45 jaar 87 weken 13 weken 

 

Bij opzegging met het oog op pensioen zijn bovenstaande opzeggingstermijnen van toepassing, met een maximum van 26 

weken. 

2.2 Opzeggingstermijnen geldig voor indiensttredingen vóór  01/01/2014 waarbij de opzeg betekend werd vanaf 01/01/2014 

(behoudens mogelijke tijdelijke en structurele uitzonderingen) 

 

Er dient een combinatie van twee opzeggingstermijnen gemaakt te worden; de opzeggingstermijn voor de anciënniteit 

opgebouwd tot en met 31/12/2013, berekend volgens de onderstaande regeling (2.2.1) vermeerderd met de 

opzeggingstermijn, berekend volgens bovenstaande regeling (zie ook 2.2.2) voor de anciënniteit opgebouwd vanaf 01/01/2014 

(beginnend van 0). 

2.2.1 Opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd t.e.m. 31/12/2013 

Wanneer er geen sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is (bekrachtigd bij Koninklijk Besluit) die in bijzondere termijnen 
voorziet en er geen werkzekerheid of vastheid van betrekking geldt binnen de betreffende sector, dan zijn NAR-CAO nr. 75 van 
20.12.1999 en artikel 65/2 van de arbeidsovereenkomstenwet van toepassing.  
 
De toepasselijke opzeggingstermijnen zijn in dat geval verschillend naar gelang de arbeider reeds vóór, dan wel ten vroegste 
vanaf 01/01/2012 in dienst is. Opmerking: Voor een arbeider in dienst ten vroegste vanaf 01/01/2012, maar met een 
voorgaand contract bij dezelfde werkgever met een onderbreking van maximum 7 dagen en waarbij dit voorgaand contract 
startte vóór 01/01/2012, geldt de regeling zoals voor de arbeiders in dienst van vóór 01/01/2012. 
 
Arbeiders in dienst van vóór 01/01/2012: 
 

ANCIËNNITEIT  OPZEG WERKGEVER OPZEG ARBEIDER 

< 6 mnd  28 kalenderdagen  14 kalenderdagen  

6 mnd - < 5 j 35 kalenderdagen 14 kalenderdagen 

5 j - < 10 j 42 kalenderdagen 14 kalenderdagen 

10 j - < 15 j 56 kalenderdagen 14 kalenderdagen 

15 j - < 20 j 84 kalenderdagen 14 kalenderdagen 

20 j en meer 112 kalenderdagen 28 kalenderdagen 

 
Arbeiders in dienst ten vroegste vanaf 01/01/2012: 
 

ANCIËNNITEIT  OPZEG WERKGEVER OPZEG ARBEIDER 

< 6 mnd  28 kalenderdagen  14 kalenderdagen  

6 mnd - < 5 j 40 kalenderdagen 14 kalenderdagen 

5 j - < 10 j 48 kalenderdagen 14 kalenderdagen 

10 j - < 15 j 64 kalenderdagen 14 kalenderdagen 
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15 j - < 20 j 97 kalenderdagen 14 kalenderdagen 

20 j en meer 129 kalenderdagen 28 kalenderdagen 

 
Opgelet! Verkorte opzegtermijnen (artikel 60 en 65/3, § 1 arbeidsovereenkomstenwet): 
 
Tijdens de eerste 6 maanden van ononderbroken tewerkstelling worden de opzeggingstermijnen verkort tot 7 kalenderdagen 
indien het ontslag uitgaat van de werkgever en 3 kalenderdagen indien het ontslag uitgaat van de arbeider. In dat geval vangt 
de opzeggingstermijn aan op de werkdag volgend op de hogervermelde regelmatige betekening.  
 

Deze verkorte opzegtermijnen blijven van toepassing op lopende contracten afgesloten t.e.m. 31/12/2013, tot ze verstreken 
zijn. In arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 01/01/2014 kan een dergelijke clausule echter niet meer opgenomen 
worden.   

 
2.2.2 Opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd vanaf  01/01/2014 

 

Zie tabel onder punt 2.1. 
 

3. Opzeggingstermijnen bedienden 

 

3.1 Opzeggingstermijnen geldig voor indiensttredingen vanaf 01/01/2014 

 

ANCIËNNITEIT  OPZEG 
WERKGEVER 

OPZEG 
ARBEIDER 

ANCIËNNITEIT OPZEG 
WERKGEVER 

OPZEG 
ARBEIDER 

< 3 maand 2 weken 1 week 20 jaar 62 weken 13 weken 

Vanaf 3 maand 4 weken 2 weken 21 jaar 63 weken 13 weken 

6 maand 6 weken 3 weken 22 jaar 64 weken 13 weken 

9 maand 7 weken 3 weken 23 jaar 65 weken 13 weken 

12 maand 8 weken 4 weken 24 jaar 66 weken 13 weken 

15 maand 9 weken 4 weken 25 jaar 67 weken 13 weken 

18 maand 10 weken 5 weken 26 jaar 68 weken 13 weken 

21 maand 11 weken 5 weken 27 jaar 69 weken 13 weken 

Vanaf 2 jaar 12 weken 6 weken 28 jaar 70 weken 13 weken 

3 jaar 13 weken 6 weken 29 jaar 71 weken 13 weken 

4 jaar 15 weken 7 weken 30 jaar 72 weken 13 weken 

5 jaar 18 weken 9 weken 31 jaar 73 weken 13 weken 

6 jaar 21 weken 10 weken 32 jaar 74 weken 13 weken 

7 jaar 24 weken 12 weken 33 jaar 75 weken 13 weken 

8 jaar 27 weken 13 weken 34 jaar 76 weken 13 weken 

9 jaar 30 weken 13 weken 35 jaar 77 weken 13 weken 

10 jaar 33 weken 13 weken 36 jaar 78 weken 13 weken 

11 jaar 36 weken 13 weken 37 jaar 79 weken 13 weken 

12 jaar 39 weken 13 weken 38 jaar 80 weken 13 weken 

13 jaar 42 weken 13 weken 39 jaar 81 weken 13 weken 

14 jaar 45 weken 13 weken 40 jaar 82 weken 13 weken 

15 jaar 48 weken 13 weken 41 jaar 83 weken 13 weken 

16 jaar 51 weken 13 weken 42 jaar 84 weken 13 weken 

17 jaar 54 weken 13 weken 43 jaar 85 weken 13 weken 

18 jaar 57 weken 13 weken 44 jaar 86 weken 13 weken 

19 jaar 60 weken 13 weken 45 jaar 87 weken 13 weken 



Arbeidsreglement              

Pagina 16 van 49 

 

 

Bij opzegging met het oog op pensioen zijn bovenstaande opzeggingstermijnen van toepassing, met een maximum van 26 

weken. 

3.2 Opzeggingstermijnen geldig voor indiensttredingen vóór 01/01/2014 waarbij de opzeg betekend werd vanaf 01/01/2014 

 

Er dient een combinatie van twee opzeggingstermijnen gemaakt te worden; de opzeggingstermijn voor de anciënniteit 

opgebouwd tot en met 31/12/2013, berekend volgens de regeling onder 3.2.1. vermeerderd met de opzeggingstermijn, 

berekend volgens de regeling onder 3.2.2.  voor de anciënniteit opgebouwd vanaf 01/01/2014 (beginnend van 0) 

3.2.1 Opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd t.e.m. 31/12/2013 

 

JAARLOONGRENS OP 

31/12/2013 

DOOR DE WERKGEVER DOOR DE BEDIENDE 

≤ 32.254 EUR 3 maanden per begonnen periode van 

5 jaar anciënniteit 

1,5 maanden indien minder dan 5 jaar 

anciënniteit1   

3 maanden vanaf  5 jaar anciënniteit²  

32.254 EUR < x ≤ 64.508 EUR 1 maand per begonnen jaar 

anciënniteit, met een minimum van 3 

maanden 

1,5 maanden indien minder dan 5 jaar 

anciënniteit 1 

3 maanden vanaf 5 jaar anciënniteit1 

4,5 maanden vanaf 10 jaar 

anciënniteit² 

> 64.508 EUR  1,5 maanden indien minder dan 5 jaar 

anciënniteit1 

3 maanden vanaf 5 jaar anciënniteit1 

4,5 maanden vanaf 10 jaar 

anciënniteit1 

6 maanden vanaf 15 jaar anciënniteit² 

 

1 De som van deze opzeggingstermijn en de opzeggingstermijn conform de regeling onder 3.2.2. wordt begrensd tot 13 weken. 

² Bij deze opzeggingstermijn dient de opzeggingstermijn conform de regeling onder 3.2.2. niet bijgevoegd te worden. 

3.2.2 Opzeggingstermijn voor de anciënniteit opgebouwd vanaf  01/01/2014 

 

Zie tabel onder punt 3.1. 

4. Opzeggingsvergoeding 

 
De partij die de overeenkomst opzegt zonder de opzeggingstermijnen in acht te nemen, moet de andere partij een 
opzeggingsvergoeding betalen overeenstemmend met hetzij de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende 
gedeelte van die termijn.  
 
Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk 
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De arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk neemt van rechtswege een 
einde bij afloop van de vastgestelde termijn of door voltooiing van het overeengekomen werk.  
 
De partij die de overeenkomst beëindigt vóór de overeengekomen vervaldag, moet de andere partij in principe een vergoeding 
betalen die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn. Die vergoeding mag 
echter het dubbel niet overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, die in acht had 
moeten worden genomen, indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten.  
 
De overeenkomsten van bepaalde duur of van duidelijk omschreven werk, die een aanvang nemen ten vroegste op 
01/01/2014, zullen evenwel toch opgezegd kunnen worden mits inachtneming van een dubbele voorwaarde: 

 een dergelijke overeenkomst kan enkel opgezegd worden gedurende de eerste helft van de overeengekomen duurtijd 

(bij overeenkomsten van bepaalde duur), dan wel gedurende de eerste helft van de vooropgestelde duurtijd (bij 

overeenkomsten van duidelijk omschreven werk); 

 deze periode, waarin de opzegging mogelijk is, mag evenwel de termijn van zes maanden niet overschrijden. 

De te respecteren opzeggingstermijnen zijn dezelfde als de opzeggingstermijnen bij een opzegging van een contract van 
onbepaalde duur, en zijn aldus, gelet op de beperking tot zes maanden, de hiernavolgende: 
 
In geval van opzegging door de werkgever: 
 

ANCIËNNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

0–3 maanden 2 weken 

3–6 maanden 4 weken 

 
In geval van opzegging door de werknemer: 
 

ANCIËNNITEIT OPZEGGINGSTERMIJN 

0–3 maanden 1 week 

3–6 maanden 2 weken 

 
Indien een arbeidsovereenkomst zonder dringende reden beëindigd wordt gedurende de periode tijdens dewelke de 
opzegging mogelijk is, doch waarbij geen opzeggingstermijn gerespecteerd wordt, dient men een verbrekingsvergoeding te 
betalen die overeenstemt met het loon van de niet gerespecteerde opzeggingstermijn. 
 
Belangrijke vereiste om de opzeggingstermijnen toe te passen, is dat het einde van de arbeidsovereenkomst moet liggen 
binnen de periode binnen dewelke de opzegging mogelijk is. 
 
Als de partijen verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk 

hebben gesloten, waarbij de opeenvolging wettelijk toegestaan is, kan de opzeggingsmogelijkheid enkel toegepast worden 

tijdens de eerste overeenkomst die de partijen hebben gesloten. 
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PROCEDURE  

De procedure is afhankelijk van het al dan niet bestaan van een ondernemingsraad in de onderneming: 
 
A. Er bestaat een (gemeenschappelijk) LOC 
 

De Arbeidsreglementenwet bepaalt dat indien er een ondernemingsraad bestaat, deze het arbeidsreglement opstelt en 
wijzigingen aanbrengt aan het bestaande arbeidsreglement.  

 
Procedure:  

 

 Elk lid van het LOC heeft een initiatiefrecht tot het opstellen of wijzigen van het arbeidsreglement. De werkgever deelt 
de ontwerpen aan alle leden van het LOC mee én stelt de werknemers in kennis van deze ontwerpen via aanplakking 
op een zichtbare en toegankelijke plaats binnen de onderneming.  

