Arbeidsreglement
Stad Oudenburg

1. Onderhavig arbeidsreglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 juni 2015
en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2021.
2. Onderhavig arbeidsreglement werd neergelegd bij het kantoor van de gewestelijke
Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
overleg op 2 juli 2015. Het draagt het nummer: 04/50016537/WE
Werkgever:
Stad Oudenburg
Weststraat 24
8460 Oudenburg
T 059-56 84 20
F 059-26 54 06
E info@oudenburg.be

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

2

Inhoud
HOOFDSTUK I – ALGEMENE VOORWAARDEN

4

HOOFDSTUK II – WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

4

HOOFDSTUK III – WERKAFSPRAKEN

8

HOOFDSTUK IV – UURREGELING

10

HOOFDSTUK V – JAARKALENDER

14

HOOFDSTUK VI – OMSTANDIGHEIDSVERLOF

16

HOOFDSTUK VII – HET ZIEKTEVERLOF

18

HOOFDSTUK VIII – ANDERE AFWEZIGHEDEN

21

HOOFDSTUK IX – HET LOON

23

HOOFDSTUK X – RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL

25

HOOFDSTUK XI – EINDE VAN DE OVEREENKOMST

26

HOOFDSTUK XII – INBREUKEN EN SANCTIES

27

HOOFDSTUK XIII – VEILIGHEID, HYGIËNE EN GEZONDHEID

28

HOOFDSTUK XIV – MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK
31
HOOFDSTUK XV – WIJZIGINGEN ARBEIDSREGLEMENT

34

BIJLAGEN

35

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

3

HOOFDSTUK I – ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Toepassingsgebied
De bepalingen vervat in onderhavig arbeidsreglement zijn van toepassing op alle
personeelsleden die bij de Stad Oudenburg tewerkgesteld zijn, ongeacht of zij statutair of
contractueel aangeworven zijn. Wanneer bepaalde delen of artikelen van dit reglement
specifiek verwijzen naar statutaire personeelsleden of contractuele personeelsleden, dan
is dit deel of artikel enkel op hen van toepassing.
De bijlagen bij onderhavig arbeidsreglement worden als een integrerend bestanddeel
daarvan beschouwd.
De regeling in de rechtspositieregeling en de regelgeving in het arbeidsreglement moeten
samenhangend en consistent zijn.
Artikel 2 – Doel
Het arbeidsreglement regelt de algemene arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden en
heeft tot doel de personeelsleden van de Stad Oudenburg te informeren over de
belangrijke aspecten van hun arbeidsovereenkomst en arbeidsverhouding.
Artikel 3 – Verbintenis
Ieder personeelslid dient een exemplaar van onderhavig arbeidsreglement te ontvangen
en te tekenen voor ontvangst. Vanaf het sluiten van de arbeidsovereenkomst en/of vanaf
het ontvangen van het arbeidsreglement worden zowel de werkgever als het
personeelslid geacht kennis te hebben van onderhavig arbeidsreglement en de inhoud
ervan te aanvaarden.
De werkgever en de personeelsleden zijn ertoe gehouden de bepalingen na te leven.
Artikel 4 – Afwijkingen
Dit arbeidsreglement regelt de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de Stad
Oudenburg. Bij individuele gevallen mag uitzonderlijk ervan worden afgeweken, hetzij
tijdelijk, hetzij definitief, zonder echter de bestaande wettelijke of reglementaire
voorschriften te overtreden.
Deze afwijkingen zullen, na bespreking in het overlegcomité, schriftelijk vastgelegd
worden.
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HOOFDSTUK II – WEDERZIJDSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 5 – Inlichtingsplicht
Op het ogenblik van de indiensttreding dient het personeelslid aan de werkgever alle
gegevens te bezorgen met betrekking tot zijn identiteit, zijn adres of verblijfplaats, zijn
burgerlijke staat, de samenstelling van zijn gezin, …
Alle wijzigingen moeten uit eigen beweging van het personeelslid meegedeeld worden
aan de personeelsdienst.
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet correcte toepassing van
de wetgeving betreffende sociale zekerheid, tewerkstelling en belastingen die voortvloeit
uit het niet of onvolledig verstrekken van deze informatie door het personeelslid.
Ten onrechte genoten voordelen ten laste van de Stad Oudenburg, ten gevolge van
ontbrekende of verkeerde informatie, kunnen aanleiding geven tot terugvordering met
terugwerkende kracht.
Artikel 6 – Uitvoering van het werk
§ 1. Het personeelslid dient zijn werk uit te voeren in een sfeer van collegialiteit, met
vlijt, orde en nauwkeurigheid, in eer en geweten, op de voorgeschreven tijd, plaats en
voorwaarden. Hij is tot beleefdheid gehouden, zowel ten opzichte van de werkgever,
oversten en collega’s als ten opzichte van het publiek.
§ 2. Het personeelslid gebruikt de tijd en de middelen van het bestuur waarvoor ze
bedoeld zijn. Er mag geen ongeoorloofd gebruik gemaakt worden van de middelen voor
privédoeleinden.
Dienstvoertuigen mogen niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer.
§ 3. De personeelsleden dragen zorg voor het bestuurlijk belang, alsook voor de
behoorlijke werking van de dienst waartoe zij behoren. Het personeelslid dient
nauwgezet de dienstverplichtingen en reglementen die van kracht zijn voor de dienst
waartoe hij behoort na te leven.
§ 4. De personeelsleden zijn verplicht zorg te dragen voor het materiaal, werktuigen,
dienstvoertuigen en data die hen ter beschikking worden gesteld. Ze zijn verplicht
werktuigen, dienstvoertuigen, materiaal en niet gebruikte materialen in goede staat
terug te bezorgen aan het bestuur na uitvoering van het werk. Ze zijn eveneens verplicht
om bij de teruggave te melden dat werktuigen, dienstvoertuigen, materiaal of
grondstoffen in slechte staat zijn of tekortkomingen vertonen.
§ 5. De personeelsleden die bij de uitvoering van het werk gebruik maken van een
dienstvoertuig of ander rijdend materiaal moeten de wegcode respecteren.
Verkeersboetes bij overtreding van deze wegcode vallen ten laste van het personeelslid,
voor zover dit aan zijn persoonlijk gedrag of handelen te wijten is.
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§ 6. De personeelsleden die een badge ontvangen en/of sleutels voor de toegang tot de
gebouwen en lokalen waar ze tewerkgesteld zijn, zijn hier persoonlijk verantwoordelijk
voor.
Verlies van de sleutel of badge dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan de directe
leidinggevende. Bij verlies kan de kostprijs aangerekend worden aan het personeelslid.
Het is ten strengste verboden sleutels te laten bijmaken.
Bij uitdiensttreding bezorgt het personeelslid zijn badge en sleutels aan de directe
leidinggevende.
§7. Bij verlies, beschadiging, vernieling of diefstal van de elektronische
maaltijdchequekaart wordt een vervangkaart besteld, waarvan de kost zal worden
doorgerekend aan het personeelslid.
Artikel 7 – Plaats van tewerkstelling
§ 1. Volgens de aard van de functie worden de personeelsleden tewerkgesteld in één van
de volgende plaatsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratief centrum: Weststraat 24 – 8460 Oudenburg
Dienst ruimte, wonen en omgeving: Weststraat 33 – 8460 Oudenburg
Technische uitvoeringsdienst: Weststraat 33 – 8460 Oudenburg
Romeins Archeologische Museum: Marktstraat 25 – 8460 Oudenburg
Bibliotheek De Zuidpoort: Hoogstraat 17 – 8460 Oudenburg
Sporthal Ter Beke: Bekestraat 16 – 8460 Oudenburg
Containerpark: Bekestraat 17 – 8460 Oudenburg
Buitenschoolse kinderopvang De Kikker: Aernoudstraat 15 – 8460 Oudenburg
Speelplein De Tunne: Bekestraat 18 – 8460 Oudenburg

§ 2. De personeelsleden die op diverse plaatsen van de gemeente ingezet worden,
hebben hun standplaats in de Weststraat 33 te Oudenburg.
Artikel 8 – Vervangingswerk
Het personeelslid voert de arbeid uit waarvoor hij aangeworven is in een bepaalde dienst.
Hij mag niet weigeren tijdelijk, eventueel op een andere standplaats, andere arbeid te
verrichten op vraag van het hoofd van het personeel voor de goede werking van de
diensten en voor zover dit in overeenstemming is met de bekwaamheden van het
personeelslid.
Het uitgeoefende vervangingswerk mag geen negatieve invloed hebben op de
doorstromingsmogelijkheden in de functionele loopbaan en op de evaluatie in functie van
bevordering.
Het geven van andere arbeid, eventueel op een andere standplaats, gebeurt altijd in
overleg met het betrokken personeelslid.
Artikel 9 – Giften en geschenken
De personeelsleden mogen, zelf buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een
tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het
ambt, vragen, eisen of aannemen. Zo komt de objectiviteit van het personeelslid niet in
het gedrang en kan men niet tot een wederdienst verplicht worden.
Als algemene regel geldt dat het personeelslid geen relatiegeschenken aanvaardt en niet
deelneemt aan activiteiten die door privépersonen worden betaald. Uitzonderingen op die
regel zijn alleen toegestaan als het geschenk of de uitnodiging in het teken staat van de
uitoefening van een ambt bij de Stad Oudenburg, in het belang van het bestuur, en een
geringe materiële waarde heeft.
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Artikel 10 – Spreekrecht en spreekplicht
Het spreekrecht van het personeelslid is zowel de uitdrukking van zijn recht op vrije
meningsuiting, als een belangrijk instrument om de efficiëntie van de interne
besluitvorming te bevorderen en om de informatie aan de bevolking te verbeteren.
Het personeelslid heeft spreekplicht wanneer hij bij de uitoefening van zijn functie
onregelmatigheden vaststelt. Hij brengt hiervan zijn directe leidinggevende onmiddellijk
op de hoogte.
Het personeelslid is gebonden door zijn loyaliteitsplicht en, in welbepaalde bij wet
omschreven situaties, zijn beroepsgeheim.
Artikel 11 – Beroepsgeheim en discretieplicht
Het beroepsgeheim houdt in dat men de plicht en het recht heeft om zaken die men
louter door professionele bezigheden verneemt of in het bezit krijgt en die vertrouwelijk
zijn geheim te houden.
Op elk personeelslid rust een discretieplicht in verband met alle interne en externe
informatie die hij verkrijgt door de uitoefening van zijn functie.
Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de tewerkstelling beëindigd is.

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

7

HOOFDSTUK III – WERKAFSPRAKEN
Artikel 12 – Verbod om te werken onder invloed
Het is alle personeelsleden absoluut verboden onder invloed te zijn van drugs of alcohol
bij de uitoefening van hun takenpakket.
Artikel 13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde communicatiemiddelen
§ 1. Het bestuur biedt zijn personeelsleden een aantal informatie- en communicatiemiddelen voor de uitoefening van hun taken. Deze ICT-middelen zijn erg belangrijk voor
de werking van de diensten.
Tijdens de diensturen zijn persoonlijke telefoongesprekken, persoonlijk opzoekingswerk,
persoonlijke boodschappen niet toegelaten. Het bestuur verwacht van haar
personeelsleden de discipline en verantwoordelijkheid om het internet correct en efficiënt
als werkinstrument te gebruiken.
Van dit principe kan enkel afgeweken worden indien het personeelslid gebruik van de
werkmiddelen voor persoonlijke doeleinden vraagt en de directe leidinggevende zich
daarmee akkoord verklaart.
§ 2. Het bestuur behoudt zich het recht voor om ieder personeelslid op elk ogenblik, te
controleren op het gebruik van internet en/of van de elektronische mail voor
privédoeleinden, indien één of meer van de volgende doeleinden worden nagestreefd:
• het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met
de zeden of de waardigheid van een ander persoon kunnen schaden. De
werkgever kan daarom de toegang blokkeren tot sites waarvan hij de inhoud
onwettig of beledigend acht.
•

de bescherming van de belangen van het bestuur die een vertrouwelijk karakter
hebben en het tegengaan van praktijken die ermee in strijd zijn.

•

de veiligheid en/of de goede technische werking van het IT-netwerksysteem van
het bestuur ( met inbegrip van de controle op de kosten die ermee gepaard gaan)
alsook de fysieke bescherming van de installaties van het bestuur.

