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ALGEMENE INLICHTINGEN 

 

 

SODEXO BELGIUM NV  

Pleinlaan 15 

1050    BRUSSEL 

Tel. : 02/679.12.11 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

 

BEVOEGDE PARITAIRE COMITES  

• Voor de arbeiders: Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC 111 ) 

• Voor de bedienden:  Paritair Comité voor bedienden der metaalfabrikatennijverheid (PC 209 ) 

 

Inschrijvingsnummer R.S.Z.  

 000/0345092-04 

 

Kas Jaarlijkse Vakantie  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (Congemetal) 

A.Reyerslaan 80 

 1030  -  BRUSSEL 

 

Verzekering tegen arbeidsongevallen ETHIAS 

 Rue des Croisiers 24 

 4000  -  LIEGE 

 polisnummer : 6.580.301/000 ( Sodexo) 

 

BIJ ARBEIDSONGEVAL : 
 

De werknemers hebben vrije keuze aangaande dokter, apotheker en verpleeginstelling. 

 

EXTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK: SECUREX 
 

Alost / Aalst Capucienenlaan 93A 9300 Aalst Tel.: 053/73.18.11 

Anvers / Antwerpen Jan Van Gentstraat 3 2000 Antwerpen Tel.: 03/201.36.36 

Audenarde / Oudenaarde Beverstraat 45/0102 9700 Oudenaarde Tel.: 055/33.39.11 

Mons / Bergen Blvd. André Delvaux 3 7000 Bergen Tel.: 071/23.11.80 

Bruges / Brugge Bevrijdingslaan 37 8000 Brugge Tel.: 050/45.67.10 

Bruxelles / Brussel 

Bruxelles-Mérode / Brussel-

Merode 

Sint-Michielswarande 30b  

Tervurenlaan 43 

1040 

1040 

Bruxelles 

Bruxelles 

Tel.: 02/729.92.11 

Tel.: 02/729.92.11 

Charleroi Rue Santos Dumont 5 9041 Gosselies Tel.: 071/23.11.11 

Drongen Brouwerijstraat 1 9031 Drongen Tel.: 09/235.62.11 

Eupen Trade Center Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel.: 087/59.87.00 

Gand / Gent Martelaarslaan 465 9000 Gent Tel.: 09/235.62.11 

Hasselt  Prins Bisschopsingel 36 3500 Hasselt Tel.: 011/29.12.21 

Koksijde Zeelaan 148 8670 Koksijde Tel.: 058/53.29.29 

Coutrai / Kortrijk Conservatoriumplein 21 8500 Kortrijk Tel.: 056/23.68.11 

Liège / Luik Avenue de la Closeraie 2-16 4000 Rocourt Tel.: 04/225.88.29 

Louvain / Leuven Tiensevest 58 3000 Leuven Tel.: 016/38.86.11 

Malines / Mechelen Schalienhoevedreef 20/Blok D 2800 Mechelen Tel.: 015/29.48.90 

Mons / Bergen  Parc Initialis, Bld André Delvaux 3 7000 Bergen Tel.: 065/41.28.11 

Moeskroen Rue de la Pépinière 104/01 7700 Moeskroen Tel.: 056/85.67.00 

Namur / Namen  Av. Prince de Liège 95-99  5100 Jambes Tel.: 081/32.31.44 

Philippeville Rue de l’Eglise St Philippe 6A 5600 Philippeville Tel.: 071/23.11.99 
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Roulers / Roeselare Ardooisesteenweg 115A 8800 Roeselare Tel.: 051/26.19.20 

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas Mercatorstraat 48B 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03/778.78.15 

Tournai / Doornik  Avenue de Troyes 2 / bte 1 7500 Doornik Tel.: 069/68.47.11 

Wavre / Waver Avenue Einstein 16 1300 Waver Tel.: 010/23.98.11 

 

INTERNE DIENST VOOR DE PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK: 
 

PREVENTIEADVISEUR : 
 

Mevrouw D. CLAESSENS c/o SODEXO BELGIUM NV - 

Pleinlaan 15 -  1050  BRUSSEL - Tel. : 02/679.11.72 - GSM 0499/56.58.96    

 

De heer J. MAKLOUFI c/o SODEXO BELGIUM NV - 

Pleinlaan 15  -  1050  BRUSSEL - Tél. : 02/679 13 91 - GSM: +32 499 77 81 87   

 

De heer A. TORO c/o SODEXO BELGIUM NV - 

Pleinlaan 15 -  1050  BRUSSEL - Tel. : 02/679.11.81 - GSM : 0499/56.58.73 

 

 

TOEZICHT SOCIALE WETTEN 
 

Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Centrum :  Blerotstraat 1 - 1070  BRUSSEL  -  Tel. 02/233.41.11 
 

 Externe directie voor het toezicht van sociale wetten: 
 

 9300 AALST - Dokter André Sierensstraat 16 bus 4 

 2000 ANTWERPEN - Theater Building – Italiëlei 124 / bus 56 

 6700 AARLEN - Centre Administratif de l'Etat - Place des Fusillés 

 8200 BRUGGE - FAC Kamgebouw - Koning Albert I-laan 1/5 bus 4 

 1070 BRUSSEL - Ernest Blerotstraat 1 

 6000 CHARLEROI - Centre Albert - Place Albert Ier 4 / bte 8 

 8500 KORTRIJK - Rijselsestraat 28  

 9000 GENT - Savaanstraat 11/002 

 1800 HALLE-VILVOORDE - d’Aubreméstraat 16, Vilvoorde 

 3500 HASSELT - FAC Verwilghen - blok A 3de verdieping - Voorstraat 43  

 4020 LUIK - rue Natalis 49 

 3001 LEUVEN - Federaal administratief centrum - Philipssite 3A / bus 8 

 2800 MECHELEN - Louizastraat 1 

 7000 BERGEN - Rue du Miroir 8 

 5000 NAMEN - Rue des Célestines 25 

 1400 NIJVEL - Rue de Mons 39 

 8800 ROESELARE - Kleine Bassinstraat 16 

 9100 SINT-NIKLAAS - Kazernestraat 16 / blok C 

 7500 DOORNIK - Boulevard Eisenhower 87 / bte 2 

2300 TURNHOUT - Warandestraat 49 

 4800 VERVIERS - DUITSTALIG - Rue Fernand Houget 2 
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DIRECTIES VOOR HET TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK 