 

 Vervolgens wordt er een vergadering van het LOC samengeroepen ten vroegste 15 en ten laatste 30 dagen na de dag 
van aanplakking.  

 
o Indien er een akkoord is binnen het LOC treedt het reglement 15 dagen erna in werking, of op de vastgestelde 

datum.  
 

o Bij gebrek aan overeenstemming wordt het desbetreffende geschil uiterlijk 15 dagen na de dag van de 
vergadering van het LOC, waarop het gebrek aan akkoord definitief is vastgesteld, door de voorzitter ter 
kennis gebracht van de Inspectie van de sociale wetten. De Inspectie van de sociale wetten tracht een 
verzoeningspoging tot stand te brengen binnen de 30 dagen. Bij mislukking hiervan wordt het geschil binnen 
15 dagen na het proces-verbaal van niet-verzoening, door de voorzitter van het LOC bij het bevoegde paritair 
comité aanhangig gemaakt. Een laatste verzoeningspoging wordt ondernomen op de eerstvolgende 
vergadering door het paritair comité. Bij gebrek aan consensus tussen de partijen wordt het geschil door het 
paritair comité beslecht. De beslissing is enkel geldig wanneer zij ten minste 75% der stemmen door ieder van 
de partijen uitgebracht, heeft bekomen. Binnen acht dagen na de uitspraak wordt de beslissing van het 
paritair comité door de secretaris ter kennis gebracht van de werkgever en van ieder lid van het LOC.  Het 
arbeidsreglement of de wijziging ervan treedt dan in werking 15 dagen na de dag waarop het paritair comité 
zijn beslissing heeft genomen, tenzij een andere datum is vastgelegd. Bij gebrek aan de vereiste 75% der 
stemmen door ieder van de partijen uitgebracht, blijft het bestaande arbeidsreglement van kracht. Enkel de 
nieuwe of wijzigende bepalingen waarover overeenstemming bestaat, treden in werking. 

 

 Het nieuwe en/of wijzigende arbeidsreglement wordt gedagtekend door de werkgever én ten minste twee leden van 
het LOC die de werknemers vertegenwoordigen. 

 
 
ART. 40 

Einde van de overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk 

 

De arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk neemt van rechtswege een 
einde bij afloop van de vastgestelde termijn of door voltooiing van het overeengekomen werk. 

 

De partij die de overeenkomst beëindigt vóór de overeengekomen vervaldag, moet de andere partij een vergoeding betalen 
die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die termijn. 

Die vergoeding mag echter het dubbel niet overtreffen van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, 
die in acht had moeten worden genomen, indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten. 

Overigens mag de partij die een dringende reden inroept, de overeenkomst te allen tijde en zonder enige vergoeding 
beëindigen. 

 

ART. 41 

Beëindiging van de overeenkomst om dringende reden 

 

1) Dringende reden 
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Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en 
de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. 

Een tot voorbeeld strekkende lijst van feiten die als een dringende reden worden beschouwd, is opgenomen onder punt 3. 

 

2) Modaliteiten van de beëindiging 

 

De partij die de dringende reden vaststelt, kan de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging te doen en zonder een 
vergoeding te betalen. 

 
3) Dringende redenen 

 
Volgende feiten kunnen worden beschouwd als een dringende reden waardoor een onmiddellijk ontslag zonder opzegging of 
vergoeding is gerechtvaardigd en dit behoudens de beoordelingsbevoegdheid van de rechter in voorkomend geval: 
 

1. laattijdige verwittiging van afwezigheid; 

2. ongerechtvaardigde afwezigheid; 

3.  te laat op het werk verschijnen; 

4. dronkenschap; 

5. diefstal; 

6. werkweigering; 

7. overtreden van het rookverbod in de instelling; 

8. overtreden van de veiligheidsvoorschriften; 

9. uitvoeren van persoonlijke activiteiten tijdens de werkuren; 

10. gebruik van e-mail voor privédoeleinden (het is volledig verboden voor persoonlijke doeleinden e-mails te versturen of 

te ontvangen via het netwerk van de onderneming, zelfs niet buiten de reglementaire arbeidstijd); 

11. gebruik van internet voor privédoeleinden (het is volledig verboden voor persoonlijke doeleinden het internet te 

gebruiken via het netwerk van de onderneming, zelfs niet buiten de reglementaire arbeidstijd); 

12. gebruik van de telefoon van de instelling voor privédoeleinden; 

13. gebruik van een privé -gsm op het werk (telefoneren en verzenden/ontvangen van berichten), de werknemers zijn 

bereikbaar voor dringende redenen op de instelling; 

14. overtreden van het arbeidsreglement, beleidsnota’s of handboeken; 

15. werkweigering of uitdrukkelijke weerspannigheid; 

16. zware nalatigheid; 

17. beledigingen van de werkgever of een collega; 

18. het onrechtmatig kopiëren, reproduceren, verzenden of transfereren van instellingsgegevens op welke 

gegevensdrager dan ook. 

 
10. STRAFFEN EN GELDBOETEN 
 
ART. 42 
Als de werknemer in gebreke blijft ten aanzien van de verplichtingen in zijn overeenkomst en in dit arbeidsreglement zonder 
dat dit een dringende reden zou zijn die een beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt, kan hij de volgende sancties 
oplopen: 
 
– de mondelinge verwittiging; 
– de schriftelijke verwittiging; 
– de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst zonder loon, gedurende 1 dag; 
– de boete: maximum bedrag van de boete: 125 EUR; 

                bestemming van de boete: bijdrage aan het personeelsfeest; 
– Het ontslag. 

 
De sancties opgelegd krachtens dit reglement worden door de werkgever of door zijn aangestelde meegedeeld aan de 
gesanctioneerde werknemer op de eerste werkdag na die waarop de werkgever de tekortkoming met voldoende zekerheid 
heeft vastgesteld. Elke straf wordt ingeschreven in een register waarin tegenover de namen van de betrokken werknemers, de 
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datum, de reden, de aard van de straf en het bedrag van de boete worden vermeld. Dit register moet voorgelegd worden 
telkens de controleur van de sociale wetten daarom verzoekt. 
 
De werknemers die de hen opgelegde sanctie(s) willen betwisten, kunnen hun beroep schriftelijk overmaken aan de 
ondernemingsraad. Indien dit orgaan niet bestaat in de onderneming, kunnen zij zich rechtstreeks wenden tot hun 
vakbondsafvaardiging of hun ondernemingsverantwoordelijke. 
 
11. VERANTWOORDELIJKHEID – SCHADEVERGOEDINGEN  
 
ART. 43 
Elke werknemer verbindt er zich toe het ter beschikking gestelde gereedschap, materieel, installaties, werkkledij en 
beschermingsmiddelen 'als een goede huisvader' te gebruiken en te onderhouden. Hij draagt er bovendien zorg voor dat de te 
behandelen producten niet afhankelijk van zijn wil worden beschadigd. Is dit wel het geval dan wordt de schade in onderling 
overleg met de werkgever of zijn aangestelde vastgesteld en het bedrag van de schadevergoeding bepaald, die ofwel door 1 
enkele werknemer ofwel door de ploeg gezamenlijk moet betaald worden. 
 
ART. 44 
De werkgever kan nooit aansprakelijk gesteld worden van beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen van de 
werknemer in de onderneming, zelfs niet op deze plaatsen of in de lokalen waar deze bezittingen verplichtend moeten 
neergelegd of geplaatst worden (vb. het voertuig op de parkeerplaats in de onderneming, kledingstukken in de kleedkamer, …). 
 
12. INSPECTIEDIENSTEN 
 
ART. 45 
De inspectiediensten belast met het toezicht op de naleving van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen in verband 
met de bescherming van de werknemers zijn gevestigd zoals opgesomd in bijlage 7. 
 
13. TOEPASSELIJKE CAO’S 
 
ART. 46 
In de onderneming zijn de volgende CAO’s en/of collectieve akkoorden van toepassing op de werkomstandigheden:  
Nihil 
 
14. LEDEN ONDERNEMINGSRAAD, CPBW EN VAKBONDSAFVAARDIGING 
 

ART. 47 
 

De namen van de leden van: 

 de ondernemingsraad; 

 het comité preventie en bescherming op het werk; 

 het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap; 

 de vakbondsafvaardiging; 

zijn opgenomen als bijlage 6  bij dit arbeidsreglement. 

 
 

 

Dit arbeidsreglement werd opgesteld, bekendgemaakt en aanvaard overeenkomstig de bepalingen van de wet tot 

instelling van de arbeidsreglementen (08.04.1965).  

 

Datum van in werking treden, 1 september 2015 

 

De werkgever 
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15. BIJLAGEN 

 

BIJLAGE 1. Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR 
MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS 
VAN 19 DECEMBER 2001 EN NR. 25 TER VAN 9 JULI 2008  
 
VERSLAG1 
 
"Het (…) beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid vormt een belangrijk aspect van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen en is een wezenlijk en onontbeerlijk onderdeel van het acquis communautaire (…)" 
(overweging 8 van richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)).  
 
- Eerst een overzicht van het rechtskader …  
 
* op internationaal vlak … 
 
 1. Het beginsel van de gelijke beloning voor mannen en vrouwen werd voor het eerst ingeschreven in het verdrag van de 
Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, 1951.  
Dat beginsel is ook bevestigd door artikel 4.3 van het Europees sociaal handvest (herzien) van 3 mei 1996, dat het recht van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers op gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde erkent.  
 
2. Bovendien heeft de Europese Gemeenschap, daarna de Europese Unie, een belangrijk rechtskader vastgesteld inzake de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, met name wat de gelijke beloning betreft.  

a. Zo voorziet artikel 119 van het Verdrag van Rome (dat artikel 141 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap is geworden) in het beginsel van de gelijke beloning, door onder meer het volgende te bepalen: "Iedere 
lidstaat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor 
gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast." 
In dat verband moet eraan worden herinnerd dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een 
extensieve definitie geeft van het begrip "beloning". Volgens het Hof van Justitie dient onder beloning te worden 
verstaan, alle voordelen die de werkgever direct of indirect aan de werknemer betaalt uit hoofde van zijn 
dienstbetrekking. De voordelen zijn huidige of toekomstige voordelen en worden betaald uit hoofde van een 
dienstbetrekking die bestaat of heeft bestaan.  
Overeenkomstig de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dient, om uit te maken of werknemers gelijke of 
gelijkwaardige arbeid verrichten, in concreto te worden nagegaan of deze werknemers, gelet op een reeks van 
factoren (waaronder de aard van het werk, de arbeidsomstandigheden …), kunnen worden geacht zich in een 
vergelijkbare situatie te bevinden (overweging 9 van richtlijn 2006/54/EG "herschikking").  

b. Vervolgens werden een aantal richtlijnen goedgekeurd met het oog op een gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen inzake arbeidsproces, beroepsopleiding, sociale bescherming, loon en toegang tot goederen en diensten en 
leveren van goederen en diensten.  
Het gaat met name om de volgende richtlijnen die betrekking hebben op het ene of het andere aspect van de 
problematiek van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake beloning:  
- richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen 
der lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers;  
- richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelĳke 
behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, gewijzigd bij richtlijn 2002/73/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 september 2002;  
- richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid;  
- richtlijn 86/378/EEG van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid, gewijzigd bij 
richtlijn 96/97/EG van 20 december 1996;  

                                                           
1 Toevoeging van een verslag (Beslissing van de Raad van 9 juli 2008). 
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- richtlijn 97/80/EG van de Raad van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van 
het geslacht.  
 
Die veelheid van bronnen en de rechtspraak van het Hof van Justitie hebben de Europese wetgever ertoe gebracht 
een richtlijn "herschikking" aan te nemen, namelijk richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in arbeid en beroep (herschikking). Met ingang van 15 augustus 2009 worden de richtlijnen 75/117/EEG, 
76/207/EEG, 86/378/EEG en 97/80/EG ingetrokken en vervangen door richtlijn 2006/54/EG.  
 

* … en op nationaal vlak  
 

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers heeft op nationaal vlak een vernieuwende rol gespeeld door de omzetting van richtlijn 75/117/EEG 
voor de domeinen waarvoor de sociale partners bevoegd zijn.  
Die richtlijn werd integraal omgezet door hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering. Die 
wet werd vervangen door een wet van 7 mei 1999, die op haar beurt werd opgeheven door de wet van 10 mei 2007 ter 
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen. Die laatste wet heeft tot doel de richtlijnen betreffende 
gendergelijkheid in Belgisch recht om te zetten. 
 
- Actoren van de bevordering en de verdediging van het beginsel van gendergelijkheid …  
 
1. Zoals hierboven is aangegeven, heeft de Nationale Arbeidsraad al een actieve rol gespeeld inzake de problematiek van de 
gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, met name door het sluiten van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 25. Hij heeft immers een algemene bevoegdheid om, op verzoek van de regering en/of het parlement 
of uit eigen beweging, adviezen uit te brengen of voorstellen te doen met betrekking tot sociale materies en om collectieve 
arbeidsovereenkomsten te sluiten.  
De sociale partners hebben, naast hun rol in de Nationale Arbeidsraad, verbintenissen aangegaan in verschillende centrale 
akkoorden en hebben actief deelgenomen aan talrijke projecten en concrete acties. Die punten worden verder in dit rapport 
ontwikkeld.  
Ten slotte bepaalt artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 dat elke werknemer die zich benadeeld acht of de 
representatieve werknemersorganisatie waarbij de werknemer is aangesloten bij het bevoegde rechtscollege een 
rechtsvordering kan instellen om het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers te doen 
toepassen. Ingevolge artikel 4 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités, mogen de representatieve werknemersorganisaties immers in rechte optreden ter verdediging van de 
rechten welke hun leden putten in de door hen gesloten overeenkomsten, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het 
recht van de leden om zelf op te treden.  
 