•

het te goeder trouw naleven van de beginselen en regels voor het gebruik van
online technologieën bepaald in deze afdeling.
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Artikel 14 – Persoonlijke hygiëne, kledij en veiligheid
§ 1. Er wordt een goede persoonlijke hygiëne verwacht van alle personeelsleden.
§ 2. Ieder personeelslid dat niet beschikt over werkkledij, dient gepast gekleed te zijn in
het kader van zijn functie. De beoordeling van “al dan niet gepast” zal door het hoofd
van het personeel gebeuren.
§ 3. Het bestuur voorziet herkenbare werkkledij met het logo van de Stad Oudenburg
voor het technisch personeel.
Van het moment dat de werktijd begint moet het personeelslid volledig in werkkledij
gekleed lopen. Het dragen van de werkkledij buiten de diensturen is strikt verboden,
behoudens tijdens de middagpauze.
§ 4. Buiten het dragen van de gewone werkkledij is het noodzakelijk dat de nodige
wettelijke voorschriften met betrekking tot veiligheidskledij (veiligheidsschoenen en
signalisatiekledij) en persoonlijke beschermingsmiddelen worden nageleefd. De
veiligheidskledij wordt ter beschikking gesteld van de personeelsleden door de
werkgever.
Personeelsleden kunnen volgens de behoeften van de functie extra persoonlijke
beschermingsmiddelen krijgen. Het personeelslid is zelf verantwoordelijk voor het
onderhoud van deze middelen.
Het dragen van bijzondere beschermingsmiddelen is verplicht indien dit vereist wordt
door specifieke hygiënische verplichtingen, inzonderheid in het kader van de
voedselveiligheid.
§ 5. Bij de uitdiensttreding of wanneer de interne dienst voor preventie en bescherming
op het werk oordeelt dat de beschermingsmiddelen of de werkkledij niet meer geschikt of
niet meer nodig zijn door wijziging van de taken, moeten deze worden ingeleverd.
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HOOFDSTUK IV – UURREGELING
Artikel 15 – De wekelijkse arbeidsduur
§ 1. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor een voltijds personeelslid, conform de
arbeidstijdwet van 14 december 2000, bedraagt 38 uur. De wekelijkse arbeidsduur voor
een deeltijds personeelslid is afhankelijk van zijn prestatiebreuk.
§ 2. De arbeidsuren worden doorlopend gepresteerd. Er worden behalve de middagpauze
geen werkpauzes voorzien. De middagpauze dient minimum een halfuur te bedragen.
§ 3. De uurroosters en de arbeidsverdeling van toepassing in het bestuur zijn opgenomen
als bijlage bij dit arbeidsreglement.
§ 4. Afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van elke afdeling kan de
gemeentesecretaris of de directe leidinggevende een specifieke werktijdenregeling
opleggen, na voorafgaande melding aan de vakbondsafvaardiging. Bij deze uitzonderlijke
en tijdelijke werktijdenregeling kunnen onder meer verplichtingen worden opgelegd om
bepaalde vaste uren te presteren binnen de glijtijden of kunnen specifieke uurroosters
worden opgelegd.
§ 5. Indien de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor de voorbije maand niet wordt
bereikt kan de gemeentesecretaris corrigerende maatregelen treffen.
Artikel 16 – Aanwezigheid op de dienst
Elk personeelslid dient aanwezig te zijn op de plaats waar de arbeid moet worden
verricht, vanaf het in het uurrooster bepaalde beginuur tot het in het uurrooster bepaalde
einduur, met uitzondering van de middagpauze.
Het uur van aankomst en vertrek en de opgenomen pauze worden gecontroleerd aan de
hand van het systeem van tijdsregistratie. Dit gebeurt door de directe leidinggevende.
Artikel 17 – De onregelmatige prestaties
§1. Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen
Naast de inhaalrust opgelegd door de arbeidsduurwetgeving krijgt het personeelslid :
1° per uur nachtprestaties tussen 22 uur en 6 uur : één kwartier extra inhaalrust;
2° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zondag of een feestdag : één uur extra
inhaalrust;
3° per uur prestaties tussen 0 en 24 uur op een zaterdag : één halfuur extra inhaalrust.
De extra inhaalrust bij nachtprestaties is cumuleerbaar met de extra inhaalrust voor
prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Deze extra inhaalrust is niet van
toepassing op de decretale graden en de personeelsleden van het niveau A.
§ 2. Overuren
Onder overuren worden verstaan de uitzonderlijke prestaties die op verzoek van de
gemeentesecretaris of de directe leidinggevende na overleg met de gemeentesecretaris
geleverd worden boven op de uren die op grond van de gewone arbeidstijdregeling op
weekbasis door het personeelslid gepresteerd worden. Onder overuren wordt er
eveneens verstaan de uitzonderlijke prestaties die geleverd worden omwille van
dienstnoodwendingen en achteraf moeten goedgekeurd worden door de
gemeentesecretaris. Deze zijn niet van toepassing op de decretale graden.
Het personeelslid dat overuren presteert, krijgt compenserende inhaalrust binnen de
termijn van vier maanden. Deze compenserende inhaalrust is gelijk aan de duur van de
overuren.
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Als over een periode van vier maanden de gemiddelde arbeidstijd groter is dan 38 uur
per week voor voltijdse prestaties of dan de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis bij
deeltijdse prestaties, wordt aan het personeelslid (met inbegrip van het personeelslid van
het niveau A) het uursalaris uitbetaald voor het saldo overuren.
Bijkomend hebben alle personeelsleden (met uitzondering van de personeelsleden van
niveau A) recht op inhaalrust van 25% per uur overuren.
De inhaalrust voorzien in dit artikel is cumuleerbaar met de inhaalrust ingevolgd
onregelmatige prestaties.
§ 3. Meeruren
Meeruren zijn alle uren die méér gepresteerd worden dan voorzien in de variabele
werktijdregeling. De werkgever legt een limiet van [76] meeruren op voor voltijdse
prestaties. Deze limiet wordt pro rata verminderd bij deeltijdse prestaties. Deze limiet
kan niet overschreden worden. Alle uren die gepresteerd worden boven deze limiet
worden niet in rekening gebracht als prestaties.[gewijzigd GR20210629]
De uren die gepresteerd zijn tijdens de week vóór 07u30 en na 18u30, en de uren die
gepresteerd worden op een zaterdag, zondag of feestdag, moeten vooraf meegedeeld
worden aan en geautoriseerd worden door de directe leidinggevende alvorens, ze als
prestaties worden gehonoreerd. Voor het opnemen van de meeruren dient steeds
rekening te worden gehouden met de continuïteit en de goede werking van de dienst.
[De direct leidinggevende kan, indien nodig, met respect voor de gemiddelde werkweek
van elke medewerker, meeruren inplannen in het uurrooster van de dienst, na overleg
met de medewerker.
OVERGANGSMAATREGEL
Voor alle personeelsleden (op het ogenblik dat dit artikel in werking treedt) wordt de
teller aan meeruren teruggebracht tot 38 uren (indien men op dat ogenblik meer dan 38
meeruren op de teller heeft staan). Alle opgebouwde meeruren boven de 38 worden
toegevoegd aan de aparte teller in de prikklok (MU-1).
Deze limiet wordt pro rata verminderd bij deeltijdse prestaties.
Het saldo aan meeruren opgebouwd in de aparte teller in de prikklok (MU-1) dient te
worden afgebouwd in een periode van 3 jaar, met een minimum van 76 uren per jaar.
In geval van overmacht (afwezigheden van meer dan 3 maanden wegens ziekte,
ongeval, moederschapsbescherming,...) wordt de periode geschorst met de duur van de
afwezigheid.
Personeelsleden met een saldo van meer dan 400 meeruren krijgen maximaal 5 jaar de
tijd om deze meeruren op te nemen.
Bij de uitdiensttreding (om welke reden ook) wordt het saldo aan meeruren (MU-1) dat
men niet heeft kunnen inplannen en opnemen vergoed en uitbetaald.][toegevoegd
GR20210629]
Artikel 18 – Arbeidsonderbrekingen
§ 1. Te laat komen
Te laat komen op het werk, het werk vroegtijdig verlaten en een uitzonderlijke
werkonderbreking, zijn onderworpen aan een voorafgaande toelating van de directe
leidinggevende, behalve in geval van overmacht of om een wettelijke reden.
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Laattijdig op het werk aankomen belemmert de goede werking van de dienst en kan
zeker wanneer dat zich herhaaldelijk voordoet of extreme vormen aanneemt, aanleiding
geven tot sancties, behalve indien de laattijdigheid te wijten is aan een oorzaak buiten de
wil van het personeelslid, en voor zover men zijn directe leidinggevende onmiddellijk
hiervan heeft verwittigd. Hetzelfde geldt voor het vroegtijdig verlaten van het werk of het
ongeoorloofd onderbreken van het werk.
§ 2. Ongerechtvaardigde afwezigheden
Elk personeelslid dat zonder toestemming of zonder geldige reden afwezig is, verliest het
recht op loon voor de uren die hij niet presteerde.
Artikel 19 – Tijdsregistratie
§ 1. Verplicht prikken
Ieder personeelslid moet persoonlijk met zijn badge of via de computer het begin en het
einde van de arbeidsprestaties registeren, zo ook het begin en het einde van de
middagpauze. Dit is niet van toepassing voor occasionele tewerkstellingen zoals
jobstudenten, monitoren, ….
Indien men om persoonlijke redenen en met toestemming van de leidinggevende de
dienst verlaat tijdens de diensturen, dan dient men dit ook te registeren. De tijdsduur
wordt dan in mindering gebracht.
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§ 2. Niet verplicht te prikken
Voor dienstprestaties buiten de werkplaats die een volle of halve dag in beslag nemen,
dient niet geprikt te worden indien men rechtstreeks van de woonplaats naar de activiteit
gaat. Het is echter wel vanzelfsprekend dat men rechtstreeks naar deze activiteit gaat.
Voor deze dienstopdrachten wordt de duur van de afwezigheid beschouwd als werktijd.
Het personeelslid moet de volgende dag het begin en het einde van de arbeidsprestaties
onmiddellijk doorgeven aan de directe leidinggevende.
§ 3. Inbreuken en onregelmatigheden
Ernstige inbreuken, zoals bijvoorbeeld het prikken voor een collega of laten prikken door
een collega, worden doorgegeven aan de gemeentesecretaris. Onregelmatigheden
worden door de directe leidinggevende doorgegeven aan de gemeentesecretaris. Onder
onregelmatigheden worden onder andere verstaan: het te laat komen of te vroeg in- of
uitprikken, herhaaldelijk vergeten prikken, niet prikken, onvoldoende uren presteren per
week, …
§ 4. Verlies van de badge
Verlies van de badge dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan de personeelsdienst.
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HOOFDSTUK V – JAARKALENDER
Artikel 20 – Jaarlijkse vakantie
§ 1. De jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd op basis van prestaties van het lopende
dienstjaar voor de statutaire personeelsleden, en op basis van prestaties van het vorige
jaar voor de contractuele personeelsleden.
§ 2. Een voltijds werkend personeelslid heeft recht op dertig werkdagen betaald jaarlijks
vakantieverlof voor een volledig dienstjaar.
Na vijf jaren dienst krijgt het voltijds werkend personeelslid een bijkomende vakantiedag.
Dit gebeurt eveneens na tien, vijftien, twintig en vijfentwintig jaren dienst.
§ 3. Het aantal vakantiedagen wordt proportioneel verminderd bij deeltijds werken en bij
indiensttreding in de loop van het jaar. Indien de vermindering niet tijdens het jaar zelf
kan worden aangerekend, dan wordt de aanrekening verschoven naar het
daaropvolgende jaar.
Artikel 21 – Verlofregeling
§ 1. Aanvraag van het verlof
De jaarlijkse vakantiedagen worden genomen naar keuze van het personeelslid maar
mits inachtneming van de behoefte van de dienst en de continuïteit van de
dienstverlening. Het verlof dient vooraf te worden aangevraagd en goedgekeurd door de
directe leidinggevende. Het verlof kan geweigerd worden maar dit moet gemotiveerd
worden.
Het personeelslid kan elk jaar maximum vier vakantiedagen opnemen zonder dat het
dienstbelang kan worden ingeroepen om het verlof te weigeren.
Verlof vanaf veertien opeenvolgende kalenderdagen moet minstens één maand voordien
worden aangevraagd.
§ 2. Vakantiespreiding
Jaarlijkse vakantiedagen moeten opgenomen worden in het lopende jaar.
In uitzonderlijke omstandigheden en na goedkeuring door de gemeentesecretaris kunnen
de niet- opgenomen dagen overgedragen worden. Deze dagen moeten opgenomen
worden voor het einde van de paasvakantie van het volgende jaar.
Artikel 22 – Wekelijkse rustdagen
De gewone dagen van inactiviteit zijn zaterdag en zondag, behoudens bepaalde
uitzonderingen.
Voor de personeelsleden van de diensten die noodzakelijkerwijze open of werkzaam zijn
op zaterdag of op zondag wordt een andere inactiviteitsdag bepaald.
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Artikel 23 – Wettelijke feestdagen
§ 1. Alle personeelsleden hebben recht op betaalde vakantie voor volgende wettelijke
feestdagen:
• 1 januari,
• 2 januari,
• Paasmaandag,
• 1 mei,
• Hemelvaartsdag,
• Pinkstermaandag,
• 11 juli,
• 21 juli,
• 15 augustus,
• 1 november,
• 2 november,
• 11 november,
• 25 december en
• 26 december
§ 2. Indien een feestdag samenvalt met een zaterdag, zondag of een andere normale
inactiviteitsdag, dan wordt deze dag vervangen door een andere vrij te kiezen dag,
overeenkomstig de regels die gelden inzake de jaarlijkse vakantie.
§ 3. Als een personeelslid moet werken op een feestdag dan krijgt hij ter compensatie
van de niet genoten feestdag een andere vrij te kiezen dag, die betaald wordt, en die
wordt opgenomen zoals een jaarlijkse vakantiedag.
§ 4. Het personeelslid dat deeltijdse prestaties levert volgens een vast uurrooster heeft
geen recht op de wettelijke feestdag indien deze samenvalt met een dag waarop men
nooit werkt.
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HOOFDSTUK VI – OMSTANDIGHEIDSVERLOF
Artikel 24 – Omstandigheidsverlof
§ 1. Het personeelslid krijgt omstandigheidsverlof naar aanleiding van de volgende
gebeurtenissen:
1° huwelijk van het personeelslid of het
afleggen van een verklaring van wettelijke
samenwoning door het personeelslid, vermeld
in artikel 1475 tot en met 1479 van het
Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van het
afleggen van een verklaring van samenwoning
van bloed- of aanverwanten:
2° bevalling van de echtgenoot of
samenwonende partner, of ter gelegenheid van
de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt
van de werknemer:
3° overlijden van de samenwonende of
huwelijkspartner, een bloed- of aanverwant in
de eerste graad van het personeelslid, of van
de samenwonende huwelijkspartner:
4° huwelijk van een kind van het personeelslid,
van de samenwonende of huwelijkspartner:
5° overlijden van een bloed- of aanverwant van
het personeelslid of de samenwonende partner
in om het even welke graad, die onder
hetzelfde dak woont als het personeelslid of de
samenwonende partner:
6° overlijden van een bloed- of aanverwant van
het personeelslid of de samenwonende partner
in de tweede graad, een overgrootouder of een
achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak
wonend als het personeelslid of de
samenwonende partner:
7° huwelijk van een bloed- of aanverwant:
a) in de eerste graad, die geen kind is;
b) in de tweede graad, van het
personeelslid, de samenwonende of
huwelijkspartner
8° priesterwijding of intrede in het klooster van
een kind van de werknemer, van de
samenwonende of huwelijkspartner, of van een
broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van
de werknemer:
9° plechtige communie van een kind van de
werknemer of van de samenwonende of
huwelijkspartner;
deelneming van een kind van de werknemer of
van de samenwonende of huwelijkspartner aan
het feest van de vrijzinnige jeugd;
deelneming van een kind van de werknemer of
van de samenwonende of huwelijkspartner aan
een plechtigheid in het kader van een erkende
eredienst die overeenstemt met de roomskatholieke communie:
10° gehoord worden door de vrederechter in
het kader van de organisatie van de voogdij
van een minderjarige:
11° deelneming aan een assisenjury, oproeping
als getuige voor de rechtbank of persoonlijke
verschijning op aanmaning van de
arbeidsrechtbank:
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4 werkdagen