2. De Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, die werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 (en in 
de plaats is gekomen van de Commissie Vrouwenarbeid), is een adviesorgaan dat rapporten kan opstellen, onderzoekingen 
verrichten, maatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen inzake het gelijke kansenbeleid.  
In die Raad behandelt een paritaire vaste commissie Arbeid de algemene vraagstukken van sociale aard die de werkgevers en 
de werknemers aanbelangen.2 
 
3. Artikel 20 van de richtlijn "herschikking" 2006/54/EG heeft de bepaling overgenomen van richtlijn 2002/73/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijziging van richtlijn 76/207/EEG, volgens welke de lidstaten een 
of meer organen aanwijzen voor de bevordering, analyse, ondersteuning en het volgen van de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen.  
In België werd het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen opgericht bij wet van 16 december 2002. Die wet 
bepaalt dat het Instituut als taak heeft toe te zien op de naleving van de gelijkheid van vrouwen en mannen, elke vorm van 
discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht te bestrijden, en de instrumenten en strategieën die gestoeld zijn op een 
geïntegreerde aanpak van de genderdimensie uit te werken (artikel 3, tweede alinea).  
Het Instituut bestaat uit verschillende cellen die bevoegd zijn voor verschillende actiedomeinen. De "cel tewerkstelling" zorgt 
in overleg met de sociale partners voor praktische instrumenten en studies met het oog op meer gelijkheid op de 
arbeidsmarkt. 
Het Instituut heeft verschillende bevoegdheden gekregen. Het speelt met name een bemiddelende rol. In voorkomend geval 
kan het in rechte optreden in geschillen waartoe de toepassing van wetten die specifiek tot doel hebben de gelijkheid van 
vrouwen en mannen te waarborgen, aanleiding kan geven. 

                                                           
2 De adviezen van die commissie kunnen worden geraadpleegd op de website van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen: 

http://www.raadvandegelijkekansen.be. 

http://www.raadvandegelijkekansen.be/


Arbeidsreglement              

Pagina 23 van 49 

 

 
- Enkele constateringen … 
 
Ondanks de veelheid van rechtsinstrumenten blijven er in de praktijk nog loonverschillen tussen mannen en vrouwen bestaan. 
3 
Diverse studies en interpretaties proberen die loonverschillen te analyseren. Een groot deel van die verschillen kan objectief 
worden verklaard op grond van verschillen in opleidingsniveau, anciënniteit of functiekenmerken (voltijdse of deeltijdse arbeid,  
niveau van de functie in de hiërarchie …) of grootte van de onderneming … Vrouwen zijn bovendien, meer dan mannen, vaak 
tewerkgesteld in sectoren met lagere lonen.  
Een aantal onverklaarde loonverschillen moeten evenwel worden toegeschreven aan directe of indirecte discriminaties. 
Volgens verschillende auteurs kunnen zich tijdens het proces van de functiewaardering een aantal elementen van discriminatie 
voordoen.  
Functiewaardering is een hulpmiddel om in een arbeidsorganisatie de verschillende functies naar zwaarte te rangschikken en 
onderling in de juiste verhouding te plaatsen. Dat leidt tot een functieclassificatie, dat wil zeggen een verdeling van de functies 
in klassen van equivalente functies. Aan elke functieklasse wordt dan een loon toegekend.  
Die functieclassificaties worden vaak op sectorniveau vastgesteld. Sommige functieclassificaties op sectorniveau moeten 
evenwel worden herzien. Anderzijds beschikken een aantal sectoren niet over een functieclassificatie.  
Wat ook het beloningssysteem is, het moet transparant zijn.  
 
… en acties om de gelijke beloning voor mannen en vrouwen te bevorderen 
 
1.Uitgaande van die constateringen, is gebleken dat de functieclassificatiesystemen sekseneutraal moeten zijn; die 
bezorgdheid wordt overigens al uitgedrukt in artikel 3, tweede alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25. Die 
bepaling luidt immers als volgt: "De systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling verzekeren in de keuze 
van de criteria, in de weging van die criteria en in het systeem van omzetting van de functiepunten in loonpunten."  
De Europese sociale partners (UNICE/UEAPME, CEEP en EVV) hebben zich in een actiekader over de gelijkheid van mannen en 
vrouwen, van 1 maart 2005, ertoe verbonden de gelijkheid van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en de werkplek te 
versterken. Dat actiekader heeft tot doel bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon voor 
economische groei, meer en betere banen en sociale cohesie alsook aan de tenuitvoerlegging van het wetgevend kader van de 
Europese Unie over de gelijkheid van mannen en vrouwen.  
De Europese sociale partners hebben vier prioriteiten vastgesteld en ze verzoeken de nationale sociale partners gedurende vijf 
jaar na de goedkeuring van dat actiekader werkzaamheden te verrichten met betrekking tot die prioriteiten. Een van die 
prioriteiten is het wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.  
Het is volgens de Europese sociale partners in dat verband noodzakelijk ervoor te zorgen dat de beloningssystemen, met 
inbegrip van de mechanismen voor functiewaardering, transparant en sekseneutraal zijn, en aandacht te hebben voor de 
mogelijke discriminerende effecten van secundaire loonelementen. 

Bovendien bepaalt artikel 4, tweede alinea van de richtlijn "herschikking" 2006/54/EG dat, wanneer voor de vaststelling van de 
beloning gebruik wordt gemaakt van een systeem van werkclassificatie, dit systeem moet berusten op criteria die voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers hetzelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat elke discriminatie op grond van geslacht is 
uitgesloten.  
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 voorziet verder in de oprichting van een gespecialiseerde paritair samengestelde 
commissie, die tot taak heeft het bevoegde rechtscollege van advies te dienen, indien het erom verzoekt, omtrent geschillen 
over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning.  
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 bis van 19 december 2001 geeft die commissie ook de opdracht de sociale partners 
te informeren en te sensibiliseren met betrekking tot initiatieven inzake sekseneutrale functiewaarderingssystemen en op 
verzoek van de paritaire comités dienaangaande advies en bijstand te verlenen (artikel 6, derde alinea).  
In zijn mededeling nr. 8 van 19 december 2001 aan de paritaire comités betreffende de rol van de gespecialiseerde paritair 
samengestelde commissie herinnert de Nationale Arbeidsraad de sectoren aan de opdrachten van die gespecialiseerde 
commissie, onverminderd de bevoegdheidsautonomie van de sectoren in deze materie.  
Die aanpak ligt in de lijn van de verbintenissen die de sociale partners in het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998 
zijn aangegaan, om in de sectoren waar het functieclassificatiesysteem leidt tot ongelijke kansen tussen mannen en vrouwen, 
deze systemen in de paritaire comités te herzien met het oog op het realiseren van gelijke kansen, in voorkomend geval door 
middel van een analytische herziening van de functieclassificaties of door een door de sociale partners gelijkwaardig 
beschouwd systeem.  

                                                           
3 Zie het jaarlijks rapport "De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België", uitgegeven door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen 

en mannen. 
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In het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 waren de sociale gesprekspartners het eens om de inspanning 
waarmee in het vorige interprofessioneel akkoord begonnen werd, aan te houden en het aanwenden van analytische of 
gelijkwaardige functieclassificatiesystemen aan te moedigen.  
Ten slotte verzoeken de sociale partners in het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 de sectoren en bedrijven die dit 
nog niet hebben gedaan, hun loonclassificaties te toetsen aan de verplichting tot genderneutraliteit en in voorkomend geval de 
nodige correcties aan te brengen.  
 
2. Om ervoor te zorgen dat een beroep wordt gedaan op sekseneutrale functieclassificatiesystemen hebben de gewezen 
directie Gelijke Kansen, die onder het ministerie van Tewerkstelling ressorteerde (waarvan de bevoegdheden werden 
overgenomen door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) en de sociale partners in 2001 het "EVA"-project 
(analytische EVAluatie) ontwikkeld. Het project had tot doel de sociale partners en de sectoren te voorzien van de nodige 
ondersteunende instrumenten bij de invoering van nieuwe sekseneutrale functieclassificaties en hen ertoe aan te zetten de 
verouderde systemen te herzien.  
Het project liep over een periode van vijf jaar en werd opgebouwd rond drie assen:  
 
 
 
- Een opleidingspakket  
 
Het bestaande opleidingspakket, dat werd ingevoerd in 1996, werd grondig geactualiseerd.  
Dat opleidingspakket bevat een opleidingsmodule en een handleiding.  
De opleidingsmodule "Evaluatie en classificatie van functies. Instrumenten voor gelijk loon" is een praktische gids voor 
iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken bij de functiewaardering en de bepaling van de lonen. Het is de bedoeling 
te verduidelijken wat functiewaardering is, een overzicht te geven van de soorten systemen van functiewaardering en de 
problemen inzake gelijke beloning en functiewaardering in België vast te stellen. 
De handleiding "Sekseneutrale functieclassificatie" gaat in op de elementen waaraan meer aandacht moet worden besteed 
tijdens de functiewaardering.4 
 
- Een opleiding van de sociale partners op centraal niveau  
 
De sociale partners die hebben deelgenomen aan het EVA-project werden opgeleid en gesensibiliseerd aan de hand van een 
opleidingspakket, om hun kennis door te geven aan hun leden, die op hun beurt hun kennis zullen doorgeven aan de paritaire 
comités en de ondernemingen.  
 
- Een studie  
 
Een onafhankelijk studiebureau werd gekozen om na te gaan of het klopt dat de analytische functieclassificatiesystemen een 
betere sekseneutraliteit zouden bieden. Dat onderzoek werd in 2005-2006 gevoerd in drie sectoren.  
Opgemerkt dient te worden, dat in het kader van de analytische functieclassificatiesystemen de functies worden gewaardeerd 
volgens meerdere kenmerken of criteria, aan de hand van een puntenschaal. Het totale aantal punten van de verschillende 
criteria geeft de relatieve zwaarte van de functies weer. Die functies kunnen dan onderling worden gerangschikt.  
Uit de studie blijkt dat een analytische functieclassificatie zou bijdragen tot een functierangschikking die is gebaseerd op 
criteria die losstaan van de persoon die de functie uitoefent en bijgevolg sekseneutraler zou zijn dan andere 
functieclassificatiesystemen.  
 
3. De sociale partners en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hebben bovendien een "checklist 
sekseneutraliteit bij functiewaardering en -classificatie" opgesteld, die een praktisch hulpmiddel is om het de werkgevers 
mogelijk te maken zelf de genderneutraliteit van hun systeem van functiewaardering en -classificatie te controleren.  
Dat instrument bestaat uit de checklist zelf en een wegwijzer voor gelijkheid van vrouwen en mannen bij functiewaardering. 
Die wegwijzer omvat de aspecten die in aanmerking moeten worden genomen en de stappen die moeten worden nageleefd bij 
de keuze van een functiewaarderingssysteem om te komen tot een sekseneutrale functieclassificatie.5 
 
4. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft bovendien voorzien in een databank van goede voorbeelden 
van ondernemingen, overheidsdiensten en verenigingen, met het oog op de tenuitvoerlegging van strategieën en acties om de 
nog steeds aanwezige obstakels te overwinnen en te streven naar gelijkheid van vrouwen en mannen.6 

                                                           
4 De opleidingsmodule en de handleiding, alsook andere documenten die werden opgesteld in het kader van het EVA-project, kunnen worden 

geraadpleegd op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: http://www.igvm.fgov.be. 
5 De checklist en de wegwijzer kunnen worden gedownload op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Soci-aal Overleg: 

http://werk.belgië.be. 
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5. Ten slotte geeft het jaarlijkse rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen7 over de loonkloof in 
België cijfers over het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Het is opgesteld op grond van Europese indicatoren en de 
Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen, aangevuld met gegevens van de RSZ.  
 
 

                                                                                                                                                                                                               
6 Die goede voorbeelden, die betrekking hebben op verschillende aspecten van de gelijkheid van vrouwen en mannen, zijn beschikbaar op de 

volgende website: http://www.igvm.be in de rubriek actiedomeinen. 
7 Dat rapport kan worden gedownload op de website van het Instituut. 



Arbeidsreglement              

Pagina 26 van 49 

 

 
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR 
MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS 
VAN 19 DECEMBER 2001 EN NR. 25 TER VAN 9 JULI 2008  
 
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités ; Gelet op 
het Internationaal Arbeidsverdrag nr. 100 betreffende de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor 
arbeid van gelijke waarde en op artikel 119 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ;  
Gelet op de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar 
brengen van de wetgevingen der Lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers ;  
Gelet op punt 5 van het Nationaal interprofessioneel akkoord van 10 februari 1975 betreffende de gelijkheid inzake 
arbeidsvoorwaarden ;  
Gelet op artikel 47 bis van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers ; Hebben 
navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers .....  
in de Nationale Arbeidsraad, op 15 oktober 1975, navolgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.  
 
HOOFDSTUK I - VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED  
 
Artikel 1  
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft ten doel het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers, dat is neergelegd in [artikel 141, § 1 en § 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap]8, te 
verwezenlijken.  
De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid [of voor arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van 
geslacht]9 wordt afgeschaft.  
 
Commentaar  
De gelijkheid van beloning moet worden verwezenlijkt op het niveau waar de lonen worden gevormd.  
 
Artikel 2  
De overeenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers bedoeld in artikel 2 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.  
 
HOOFDSTUK II – TENUITVOERLEGGING 
 
Artikel 3  
[De gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers moet verzekerd worden voor alle elementen en voorwaarden 
van het loon, met inbegrip van de systemen van functiewaardering.  
De systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling verzekeren in de keuze van de criteria, in de weging van die 
criteria en in het systeem van omzetting van de functiepunten in loonpunten.  
De sectoren en ondernemingen die dit nog niet hebben gedaan, toetsen hun systemen van functiewaardering en hun 
loonclassificaties aan de verplichting tot genderneutraliteit en brengen in voorkomend geval de nodige correcties aan.]10 
 
Artikel 4  
[Onder loon wordt verstaan:  
1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever;  
2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking of krachtens het gebruik;  
3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de 
werkgever;  
4° de vergoedingen die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst en ter aanvulling van het wettelijk vakantiegeld door 
de werkgever als vakantiegeld worden betaald;  
5° de vergoedingen die voortvloeien uit de aanvullende niet-wettelijke socialezekerheidsregelingen.  
 
Commentaar  

                                                           
8 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 ter van 9 juli 2008 (artikel 1). 
9 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 ter van 9 juli 2008 (artikel 1). 
10 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 ter van 9 juli 2008 (artikel 2). 
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1. Het begrip loon moet in de ruime zin worden geïnterpreteerd, conform de geest van de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers (cf. Verslag van de Hr. L.E. TROCLET 
aan de Commissie Tewerkstelling, Arbeid en Sociale Voorzorg, Parl. Stuk, Senaat, nr. 115, zitting 1964-1965, 9-2-1965, blz. 9 en 
18) en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.  
2. Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, over de 
aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, vormt een direct onderscheid op grond van geslacht een directe discriminatie.  
In afwijking van wat voorafgaat, zijn alleen verschillen gegrond op de respectieve levensverwachtingen van mannen en 
vrouwen toegelaten.  
Pensioentoezeggingen maken evenwel geen onderscheid tussen mannen en vrouwen bij de bepaling van het niveau van de 
persoonlijke bijdragen.  
Bovendien maken de pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen geen onderscheid tussen mannen en vrouwen bij de 
bepaling van het niveau van de bijdragen.  
Verschillen die gegrond zijn op de respectieve levensverwachtingen van mannen en vrouwen zijn toegelaten in hoofde van 
zowel de inrichter van de aanvullende regeling voor sociale zekerheid als de pensioen- of verzekeringsinstelling die deze 
regeling uitvoert.  
Wat de dienstjaren gepresteerd na 17 mei 1990 betreft, mag de in de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende 
pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 
bedoelde pensioentoezegging geen enkel ander direct onderscheid op grond van geslacht inhouden dan die welke gegrond zijn 
op de respectieve levensverwachtingen van mannen en vrouwen.  
Het directe onderscheid op grond van geslacht in de in de voornoemde wet van 28 april 2003 bedoelde pensioentoezegging, 
met betrekking tot dienstjaren gepresteerd tot en met 17 mei 1990, levert geen ongeoorloofd onderscheid op in strijd met 
artikel 45 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Dat artikel 45 bepaalt namelijk dat iedere werkgever die aan zijn personeel vrijwillig 
bijkomstige sociale zekerheidsvoordelen toekent, generlei onderscheid mag maken tussen de tot eenzelfde categorie 
behorende werknemers van zijn onderneming.  
Artikel 12 van de voornoemde wet van 10 mei 2007 heeft gezorgd voor de omzetting van artikel 6, h) van richtlijn 86/378/EEG 
van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in ondernemings- en sectoriële regelingen inzake sociale zekerheid, zoals het werd vervangen door richtlijn 96/97/EG 
van de Raad van 20 december 1996.  
Dat artikel 6, h) luidt als volgt: "Tot de bepalingen die in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling, moeten die 
worden gerekend welke van het geslacht, hetzij direct, hetzij indirect, met name door verwijzing naar de echtelijke staat of de 
gezinssituatie, uitgaan om: (…) uiteenlopende niveaus voor de prestaties vast te stellen, behoudens voor zover nodig om 
rekening te houden met naar geslacht verschillende actuariële berekeningsfactoren bij regelingen met vaststaande premies of 
bijdragen.  
In het geval van door kapitalisatie gefinancierde regelingen met vaststaande uitkeringsniveaus, kunnen bepaalde elementen 
ongelijk zijn voor zover het verschil tussen de bedragen het gevolg is van het gebruik van naar geslacht verschillende actuariële 
factoren bij de tenuitvoerlegging van de financiering van de regeling.]11  
 
Artikel 5  
Elke werknemer die zich benadeeld acht of de representatieve werknemersorganisatie waarbij de werknemer is aangesloten 
kan bij het bevoegde rechtscollege een rechtsvordering instellen om het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers te doen toepassen.  
 
Commentaar  
Conform artikel 4 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, 
kunnen de representatieve werknemersorganisaties in rechte optreden ter verdediging van de rechten welke hun leden putten 
uit de door hen gesloten overeenkomsten ; deze bevoegdheid doet echter geen afbreuk aan het recht van de leden om zelf op 
te treden.  
 
Artikel 6  
Een gespecialiseerde paritair samengestelde commissie zal op initiatief van de organisaties, die onderhavige overeenkomst 
hebben ondertekend, worden opgericht.  
Zij zal tot taak hebben het bevoegde rechtscollege van advies te dienen, indien het erom verzoekt, omtrent geschillen over de 
toepassing van het beginsel van gelijke beloning.  
[Bovendien zal zij de sociale partners informeren en sensibiliseren met betrekking tot initiatieven inzake sekseneutrale 
functiewaarderingssystemen en op verzoek van de paritaire comités dienaangaande advies en bijstand verlenen.]12  
 

                                                           
11 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 ter van 9 juli 2008 (artikel 3). 
12 Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 bis van 19 december 2001 (artikel 1). 
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Commentaar  
Wegens de zeer technische aard van tal van geschillen die aan de bevoegde rechtscolleges kunnen worden voorgelegd omtrent 
de toepassing van het beginsel van gelijke beloning, hebben de ondertekenende organisaties zich uitgesproken voor de 
oprichting van een commissie, bestaande uit personen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de functiewaardering en de 
vaststelling van het loon. Zij zal bestaan uit drie leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en uit drie leden die 
de werknemersorganisaties vertegenwoordigen ; er zullen evenveel plaatsvervangende leden worden aangeduid.  
De leden van de Commissie kunnen zich naargelang van het geval door deskundigen laten bijstaan.  
[De vaste Commissie Arbeid van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen]13 zal ingelicht worden over de 
werkzaamheden van die Commissie.  
[Om een dynamiek te ontwikkelen met het oog op het bewerkstelligen van sekseneutrale functiewaarderingssystemen, zal de 
gespecialiseerde paritair samengestelde commissie alle nuttige informatie verzamelen met betrekking tot initiatieven inzake 
sekseneutrale functiewaarderingssystemen en de sociale partners hiervan op de hoogte brengen en bewustmaken.  
Bovendien kunnen de paritaire comités, indien zij dit wensen, dienaangaande de gespecialiseerde paritair samengestelde 
commissie om advies en bijstand verzoeken.]14 
 
Artikel 7  
§ 1. De werkgever die een werknemer tewerkstelt die hetzij op ondernemingsniveau, overeenkomstig de op afspraak 
berustende procedures die in de onderneming van kracht zijn, hetzij bij de sociale inspectie een met redenen omklede klacht 
heeft ingediend of die een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld tot herziening van het loon 
op basis van onderhavige overeenkomst, mag de arbeidsbetrekking niet beëindigen, noch de arbeidsvoorwaarden eenzijdig 
wijzigen, behalve om redenen die vreemd zijn aan die klacht of aan die rechtsvordering.  
De bewijslast van deze redenen rust op de werkgever, indien de werknemer wordt ontslagen of de arbeidsvoorwaarden 
eenzijdig worden gewijzigd binnen de 12 maanden volgend op het indienen van een klacht zoals bedoeld in het vorig lid. Deze 
bewijslast rust eveneens op de werkgever in geval van ontslag of eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden nadat een 
rechtsvordering werd ingesteld, zoals bedoeld in het vorige lid en dit tot 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het 
vonnis.  
§ 2. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt in strijd met de 
bepalingen van § 1, lid 1 van dit artikel, verzoekt de werknemer of de vakbondsorganisatie waarbij hij is aangesloten hem 
opnieuw in de onderneming op te nemen of hem te herplaatsen in de arbeidspost onder de voorwaarden vastgesteld in de 
arbeidsovereenkomst. Het verzoek moet worden gedaan binnen de dertig dagen die volgen op de datum van de betekening 
van de opzegging, van de beëindiging zonder opzegging of van de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De 
werkgever moet binnen de dertig dagen volgend op de betekening zich over de aanvraag uitspreken.  
De werkgever die de werknemer opnieuw in de onderneming opneemt of hem opnieuw aan zijn vroegere arbeidspost 
tewerkstelt, moet het door de werknemer wegens ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden gederfde loon betalen 
alsmede de werkgevers- en werknemersbijdragen op dat loon storten.  
§ 3. Wanneer de werknemer ingevolge het in § 2, lid 1 bedoelde verzoek niet opnieuw wordt opgenomen of niet wordt 
herplaatst in zijn arbeidspost en er geoordeeld werd dat het ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden 
indruist tegen de beschikkingen van § 1, lid 1, zal de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen die, naargelang van 
de keuze van de werknemer, gelijk is hetzij aan een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, 
hetzij aan de werkelijke door de werknemer geleden schade ; in laatstgenoemd geval zal de werknemer de omvang van de 
geleden schade moeten bewijzen.  
§ 4. De werkgever is verplicht dezelfde vergoeding uit te betalen, zonder dat de werknemer het in § 2, lid 1 bedoelde verzoek 
om opnieuw te worden opgenomen of in de arbeidspost te worden herplaatst, moet indienen :  
1° wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst verbreekt, omdat het gedrag van de werkgever in strijd is met de 
beschikkingen van § 1, lid 1, wat in hoofde van de werknemer een dringende reden is om de arbeidsovereenkomst te 
verbreken ;  
2° wanneer de werkgever de werknemer heeft ontslagen om een dringende reden, op voorwaarde dat het bevoegde 
rechtsorgaan dit ontslag voor ongegrond houdt en in strijd acht met de beschikkingen van § 1, lid 1.  
 
Commentaar  
Dit artikel voorziet in een bescherming tegen ontslag, in die zin dat de werkgever geen einde mag maken aan de 
arbeidsbetrekking om redenen die verband houden met het instellen van een rechtsvordering of het indienen van een klacht.  
De procedure voor het indienen van de klacht moet soepel worden toegepast. Deze klacht kan worden ingediend volgens een 
op afspraak berustende procedure op ondernemingsniveau of bij de sociale inspectie, doch de schriftelijke klacht, ingediend 
door een werknemer die is aangesloten bij een niet in de onderneming vertegenwoordigde vakorganisatie kan eveneens als 
geldig worden beschouwd.  

                                                           
13 Wijziging van de commentaar (Beslissing van de Raad van 9 juli 2008). 
14 Nieuwe commentaar (Beslissing van de Raad van 19 december 2001). 
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Deze bescherming geldt eveneens wanneer, ingevolge het indienen van een klacht of het instellen van een vordering de 
arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd, b.v. het doorvoeren van onverantwoorde mutaties, d.w.z. mutaties die niet 
noodzakelijk zijn wegens de normale organisatie van het werk in de onderneming. Anderdeels dient de aandacht te worden 
gevestigd op het feit dat, volgens de rechtspraak, de eenzijdige wijziging van een essentiële voorwaarde van de 
arbeidsovereenkomst de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor gevolg kan hebben. 
In geval van ontslag of van eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden, wegens hoger genoemde niet verantwoorde 
redenen, verzoekt de werknemer of de vakbondsorganisatie waarbij hij is aangesloten om de wederopneming in de 
onderneming of in zijn arbeidspost. Indien dit wordt geweigerd, moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen 
wanneer het ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden als strijdig met de bepalingen van § 1, lid 1 van dit 
artikel werden beoordeeld. Deze vergoeding is, naargelang van de keuze van de werknemer, gelijk aan hetzij een forfaitair 
bedrag dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, hetzij een bedrag dat overeenstemt met de werkelijk geleden 
schade, op voorwaarde dat de werknemer de omvang ervan kan bewijzen.  
 