10 werkdagen

4 werkdagen

2 werkdagen
2 werkdagen

1 werkdag

de dag van het huwelijk

de dag van de rooms-katholieke plechtigheid of
een daarmee overeenstemmende plechtigheid
bij een andere erkende eredienst
de dag van de plechtigheid, of, als dat een
zondag, feestdag of inactiviteit dag is, de
eerstvolgende werkdag

de nodige tijd, maximaal één dag
de nodige tijd
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§ 2. Het omstandigheidsverlof is een recht, maar het personeelslid is niet verplicht deze
verloven geheel of gedeeltelijk op te nemen. Het omstandigheidsverlof moet gebruikt
worden voor het doel waarvoor het toegekend wordt.
§ 3. Het omstandigheidsverlof dient zo snel mogelijk te worden aangevraagd bij de
directe leidinggevende. De gemeentesecretaris beslist over de toekenning van het verlof.
§ 4. Het omstandigheidsverlof dient steeds geattesteerd te worden.
§ 5. Wanneer het omstandigheidsverlof uit meerdere dagen bestaat, moet het niet in één
aansluitende periode genomen worden, op voorwaarde dat de band met de gebeurtenis
blijft bestaan.
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HOOFDSTUK VII – HET ZIEKTEVERLOF
Artikel 25 – Ziekte of ongeval
§ 1. Het personeelslid dat afwezig is wegens ziekte of wegens een ongeval krijgt
ziekteverlof.
Afwezigheid melden
§ 2. Wanneer een personeelslid ziek is of een ongeval heeft, dient hij onmiddellijk de
directe leidinggevende of de personeelsdienst, van zijn afwezigheid te verwittigen. De
directe leidinggevende verwittigt onmiddellijk de personeelsdienst en omgekeerd.
Het personeelslid verwittigt vóór de aanvang van zijn dienst, of reeds voordien indien
men zeker is niet te zullen werken, of ten laatste binnen het uur na het normale
aanvangsuur van de dienstprestaties.
§ 3. De verwittiging kan om op het even welke wijze gebeuren. Het personeelslid draagt
steeds de verantwoordelijkheid voor het verwittigen van de dienst. Indien het
personeelslid niet tijdig zijn dienst kan verwittigen, moet het de materiële onmogelijkheid
of overmacht aantonen.
Verwittigen kan op hierna vermelde nummers en emailadressen:
• Personeelsdienst
T 059-56 84 64
E personeelsdienst@oudenburg.be
• Secretariaat
T 059-56 84 20
E info@oudenburg.be
§ 4. Bij het verwittigen van de dienst geeft het personeelslid zijn juiste verblijfplaats
door, indien dit afwijkt van het officiële domicilieadres.
§ 5. Indien een personeelslid tijdens zijn diensturen zijn dienst wenst te verlaten wegens
ziekte dan dient hij, vooraleer hij zijn dienst verlaat, de directe leidinggevende hiervan in
te lichten.
Geneeskundig attest
§ 6. Het geneeskundige attest van de arbeidsongeschiktheid dient binnen de
achtenveertig uren toe te komen op de personeelsdienst of bij de directe leidinggevende
die het zo spoedig mogelijk bezorgt aan de personeelsdienst.
Dit attest moet de volgende gegevens bevatten:
• de aard van de arbeidsongeschiktheid;
• het begin van de arbeidsongeschiktheid;
• het einde van de arbeidsongeschiktheid;
• het al dan niet verlaten van de woning;
• de vermelding of het gaat om een eerste attest, een verlenging of een herval;
• de datum waarop het medisch attest werd afgeleverd;
• handtekening en stempel van de behandelende geneesheer.
In geval van een onderbroken arbeidsdag, zoals vermeld in § 5, dient geen attest te
worden voorgelegd.
§ 7. Voor elke verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet het personeelslid de directe
leidinggevende of personeelsdienst zo vlug mogelijk verwittigen. Er moet een nieuw
attest ingediend worden binnen de vierentwintig uren na het verstrijken van het
voorgaande attest.

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

18

Controle van de ongeschiktheid
§ 8. De werkgever heeft het recht de arbeidsongeschiktheid te laten controleren
gedurende de volledige periode van de arbeidsongeschiktheid. De opdracht voor het
uitvoeren van de controle wordt gegeven door het hoofd van het personeel.
De controle gebeurt in de hoofdverblijfplaats van het personeelslid tenzij hij een ander
verblijfadres heeft opgegeven. Het personeelslid mag niet weigeren de controlearts te
ontvangen, noch zich door deze te laten onderzoeken.
De medische controle kan plaatsvinden op alle dagen van de week, tussen 08u30 en
18 uur, zelfs op zaterdag, op zondag of op een feestdag, als dit voor het personeelslid
een normale werkdag is.
Indien het personeelslid bij het controlebezoek niet thuis is, zal de controlearts een
oproepingskaart achterlaten waarbij het personeelslid wordt uitgenodigd om onmiddellijk
contact op te nemen met de controlearts.
Indien het medisch attest het personeelslid toelaat de woning te verlaten dan moet het
personeelslid, op gewoon verzoek van de werkgever, zich bij de aangeduide controlearts
aanmelden. De verplaatsingskosten zijn in dit geval ten laste van het bestuur.
§ 9. De controlearts gaat na of het personeelslid werkelijk arbeidsongeschikt is, verifieert
de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de
andere medische gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de controle van het
ziekteverlof. Alle andere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim.
De controlearts overhandigt zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur en aan het
personeelslid. Indien nodig kan hij eerst de behandelende arts raadplegen. Indien het
personeelslid verklaart dat hij niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts,
wordt dit door de controlearts op het geschrift vermeld.
Het attest van de behandelde arts en het attest van de controlearts hebben dezelfde
waarde.
§ 10. Bij betwisting van de arbeidsongeschiktheid kan door het bestuur vanaf de datum
van het eerste controleonderzoek, aan het personeelslid het recht worden ontzegd op het
gewaarborgd loon, met uitzondering van de periode van arbeidsongeschiktheid waarover
er geen betwisting bestaat.
Medische geschillen
§ 11. Indien de bevindingen verschillend zijn dan kan men:
• ofwel gezamenlijk een arbitragearts aanduiden;
• ofwel kan de partij die het meest belang heeft een arbitragearts aanduiden.
Het aanstellen van een arbitragearts dient te gebeuren binnen de twee werkdagen na de
beslissing van de controlearts.
De arbitragearts beschikt over drie werkdagen om zich over het medisch geschil uit te
spreken. Hij brengt de behandelende arts en de controlearts op de hoogte van zijn
beslissing. Het personeelslid en het bestuur worden per aangetekend schrijven op de
hoogte gebracht.
De kosten van deze procedure en de verplaatsingskosten van het personeelslid vallen ten
laste van de verliezende partij.

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

19

Werkhervatting
§ 12. Elk personeelslid dat tenminste 28 kalenderdagen afwezig is geweest voor om het
even welke reden (ziekte, ongeval of zwangerschap), en die onderworpen is aan het
arbeidsgeneeskundig toezicht, moet een medisch onderzoek ondergaan uiterlijk binnen
de tien werkdagen na werkhervatting.
§ 13. Voor afwezigheden, korter dan 28 kalenderdagen, kan bij werkhervatting een
arbeidsgeneeskundig onderzoek gevraagd worden door de directe leidinggevende.
§ 14. Een personeelslid dat het werk, eerder dan voorzien, hervat, moet de
personeelsdienst en zijn directe leidinggevende hiervan op de hoogte brengen. Er kan
een arbeidsgeneeskundig onderzoek gevraagd worden door de directe leidinggevende
alvorens de werkhervatting wordt toegestaan.
Sancties bij niet naleving
§ 15. Alle hierboven vermelde voorwaarden dienen afzonderlijk te worden nageleefd. Bij
niet naleving van de voorwaarden wordt betrokken personeelslid geacht onwettig afwezig
te zijn, waardoor het recht op loon kan vervalen.
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HOOFDSTUK VIII – ANDERE AFWEZIGHEDEN
Artikel 26 – Verloven en disponibiliteit
De personeelsleden kunnen overeenkomstig de rechtspositieregeling aanspraak maken
op volgende afwezigheidsregelingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moederschapsverlof;
vervangend vaderschapsverlof;
opvangverlof;
disponibiliteit (enkel voor statutaire personeelsleden);
verlof voor deeltijdse prestaties;
verlof voor opdracht (enkel voor statutaire personeelsleden);
onbetaald verlof;
loopbaanonderbreking;
politiek verlof;
vakbondsverlof;
vormingsverlof.

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de personeelsdienst.
Artikel 27 – Dienstvrijstellingen
Dienstvrijstelling is de toestemming verleend door de gemeentesecretaris aan het
personeelslid om tijdens de diensturen afwezig te zijn gedurende een vooraf bepaalde
tijd met behoud van alle rechten. Deze afwezigheid dient vooraf te worden gemeld en
ook steeds te worden geattesteerd.
Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling:
1° als vrijwilliger van een brandweerkorps of
korps voor burgerlijke bescherming, voor
dringende hulpverlening;
als actieve vrijwilliger van het Rode Kruis of van
het Vlaamse Kruis:

maximaal 5 werkdagen per jaar

2° als voorzitter, bijzitter of secretaris van een
stembureau, een stemopnemingsbureau, of een
hoofdstembureau optreedt bij de verkiezingen:

de dag van de verkiezingen, als hij dan
moest werken;
• als lid van een hoofdstembureau: de
nodige tijd om bij de kieswetgeving
voorgeschreven vergaderingen van de
hoofdbureaus bij te wonen
• de eerstvolgende werkdag na de
verkiezingen
maximaal 4 werkdagen per afname

3° voor het afstaan van beenmerg:
4° voor het afstaan van organen of weefsels:
5° om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven,
met een maximum van tien keer per jaar:
6° voor prenatale onderzoeken gedurende de
zwangerschap en voor borstvoeding op het
werk:
7° om mindervaliden en zieken onbezoldigd te
vergezellen en bij te staan tijdens de
vakantiereizen en –verblijven in België of in het
buitenland. Die reizen en verblijven moeten
georganiseerd zijn door een openbare instelling
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de benodigde duur van de onderzoeken, de
ziekenhuisopname en het herstel
de dag van de gift zelf, voor de tijd die –
naargelang het geval- nodig is voor de gift,
waarin inbegrepen de tijd die nodig is voor de
verplaatsing naar het afnamecentrum
de benodigde tijd tijdens de diensturen