HOOFDSTUK III - BEKENDMAKING  
 
Artikel 8  
De tekst van onderhavige overeenkomst wordt in bijlage bij het arbeidsreglement van de onderneming gevoegd.  
 
HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 9  
Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde looptijd ; [zij wordt van kracht op de datum van de ondertekening 
ervan.]15  
Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met een opzeggingstermijn van zes 
maanden.  
De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen aangeven en amendementsvoorstellen 
indienen ; de andere organisaties gaan de verbintenis aan deze binnen de termijn van een maand na ontvangst, in de Nationale 
Arbeidsraad te bespreken.  
 
HOOFDSTUK V - VERPLICHTENDE BEPALINGEN 
  
Artikel 10  
De ondertekenende partijen gaan de verbintenis aan de nodige maatregelen te treffen opdat de sociale rechters en 
raadsheren, die in de arbeidsrechtbanken en -hoven als werknemers of als werkgevers zetelen, zouden worden ingelicht over 
het bestaan van de bij artikel 6 van onderhavige overeenkomst voorziene gespecialiseerde commissie. Tevens verbinden zij 
zich ertoe aan hun organisaties, die in rechte zouden optreden ter verdediging van de uit onderhavige overeenkomst 
voortvloeiende rechten, aan te bevelen dat zij het bevoegde rechtscollege zouden vragen genoemde commissie te raadplegen.  
[De ondertekenende partijen gaan bovendien de verbintenis aan om de nodige maatregelen te treffen opdat de paritaire 
comités zouden worden ingelicht over de in artikel 6, derde lid van onderhavige overeenkomst voorziene rol van de 
gespecialiseerde paritair samengestelde commissie inzake sekseneutrale functiewaarderingssystemen.]16 
 
Commentaar  
[Ter uitvoering van artikel 10, tweede lid hebben de ondertekenende partijen de mededeling nr. 8 van 19 december 2001 aan 
de paritaire comités overgemaakt betreffende de rol van de bij artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 
oktober 1975 betreffende de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers opgerichte gespecialiseerde paritair 
samengestelde commissie inzake neutrale functiewaarderingssystemen.]17  
 
Artikel 11  
De ondertekenende partijen gaan de verbintenis aan de resultaten van de toepassing van onderhavige overeenkomst te 
onderzoeken, ten laatste 12 maanden na de inwerkingtreding ervan.  
 
Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités, verzoekt de Nationale Arbeidsraad dat de artikelen 1 tot 9 van deze overeenkomst door de Koning algemeen 
verbindend zouden worden verklaard.  
Gedaan te Brussel, op vijftien oktober negentienhonderd vijfenzeventig.  

                                                           
15 Aldus gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 ter van 9 juli 2008 (artikel 5). 
16 Ingevoegd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 bis van 19 december 2001 (artikel 1). 
17 Nieuwe commentaar (Beslissing van de Raad van 19 december 2001). 
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Inwerkingtreding van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot wijziging van de CAO nr. 25 : 
- CAO nr. 25 bis : 19 december 2001;  
- CAO nr. 25 ter : 9 juli 2008.  
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BIJLAGE 2. Bescherming tegen geweld, pesterijen en OSGW18 

Definities 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk dient te worden verstaan onder: 

1. Afkortingen 
1) Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: 

OGGW 
2) Preventieadviseur psychosociale aspecten: PAPSY 
3) Vertrouwenspersoon: VP 
4) Arbeidsgeneesheer: AG 
5) Interne preventieadviseur veiligheid: IPA 

6) Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: EDPBW 

2. Werknemer: een personeelslid van het schoolbestuur, ongeacht of dit personeelslid onder het toepassingsgebied van dit 
arbeidsreglement valt. Leerlingen die een studierichting volgen waarvan het opleidingsprogramma voorziet in een vorm 
van arbeid die in de school wordt verricht, en stagiairs worden met werknemers gelijkgesteld en vallen onder het 
toepassingsgebied van dit hoofdstuk. 

3. Andere persoon op school: elke persoon die geen werknemer van het schoolbestuur is en die in contact komt met een 
werknemer bij de uitvoering van zijn werk op school of daarbuiten. Bijvoorbeeld ouders, leerlingen die geen gelijkgestelde 
werknemer zijn, leveranciers, klanten, werknemers van een andere werkgever die werken uitvoeren op de 
schoolterreinen. 

4. 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 
raebidsorganisatie, 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. 

 

5. Geweld: elk feit waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van zijn werk. 

6. Pesterijen: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige gedragingen, binnen of buiten de school, die plaats 
hebben gedurende een bepaalde tijd. Deze gedragingen hebben tot doel of gevolg dat de persoonlijkheid, de waardigheid 
of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer 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. Deze gedragingen uiten zich inzonderheid in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 
eenzijdige geschriften. Indien deze gedragingen verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, 
seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming van de werknemer, dan wordt dit als een verzwarend element 
beschouwd. 

Gedragingen die niet als pesterijen bedoeld zijn, worden als dusdanig gekwalificeerd indien ze bij de betrokkene de impact 
van pesterijen hebben. 

                                                           
18 Wet van 10/1/07, BS 6/6/07; Wet van 6/2/07, BS 6/6/07 en Koninklijk besluit van 17/5/07, BS 6/6/07. 
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De normale gezagsuitoefening van het schoolbestuur, van de directeur en van andere leidinggevenden op school kan niet 
gelijkgesteld worden met pesterijen, zelfs al ervaart de werknemer de gezagsuitoefening als onrechtvaardig. 

7. Ongewenst seksueel gedrag op het werk: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een 
seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

8. Preventieadviseur: de preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociale aspecten, die door het schoolbestuur volgens de 
voorgeschreven procedure aangewezen is. 

9. Vertrouwenspersoon: de vertrouwenspersoon die door het schoolbestuur volgens de voorgeschreven procedure 
aangewezen is. 

Coördinaten van tussenkomende partijen zijn terug te vinden in bijlage 6. 
 

De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel voor wat het informele luik betreft. 

De vertrouwenspersoon is gebonden door het beroepsgeheim. 

 

De preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPSY) is bevoegd ten aanzien van het geheel van de psychosociale risico’s op 

het werk. 

Ook de preventieadviseur psychosociale aspecten is gebonden door het beroepsgeheim. 

Intentieverklaring. 

De mate waarin werknemers zich tevreden en gewaardeerd weten, beïnvloedt het hele schoolgebeuren. Het schoolbestuur 
rekent het tot zijn opdracht een beleid uit te bouwen dat bijdraagt tot het psychosociaal welzijn van alle werknemers op 
school. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag moeten daarom volledig van de school gebannen worden. 

Basisbeginsel. 

Het schoolbestuur en de werknemers dienen zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst 
seksueel gedrag op het werk. 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het schoolbestuur 
neemt de gepaste maatregelen om een einde te stellen aan de feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk. Het schoolbestuur verschaft de werknemers alle nodige inlichtingen met betrekking tot de aard en het opzet van de 
preventiemaatregelen. 

De werknemers dragen op een positieve manier bij tot het preventiebeleid dat wordt aangewend in het kader van de 
bescherming van de werknemers tegen het geweld, de pesterijen en het ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Procedure 

De hierna omschreven procedure moet waarborgen dat de problemen snel, effectief en efficiënt opgelost worden. Elke 
werknemer/werknemersvertegenwoordiging zal zich onthouden van elk wederrechtelijk gebruik van de klachtenprocedure. Bij 
bewust onrechtmatig gebruik van de klachtenprocedure kunnen maatregelen genomen worden. 

De verzoeker heeft de mogelijkheid om de informele en de formele psychosociale interventie te laten starten. Voor de formele 
interventie kan hij enkel terecht bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Voor de informele kan hij terecht bij zowel 
de vertrouwenspersoon als bij de preventieadviseur psychosociale aspecten . 

Een werknemer van een aannemer die op permanente wijze bij de scholengemeenschap werken uitvoert, kan naast de 
bedrijfsinterne procedure van zijn werkgever ook beroep doen op onderstaande interne procedure. 

Een register zal aangelegd worden voor de werknemers die in contact komen met andere personen (zoals klanten, 
leveranciers, dienstverleners, leerlingen en studenten, ...) en die het slachtoffer zijn geworden van feiten van geweld, 
pesterijen, of ongewenst seksueel gedrag op het werk door deze personen. Dit register, dat alleen wordt bijgehouden door de 
interne preventieadviseur, bevat verklaringen van de werknemers maar ze vermelden de identiteit van deze werknemers niet. 
Alleen de werkgever, de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten hebben toegang tot dit register. 

De interne procedure 
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Wanneer het inschakelen van de hiërarchische lijn zonder succes blijft of wanneer de werknemer een dergelijke stap niet 
wenst te ondernemen, kan hij gebruik maken van een specifieke interne procedure die bestaat uit twee types van interventies: 
de informele psychosociale interventie en de formele psychosociale interventie. 

1. De informele psychosociale interventie 

 Wanneer een werknemer meent psychische schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het 
werk, kan hij een beroep doen op een procedure die intern is aan de onderneming, volgens de hierna nader bepaalde 
regels. 

 Wanneer een vertrouwenspersoon werd aangewezen, wendt de werknemer zich tot deze persoon, tenzij hij verkiest 
zich rechtstreeks te wenden tot de bevoegde preventieadviseur psychosociale aspecten. 

 De vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociale aspecten hoort de werknemer binnen een termijn van 10 
kalenderdagen na het eerste contact en informeert hem over de mogelijkheid om op informele wijze tot een oplossing 
te komen.  

 Dit kan bestaan uit het voeren van persoonlijke gesprekken, een interventie bij een andere persoon van de 
onderneming (werkgever, lid van de hiërarchische lijn, …) of een verzoening tussen de betrokken personen. 

 De vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten ondertekent een document waarin het type 
informele psychosociale interventie waarvoor gekozen wordt door de verzoeker is opgenomen. Dit document wordt 
eveneens gedateerd en ondertekend door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt.  

 De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten handelen enkel met het akkoord van de 
betrokken werknemer. Het verzoeningsproces vereist het akkoord van de beide partijen. 

 Indien de verzoeker niet wenst dat er op informele wijze gezocht wordt naar een oplossing, hij aan deze interventie 
een einde wil stellen, de interventie niet leidt tot een oplossing of de feiten of psychosociale belasting hierna blijven 
bestaan, kan de verzoeker een verzoek tot formele interventie indienen bij de preventieadviseur psychosociale 
aspecten. 

 

2. Formele psychosociale interventie  

 

 De werknemer kan een verzoek tot formele psychosociale interventie enkel indienen bij de preventieadviseur 
psychosociale aspecten. Er dient voorafgaandelijk een persoonlijk onderhoud te hebben plaatsgevonden. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten evenals de werknemer die het verzoek wil indienen zorgen ervoor dat 
het persoonlijk onderhoud plaats vindt binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf het ogenblik dat de 
werknemer zijn wil uitdrukt om het verzoek in te dienen.  

 Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de verzoeker gedateerd en 
ondertekend document. Dit document bevat de beschrijving van de problematische arbeidssituatie en het verzoek 
aan de werkgever om passende maatregelen te treffen. Dit document wordt door de verzoeker bezorgd aan de 
preventieadviseur psychosociale aspecten. Hij ondertekent een kopie van het verzoek en bezorgt deze aan de 
verzoeker. Deze kopie geldt als ontvangstbewijs. Indien het verzoek door de verzoeker werd verzonden per 
aangetekende brief, wordt zij geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na de verzendingsdatum.  

 De preventieadviseur psychosociale aspecten heeft de bevoegdheid om de indiening van een verzoek te weigeren 
wanneer dit geen betrekking heeft op de psychosociale risico’s op het werk. De kennisgeving van deze weigering dient 
te gebeuren binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van het verzoek.  

 Wanneer de gezondheid van de verzoeker ernstig aangetast wordt, zal de preventieadviseur psychosociale aspecten, 
tijdens de behandeling van het verzoek door de werkgever, preventiemaatregelen met een bewarend karakter 
voorstellen.  

2.1. Verzoek met collectief karakter 

 Indien het verzoek betrekking heeft op risico’s met een hoofdzakelijk collectief karakter is het aan de 
preventieadviseur psychosociale aspecten om de werkgever hiervan op de hoogte te brengen en hem te informeren 
dat hij binnen een periode van 3 maanden dient te reageren op dit verzoek.  

 De preventieadviseur psychosociale aspecten informeert de verzoeker dat het een verzoek met een collectief karakter 
betreft. De werkgever zal binnen 3 maanden een gemotiveerde beslissing meedelen met betrekking tot de gevolgen 
die hij aan zijn verzoek geeft. 
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 De werkgever is er toe gehouden overleg te plegen met het Comité voor preventie en bescherming op het werk of de 
vakbondsafvaardiging, waarna hij een besluit neemt over het gevolg wat hij zal geven aan het verzoek. Hij heeft 
hiervoor maximaal 3 maanden de tijd. 

 Indien de werkgever beslist om een specifieke risicoanalyse van de werkpost uit te voeren, heeft hij maximaal 6 
maanden de tijd om een beslissing te nemen over de maatregelen die hij zal nemen en deze te communiceren met de 
preventieadviseur psychosociale aspecten (die de verzoeker hiervan op de hoogte brengt), de preventieadviseur van 
de interne dienst en het Comité of de vakbondsafgevaardigden. 

 Indien het probleem van psychosociale aard wordt opgelost door de maatregelen die de werkgever heeft getroffen, 
komt er een einde aan de behandeling van het verzoek door de preventieadviseur psychsociale aspecten.  

 Indien de werkgever geen gevolg geeft aan het verzoek op het niveau van een specifieke arbeidssituatie, hij beslist dat 
hierbij geen maatregelen worden getroffen of indien de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast 
zijn aan zijn individuele situatie dient de preventieadviseur psychsociale aspecten alsnog de behandeling van het 
verzoek op zich nemen, op voorwaarde dat hij niet betrokken is geweest bij de behandeling van het verzoek door de 
werkgever en onder voorbehoud van het akkoord van de werknemer. 

 Indien de termijn van 3 maanden of 6 maanden niet wordt gerespecteerd of de werkgever beslist om geen 
preventiemaatregelen te nemen of de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet zijn aangepast aan zijn 
individuele situatie, zal de preventieadviseur psychosociale aspecten het verzoek behandelen na akkoord van de 
verzoeker.  

2.2.  Verzoek met individueel karakter  

 Indien het verzoek betrekking heeft op risico’s met hoofdzakelijk een individueel karakter brengt de preventieadviseur 
psychosociale aspecten de werkgever zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte en deelt de identiteit van de verzoeker 
mee. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten onderzoekt de situatie en hoort de personen die hij nuttig acht. 

 De preventieadviseur rondt zijn werk af met een advies aan de werkgever. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 
3 maanden. Deze termijn kan hij verlengen tot 6 maanden mits hij daarvoor een schriftelijke verantwoording geeft 
aan de werkgever, de verzoeker en rechtstreeks betrokkenen.  

 Met instemming van de verzoeker kan de vertrouwenspersoon, die betrokken was in de informele fase, een kopie van 
het verslag ontvangen. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de verzoeker en andere rechtstreeks betrokkenen schriftelijk op 
de hoogte van de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd, de preventiemaatregelen en 
verantwoording van de preventiemaatregelen. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten laat deze maatregelen met hun verantwoording ook schriftelijk weten 
aan de preventieadviseur belast met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

 Binnen één maand na ontvangst deelt de werkgever de maatregelen die hij zal nemen schriftelijk mee aan, de 
verzoeker. Indien de werkomstandigheden van een werknemer  worden gewijzigd, dient de werkgever de werknemer 
voorafgaandelijk te horen en hem een kopie van het advies te bezorgen. De verzoeker kan zich laten bijstaan door een 
persoon naar keuze. 

 Uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst informeert de werkgever de preventieadviseur psychosociale aspecten, 
de verzoeker, de rechtstreeks betrokkenen en de interne preventieadviseur, schriftelijk over het gevolg dat hij geeft 
aan het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten. De werkgever zal deze maatregelen zo snel mogelijk 
uitvoeren. 

3. Formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

 Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie, volgens de werknemer, betrekking heeft op feiten van 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk gelden hierbij dezelfde bepalingen als een verzoek tot 
formele psychosociale interventie (zie punt 4.2) met enkele bijkomende bepalingen: 

 Het gedateerde en ondertekend document bevat volgende gegevens: 

o De nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer constitutief zijn voor geweld, pesterijen 
of ongewenst seksueel gedrag op het werk;  

o het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan;  
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o de identiteit van de aangeklaagde  

o het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te maken aan de feiten.  

 

Opmerking: De preventieadviseur psychosociale aspecten kan 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 aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk tien kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek. Bij 
gebrek aan kennisgeving binnen de 10 kalenderdagen wordt het verzoek geacht te zijn aanvaard. 
 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt na het in ontvangst nemen van het verzoek tot formele 
psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, de werkgever 
onmiddellijk op de hoogte van het feit dat de werknemer die dit verzoek heeft ingediend een bescherming geniet 
zoals voorzien in de wet. Deze bescherming is enkel geldig indien de preventieadviseur psychosociale aspecten het 
verzoek aanvaardt. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten deelt zo snel mogelijk aan de aangeklaagde de feiten mee die hem ten 
lasten worden gelegd. 

 De preventieadviseur psychosociale aspecten hoort de personen, getuigen of anderen, die hij nuttig oordeelt.  

De werkgever wordt door de preventieadviseur psychosociale aspecten op de hoogte gebracht van de namen van de getuigen 
en dat deze de bescherming genieten zoals voorzien in de wet. 

1 Consultatie van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur 

De naam en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur zijn opgenomen als bijlage 6 bij dit 
arbeidsreglement. 

De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur kunnen geraadpleegd worden. 

De tijd die de werknemer besteedt aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur, wordt beschouwd 
als arbeidstijd. De gebeurlijke verplaatsingskosten zijn ten laste van het schoolbestuur. 

2 Vertrouwelijkheid 

De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur zijn gehouden tot het beroepsgeheim. Aan derden mogen ze geen informatie 
meedelen die ze ontvangen in het kader van hun functie, tenzij de wetgeving het hen toelaat. 

Het schoolbestuur, de leden van de hiërarchische lijn en de personen die gehoord worden door de preventieadviseur 
verbinden zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de betrokken partijen, de eventuele feiten en de 
omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan. 

3 Tuchtsancties 

Zonder afbreuk te doen aan de regels die van toepassing zijn in geval van ontslag en de sancties die zouden opgelegd worden 
in geval van een gerechtelijke actie, kan het personeelslid dat beschuldigd wordt van geweld, ongewenst seksueel gedrag of 
pesterijen op het werk, of het personeelslid dat misbruik heeft gemaakt van de klachtenprocedure, gesanctioneerd worden 
overeenkomstig het decreet rechtspositie van 27 maart 1991. 

4 Register van feiten van derden 

De werknemer die meent het voorwerp te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 
veroorzaakt door een andere persoon op school kan een verklaring doen in een register. Dit register wordt bijgehouden door 
de persoon vermeld in bijlage 6 bij dit arbeidsreglement. Deze verklaring omvat de beschrijving en de datum van de feiten. De 
werknemer is niet verplicht zijn identiteit hierin kenbaar te maken. Deze verklaring staat niet gelijk met het indienen van een 
met redenen omklede klacht. Ze dient enkel ter verbetering van de preventie van deze feiten in de school. 

Werknemers die het slachtoffer zijn van geweld van andere personen op school, krijgen een passende psychologische 
ondersteuning van een door het schoolbestuur aangewezen, gespecialiseerde dienst of instelling. De naam van deze dienst of 
instelling is vermeld in bijlage 6. 

5 Andere personen op school 
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De interne procedures zijn voorbehouden aan de werknemers. Andere personen op school die menen het slachtoffer te zijn 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op school, kunnen geen beroep doen op de vertrouwenspersoon of de 
preventieadviseur van de school. 

Externe procedures 

Wanneer de feiten aanhouden ondanks de door het schoolbestuur in het kader van de interne procedure genomen 
maatregelen of wanneer de feiten aanhouden omdat het schoolbestuur geen maatregelen heeft genomen, kan de werknemer 
een beroep doen op de Algemene Directeur Toezicht op het welzijn op het werk. De contactgegevens van deze 
inspectiediensten zijn opgenomen in bijlage 6 bij dit arbeidsreglement. 

De werknemer kan op elk ogenblik een rechtsvordering instellen bij de arbeidsrechtbank of bij de bevoegde rechterlijke 
instanties. Deze kunnen onder meer de behandeling van de zaak opschorten en bevelen de voornoemde interne procedures 
toe te passen indien deze rechtsgeldig zijn, maar nog niet toegepast zijn. 

 

 

 

 

 
 

BIJLAGE 3. Uurroosters 

UURROOSTERS BUSBEGELEIDING EN ONDERHOUD 
     

DE REGENBOOG  
      

   
van  tot van  tot 

Uurrooster 1 
15/38ste onderhoud maandag 16.00 18.30     

arbeidersstatuut   Dinsdag 16.00 18.30   

   woensdag  17.00 19.00   

    donderdag 15.00 17.00 
      vrijdag 17.30 20.00 
    Zaterdag 10.00 13.30   

Uurrooster 2 
17.83/38 ste busbegeleiding maandag 7.00 8,45 15,40 17,30 

arbeidersstatuut 
 

dinsdag 7.00 8,45 15,40 17,30 

    woensdag 7.00 8,45 11,35 13,23 

    donderdag 7.00 8,45 15,40 17,30 

    vrijdag 7.00 8,45 15,10 17,00 

Uurrooster 3   
17.92/38ste busbegeleiding maandag 7.00 8,45 15,40 17,30 

arbeidersstatuut   dinsdag 7.00 8,45 15,40 17,30 

    woensdag 7.00 8,45 11,40 13,30 

    donderdag 7.00 8,45 15,40 17,30 

    vrijdag 7.00 8,45 15,10 16.30 

Uurrooster 4  
14.55/38ste busbegeleiding maandag 7.15 8,42 15,40 17.05 

arbeidersstatuut   dinsdag 7.15 8,42 15,40 17.05 

    woensdag 7.15 8,42 11,40 13,05 

    donderdag 7.15 8,42 15,40 17.05 

  
   vrijdag 7.15 8,42 15,10 16.35 
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Uurrooster 4  
9.17/38ste busbegeleiding maandag 7.30 8.30 15,40 16.30 

arbeidersstatuut   dinsdag 7.30 8.30 15,40 16.30 

    woensdag 7.30 8.30 11,40 12.30 

    donderdag 7.30 8.30 15,40 16.30 

    vrijdag 7.30 8.30 15,10 16.00 

 

 

UURROOSTERS ARBEIDER DEELTIJDSE ARBEIDSOVEREENKOMST  

WERELDWIJZER  
 

   
van  tot van  tot 

Uurrooster 5 
15/38ste  Onderhoud en maandag 7.30 10.30  15.45 16.45 

arbeidersstatuut  buschauffeur dinsdag  7.30 9.30  15.45 16.45 

    woensdag  7.30 9.30  11.30 12.30 

    donderdag  7.30 9.30  15.30 16.30 

    vrijdag  7.30 8.30  15.00 16.00 

 
 

UURROOSTERS ONDERHOUD 

WIEBELWOUD  
 

   
van  tot van  tot 

Uurrooster 6 
 23/38ste onderhoud maandag 11.00 12.30 13.00 16.00 

   18.45 19.30   

 
  dinsdag 15,00 16,00 18.45 19.30 

    woensdag 11.00 12.00 12.30 17.00 

   19.15 20.15   

    donderdag 14.00 15.00 17.15 20.15 

  
vrijdag 13.00 14.00 14.15 15.00 

   15.15 17.15   

    zaterdag 08.00 09.45 
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BIJLAGE 4. Rookbeleid op het werk19 

Artikel 1  

§ 1 Sinds 1 januari 2006 geldt op alle scholen van de VZW Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo een algemeen  rookverbod.  
Er mag dus niet gerookt worden in de gebouwen, op de speelplaats en in het bijzijn van de kinderen.  

§ 2 Het inrichten van een rookkamer in de gebouwen van de school is in alle omstandigheden verboden, zelfs indien zowel 
het schoolbestuur als de personeelsleden daarmee zouden instemmen. 

§ 3 Het is steeds verboden te roken in het vervoermiddel dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk door 
het schoolbestuur ter beschikking wordt gesteld van het personeel, in de voertuigen die eigendom zijn van het schoolbestuur, 
ook indien het voertuig zich aan een halte bevindt of parkeert. Wanneer personeelsleden zich in opdracht van het 
schoolbestuur verplaatsen met de wagen samen met collega’s wordt hen een rookvrije ruimte gegarandeerd. 

§ 4 Het personeelslid is ertoe gehouden het rookbeleid van de school actief te ondersteunen en zo nodig kenbaar te maken 
aan derden die hij ontvangt of begeleidt (bijvoorbeeld ouders, stagiairs, busbegeleiders, klanten, leveranciers, gebruikers of 
huurders van lokalen of terreinen, …). 

Artikel 2 

§ 1 Inbreuken op de bepalingen van artikel 1 worden gesanctioneerd. 

§ 2 Bij een eerste inbreuk krijgt het personeelslid een mondelinge vermaning door de directeur. 

§ 3 Bij een tweede inbreuk krijgt het personeelslid een schriftelijke vermaning door de directeur. 

§ 4 Het personeelslid dat reeds een schriftelijke vermaning gekregen heeft kan bij een volgende inbreuk in hetzelfde 
schooljaar, gesanctioneerd worden met een tuchtstraf zoals bedoeld in het decreet rechtspositie. Is dit niet het geval dan krijgt 
het personeelslid een ultieme schriftelijke verwittiging door de directeur. 