maximaal 5 werkdagen per kalenderjaar
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of door een privaatrechtelijke vereniging of
instelling met als opdracht de zorg voor
mindervaliden of zieken op zich te nemen en
die daarvoor door de overheid wordt
gesubsidieerd:
8° op kermisdonderdag in juni en op
kermisdonderdag in september:
9° voor deelname aan de personeelssportdag of
aan de personeelsuitstap:
10° Dienstvrijstelling voor studie wordt
toegekend aan het personeelslid dat een
opgelegde of toegestane vorming volgt (of
gevolgd heeft) waarvoor schoolse examens met
leerstof worden georganiseerd. Het betreft hier
enkel examens waarvoor men moet studeren
(of waarvoor een voorbereiding noodzakelijk
is).
Deze dienstvrijstelling moet worden opgenomen
voor het afleggen van de examens. Indien de
examens niet worden afgelegd, wordt de
dienstvrijstelling in mindering gebracht van het
jaarlijks vakantieverlof.
11° voor afwezigheden van beperkte duur
omwille van bijzondere omstandigheden van
sociale of familiale aard, zoals het bijwonen van
een begrafenis- of een huwelijksplechtigheid
van een collega, of van een naast familielid van
een collega
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in de namiddag
voor de duur van de activiteit
De duur van de dienstvrijstelling is in principe
gelijk aan het aantal uren van de vorming. De
totale dienstvrijstelling is per personeelslid en
per schooljaar beperkt tot 120 uren. Dit
maximum wordt evenredig verminderd in
functie van de verloven en afwezigheden.
Het gelijktijdig volgen van verschillende
cursussen geeft geen aanleiding tot het
toekennen van extra dienstvrijstelling. De
dienstvrijstelling wordt alleen toegekend
wanneer het in overeenstemming is met de
eisen van de goede werking van de dienst.
voor de toegestane duur
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HOOFDSTUK IX – HET LOON
Artikel 28 – Berekening van het loon
Het personeelslid wordt maandelijks bezoldigd in de salarisschaal die verbonden is aan
zijn graad. Het personeelslid ontvangt het salaris dat overeenstemt met zijn geldelijke
anciënniteit. De geldelijke anciënniteit bestaat uit het aantal dienstjaren dat in
aanmerking wordt genomen voor de berekening van het salaris.
In geval van uitdiensttreding stelt het bestuur een eindafrekening op. Naar aanleiding
hiervan vordert hij het eventueel teveel betaalde loon terug van het personeelslid.
Artikel 29 – Uitbetaling van het loon
De uitbetaling van het loon:
• voor de statutaire personeelsleden gebeurt de uitbetaling van het loon vooraf,
voor de te beginnen maand.
• voor de contractuele personeelsleden gebeurt de uitbetaling van het loon achteraf,
na het afsluiten van de maand.
Het loon wordt op het einde van iedere maand door het bestuur uitbetaald.
De betaling van het loon gebeurt per overschrijving op een bankrekening. Het
personeelslid dient hiertoe het nummer van zijn persoonlijke bankrekening bekend te
maken waarop zijn wedde kan worden gestort.
Ieder personeelslid ontvangt maandelijks een loonuittreksel dat betrekking heeft op het
uitbetaalde loon. Op persoonlijk verzoek zal aan elk personeelslid uitleg door de
personeelsdienst worden verschaft betreffende zijn individuele rekening.
Artikel 30 – Inhoudingen
§ 1. Uitsluitend de volgende inhoudingen kunnen op het loon verricht worden:
• inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de
sociale zekerheid en de bepalingen op basis van bijzondere overeenkomsten
inzake aanvullende voordelen van de sociale zekerheid;
• uitkeringen en schadevergoedingen die toe te schrijven zijn aan de
aansprakelijkheid van het personeelslid;
• de voorschotten in geld op loon dat nog niet werd verdiend, uitbetaald door de
werkgever.
De fiscale en sociale inhoudingen gebeuren op het brutoloon, vooraf en zonder enige
beperking. De andere inhoudingen worden daarna ingehouden en mogen niet meer
bedragen dan 1/5 van het nettoloon dat bij de uitbetaling verschuldigd is.
§ 2. Loonbeslag of -overdracht wordt uitgeoefend op basis van de voorwaarden en
binnen de grenzen die voorzien zijn door de wet van 12 april 1965 en het Gerechtelijk
Wetboek.
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Artikel 31 – Toelagen
§ 1. Het personeelslid tewerkgesteld binnen de Stad Oudenburg krijgt op regelmatige
basis een extra toelage bovenop het loon.
De verplichte toelagen waarop personeelsleden recht hebben zijn de volgende:
• haard- en standplaatstoelage;
• vakantiegeld;
• eindejaarstoelage.
§ 2. De andere toelagen waar het personeelslid eventueel recht op heeft worden samen
met het loon van de desbetreffende maand uitbetaald.
§ 3. De onregelmatige prestaties zoals nachtprestaties en prestaties op zaterdagen,
zondagen en feestdagen worden gecompenseerd door inhaalrust.
Artikel 32 - Sociale voordelen
§ 1. Sociale voordelen zijn beloningsvormen die fiscaal vrijgesteld zijn en waarop het
personeelslid geen sociale zekerheidsbijdragen moet betalen.
Het personeelslid heeft krachtens de rechtspositieregeling recht op volgende sociale
voordelen:
• maaltijdcheques;
• hospitalisatieverzekering;
• vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer;
• begrafenisvergoeding;
• huwelijkspremie;
• samenwoonpremie;
• geboortepremie;
• geschenkcheque naar aanleiding van het nieuwe jaar;
• pensioneringsgeschenk.
Artikel 33 – Kosten eigen aan de werkgever
§ 1. Effectief gemaakte, bewezen en noodzakelijke kosten bij de uitoefening van de
functie worden door het bestuur terugbetaald.
§ 2. De aanvraag voor de terugbetaling moet binnen de volgende termijnen gebeuren:
• reiskosten worden, samen met de bewijsstukken, ingediend met een
standaardformulier voor de opgave van de dienstverplaatsing. Het formulier moet
binnen het kwartaal na de dienstreis worden ingediend en ten laatste zes
maanden na de dienstreis;
• de vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer moeten uiterlijk op de
vijfde werkdag van de volgende maand ingediend worden bij de personeelsdienst
aan de hand van het aanvraagformulier en ten laatste drie maanden nadien;
• alle overige kosten worden samen met de bewijsstukken en het
standaardformulier ingediend. De aanvraag moet uiterlijk binnen de drie maanden
na de kosten ingediend worden.
Indien deze aanvragen buiten de voorziene termijn worden ingediend dan kan het
bestuur de betaling van deze kosten en vergoedingen weigeren.
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HOOFDSTUK X – RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET TOEZICHTHOUDEND
PERSONEEL
Artikel 34 – Toezichthoudend personeel
§ 1. Onder toezichthoudend personeel wordt verstaan het personeel dat op een hogere
plaats staat in de hiërarchische lijn of dat vanuit zijn functie-inhoud de opdracht heeft
toezicht uit te oefenen op andere personeelsleden.
Zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het werk en voor de naleving
van de geldende arbeidsvoorwaarden, zoals:
• toezicht op de aanwezigheid en de prestaties;
• de werkverdeling;
• het doen naleven van de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de
dienstnota’s;
• de controle op de uitvoering van de taken, zowel naar kwaliteit als naar
kwantiteit;
• het verzekeren van de goede orde en de discipline in de organisatie;
• het adequaat gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal;
• het doen naleven van alle maatregelen die getroffen zijn of die zich opdringen
inzake veiligheid en hygiëne van het personeel en de maatregelen ter voorkoming
van beroepsrisico’s;
• …
Deze lijst is niet limitatief.
§ 2. Het toezichthoudend personeel is ertoe gehouden rechtvaardig, onpartijdig en
beleefd te zijn. Opmerkingen ten aanzien van de onder toezicht staande personeelsleden
mogen niet in aanwezigheid van derden worden geuit.
De personeelsleden dienen zowel ten opzichte van hun collega’s als ten opzichte van hun
oversten al de instructies na te leven en hun gevoelens en meningen te eerbiedigen. Ze
zijn gehouden tot wederzijdse samenwerking in een goede teamgeest.
§ 3. Het toezichthoudend personeel heeft het recht en de plicht om aan het personeel de
onderrichtingen te geven die nodig zijn voor de goede werking van de dienst.
§ 4. Het toezichthoudend personeel is ertoe gemachtigd vast te stellen dat een
personeelslid dat zich op het werk aanbiedt niet geschikt is om te werken en hem te
verbieden het werk te beginnen. Het hoofd van het personeel en de personeelsdienst
zullen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de feiten.
§ 5. Wanneer een lid van het toezichthoudend personeel afwezig is, wordt een
plaatsvervanger aangeduid die dezelfde rechten en plichten draagt.
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HOOFDSTUK XI – EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 35 – Statutaire personeelsleden
De wijzen waarop de statutaire aanstelling beëindigd kan worden, zijn opgenomen in de
rechtspositieregeling – Titel V: Het verlies van de hoedanigheid van statutair
personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging.
Artikel 36 – Contractuele personeelsleden
De beëindiging van een arbeidsovereenkomst, zowel door de werkgever als door de
werknemer, moet gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 26 december 2013
betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake
de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.
Artikel 37 – Ontslag om dringende redenen
§ 1. De arbeidsovereenkomst van een contractueel personeelslid kan om dringende
reden, zonder opzegging of vergoeding, beëindigd worden, nadat het personeelslid werd
uitgenodigd om gehoord te worden.
Voor statutaire personeelsleden is de tuchtregeling zoals geregeld in het
gemeentedecreet van 15 juli 2006 en zoals opgenomen in de rechtspositieregeling –
Titel IX: Tucht.
§ 2. Onder dringende reden wordt een ernstige tekortkoming verstaan die elke
professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
§ 3. In het kader van de gemeentelijke werking en dienstverlening worden onder andere
de volgende handelingen beschouwd als ernstige tekortkomingen die elke professionele
samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt:
• herhaaldelijk te laat komen, vroeger of onaangekondigd verlaten van de
werkplek;
• het voorleggen van opzettelijk vervalste of onjuiste getuigschriften, attesten,
aanwezigheidskaarten, reis of-onkosten aan het bestuur, met het oog op bedrog;
• druggebruik, dronkenschap op de werkvloer;
• diefstal en plegen van geweld op de werkvloer;
• het opzettelijk toebrengen van schade aan goederen van de organisatie;
• een overtreding van de elementaire veiligheidsvoorschriften;
• herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheden;
• inbreuk op de wetgeving betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk;
• ernstige schending van de geheimhoudingsplicht;
• weigering om een taak uit te voeren die tot het normale takenpakket behoort;
• niet naleven van essentiële bepalingen vervat in het arbeidsreglement en de
rechtspositieregeling;
• gedrag dat onverenigbaar is met de waardigheid van het ambt;
• …
Deze lijst is niet limitatief.
§ 4. Binnen de drie werkdagen nadat de werkgever kennis kreeg van de dringende reden
dient het ontslag betekend te worden per aangetekend schrijven, per afgifte van een
geschrift of per deurwaardersexploot.
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HOOFDSTUK XII – INBREUKEN EN SANCTIES
Artikel 38 – Inbreuken en strafbare feiten
Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die
de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, alsook een overtreding van de
rechtspositieregeling of het arbeidsreglement, is een inbreuk die kan aanleiding kan
geven tot het opleggen van een sanctie.
Daarnaast kunnen ook de volgende overtredingen ( geen limitatieve opsomming)
gesanctioneerd worden:
• te laat komen, te vroeg in- of uitprikken, onvoldoende uren presteren per week;
• laattijdige verwittiging van afwezigheid;
• overtreden van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften;
• oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde communicatiemiddelen;
• een inbreuk op de rechtspositieregeling, op het arbeidsreglement;
• roken op de werkvloer, in de dienstvoertuigen;
• diefstal;
• plegen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag;
• het opstellen van valse verklaringen of onkostennota’s;
• dronkenschap, druggebruik;
• ongerechtvaardigde afwezigheid na schriftelijke ingebrekestelling;
• het prikken voor of laten prikken door een collega;
• …
Artikel 39 – Sancties voor statutaire personeelsleden
Het statutair gemeentepersoneel en de op proef benoemde personeelsleden ressorteren
inzake tucht onder het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het besluit van de Vlaamse
regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het
statutair gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136, en 143 van het
gemeentedecreet.
De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd:
• de blaam;
• de inhouding van salaris;
• de schorsing;
• het ontslag van ambtswege;
• de afzetting.
Artikel 40 – Sancties voor contractuele personeelsleden
De contractuele personeelsleden die tekortkomen in hun verplichtingen in verband met
de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst of in verband met de naleving van de
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement, kunnen op volgende manieren bestraft
worden:
• een mondelinge aanmaning;
• een schriftelijke aanmaning;
• een schorsing van de overeenkomst zonder loon;
• einde van de overeenkomst;
• einde van de overeenkomst wegens dringende reden.
Artikel 41 – Beroepsmogelijkheden
Voor de statutaire personeelsleden gelden de beroepsmogelijkheden zoals voorzien in het
gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een contractueel personeelslid kan
het betrokken personeelslid zich wenden tot de arbeidsrechtbank.
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HOOFDSTUK XIII – VEILIGHEID, HYGIËNE EN GEZONDHEID
Artikel 42 – Arbeidsongevallen
Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een personeelslid tijdens en door het feit van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt.
Eveneens wordt het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk als een
arbeidsongeval aanzien.
Elk arbeidsongeval, hoe onbelangrijk ook, moet onmiddellijk of uiterlijk binnen de 24 uur
gemeld worden aan de directe leidinggevende en/of de personeelsdienst.
Formulieren voor de aangifte van het arbeidsongeval liggen ter beschikking bij elke
leidinggevende, bij de personeelsdienst en in de dienstvoertuigen. Het personeelslid dat
het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval dient deze formulieren, indien
mogelijk, mee te nemen naar de dokter en zo spoedig mogelijk terug te bezorgen bij de
personeelsdienst.
Het personeelslid dat het slachtoffer is van een arbeidsongeval kan zich wenden tot een
dokter of een ziekenhuis naar keuze.
Artikel 43 – Eerste hulp
§ 1. In iedere vestiging is een verbandkist ter beschikking van de personeelsleden voor
het toedienen van eerste hulp. Ook alle dienstvoertuigen worden voorzien van een
verbandkist.
Het gebruik van de verbandkisten wordt bijgehouden op een formulier en wordt
regelmatig nagezien en aangevuld onder de supervisie van de interne preventieadviseur.
§ 2. In alle gebouwen is een EHBO-verantwoordelijke aangeduid voor het verstrekken
van de eerste zorgen.
Artikel 44 – Inentingen
De personeelsleden die worden blootgesteld aan micro-organismen, celculturen en
menselijke endoparasieten die een infectie, allergie of intoxicatie kunnen veroorzaken
moeten preventief worden ingeënt, zoals vermeld in het koninklijk besluit van 28 mei
2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers en het Koninklijk Besluit
van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers. Niemand mag
zich aan deze verplichtingen onttrekken, tenzij mits voorlegging van een bewijs door een
andere geneesheer.
De inentingen gebeuren voor rekening van het bestuur door de aangeduide
arbeidsgeneeskundige dienst.
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Artikel 45 – Voorschriften inzake veiligheid
De bijzondere veiligheidsvoorschriften die moeten worden in acht genomen, worden
telkens als het nodig is aan de personeelsleden bekendgemaakt.
Ieder personeelslid moet in zijn doen en laten tijdens de arbeid, overeenkomstig zijn
functie en de door de interne preventieadviseur en directe leidinggevenden gegeven
instructies, naar vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die
van zijn collega’s en van derden. Er wordt een open communicatiesfeer ontwikkeld zodat
personeelsleden eventuele problemen kunnen melden.
Daartoe moeten de personeelsleden vooral, overeenkomstig hun functie en de door het
bestuur gegeven instructies:
• op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen,
gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en van alle andere middelen waarover zij
beschikken bij de uitvoering van zijn of haar werk. Bijzondere aandacht gaat naar
het dragen van de veiligheidsdkledij.
• op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen
welke hun ter beschikking zijn gesteld en er zorg voor dragen;
• de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen,
gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen,
veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken;
• de directe leidinggevende, de interne preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer
onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij
redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar
voor de veiligheid en de gezondheid met zich meebrengt, alsmede van elke
vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen;
• bijstand verlenen aan het bestuur, de interne preventieadviseur en de
arbeidsgeneesheer zolang dat nodig is, om hen in staat te stellen alle taken uit te
voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die, met het oog op de bescherming
van de veiligheid en de gezondheid van de personeelsleden op het werk, zijn
opgelegd;
• op verzoek van het hoofd van het personeel cursussen bij te wonen of infosessies
in verband met veiligheid.
Concreet zijn de personeelsleden ertoe gehouden onmiddellijk elk gevaar te melden aan
de directe leidinggevende en/of de interne preventieadviseur.
Artikel 46 – Geneeskundig onderzoek
Elk personeelslid is verplicht gehoor te geven aan de oproep van de arbeidsgeneesheer
om een preventief geneeskundig onderzoek te ondergaan. De vernoemde onderzoeken
gebeuren op kosten van het bestuur.
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Artikel 47 – Rookverbod
§ 1. Ieder personeelslid is verplicht de regels in verband met de bescherming van
personeelsleden tegen tabaksrook te eerbiedigen. Men dient het rookverbod op het werk
strikt na te leven.
§ 2. Elk personeelslid heeft het recht te beschikken over werkruimtes en sociale
voorzieningen vrij van tabaksrook. Om dit recht vorm en inhoud te geven wordt een
algemeen rookverbod ingevoerd in alle werkruimten en sociale voorzieningen.
Volgende begrippen zijn hierin belangrijk:
• een werkruimte is elke open (niet afgesloten door tussenschotten) of gesloten
arbeidsplaats waar arbeid wordt verricht, binnen of buiten de onderneming
namelijk vergaderzalen, dienstwagens, hangars, … en elke open of gesloten
ruimte van de onderneming, die niet noodzakelijk bestemd is om te werken maar
waar de werknemer in het kader van zijn werk toegang toe heeft, zoals
bijvoorbeeld trappen, liften, inkomhal, …
• sociale voorzieningen zijn de sanitaire installaties, namelijk de toiletten,
kleedkamers, evenals de refter en de lokalen bestemd voor rust of eerste hulp.
Ook voor personeelsleden die vaak in open lucht werken, dient het rookgedrag zo
beperkt mogelijk gehouden te worden, waarbij hoffelijkheid, altijd geboden is bij contact
met burgers en/of collega’s.
§ 3. De bepalingen inzake rookverbod zijn bedoeld om de personeelsleden een gezonde,
veilige en comfortabele werkomgeving te verschaffen. Deze bepalingen laten zich niet in
met het feit dat iemand rookt of niet, maar wel waar gerookt wordt en het effect daarvan
op zijn collega’s.
Deze bepalingen gelden dan ook voor alle personeelsleden op alle niveaus en voor alle
personen, die in welke hoedanigheid ook de gebouwen of andere werkplekken, betreden
zoals bezoekers, leveranciers, dienstverleners,…
§ 4. In eerste instantie zal het hoofd van het personeel erop toezien dat het rookverbod
door alle personeelsleden consequent wordt nageleefd, en wanneer nodig, de gepaste
maatregelen nemen om het rookverbod te doen respecteren.
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HOOFDSTUK XIV – MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE
RISICO’S OP HET WERK
Artikel 48 – Principe
Het is elk personeelslid absoluut verboden om enige handeling te stellen van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk. Dergelijk gedrag
is niet verenigbaar met de waarden van de organisatie en mag niet aanvaard worden
door de collega’s en de directe leidinggevenden. Alle personeelsleden dienen zich dan ook
te onthouden van elke daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het
werk.
Een personeelslid die ,niettegenstaande de preventiemaatregelen, bij de uitvoering van
het werk het slachtoffer zou worden van dergelijke feiten, gepleegd door één of
meerdere collega’s of door meerdere derden, kan voor advies, bijstand, opvang of klacht
terecht bij de interne vertrouwenspersoon of bij de externe preventieadviseur
psychosociaal welzijn die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is
aangeduid.
De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale
risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te
voorkomen of om deze schade te beperken.
Artikel 49 – Begrippen
Onder psychosociale risico’s op het werk verstaat men de kans dat één of meerdere
personeelsleden psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard gaan met
lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de
arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden
en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop het bestuur een impact heeft en die
objectief een gevaar inhouden.
Psychische schade kan zich bijvoorbeeld uiten in angsten, depressie, burn-out,
zelfmoordgedachten, posttraumatische stress,… Op lichamelijk vlak kunnen deze risico’s
aanleiding geven tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk,
maag- en darmproblemen, …
Onder geweld op het werk wordt verstaan elk feit waarbij een personeelslid psychisch of
fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. In
hoofdzaak worden hier éénmalige geweldplegingen bedoeld.
Onder pesterijen op het werk wordt verstaan elke onrechtmatig en terugkerend gedrag,
buiten of binnen het bestuur, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden,
bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg
heeft de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een
personeelslid bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in
gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming, …
Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt verstaan elke vorm van verbaal,
non-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig
aan maakt, weet of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid van
vrouwen en mannen op het werk.
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Artikel 50 – Preventiemaatregelen en informatie
§ 1. Het bestuur zal de nodige preventiemaatregelen nemen ter preventie van de
psychosociale risico’s op het werk.
De maatregelen hebben tot doel:
• geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk voorkomen;
• gevolgen die betrekking hebben op de gezondheid en de gemoedstoestand van
het slachtoffer voorkomen;
• de eventuele opgelopen gezondheidsschade op te vangen.
§ 2. Er wordt steeds een risicoanalyse uitgevoerd van alle feiten inzake geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag waarvan de personeelsleden het slachtoffer zijn
geweest en die het voorwerp zijn van een gemotiveerde klacht of, voor personeelsleden
die in contact komen met publiek, van een verklaring van het register.
Op basis van deze analyse wordt de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen
gecontroleerd en wordt er eventueel bijgestuurd.
Artikel 51 – Psychosociale preventieadviseur en vertrouwenspersoon
§ 1. Ieder personeelslid dat bij de uitvoering van zijn werk het slachtoffer wordt van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, kan zich wenden tot één van de
volgende personen voor hulp en/of advies:
• de (interne) vertrouwenspersoon;
• de (externe) preventieadviseur psychosociaal welzijn
• de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk;
• de arbeidsauditeur.
§ 2. De personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de maatregelen inzake de
preventie psychosociale risico’s op het werk (waaronder ook de preventie en
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag) die in het bestuur
worden gevolgd.
§ 3. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk,
maar enkel voor wat het formele luik betreft. De preventieadviseur psychosociaal welzijn
is bevoegd ten aanzien van het geheel van de psychosociale risico’s op het werk.
De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociaal welzijn zijn gebonden
door het beroepsgeheim.
Artikel 52 – Mogelijkheden om verzoek in te dienen
Binnen de Stad Oudenburg zijn de aanspreekpunten de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur psychosociaal welzijn van Provikmo. De personeelsleden kunnen deze
personen raadplegen tijdens de werkuren. Indien de gewone arbeidstijdregeling die van
toepassing is bij de Stad Oudenburg het onmogelijk maakt dat het personeelslid de
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociaal welzijn kan raadplegen
tijdens de werkuren, mag deze raadpleging ook buiten deze werkuren gebeuren.
In beide gevallen wordt de tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon
of de preventieadviseur psychosociaal welzijn beschouwd als arbeidstijd en zijn de
verplaatsingskosten ten laste van de werkgever.
De volledige procedure inzake maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op
het werk is terug te vinden in bijlage IV – Maatregelen ter voorkoming van psychosociale
risico’s op het werk.
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Artikel 53 – Bescherming tegen represailles en ontslag
Bescherming tegen represailles is enkel van toepassing op personeelsleden die menen
het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Deze bescherming heeft tot doel het personeel te helpen durven deze gedragingen ter
sprake te brengen zonder te moeten vrezen voor represailles voor hun beroepsloopbaan.
Wanneer de arbeidsverhouding wordt beëindigd of de nadelige maatregelen worden
getroffen binnen twaalf maanden die volgen op het indienen van het verzoek tot formele
interventie, het indienen van de externe klacht of het afleggen van de
getuigenverklaring, moet het bestuur voor de rechter het bewijs leveren dat de redenen
voor zijn beslissing vreemd zijn aan het verzoek, de klacht of de getuigenverklaring. Dit
geldt eveneens wanneer de arbeidsverhouding werd beëindigd of de nadelige maatregel
werd getroffen nadat een rechtsvordering werd ingesteld, en dit tot drie maanden nadat
de uitspraak definitief is geworden.
Het bestuur kan evenwel maatregelen treffen ten aanzien van het personeel om een
einde te maken aan de feiten die aan het licht werden gebracht, op voorwaarde dat deze
maatregelen een proportioneel en redelijk karakter hebben.
De volgende personeelsleden genieten ontslagbescherming:
1. De personeelsleden die een verzoek tot formele psychosociale interventie voor
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft
ingediend bij de preventieadviseur psychosociaal welzijn.
2. Het personeelslid dat een klacht wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk heeft ingediend.
3. Het personeelslid dat wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering
wordt ingesteld.
4. De werknemer die optreedt als directe getuige in het kader van het onderzoek van
een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of die optreedt als getuige
in rechte.
Artikel 54 – Sancties
Elk personeelslid dat op een duidelijk misleidende wijze een klacht indient of een
getuigenis aflegt (bijv. om aan een ontslagmaatregel te ontsnappen waarvan hijzelf het
voorwerp uitmaakt) kan één van de volgende sancties worden opgelegd, dit
onverminderd een ontslagmaatregel en sancties die kunnen voortvloeien uit een
burgerlijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering (art. 443 van het strafwetboek):
• een schriftelijke aanmaning;
• een aangetekende ingebrekestelling.
Onverminderd een ontslagmaatregel, tuchtsanctie en sancties die kunnen resulteren uit
een strafrechtelijke rechtsvordering (art. 442bis van het Strafwetboek), kan de persoon
die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
één van de volgende sancties worden opgelegd:
• een schriftelijke aanmaning;
• een schriftelijke ingebrekestelling.
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HOOFDSTUK XV – WIJZIGINGEN ARBEIDSREGLEMENT
Artikel 55 – Wijzigingen arbeidsreglement
De wijziging van het arbeidsreglement geschiedt overeenkomstig de wettelijk voorziene
onderhandelings- en overlegprocedures bedoeld in de wet van 19 december 1974 en
haar uitvoeringsbesluiten.
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BIJLAGEN
BIJLAGE I – Informatie
BIJLAGE II – Werktijdreglement
BIJLAGE III – Dienstroosters
BIJLAGE IV – Maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s op het werk
BIJLAGE V - EHBO