§ 5 Het personeelslid dat reeds een ultieme schriftelijke verwittiging gekregen heeft wordt bij een volgende inbreuk in 
hetzelfde schooljaar, gesanctioneerd met een tuchtstraf zoals bedoeld in het decreet rechtspositie. 

§ 6 In afwijking van de bepalingen van § 2 tot en met § 4 worden ernstige inbreuken zoals roken op verboden plaatsen op 
school in aanwezigheid van leerlingen, het rookbeleid van de school in vraag stellen of ondermijnen in aanwezigheid van 
leerlingen, anderen op school aanzetten tot roken steeds behandeld en gesanctioneerd overeenkomstig het decreet 
rechtspositie van 27 maart 1991. 
 
Artikel 3 

§ 1 De sancties bedoeld in artikel 2, § 2 en § 3 en de ultieme schriftelijke verwittiging bedoeld in artikel 3, § 4 worden door 
het personeelslid ondertekend. Bij weigering stelt de directeur hiervan een proces-verbaal van weigering op. 

§ 2 Tegen de sancties bedoeld in artikel 2, § 2 en § 3 en de ultieme schriftelijke verwittiging bedoeld in artikel 3, § 4 kan het 
personeelslid via een aangetekend schrijven een bezwaar indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur die uitspraak doet 
binnen een termijn van 10 werkdagen. 

§ 3 Op het einde van het schooljaar worden de sancties bedoeld in artikel 2, § 2 en § 3 en de ultieme schriftelijke 
verwittiging bedoeld in artikel 2, § 4 doorgehaald. 

 
 

 

 

                                                           
19 Ter uitvoering van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het 

publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook. 
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BIJLAGE 5. Alcohol- en drugsbeleid 

Artikel 1 

§ 1 Het voeren van een beleid om het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk te bevorderen is een 
geïntegreerd onderdeel van het personeelsbeleid van het schoolbestuur. Een preventief alcohol- en drugsbeleid maakt hier 
deel van uit. De doelgroep van dit beleid vormen alle personeelsleden, met name het gesubsidieerd en het niet-gesubsidieerd 
personeel, met inbegrip van de directeur en het andere leidinggevend personeel. 

Dit is ingegeven door het feit dat werkgerelateerd gebruik van alcohol of drugs één van de factoren is die de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van personeelsleden en leerlingen negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het ook een 
negatieve impact hebben op de kwaliteit van onderwijs en opvoeding die verstrekt worden. Voorts kunnen het gezag en de 
voorbeeldfunctie van de personeelsleden ernstig in het gedrang komen en kan het imago van de school erdoor geschaad 
worden. 

§ 2 Uitgangspunt bij de vaststelling van het preventief alcohol- en drugsbeleid is het disfunctioneren op school of in een 
schoolgebonden context ten gevolge van alcohol- of drugsgebruik collectief te voorkomen en te verhelpen. Daartoe wil het 
schoolbestuur in de school de volgende primaire doelstellingen nastreven en acties ondernemen: 

 via de geëigende kanalen de betrokkenen bewust maken van de problematiek en deze bespreekbaar maken binnen 
onze school; 

 voorkomen dat sociaal gebruik van alcohol of drugs overgaat in probleemgebruik; 

 voorkomen dat het gebruik van alcohol of drugs voorafgaand aan of tijdens het werk op school of in een 
schoolgebonden context tot disfunctioneren zou kunnen leiden; 

 er naar streven dat probleemsituaties zo vroeg mogelijk herkend worden – in het bijzonder de directeur en het andere 
leidinggevend personeel spelen hier een belangrijke rol; 

 zo nodig motiveren tot en bewerkstelligen van gedragsverandering ten aanzien van het gebruik van alcohol en drugs; 

 probleemgebruikers op adequate wijze opvangen en begeleiden, in overleg met de preventiedienst(en) en de 
curatieve sector. 

De hierboven opgesomde doelstellingen en acties van het schoolbestuur richten zich niet alleen naar alle personeelsleden, 
maar ook naar ouders, leerlingen, leveranciers, klanten, werknemers van aannemers, en alle andere bezoekers van onze 
school. 

§ 3 Het schoolbestuur is van mening dat de uitvoering een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle leden van de 
hierboven genoemde doelgroep. Iedereen wordt verondersteld binnen de hem of haar toebedeelde taken en 
verantwoordelijkheden, mee te werken aan de realisatie van deze doelstellingen en acties. Iedereen zal daarom de nodige 
informatie krijgen om deze taken en verantwoordelijkheden op te kunnen nemen. 

§ 4 Om de hiervoor beschreven uitgangspunten en doelstellingen te kunnen realiseren is in bijlage 8 het van toepassing 
zijnde beleidsplan inzake genotsmiddelenpreventie op school of in een schoolgebonden context, opgenomen. 
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BIJLAGE 6. Leden ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging en EHBO verantwoordelijken aangevuld met plaats 

verbandskist 

De preventieadviseur(s) zijn: Britt Dewingaerden en Marian Wouters 

De leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn: 

 

 namens het schoolbestuur: de voorzitster 

Marleen BECKERS - Heiveld 6c B 101  -  3980 Tessenderlo  ......................................................................  013/32 73 33 

 

 namens het schoolbestuur: 

Voor “De Lettertrein”  te Engsbergen –Tessenderlo 

Guy COPPENS -Engsbergseweg 179 - 3980 Tessenderlo............................................................................ 013/29 43 80 

 

Voor het Buitengewoon Onderwijs “De Regenboog” te Tessenderlo 

Kris VANEERDEWEGH - Heggebossenweg 3 -  3980 Tessenderlo .............................................................. 013/78 00 63 

 

Voor “Wereldwijzer” te Hulst - Tessenderlo 

Eugeen VANDINGENEN – Waterstraat 16  - 3980 Tessenderlo ................................................................. 013/29 64 18 

 

Voor “Wiebelwoud” te Tessenderlo 

Ann PEVERNAGIE - Prinsenbos 31A -  3980 Tessenderlo  ....................................................................... 0478/63.77.90 

 

Voor “Hart(e)lu(s)t  campus Sint - Lutgardis” te Tessenderlo 

Bea PEYS – Korenstraat 30/0201 -   3945 Ham .......................................................................................  0498/72.81.54 

 

 namens de directies:  

Voor “De Lettertrein”  te Engsbergen -Tessenderlo 

Nelleke SWINNEN - Schoorstraat 10   -  3980 Tessenderlo ....................................................................   0474/58 06 68 

Voor het Buitengewoon Onderwijs “De Regenboog” te Tessenderlo 

Gerd BECKERS – Kleine Hemmenweg 9a – 3520 Zonhoven .....................................................................   011/74 00 67 

Voor  “Wereldwijzer” te Hulst - Tessenderlo 

Christiana VERACHTERT - Schans 48   -  3980 Tessenderlo  .....................................................................   013/29 71 21 

Voor “Wiebelwoud” te Tessenderlo 

Ria VAN HOVE – Diesterstraat 104/1   -  3980 Tessenderlo ...................................................................   0495/66 96 47 

Voor “Hart(e)lu(s)t  campus Sint – Lutgardis” te Tessenderlo 

Gerd BECKERS – Kleine Hemmenweg 9a – 3520 Zonhoven ....................................................................    011/74 00 67 

Carine DEXTERS – Broekstraat 50 – 3630 Maasmechelen ....................................................................    0479/93 34 99 
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 Namens het personeel: 

Voor de “Lettertrein”  te Engsbergen -Tessenderlo 

Marleen JANS - Rodenberg 29  -  3980 Tessenderlo .................................................................................. 013/66 41 92 

Voor het Buitengewoon Onderwijs “De Regenboog” te Tessenderlo 

Katrien ROGIERS – Veken Blokstraat 15 – 3290 Diest  ............................................................................. 0496/13 33 14 

Liesbeth NUYTS – Molenwijk 26 – 3945 Ham  ......................................................................................... 0486/38 99 22 

Voor de “Wereldwijzer” te Hulst - Tessenderlo 

Anne  VANDEBROEK - Bieststraat 64  -  3550 Heusden-Zolder ................................................................ 0477/71 64 50 

Carolien PEETERS – Stationsstraat 23 – 3990 Peer ................................................................................. 0494/ 78 68 68  

Voor het “Wiebelwoud” te Tessenderlo 

Christophe OEYEN – Gerhoevenstraat 29  -  3945 Ham .............................................................................0478/307507 

Voor “Hart(e)lu(s)t  campus Sint – Lutgardis” te Tessenderlo 

Kathleen OOMS – Steendriezen 10  -  3980 Tessenderlo ........................................................................... 013/67 59 85  

Greet VANZEIR – Pastorijstraat 15 – 3560 Lummen .................................................................................. 013/32 81 90 

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is: 

 
IDEWE  
Kunstlaan 16 
3500 Hasselt  
011/ 24 94 70   

de preventieadviseur niet-medische preventie: Ludo Colaers 

de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is: Dr. Ann Vanbaelen 

de preventiedeskundige-bedrijfsbezoeker: Cindy Webers 

administratief aanspreekpunt: Lieve Willems 

de preventieadviseur psychosociale aspecten is:  Ellen Schellekens (ellen.schellekens@idewe.be) 

 

EHBO-verantwoordelijken 
De aangestelden voor eerste hulp zijn: 
 

1. HERMANS JILL 

2. WILMS SABINE 

3. PASTEUR KAROLIEN 

4. VANDEWEYER RIET 

5. SCHEPERS KAROLIEN 

6. GRIETEN AGNES 

7. SCHEPERS KAROLIEN 

8. LIBERLOO ELLEN 

9. DE BOEL ELKE 

10. LEEMANS ISABEL 

11. VAN HOVE MARTINE 

12. WEBERS GREETJE 

13. VERVOORT ANJA 

 

mailto:ellen.schellekens@idewe.be
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De verbandkist bevindt zich in de scholen op volgende locaties:  

 
1. Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool “Wiebelwoud”:   
 - in de speelzaal 

 
Vestiging Molenhoeven :     - in de speelzaal 

 - op de toiletten 
 
Vestiging Rijt :          - in de speelzaal 
 

2.  Gesubsidieerde Vrije Lagere School “Hart(e)lu(s)t”, campus St. Lutgardis 

 - op het secretariaat 
 - in de gymzaal 
 

3. Gesubsidieerde Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs ‘De Regenboog’ : 

 - in het leraarslokaal 
 - in de eerste container in ‘t Hofke  
  

4. Gesubsidieerde  Basisschool ‘Wereldwijzer’ :  

 - op het secretariaat 
 - in de gang van de oude hoogbouw 
 - in de speelzaal van de kleuterafdeling  
 - in de gymzaal  
  

5. Gesubsidieerde Basisschool ‘ De Lettertrein’ : 

 - in de leraarskamer (verbandkast en kompressen) 
 - in de bergruimte bij centrale toiletjes van de kleuterafdeling 
 - in de gymzaal 

 

Bij ongeval kan het personeelslid zich wenden tot volgende geneesheren:  

  
1. Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool  “Wiebelwoud”:  

eerst wordt de huisarts gecontacteerd, er is geen vaste arts voorzien 
 

2. Gesubsidieerde Vrije Lagere School ‘Hart(e)lu(s)t campus St. Lutgardis’:  
eerst wordt de huisarts gecontacteerd, er is geen vaste arts voorzien 
 

3. Gesubsidieerde Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs ‘De Regenboog’:  
eerst wordt de huisarts gecontacteerd, er is geen vaste arts voorzien 

 
4. Gesubsidieerde Basisschool ‘Wereldwijzer’ :      

 Dr. Bernard Michel    Eikelplein 40  3980 Tessenderlo      tel. 013/66 45 61 

 Dr. Jacobs André      Schutpenning 19   3980  Tessenderlo     tel. 013/66 34 60  
  

5. Gesubsidieerde Basisschool ‘ De Lettertrein’ :   

 Dr. Van Den Broeck H. Engsbergseweg 61 ,3980 Tessenderlo     tel.013/32 14 24 
      
         of  tot een geneesheer naar keuze. Dit is geldig voor alle scholen. 

 

 

Preventieadviseur (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk)  

Naam en telefoonnummer: Britt Dewingaerden, 013/662736 ...........................................................................................................  
Contactgegevens: Kerkstraat 4B, 3980 Tessenderlo ...........................................................................................................................  
Naam en telefoonnummer: Marian Wouters, 013/663171 ................................................................................................................  
Contactgegevens: Hofstraat 92, 3980 Tessenderlo ............................................................................................................................  
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Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

Naam en telefoonnummer: IDEWE, 011 24 94 70 ..............................................................................................................................  
Aansluitingsnummer: 8207326 / 8195026 / 8195018 / 8195034 .......................................................................................................  
 