BIJLAGE I – INFORMATIE
Artikel 1 – Administratieve inlichtingen
§ 1. De interne preventieadviseur
Stéphanie Vermeulen
T 059-56 84 59
0472-47 03 13
E stephanie.vermeulen@oudenburg.be
§ 2. De interne vertrouwenspersoon
Els Lesaffre
T 059-56 84 36
E els.lesaffre@oudenburg.be
§ 3. De externe preventiedienst
PROVIKMO
Dirk Martensstraat 26 – 8200 Brugge
T 050-47 47 47
§ 4. De externe preventieadviseur psychosociaal welzijn
Zita Deplae
T 050-47 47 35
E zita.deplae@PROVIKMO.be
§ 5. De werkgeverafgevaardigden
Ignace Dereeper – Burgemeester;
Myriam Maes – Eerste schepen;
Johan Tanghe – Vierde schepen;
Johan Rosseel – Gemeentesecretaris
§ 6. De werknemersafgevaardigden
•

ACV Openbare Diensten
Kan. Dr.L Colenstraat 7 – 8400 Oostende
Afgevaardigden: Lemeire Els, Vanslembrouck Johan

•

ACOD Lokale en Regionale besturen West-Vlaanderen
St.-Amandsstraat 112 – 8800 Roeselare
Afgevaardigde: -