Verzekering arbeidsongevallen 

Naam : KBC VERZEKERINGEN ..............................................................................................................................................................  
Polisnummer: 31.819.009 – De Wereldwijzer / 37.426.910  – De Regenboog / 28.726.631 – Wiebelwoud / 31.816.941 – De 
Lettertrein / 28.726622 Hartelust 
 



Arbeidsreglement              

Pagina 44 van 49 

 

 
 
 

BIJLAGE 7. Inspectiediensten 

 
 
 
FOD WASO 

Externe Directies Toezicht op de Sociale Wetten:  
 

Vlaanderen Wallonië + Duitstalige Gemeenschap 

 
LIMBURG 
FAC Verwilghen, blok A, 3de verdieping 
Voorstraat 43 
3500 HASSELT 
Tel.: 011 35 08 80 
Fax: 011 35 08 98 
E-mail: tsw.limburg@werk.belgie.be 
 
AALST 
Dokter André Sierensstraat 16 bus 4 
9300 AALST 
Tel.: 053 75 13 33 
Fax: 053 75 13 44 
E-mail: tsw.aalst@werk.belgie.be 
 
ANTWERPEN 
Theater Building 
Italiëlei 124 bus 56 
2000 ANTWERPEN 
Tel.: 03 213 78 10 
Fax: 03 213 78 37 
E-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be 
 
BRUGGE 
FAC Kamgebouw 
Koning Albert I – laan 1/5 bus 4 
8200 BRUGGE 
Tel.: 050 44 20 30 
Fax: 050 44 20 39 
E-mail: tsw.brugge@werk.belgie.be 
 
BRUSSEL 
Ernest Blerotstraat 1 
1070 BRUSSEL 
Tel.: 02 235 54 01 
Fax: 02 235 54 04 
E-mail: tsw.brussel@werk.belgie.be 
 
GENT 
Savaanstraat 11/002 
9000 GENT 
Tel.: 09 265 41 11 
Fax: 09 265 41 10 
E-mail:tsw.gent@werk.belgie.be 
 

 
AARLEN/ARLON 
Centre administratif de l’Etat 
Place des Fusilés 
6700 ARLON 
Tel.: 063 22 13 71 
Fax: 063 23 31 12 
E-mail: cls.arlon@emploi.belgique.be 
 
BERGEN/MONS 
Rue du Miroir 8 
7000 MONS 
Tel.: 065 35 15 10 
Fax: 065 34 66 38 
E-mail: cls.mons@emploi.belgique.be 
 
CHARLEROI 
Charleroi 1 
Centre Albert, 9e ét. 
Place Albert 1er 4 - bte 8 
6000 CHARLEROI 
Charleroi 1  
Tel.: 071 32 93 71 
Fax: 071 30 12 23 
E-mail: cls.charleroi@emploi.belgique.be 
Charleroi 2 
Tel.: 071 32 09 00 
Fax: 071 30 12 23 
E-mail: cls.lalouviere@emploi.belgique.be 
 
DOORNIK/TOURNAI 
Rue des Soeurs noires 28 
7500 TOURNAI 
Tel.: 069 22 36 51 
Fax: 069 84 39 70 
E-mail: cls.tournai@emploi.belgique.be 
 
HALLE-VILVOORDE 
d’ Aubreméstraat 16 
1800 VILVOORDE 
Tel.: 02 257 87 30 
Fax: 02 252 44 95 
Halle-Vilvoorde 1 
E-mail: tsw.halle-vilvoorde1@werk.belgie.be 
Halle-Vilvoorde 2 
E-mail: tsw.halle-vilvoorde2@werk.belgie.be 

mailto:tsw.limburg@werk.belgie.be
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KORTRIJK 
Yzerkaai 26-27 
8500 KORTRIJK 
Tel.: 056 26 05 41 
Fax: 056 25 78 91 
E-mail: tsw.kortrijk@werk.belgie.be 
 
LEUVEN 
Federaal Administratief Centrum 
Philipssite 3A, bus 8 
3001 LEUVEN 
Tel.: 016 31 88 00 
Fax: 016 31 88 10 
E-mail: tsw.leuven@werk.belgie.be 
 
MECHELEN 
Louizastraat 1 
2800 MECHELEN 
Tel.: 015 45 09 80 
Fax: 015 45 09 99 
E-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be 
 
ROESELARE 
Kleine Bassinstraat 16 
8800 ROESELARE 
Tel.: 051 26 54 30 
Fax: 051 24 66 16 
E-mail: tsw.roeselare@werk.belgie.be 
 
SINT-NIKLAAS 
Kazernestraat 16 blok C 
9100 SINT-NIKLAAS 
Tel.: 03 760 01 90 
Fax: 03 760 01 99 
E-mail: tsw.sintniklaas@werk.belgie.be 
 
TURNHOUT 
Warandestraat 49 
2300 TURNHOUT 
Tel.: 014 44 50 10 
Fax: 014 44 50 20 
E-mail: tsw.turnhout@werk.belgie.be 
 

 
LUIK/LIÈGE 
Rue Natalis 49 
4020 LIEGE 
Luik-Noord/Liège-Nord 
Tel.: 04 340 11 60 
Fax: 04 340 11 61 
E-mail: cls.liege-nord@emploi.belgique.be 
Luik-Zuid/Liège-Sud 
Tel.: 04 340 11 70 
Fax: 04 340 11 61 
E-mail: cls.liege-sud@emploi.belgique.be 
 
NAMEN/NAMUR 
Place des Célestines 25 
5000 NAMUR 
Tel.: 081 73 02 01 
Fax: 081 73 86 57 
E-mail: cls.namur@emploi.belgique.be 
 
NIJVEL/NIVELLES 
Rue de Mons 39 
1400 NIVELLES 
Tel.: 067 21 28 24 
Fax: 067 21 16 85 
E-mail: cls.nivelles@emploi.belgique.be 
 
VERVIERS 
Rue Fernand Houget 2 
4800 VERVIERS 
Directie Verviers/Direction de Verviers 
Tel.: 087 30 71 91 
Fax: 087 35 11 18 
E-mail: cls.verviers@emploi.belgique.be 
Duitstalige Directie 
Tel.: 087 30 71 95 
Fax: 087 35 11 18 
E-mail: cls.verviers39@emploi.belgique.be 
 

 
Externe Directies Toezicht op het Welzijn op het Werk:  

Vlaanderen Wallonië 

 
LIMBURG – VLAAMS BRABANT 
Koning Albertstraat 16 B 
3290 DIEST 
Tel.: 013/ 35 90 50 
Fax: 013/ 35 90 89 
E-mail: tww.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be 
 
ANTWERPEN 
Theater Building 
Italiëlei 124 - bus 77 
2000 ANTWERPEN 

 
HENEGOUWEN/HAINAUT 
Rue du Chapitre 1 
7000 MONS 
Tel.: 065 35 39 19 of 065 35 73 50 
Fax: 065 31 39 92 
E-mail: cbe.hainaut@emploi.belgique.be 
 
LUIK/LIÈGE 
Boulevard de la Sauvenière 73 
4000 LIEGE 
Tel.: 04 250 95 11 
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Tel.: 03 232 79 05 
Fax: 03 226 02 53 
E-mail: tww.antwerpen@werk.belgie.be 
 
BRUSSEL-HOOFDSTAD 
E. Blerotstraat 1 
1070 BRUSSEL 
Tel.: 02 233 45 46 
Fax: 02 233 45 23 
E-mail: tww.brussel@werk.belgie.be 
 
OOST-VLAANDEREN 
Ketelvest 26/202 
9000 GENT 
Tel.: 09 265 78 60 
Fax: 09 265 78 61 
E-mail: tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be 
 
WEST-VLAANDEREN 
FAC Kamgebouw 
Koning Albert I - laan 1/5 bus 5 
8200 Brugge 
Tel. : 050 44 20 20 
Fax : 050 44 20 29 
E-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be 

Fax: 04 250 95 29 
E-mail: cbe.liege@emploi.belgique.be 
 
NAMEN/NAMUR 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
WAALS BRABANT/BRABANT WALLON 
Chaussée de Liège 622 
5100 JAMBES 
Tel.: 081 30 46 30 
Fax: 081 30 86 30 
E-mail: cbe.namur@emploi.belgique.be 
 

 

mailto:tww.antwerpen@werk.belgie.be
mailto:tww.brussel@werk.belgie.be
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FOD Sociale Zekerheid 

Directie-generaal Sociale inspectie: 
 

Vlaanderen Wallonië 

 

LIMBURG 

E-mail: socinsplimburg@minsoc.fed.be 

 

FAC Verwilghen 

Blok A, 1ste verdieping 

Voorstraat 43 

3500 Hasselt 

Tel.: 011 35 08 20 

Fax: 011 35 08 38 

 

ANTWERPEN 

E-mail: socinspantwerpen@minsoc.fed.be 

 

Antwerpen 

Theaterbuilding 

Italiëlei 124, bus 63 

2000 Antwerpen 

Tel.: 03 206 99 00 

Fax: 03 226 90 47 

 

Mechelen 

Lokalen Toezicht op de Sociale wetten 

Louizastraat 1 

2800 Mechelen 

Tel.: 015 45 09 80 

Fax: 015 45 09 99  

 

Turnhout 

Lokalen Toezicht op de Sociale wetten 

Warandestraat 49 

2300 Turnhout 

Tel.: 014 44 50 12 

 

BRUSSEL HOOFDSTAD 

E-mail: socinspbrussel@minsoc.fed.be 

 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50, bus 1 

1000 Brussel 

Tel.: 02 528 65 48 

Fax: 02 528 69 02 of 02 219 28 30 

 

BRUSSEL - VLAAMS-BRABANT 

E-mail: socinspvlaamsbrabant@minsoc.fed.be 

 

HENEGOUWEN/HAINAUT 

E-mail: socinsphenegouwen@minsoc.fed.be 

 

Mons 

Rue Verte 13 

7000 Bergen 

Tel.: 065 22 11 66 

Fax: 065 22 11 77 

 

Charleroi 

Lokalen Toezicht op de sociale wetten 

Centre Albert  

Place Albert Ier 4 

6000 Charleroi 

Tel.: 071 32 95 44 

Fax: 071 50 54 11  

 

La Louvière 

Lokalen van de RVA 

Rue Gustave Boël 19 

7100 La Louvière 

Tel.: 064 22 45 32 

Fax: 064 28 15 32 

 

Tournai 

Lokalen Toezicht op de sociale wetten 

Rue des Soeurs Noires 28 

7500 Tournai 

Tel.: 069 22 36 51 

 

LUIK/LIÈGE 

E-mail: socinspluik@minsoc.fed.be 

 

Liège 

Administratief adres: 

Potiérue 2 

4000 Luik 

Tel.: 04 340 11 60 

Fax: 04 222 92 32 

Permanties in Lokalen Toezicht op de Sociale Wetten: 

Rue Natalis 49 

4020 Luik 

Tel.: 04 340 11 60 

Fax: 04 222 92 32 

 

mailto:socinsplimburg@minsoc.fed.be
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Vlaams-Brabant 

RSZ-FAC (6e verdieping) 

Philipssite 3a, bus 7 

3000 Leuven 

Tel.: 016 29 32 69 

 

Brussel 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50, bus 110 

1000 Brussel 

Tel.: 02 528 65 48 

Fax.: 02 528 69 03 of 02 219 28 30 

 

OOST-VLAANDEREN 

E-mail: socinspovlaanderen@minsoc.fed.be 

 

Ketelvest 26/002 

9000 Gent 

Tel.: 09 265 41 41 

Fax: 09 265 41 45 

 

WEST-VLAANDEREN 

E-mail: socinspwvlaanderen@minsoc.fed.be 

 

Brugge 

Oude Gentweg 75c 

8000 Brugge 

Tel.: 050 44 59 60 

Fax: 050 44 59 70 

 

Kortrijk 

Lokalen Toezicht op de Sociale wetten 

Ijzerkaai 26-27 

8500 Kortrijk 

Tel.: 056 20 57 12 

 

Verviers 

Lokalen toezicht op de sociale wetten 

Rue Fernand Houget 2 

4800 Verviers 

Tel.: 087 30 71 91 

Fax: 087 35 11 18 

 

NAMEN/NAMUR 

LUXEMBURG/LUXEMBOURG 

WAALS-BRABANT/BRABANT WALON 

E-mail: socinspwaalsbrabant@minsoc.fed.be 

 

Namen 

Business Center Actibel (2de verdieping) 

Route de Louvain-la-Neuve 4, bus 11 

5001 Namen (Belgrade) 

Tel.: 081 25 02 60 

Fax: 081 25 02 61 

 

Arlon 

Administratief Centrum – Lokalen Toezicht op de 

Sociale Wetten 

Place des Fusillés 

6700 Arlon 

Tel.: 063 22 13 71 

 

Libramont 

Sociale inspectie 

Grand-Rue 37B 

6800 Libramont 

Tel.: 061 22 44 00 

Fax: 061 23 44 49 

 

Nivelles 

Sociale inspectie 

Rue de Mons 39 

1400 Nivelles 

Tel.: 067 22 15 35 
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