•

VSOA West- Vlaanderen
Hortensiastraat 4 – 8310 Assebroek
Afgevaardigde: -
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Artikel 2 – Inspectiediensten
§ 1. Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( FOD-WASO)
Toezicht op het welzijn op het werk
FAC Kamgebouw
Koning Albert I-laan 1/5 bus 5 – 8200 Brugge
T 050-44 20 20
Toezicht op de sociale wetten
FAC Kamgebouw
Koning Albert I-laan 1/5 bus 5 – 8200 Brugge
T 050-44 20 30
§ 2. Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zerkeheid)
Sociale inspectie West-Vlaanderen
Oude Gentweg 75 C – 8000 Brugge
T 050-44 59 60
Artikel 3 – Juridische contactgegevens
Arbeidsrechtbank Brugge
Kazernevest 3 – 8000 Brugge
T 050-47 37 00
Arbeidsauditoraat
Kazernevest 3 – 8000 Brugge
T 050-47 37 30
Artikel 4 – Nuttige gegevens
Arbeidsgeneeskundige dienst
PROVIKMO
Dirk Martensstraat 26 – 8200 Brugge
T 050-47 47 47
Arbeidsongevallenverzekeraar
ETHIAS
Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt
T 011-28 21 11
Polisnummer: 6.050.276
Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD-V)
Paviljoenstraat 9 – 1030 Brussel
T 02-211 56 82
W www.gsd-v.be
Hospitalisatieverzekering ( Verzekering gezondheidszorg)
ETHIAS
Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt
T 011-28 21 11
Polisnummer: 4.485.784
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Kinderbijslagfonds
RSZ PPO – Dienst gezinsprestaties
Jozef II-straat 47 – 1000 Brussel
T 02-239 12 11
RSZPPO
Jozef II-straat 47 – 1000 Brussel
T 02-239 12 11
Ondernemingsnummer: 0207.491.215
RSZ PPO nummer: 4999 00 59
Artikel 5 – Bijkomende informatieve inlichtingen
§ 1. Het lokaal bestuur betaalt zelf het vakantiegeld voor de personeelsleden die deel
uitmaken van het personeelsbestand
§ 2. In toepassing van artikel 27 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting
van een kruispuntbank van de sociale zekerheid en de bescherming van hun persoonlijke
levenssfeer wordt aan het personeel ter kennis gebracht dat de tekst van deze wet en
haar uitvoeringsbesluiten kan geraadpleegd worden bij de personeelsdienst.
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BIJLAGE II – WERKTIJDREGLEMENT
Artikel 1 – Variabele werktijdregeling
De variabele werktijdregeling heeft tot doel de personeelsleden de gelegenheid te bieden
op eigen verantwoordelijkheid de werktijdregeling aan hun behoeften aan te passen
terwijl het principe van de arbeidsprestaties van gemiddeld 38 uur per week in acht
genomen wordt, verdeeld over vijf dagen van de week. Dit houdt in dat het toegestaan is
binnen de in dit reglement bepaalde perken, de aanvang en het einde van de dagtaak
aan te passen, rekening houdend met sommige omstandigheden zoals de gezinssituatie,
de verkeersdrukte, de dienstregeling van het openbaar vervoer, …
De variabele werktijdregeling verdeelt de werktijd in stamtijden, glijtijden en
servicetijden. Tijdens de stamtijden moeten alle personeelsleden principieel verplicht
aanwezig zijn. Tijdens de glijtijden zijn personeelsleden vrij het uur van aankomst of
vertrek te kiezen, men dient echter wel rekening te houden met de goede werking van
de dienst.
De variabele werktijdregeling mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen die een
openbare dienst heeft tegenover het publiek en de overheid. Dit brengt met zich mee dat
de aanwezigheid van sommige personeelsleden op welbepaalde uren vereist is.
Onder servicetijd wordt de tijdsduur verstaan waarin de diensten bereikbaar moeten zijn.
Voor de loketdiensten waarvan de servicetijd niet samenvalt met de stamtijden, en waar
de servicetijd een beperking inhoudt van de variabele werktijdregeling, dient in onderling
overleg te worden voorzien in een minimale permanentie. Het gaat in concreto om
volgende diensten:
Servicetijd Burgerzaken
Maandag
08u00
Dinsdag
08u00
Woensdag
08u00
Donderdag
08u00
Vrijdag
08u00

–
–
–
–
–

12u00
12u00
12u00
12u00
12u00

16u00 – 18u00
16u00 – 17u30
16u00 – 18u00

Servicetijd Ruimte, wonen en omgeving
Maandag
08u30 – 12u00
16u00 – 18u00
Dinsdag
08u30 – 12u00
Woensdag
08u30 – 12u00
16u00 – 17u30
Donderdag
08u30 – 12u00
Vrijdag
08u30 – 12u00
Servicetijd Romeins Archeologisch Museum
Maandag
Dinsdag
10u00 – 12u30
13u30
Woensdag
10u00 – 12u30
13u30
Donderdag
10u00 – 12u30
13u30
Vrijdag
10u00 – 12u30
13u30
Zaterdag
10u00 – 12u30
13u30
Zondag
13u30
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17u30
17u30
17u30
17u30
17u30
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Artikel 2 – Normtijd
Onder normtijd wordt de totale arbeidstijd die het personeelslid moet presteren in een
bepaalde periode overeenkomstig zijn uurregeling verstaan.
Voor voltijdse personeelsleden is de normtijd 38 uur per week of 07u36 per dag.
Prestaties
Weekprestatie
Gemiddelde
dagprestatie

100%
38 uur
07u36

In een deeltijdse prestatie verminderen de week- en dagprestatie verhoudingsgewijs.
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BIJLAGE III – DIENSTROOSTERS

Administratieve diensten
A. Voltijdse variabele uurroosters
Rooster 1: 38- urenweek:
Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

NORM

Maandag

07u30-09u00

09u00 -12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Dinsdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Woensdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Donderdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Vrijdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Rooster 2: 38- urenweek - maandag roostervrij:
Stamtijd

Pauze

Stamtijd

NORM

Dinsdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-20u30

09u00

Woensdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-18u30

08u00

Donderdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-20u30

09u00

Vrijdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-18u30

08u30

Zaterdag

08u30-13u00

Maandag

03u30

B. Deeltijdse variabele uurroosters
Rooster 3: 30,4- urenweek - maandag roostervrij:
Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

NORM

Dinsdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Woensdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Donderdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Vrijdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u36

Zaterdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Maandag
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Rooster 4: 19- urenweek:
Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

NORM

Maandag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Dinsdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Woensdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Donderdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Vrijdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Rooster 5: 19 – urenweek - maandag roostervrij:
Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

NORM

Dinsdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Woensdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Donderdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Vrijdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Zaterdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u48

Maandag

Rooster 6: 19 – urenweek - maandag roostervrij
Stamtijd

Pauze

Stamtijd

NORM

Dinsdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-20u30

04u00

Woensdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-18u30

04u00

Donderdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-20u30

04u00

Vrijdag

07u30-12u00

12u00-14u00

14u00-18u30

04u00

Zaterdag

08u30-13u00

Maandag

03u30

Rooster 7: 19- urenweek - dinsdag roostervrij:
Glijtijd
Maandag

Stamtijd

Glijtijd

Stamtijd

NORM

Glijtijd

17u00-22u30

03u30

Woensdag

12u30-21u30

07u00

Donderdag

17u00-22u30

07u36

Dinsdag

Vrijdag
Zaterdag

14u00-16u00
08u00-12u00

12u00-14u00
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Technische diensten
C. Voltijdse vaste uurroosters
Rooster 1: 40– urenweek:
Stamtijd

Pauze

Stamtijd

NORM

Maandag

08u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u00

08u00

Dinsdag

08u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u00

08u00

Woensdag

08u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u00

08u00

Donderdag

08u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u00

08u00

Vrijdag

08u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u00

08u00

Rooster 2: 38- urenweek – maandag roostervrij:
Stamtijd

Pauze

Stamtijd

NORM

Dinsdag

09u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u30

Woensdag

09u30-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u00

Donderdag

09u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u30

Vrijdag

09u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u30

Zaterdag

08u30-12u00

12u00-12u30

12u30-17u30

08u30

Maandag

Rooster 3: 38- urenweek – maandag roostervrij:
Stamtijd

Pauze

Stamtijd

NORM

Dinsdag

09u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u30

Woensdag

09u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u30

Donderdag

09u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u30

Vrijdag

09u30-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

07u00

Zaterdag

08u30-12u00

12u00-12u30

12u30-17u30

08u30

Maandag

D. Deeltijdse vaste uurroosters
Rooster 4: 30,4- urenweek – maandag roostervrij :
Stamtijd

Pauze

Stamtijd

NORM

Dinsdag

10u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

06u30

Woensdag

10u00-12u00

12u00-13u00

13u00-17u30

06u30

13u00-17u30

04u30

13u06-17u30

04u24

12u30-17u30

08u30

Maandag

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08u30-12u00
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Rooster 5: 25- urenweek:
Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

NORM

Maandag

07u30-09u00

09u00 -12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

05u00

Dinsdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

05u00

Woensdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

05u00

Donderdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

05u00

Vrijdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

05u00

Rooster 6: 25- urenweek:
Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

Stamtijd

Glijtijd

NORM

Maandag

07u30-09u00

09u00 -12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u00

Dinsdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

04u00

Woensdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

04u00

Donderdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

07u00

Vrijdag

07u30-09u00

09u00-12u00

12u00-14u00

14u00-16u00

16u00-18u30

03u00

Buitenschoolse kinderopvang
De dienstroosters van de begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang worden
opgemaakt door coördinator. Deze roosters worden voor het begin van iedere maand
meegegeven aan de begeleidsters.
De normale arbeidstijdregeling omvat 22 werkelijke arbeidsuren, en dit verdeeld over vijf
dagen.
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BIJLAGE IV – MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S
OP HET WERK
Artikel 1 – Principe
Het is elk personeelslid absoluut verboden om enige handeling te stellen van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk.
Dergelijk gedrag is niet verenigbaar met de waarden van het bestuur en mag niet
aanvaard worden door de collega’s en de directie. Alle personeelsleden dienen zich dan
ook te onthouden van elke daad van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk.
Een personeelslid dat – niettegenstaande de preventiemaatregelen – bij de uitvoering
van het werk verklaart het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag, gepleegd door een of meerdere collega’s of door een of meerdere
derden, kan voor advies, bijstand, opvang of klacht terecht bij de interne
vertrouwenspersonen of bij de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn die in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving is aangeduid.
De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale
risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te
voorkomen of om deze schade te beperken.
Artikel 2 – Begrippen
Onder psychosociale risico’s op het werk verstaat men de kans dat één of meerdere
personeelsleden psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met
lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de
arbeidsorganisatie 1, de arbeidsinhoud 2, de arbeidsvoorwaarden 3, de
arbeidsomstandigheden 4 en de interpersoonlijke relaties op het werk 5, waarop het
bestuur een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.
Psychische schade kan zich bijvoorbeeld uiten in angsten, depressie, burn-out,
zelfmoordgedachten, posttraumatische stress,… Op lichamelijk vlak kunnen deze risico’s
aanleiding geven tot lichamelijke uitputting, slaapproblemen, verhoogde bloeddruk,
maag- en darmproblemen, …
Onder geweld op het werk verstaat men elke feitelijkheid waarbij een personeelslid of
een ander persoon waarop de Welzijnswet van toepassing is psychisch of fysiek wordt
bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

1

Onder meer de structuur van de organisatie (horizontaal – verticaal), de wijze waarop de taken worden verdeeld, de
werkprocedures, de beheersinstrumenten, de managementstijl, het algemeen beleid dat in de onderneming wordt gevoerd.
2
Dit begrip heeft betrekking op de taak van de werknemer als dusdanig. Deze categorie omvat alles wat betrekking heeft op de
complexiteit en de variatie van de taken, op de emotionele belasting (relatie met het publiek, contact met leed, zijn emoties
moeten verbergen, …), op de psychische belasting (onder meer verbonden aan de moeilijkheidsgraad van de taken), op de
lichamelijke belasting, op de duidelijkheid van de taken.
3
Ze omvatten alles wat raakt aan de modaliteiten voor de uitvoering van de arbeidsverhouding, zoals de aard van de
overeenkomst en het type werkrooster (nachtarbeid, werken in ploeg, atypische uren, …), de opleidingsmogelijkheden, het
loopbaanbeheer, de evaluatieprocedures.
4
Deze beogen de materiële omgeving waarin het werk wordt verricht, zoals de inrichting van de arbeidsplaatsen, de
arbeidsmiddelen, het lawaai, de verlichting, de gebruikte stoffen, de werkhoudingen.
5
Dit omvat de interne relaties (tussen werknemers, met de directe chef, met de hiërarchische lijn, …) maar eveneens de
relaties met derden, de mogelijkheden tot contact, de communicatie, ... Ook de kwaliteit van de relaties (samenwerking,
integratie, …) vallen hieronder.
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Onder pesterijen op het werk verstaat men meerdere gelijkaardige of uiteenlopende
onrechtmatige gedragingen, binnen of buiten de onderneming of instelling, die plaats
hebben gedurende een bepaalde tijd en die tot doel of als gevolg hebben dat de
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een
personeelslid of een ander persoon zoals bedoeld in de Welzijnswet bij de uitvoering van
het werk aangetast wordt, dat zijn betrekking in gevaar gebracht wordt of dat een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving gecreëerd
wordt, en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of
eenzijdige geschriften.
Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met ras, huiskleur, huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele
geaardheid, geslacht, ras en etnische afstamming, ….
Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk verstaat men elke vorm van ongewenst
verbaal, niet verbaal of lichamelijk gedrag met seksuele connotatie dat als doel of als
gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Artikel 3 – Preventie van psychosociale risico’s op het werk, waaronder stress,
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
§ 1. Het bestuur neemt de nodige en gepaste maatregelen ter preventie van
psychosociale risico’s op het werk.
De personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de maatregelen inzake de
preventie psychosociale risico’s op het werk (waaronder ook de preventie en
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag) die in het bestuur
worden gevolgd.
§ 2. Een personeelslid die desondanks de maatregelen meent psychische schade te
ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van
psychosociale risico’s op het werk, beschikt over verschillende actiemogelijkheden.
Artikel 4 – Psychosociale preventieadviseur en vertrouwenspersonen
§ 1. Ieder personeelslid dat bij de uitvoering van zijn werk het slachtoffer wordt van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, kan zich wenden tot één van de
volgende personen voor hulp en/of advies:
• de (interne) vertrouwenspersoon;
• de (externe) preventieadviseur psychosociaal welzijn;
• de inspectie toezicht op het Welzijn op het Werk;
• de arbeidsauditeur
§ 2. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk,
maar enkel voor wat het formele luit betreft. De preventieadviseur psychosociaal welzijn
is bevoegd ten aanzien van het geheel van de psychosociale risico’s op het werk.
De vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociaal welzijn zijn gebonden
door het beroepsgeheim.
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Artikel 5 – Risicoanalyse
§ 1. Algemene risicoanalyse
In het kader van de risicoanalyse die betrekking heeft op het geheel van de risico’s die
de gezondheid van het personeel kunnen aantasten, identificeert de werkgever de
situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk. Hij houdt
inzonderheid rekening met situaties die aanleiding kunnen geven tot stress op het werk,
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Men bepaalt en evalueert de psychosociale risico’s op het werk rekening houdend met de
gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het
werk.
De werkgever voert de risicoanalyse uit met medewerking van het personeel. De
werkgever betrekt er de preventieadviseur psychosociale aspecten van zijn interne dienst
bij. Bij ontstentenis betrekt hij er de preventieadviseur psychosociale aspecten van de
externe dienst kan hierbij betrokken worden wanneer de complexiteit van de analyse het
vereist.
Wanneer het personeel bij de uitvoering van hun werk in contact komt met andere
personen op de arbeidsplaats, dan wordt er bij de risicoanalyse en het bepalen van de
preventiemaatregelen rekening gehouden met dit specifieke element. Met het oog hierop,
houdt de werkgever onder meer rekening met de verklaringen van het personeel die
opgenomen zijn in het feitenregister van derden. In dit register kunnen de
personeelsleden (desgevallend anoniem) feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag noteren waarvan zij menen het voorwerp te zijn geweest en die
gepleegd zijn door personen die niet tot de onderneming behoren.
Dit register wordt bijgehouden door de interne vertrouwenspersoon. Alleen het bestuur,
de interne preventieadviseur, de preventieadviseur psychosociaal welzijn, Toezicht
Welzijn op het Werk en de vertrouwenspersonen hebben toegang tot dit register.
§ 2. Specifieke risicoanalyse
Er kan ook een risicoanalyse uitgevoerd worden van een specifieke arbeidssituatie op
verzoek een directe leidinggevende, hetzij op verzoek van ten minste een derde van de
werknemersafvaardiging in het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
(CPBW).
Deze risicoanalyse betreft in hoofdzaak een risicoanalyse op collectief niveau. Het doel
van de risicoanalyse bestaat er in individuele en collectieve maatregelen te treffen om
het gevaar te beheersen. De collectieve aanpak laat toe het aantal individuele verzoeken
tot interventie door personeelsleden die geraakt worden door hetzelfde probleem te
verminderen.
De werkgever voert de risicoanalyse uit met medewerking van het personeel. De
werkgever betrekt er de preventieadviseur psychosociale welzijn van zijn interne dienst
bij. Bij ontstentenis betrekt hij er De preventieadviseur psychosociale welzijn van de
externe dienst kan hierbij betrokken worden wanneer de complexiteit van de analyse het
vereist.

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

47

Artikel 6 – Preventiemaatregelen
De directe leidinggevenden zullen bij de organisatie van hun werk erover waken dat
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk niet voorkomen en zullen
eventueel maatregelen treffen, wanneer dit zich voordoet.
Volgende preventieve maatregelen worden in de organisatie voorzien om het personeel
te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering
van het werk:
1° Materiële en organisatorische maatregelen waardoor psychosociale risico’s, waaronder
geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk, kunnen worden voorkomen:
•
•
•
•
•

voor de personeelsleden zijn gescheiden toiletten en kleedkamers voor mannen en
vrouwen voorzien;
de bureaus voldoen aan de wettelijke criteria inzake voldoende aantal m² vrije
ruimte per persoon en de verlichting- en verluchtingsnormen;
elk personeelslid ontvangt de nodige uitrusting en communicatiemiddelen om zijn
job naar behoren te kunnen uitvoeren;
er is een goede verlichting voorzien in alle lokalen en gangen, ook in garages;
het werken van provocerende affiches of posters in alle lokalen en/of bergruimtes.

2° Middelen waarover het personeel kan beschikken om hulp te krijgen:
•
•
•

de coördinaten van de vertrouwenspersoon en de externe preventieadviseur
psychosociaal welzijn worden duidelijk gecommuniceerd binnen de organisatie.
Deze zijn eveneens terug te vinden in het arbeidsreglement;
bij nood kan ten allen tijde een lokaal ter beschikking worden gesteld waar het
personeelslid “op verhaal” kan komen
de personeelsleden kunnen tijdens het werk discreet contact opnemen met de
externe preventieadviseur psychosociaal welzijn en/of de vertrouwenspersoon.

3° Preventiemaatregelen betreffende de wijze waarop het slachtoffer zich tot de
preventieadviseur en desgevallend tot de vertrouwenspersoon kan richten:
•
•
•

de vertrouwenspersonen en psychosociale preventieadviseur zijn rechtstreeks
telefonisch bereikbaar of via e-mail;
er kan een apart bureau tijdelijk ter beschikking worden gesteld waar in alle
discretie een gesprek kan worden gevoerd;
om ongestoord telefonisch contact op te nemen met de vertrouwenspersonen of
psychosociale preventieadviseurs (= “privégesprekken”) wordt een lokaal ter
beschikking gesteld.

4° Procedures betreffende de opvang en de wedertewerkstelling van werknemers die
verklaren het voorwerp te zijn van psychosociale risico’s, waaronder geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk:
•

indien noodzakelijk en in zoverre als mogelijk kan de andere partij tijdelijk
overgeplaatst worden tot een definitieve oplossing is gevonden.

5° Betreffende het onthaal van, de hulp aan en de vereiste ondersteuning van de
personen die verklaren het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag bij de uitvoering van het werk:
•

de bevoegde preventieadviseur en/of vertrouwenspersonen mogen voldoende tijd
uittrekken tijdens de arbeidstijd om het slachtoffer bij te staan om het verzoek te
onderzoeken.

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

48

6° Betreffende de opvang en de wedertewerkstelling van werknemers die verklaren het
voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag bij de uitvoering
van het werk:
•
•

indien noodzakelijk en in zoverre als mogelijk kan het personeelslid tijdelijk
overgeplaatst worden naar een andere afdeling of lokaal tot er een definitieve
oplossing gevonden wordt;
indien wenselijk en in zoverre als mogelijk kan de verzoeker tijdelijk overgeplaatst
worden naar een andere afdeling of lokaal tot er een definitieve oplossing
gevonden wordt.

7° Specifieke maatregelen ter bescherming van de werknemers die bij de uitvoering van
hun werk in contact komen met derden:
Derden zijn personen die geen werknemers zijn maar die met hen contact hebben bij de
uitvoering van hun werk, zoals burgers, leveranciers, dienstverleners,…
Opdat het bestuur een globaal overzicht zou hebben op de onrechtmatige gedragingen
vanwege derden, dient een feitenregister van derden te worden bijgehouden.
Wanneer een personeelslid meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten
opnemen in dit feitenregister van derden
De verklaring in het feitenregister van derden vermeldt een beschrijving van de feiten en
de data waarop deze feiten hebben plaatsgevonden. Het personeelslid is niet verplicht
om zijn identiteit mee te delen. Voor een verklaring kan men terecht bij de
vertrouwenspersonen.
Dit register wordt bijgehouden door de interne vertrouwenspersoon. Alleen het bestuur,
de interne preventieadviseur, de preventieadviseur psychosociaal welzijn, Toezicht
Welzijn op het Werk en de vertrouwenspersonen hebben toegang tot dit register.
8° Maatregelen betreffende de verplichtingen van de hiërarchische lijn in de onderneming
of instelling inzake de preventie van psychosociale risico’s, waaronder feiten van geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk:
•
•
•

•

de directe leidinggevenden zullen bij de organisatie van hun werk erover waken
dat psychosociale risico’s op het werk kunnen voorkomen worden en zullen
eventueel maatregelen treffen indien deze zich voordoen;
elk personeelslid is verantwoordelijk voor het voorkomen en desgevallend
beëindigen van het pestgedrag binnen zijn dienst of afdeling. Dit wordt tevens bij
het onthaal aan alle nieuwe personeelsleden uitgelegd;
de personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de politiek inzake
preventie en bescherming en de mogelijke maatregelen ter voorkoming van
psychosociale risico’s op het werk via interne nota’s en door besprekingen op de
personeelsvergaderingen;
binnen de organisatie geldt een nultolerantie aangaande pesten, geweld en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.

9° Betreffende de voorlichting van het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk (indien Comité opgericht):
Het concretiseren van al deze maatregelen en de opname in het arbeidsreglement
gebeurt na voorafgaand akkoord van de werknemersvertegenwoordiging.
Het bestuur deelt aan het comité, minstens eenmaal per jaar, het geheel mee van de
voorstellen tot collectieve preventiemaatregelen die door de preventieadviseur(s) worden
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voorgesteld om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen. Het advies van
het comité wordt gevraagd betreffende deze voorstellen.
10° Procedures betreffende het onderzoek van de psychosociale risico’s, waaronder
feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk:
Het gaat hier om de zogenaamde “interne procedure”.
Artikel 7 – Actiemogelijkheden voor het personeel
Ingeval een personeelslid meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan
gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van psychosociale risico’s op het
werk, kan het personeelslid hulp en/of advies vragen bij de vertrouwenspersonen en/of
de psychosociale preventieadviseur.
Dit belet niet dat het personeelslid zich eerst rechtstreeks kan wenden tot zijn directe
leidinggevende, het hoofd van het personeel, de personeelsdienst om een oplossing te
bieden voor het gestelde probleem.
1. DE INTERNE PROCEDURE IN DE ONDERNEMING
Wanneer het inschakelen van deze personen zonder gevolg blijft of wanneer het
personeelslid een dergelijke stap niet wenst te ondernemen, kan hij gebruik maken van
de interne procedure in de organisatie.
Hiertoe zal het personeelslid contact opnemen met een vertrouwenspersoon of de
externe preventieadviseur psychosociaal welzijn. Tien kalenderdagen na dit eerste
contact zullen de vertrouwenspersoon of de externe preventieadviseur psychosociaal
welzijn het personeelslid horen en hem informeren over de mogelijkheden tot interventie.
De personeelsleden kunnen deze personen raadplegen tijdens de werkuren. Is dat
onmogelijk, dan mag de raadpleging buiten de werkuren. De tijd besteed aan de
raadpleging wordt beschouwd als arbeidstijd en de verplaatsingskosten zijn ten laste van
de werkgever.
Wanneer een personeelslid meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten
opnemen in dit feitenregister.
De verklaring in het feitenregister van derden vermeldt een beschrijving van de feiten en
de data waarop deze feiten hebben plaatsgevonden. Het personeelslid mag niet verplicht
worden om zijn identiteit mee te delen.
Voor een verklaring kan men terecht bij de vertrouwenspersonen.
De wet voorziet dat de personeelsleden eerst de interne procedure volgen alvorens men
naar de rechtbank stapt. De interne procedure bestaat uit twee types verzoeken:
• het verzoek tot informele psychosociale interventie:
o gesprekken;
o interventie bij een derde;
o verzoening tussen de betrokken personen.
• het verzoek tot formele psychosociale interventie:
o louter collectief karakter;
o louter individueel karakter;
o geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
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§ 1. HET VERZOEK TOT INFORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE

6

Het personeelslid kan de interventie vragen van de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur psychosociale welzijn met het oog op het zoeken naar een oplossing
door middel van de informele weg. Dit kan bestaan uit het voeren van persoonlijke
gesprekken waarbij wordt geluisterd naar het personeelslid en hem advies wordt
gegeven, een interventie bij een andere persoon van de onderneming (directe
leidinggevenden, hoofd van het personeel, personeelsdienst, …) of een verzoening tussen
de betrokken personen wanneer het een relationeel probleem betreft.
Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt
opgenomen in een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de
tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt.
Deze informele interventie kan gevraagd worden zowel voor feiten van geweld, pesterijen
of ongewenst seksueel gedrag als voor alle andere situaties waarbij er sprake is van
psychosociaal leed op het werk.
§ 2. HET VERZOEK TOT FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE VOOR
PSYCHOSOCIALE RISICO’S 7
Indiening van het verzoek door het personeelslid
Het personeelslid kan een verzoek tot formele psychosociale interventie enkel indienen
bij de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn.
Het personeelslid heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de externe
preventieadviseur psychosociaal welzijn alvorens zijn verzoek in te dienen. Dit onderhoud
vindt plaats binnen een termijn van 10 kalenderdagen volgend op de dag waarop het
personeelslid zijn wil heeft uitgedrukt om zijn verzoek in te dienen. De externe
preventieadviseur psychosociaal welzijn bevestigt in een document dat het verplicht
persoonlijk onderhoud heeft plaats gevonden en overhandigt hiervan een kopie aan het
personeelslid.
Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de
verzoeker gedateerd en ondertekend document. Dit document bevat de beschrijving van
de problematische arbeidssituatie en het verzoek aan de werkgever om passende
maatregelen te treffen.
Dit document wordt bezorgd aan de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn of
aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor de
preventieadviseur zijn opdrachten vervult 8.
De externe preventieadviseur psychosociaal welzijn weigert de indiening van het verzoek
tot formele psychosociale interventie wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft
kennelijk geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt.
De kennisgeving van de weigering of van de aanvaarding van het verzoek gebeurt
uiterlijk 10 kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek.
Bij gebrek aan een kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek geacht te zijn
aanvaard na afloop van deze termijn.
De externe preventieadviseur psychosociaal welzijn deelt mee aan de verzoeker volgens
welke procedure het verzoek zal worden behandeld.
6 Art. 14 KB 10/4/14
7 Art. 15-36 KB 10/4/14

8 De verzoeker ontvangt een ondertekende kopie van het verzoek, dewelke geldt als ontvangstbewijs. Werd het verzoek

verzonden bij aangetekende brief, dan wordt het verzoek geacht te zijn ontvangen de derde dag na de verzendingsdatum.

Arbeidsreglement Stad Oudenburg – GR 25/06/2015

51

Tevens laat hij de datum weten waarop het bestuur zijn beslissing moet treffen
betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft 9.
Indien nodig kan de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn
preventiemaatregelen voorstellen aan het bestuur, om te voorkomen dat de gezondheid
van de verzoeker ernstig wordt aangetast.
De de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn oordeelt of het formeel verzoek
een verzoek wordt met een hoofdzakelijk collectief karakter of met een hoofdzakelijk
individueel karakter of indien het een formeel verzoek betreft voor feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s beoordeeld door
de preventieadviseur psychosociale aspecten als met een hoofdzakelijk collectief
karakter 10
De externe preventieadviseur psychosociaal welzijn kan van mening zijn dat het verzoek
hoofdzakelijk betrekking heeft op collectieve risico’s (bv. organisatorisch probleem). In
dat geval brengt hij het bestuur en de verzoeker hier zo snel mogelijk schriftelijk van op
de hoogte. De beschreven risicosituatie wordt meegedeeld aan de werkgever, zonder de
identiteit van de verzoeker te vermelden.
Het bestuur kan een specifieke risicoanalyse uitvoeren om zicht te krijgen op de
problematiek. Daarvoor kan hij beroep doen op de aangeduide preventieadviseur
psychosociaal welzijn. In voorkomend geval worden de resultaten hiervan (met
uitsluitend anonieme gegevens) meegedeeld aan het comité of de vakbondsafvaardiging.
Indien het probleem van psychosociale aard wordt opgelost door de maatregelen die het
bestuur heeft getroffen, komt er een einde aan de behandeling van het verzoek door de
de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn. Het is echter mogelijk dat het
bestuur geen gevolg geeft aan het verzoek, dat men beslist dat er geen maatregelen
moeten getroffen worden of dat de verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet
aangepast zijn aan zijn individuele situatie. In deze gevallen zal de preventieadviseur
psychosociaal welzijn alsnog de behandeling van het verzoek op zich nemen, op
voorwaarde dat hij nog niet betrokken is geweest bij de behandeling van het verzoek
door het bestuur en onder voorbehoud van het akkoord van het personeelslid.
Binnen een termijn van 3 maanden vanaf de mededeling van het hierboven beschreven
formeel verzoek, deelt het bestuur schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee
betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft:
• aan de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn, die de verzoeker ervan
de op de hoogte brengt;
• aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk wanneer de externe preventieadviseur
psychosociaal welzijn deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk;
• aan het comité of aan de vakbondsafvaardiging.
Wanneer het bestuur de specifieke risicoanalyse uitvoert, mag deze termijn verlengd
worden met maximum 3 maanden.

9 Er geldt een maximumtermijn van 3 maanden vanaf het ogenblik waarop de werkgever door de preventieadviseur op de

hoogte wordt gebracht, eventueel te verlengen met een periode van maximum 3 maanden wanneer de werkgever een
risicoanalyse uitvoert.
10 Art. 19-23 KB 10/4/14.
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Verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale risico’s beoordeeld door
de preventieadviseur psychosociale aspecten als met een hoofdzakelijk individueel
karakter 11
Is de preventieadviseur psychosociaal welzijn van oordeel dat het verzoek tot
psychosociale interventie een hoofdzakelijk individueel karakter heeft (bv. burn-out), dan
brengt hij het bestuur hier schriftelijk van op de hoogte. Hij deelt in dit geval ook de
identiteit van de verzoeker mee.
De preventieadviseur onderzoekt de specifieke arbeidssituatie. Hij kan in dit kader
bepaalde personen horen. Vervolgens stelt hij een advies op, hetwelk hij binnen een
termijn van 3 maanden 12 vanaf de aanvaarding van het verzoek meedeelt aan het
bestuur 13, en, met akkoord van de verzoeker, aan de vertrouwenspersoon, wanneer deze
op informele wijze in deze situatie is tussengekomen.
De preventieadviseur psychosociaal welzijn brengt de verzoeker en de andere
rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte van:
• de datum waarop hij zijn advies aan de werkgever heeft overhandigd;
• de voorstellen van preventiemaatregelen en hun verantwoording.
Indien het bestuur overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een
personeelslid, deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan betrokkene, uiterlijk een
maand nadat hij het advies van de preventieadviseur heeft ontvangen. Indien deze
maatregelen de arbeidsvoorwaarden van het personeelslid wijzigen, deelt het bestuur
aan het personeelslid een afschrift mee van het advies van de preventieadviseur en hoort
hij dit personeelslid die zich tijdens dit onderhoud kan laten bijstaan door een persoon
naar zijn keuze.
Uiterlijk 2 maanden nadat het bestuur het advies van de preventieadviseur psychosociaal
welzijn heeft ontvangen, deelt het bestuur schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee
betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft:
• aan de verzoeker en de rechtstreeks betrokken persoon;
• aan de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn;
• aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk wanneer de preventieadviseur
psychosociale welzijn deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk.
Het bestuur voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.

11

Art. 24-32 KB 10/4/14.

Deze termijn kan worden verlengd met een termijn van maximum 3 maanden, voor zover de preventieadviseur psychosociale aspecten deze verlenging
kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor schriftelijk meedeelt aan de werkgever, aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken persoon.

12

De preventieadviseur deelt het advies ook mee aan de werkgever ingeval de verzoeker niet langer deel uitmaakt van de onderneming of de instelling
tijdens het verloop van de interventie.

13
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Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op werk 14
Wanneer de situatie volgens het personeelslid die het verzoek indient evenwel betrekking
heeft op geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, spreekt men van
“verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk”. De behandeling van dit verzoek verloopt zoals
de behandeling van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor psychosociale
risico’s, maar vertoont enkele bijzonderheden, zoals hierna vermeld.
Het document waarbij het verzoek wordt ingediend 15, moet een aantal specifieke
gegevens bevatten:
• de nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werknemer voor geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk aantonen;
• het ogenblik en de plaats waarop elk van deze feiten zich hebben voorgedaan;
• de identiteit van de aangeklaagde;
• het verzoek aan het bestuur om geschikte maatregelen te nemen om een einde te
maken aan de feiten.
De preventieadviseur psychosociaal welzijn kan de indiening van het verzoek tot formele
psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk weigeren 16, wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk
geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden.
De preventieadviseur psychosociaal welzijn brengt het bestuur schriftelijk op de hoogte
van het verzoek en van het feit dat het verzoek hoofdzakelijk een individueel karakter
heeft. Hij deelt de identiteit van de verzoeker mee, alsook het feit dat de verzoeker
geniet van bescherming tegen ontslag of eenzijdige wijziging van zijn
arbeidsvoorwaarden vanaf de datum waarop het verzoek in ontvangst werd genomen.
De preventieadviseur psychosociaal welzijn zal in het kader van het onderzoek van het
verzoek:
• zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten meedelen die hem/haar
worden ten laste gelegd;
• de personen, getuigen of anderen, die hij nuttig oordeelt horen en het verzoek op
volledig onpartijdige wijze onderzoeken;
• onmiddellijk het bestuur op de hoogte brengen van het feit dat het personeelslid
die een getuigenverklaring heeft afgelegd de bescherming tegen ontslag of
eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden geniet en hem de identiteit van
de getuige meedelen.
De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een kopie van hun gedateerde en
ondertekende verklaringen, die, in voorkomend geval, een toestemming bevatten om de
verklaringen over te maken aan het Openbaar Ministerie dat erom vraagt.
Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de preventieadviseur bewarende
maatregelen voor aan het bestuur alvorens zijn advies te overhandigen. Het bestuur
deelt zo snel mogelijk en schriftelijk aan de preventieadviseur zijn gemotiveerde
14

Art. 24-32 KB 10/4/14.
Na het verplichte voorafgaandelijke persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur psychosociale aspecten,
neemt de preventieadviseur, of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor de
preventieadviseur zijn opdrachten vervult, het verzoek dat persoonlijk werd overhandigd in ontvangst,
ondertekent hij een kopie van dit verzoek en overhandigt deze aan de verzoeker. Deze kopie geldt als
ontvangstbewijs.
Indien het verzoek werd verzonden bij aangetekende brief, wordt zij geacht te zijn ontvangen de derde
werkdag na de verzendingsdatum.
16 De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk 10 kalenderdagen na
de inontvangstneming van het verzoek. Bij gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek
geacht te zijn aanvaard na afloop van deze termijn.
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beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan de voorstellen van de bewarende
maatregelen zal geven. Indien het bestuur deze maatregelen niet treft, zal de
preventieadviseur psychosociaal welzijn een beroep doen op de inspectie van het
Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW).
De preventieadviseur psychosociaal welzijn is er eveneens toe gehouden een beroep te
doen op de inspectie van TWW wanneer hij, nadat hij zijn advies heeft verstrekt,
vaststelt dat het bestuur geen (geschikte) maatregelen treft en dat hetzij er een ernstig
en onmiddellijk gevaar voor de werknemer bestaat, hetzij de aangeklaagde het bestuur
is of deel uitmaakt van het leidinggevend personeel.
Het advies van de preventieadviseur psychosociaal welzijn kan onder bepaalde
voorwaarden worden meegedeeld aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding en aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
Wanneer de verzoeker of de aangeklaagde overwegen een rechtsvordering in te stellen,
deelt het bestuur hen op hun vraag een afschrift van het advies van de preventieadviseur
psychosociale welzijn mee.
Wanneer een personeelslid meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten
opnemen in het feitenregister van derden
De werknemer van een onderneming van buitenaf 17 die meent het voorwerp te zijn van
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een personeelslid
van de Stad Oudenburg in wiens inrichting hij permanent werkzaamheden uitvoert, kan
een beroep doen op de interne procedure van de werkgever bij wie de werkzaamheden
worden uitgevoerd.
Wanneer er individuele preventiemaatregelen moeten getroffen worden ten aanzien van
een werknemer van een onderneming van buitenaf, legt het bestuur in wiens inrichting
permanent werkzaamheden worden uitgevoerd de nuttige contacten met de werkgever
van de onderneming van buitenaf, opdat deze maatregelen daadwerkelijk zouden kunnen
getroffen worden.
2. EXTERNE PROCEDURES
In tweede lijn kan de werknemer een beroep doen op de inspectie van het Toezicht op
het Welzijn op het Werk.
Om een lange en dure gerechtelijke procedure te vermijden kan desgevallend beroep
gedaan worden op een erkende bemiddelaar, die de partijen zal begeleiden bij het
zoeken naar een akkoord. Het personeelslid kan een vordering instellen bij de
arbeidsrechtbank. De rechter kan het personeelslid bevelen eerst de interne procedure in
de onderneming uit te putten.

17

Bedoeld in afdeling 1 van hoofdstuk IV van de welzijnswet werknemers.
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Artikel 8 – Bescherming tegen represailles en ontslag
Bescherming tegen represailles is enkel van toepassing op personeelsleden die menen
het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Deze bescherming heeft tot doel het personeel te helpen durven deze gedragingen ter
sprake te brengen zonder te moeten vrezen voor represailles voor hun beroepsloopbaan.
Wanneer de arbeidsverhouding wordt beëindigd of de nadelige maatregelen worden
getroffen binnen twaalf maanden die volgen op het indienen van het verzoek tot formele
interventie, het indienen van de externe klacht of het afleggen van de
getuigenverklaring, moet het bestuur voor de rechter het bewijs leveren dat de redenen
voor zijn beslissing vreemd zijn aan het verzoek, de klacht of de getuigenverklaring. Dit
geldt eveneens wanneer de arbeidsverhouding werd beëindigd of de nadelige maatregel
werd getroffen nadat een rechtsvordering werd ingesteld, en dit tot drie maanden nadat
de uitspraak definitief is geworden.
Het bestuur kan evenwel maatregelen treffen ten aanzien van het personeel om een
einde te maken aan de feiten die aan het licht werden gebracht, op voorwaarde dat deze
maatregelen een proportioneel en redelijk karakter hebben.
De volgende personeelsleden genieten ontslagbescherming:
1. De personeelsleden die een verzoek tot formele psychosociale interventie voor
feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft
ingediend bij de preventieadviseur psychosociaal welzijn.
2. Het personeelslid dat een klacht wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk heeft ingediend.
3. Het personeelslid dat wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel
gedrag op het werk een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering
wordt ingesteld.
4. De werknemer die optreedt als directe getuige in het kader van het onderzoek van
een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of die optreedt als getuige
in rechte.
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Artikel 9 – Sancties

Elk personeelslid dat op een duidelijk misleidende wijze een klacht indient of een
getuigenis aflegt (bijv. om aan een ontslagmaatregel te ontsnappen waarvan hijzelf het
voorwerp uitmaakt) kan één van de volgende sancties worden opgelegd, dit
onverminderd een ontslagmaatregel en sancties die kunnen voortvloeien uit een
burgerlijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering (art. 443 van het strafwetboek):
• een schriftelijke aanmaning
• een aangetekende ingebrekestelling
Het personeelslid dat een dergelijke sanctie wordt opgelegd, heeft het recht beroep te
doen op de vakbondsafvaardiging om zich te laten vertegenwoordigen in een
gerechtelijke procedure.
Onverminderd een ontslagmaatregel, tuchtsanctie en sancties die kunnen resulteren uit
een strafrechtelijke rechtsvordering (art. 442bis van het Strafwetboek), kan de persoon
die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
één van de volgende sancties worden opgelegd:
• een schriftelijke aanmaning
• een schriftelijke ingebrekestelling
Het personeelslid dat een dergelijke sanctie wordt opgelegd, heeft het recht beroep te
doen op de vakbondsafvaardiging om zich te laten vertegenwoordigen in een
gerechtelijke procedure.
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BIJLAGE V – EHBO
§ 1. Er is een verbandkist ter beschikking van de personeelsleden voor het toedienen van
eerste hulp op de volgende plaatsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratief centrum (Weststraat 24): keuken (eerste verdieping)
Dienst ruimte, wonen en omgeving (Weststraat 33) : keuken (gelijkvloers)
Technische uitvoeringsdienst (Weststraat 33): refter technische dienst
Romeins Archeologisch Museum (Marktstraat 25): keuken
Bibliotheek De Zuidpoort (Hoogstraat 17): bureau bibliothecaris
Sporthal Ter Beke (Bekestraat 16): lokaal recht tegenover bureel sportfunctionaris
Containerpark (Bekestraat 17): bureel
Buitenschoolse kinderopvang De Kikker (Aernoudstsraat 15): opvang lokaal
Speelplein De Tunne (Bekestraat 18): bureel

§ 2. Voor deze gebouwen zijn er een aantal EHBO-verantwoordelijken aangeduid voor
het verstrekken van de eerste zorgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chris Verschaeghe;
Wouter Croos;
Stéphanie Vermeulen;
Rik François;
Johan Vanslembrouck;
Verona Vanbesien;
Michel De Schacht;
Brecht Seys;
Marian Ledoux;
Heidi Pylyser;
Tania Ingelbrecht;
Alain Deketelaere.
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