 
1070 BRUSSEL - E. Blerotstraat1 

2000 ANTWERPEN - Italiëlei 124 / bus 90 

3290 DIEST - Koning Albertstraat 16B 

9000 GENT - Ketelvest 26/202 

8000 BRUGGE - FAC Kamgebouw - Koning Albert I laan 1/5 bus 4 

7000 BERGEN - Rue du Chapitre 1 

4000 LUIK - Boulevard de la Sauvenière 73  

3000 LEUVEN - Philipssite 3A / bus 8  

5000 NAMEN - Chaussée de Liège 622 (Jambes) 
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NV SODEXO BELGIUM SA 

UTE-TBE TECHNICAL SERVICES  

  

 02/06/2021 

 

 

 
COMPOSITION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL -  SAMENSTELLING VAN DE PERSONEELSAFVAARDIGING 

 

 

 

1. COMITE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL - COMITE VOOR 

PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK CP 111-209 – PC 111-209 

 

 Effectifs - Effectieven Téléphone-Telefoon Suppléants- 

Plaatsvervangers 

Téléphone- 

Telefoon 

 

FGTB-

ABVV 

CREMONA Vincenzo 

TAELMAN Etienne 

MONNOYE Nicolas 

RASSART Laurent 

 

0475/30.04.69 

0474/89.93.42 

0491/99.25.71 

0473/81.52.42 

BOUYA Bouchaib 

DELIENS André 

MARCELINO Carlos 

0491/99.25.30 

0478/98.38.43 

0475/52.46.37 

 

 

2. DELEGATION SYNDICALE - SYNDICALE AFVAARDIGING CP 111-209 – PC 111-209 

 

 Effectifs - Effectieven Téléphone-Telefoon Suppléants- 

Plaatsvervangers 

Téléphone- 

Telefoon 

FGTB-

ABVV 

RASSART Laurent 

TAELMAN Etienne 

MONNOYE Nicolas 

CREMONA Vincenzo 

 

0473/81.52.42 

0474/89.93.42 

0491/99.25.71 

0475/30.04.69 

 

DELIENS André 

BOUYA Bouchaib 

MARCELINO Carlos 

0478/98.38.43 

0491/99.25.30 

0475/52.46.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

02/06/2021 

 

 

TITEL I : INLEIDING 

1.1. Algemene bepalingen 

 

Huidig arbeidsreglement bepaalt de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van Sodexo Belgium NV, 

hierna genoemd de werkgever zonder onderscheid qua ouderdom, geslacht, functie of nationaliteit alsook 

de rechten en plichten van Sodexo Belgium NV en de werknemers die verbonden zijn door een 

arbeidsovereenkomst. 

 

De werkgever eerbiedigt, binnen de uitoefening van het patronaal gezag, het privéleven en de fysieke en 

morele integriteit van de werknemer, alsook zijn fundamentele en / of grondwettelijke rechten. 

 

1.2. Toepassingsgebied 

 

Huidig reglement is van toepassing voor alle werknemers van Sodexo Belgium die ressorteren onder het 

paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw  (PC 111 ) of het  paritair comité voor 

bedienden der metaalfabrikatennijverheid (PC 209 ). 

 

Bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst ontvangt de nieuw aangeworven werknemer een kopie van 

het arbeidsreglement in voege.  

 

Alle werknemers van Sodexo  Belgium die ressorteren onder PC 111 of 209 hebben kennis genomen van 

huidig reglement en verbinden zich ertoe deze na te leven. 

 

 

TITEL II : INDIENSTTREDING 

 

2.1. Algemene bepalingen – rekrutering 

 
In toepassing van het artikel 20, 6° van de wet van 3/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en 

van de C.A.O. n° 22 van 26/06/1975 betreffende het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de 

onderneming alsook van de C.A.O. van 13/5/1971 betreffende het onthaal van werknemers afgesloten in 

het PC 111, wordt de informatie over de arbeidsvoorwaarden bij de werkgever  aan de nieuwe 

aangeworven werknemers gecommuniceerd door middel van het huidige arbeidsreglement. Alle 

bijkomende inlichtingen kunnen mondeling of via bijlage aan het huidige reglement gecommuniceerd 

worden. 

 

 

2.2. Persoonsgegevens – vertrouwelijkheidsclausule  

 
De werknemer zal bij zijn indiensttreding alle noodzakelijke informatie aan de werkgever mededelen 

voor de vervulling van al de formaliteiten voorzien door de sociale, fiscale en arbeidsrechtwetgeving  

alsook door de sectorale bepalingen (PC 111 of 209), inclusief indien van toepassing, een geldige 

verblijfs- en/of arbeidsvergunning.  

 

Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 

27/4/2016, heeft de werknemer recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan, indien nodig, onjuiste, 

onvolledige of niet-relevante gegevens laten verbeteren of wissen, voor zover de werkgever die niet 

langer nodig heeft om zijn wettelijke, sociale of fiscale verplichtingen na te komen.  De werknemer kan 

dit recht uitoefenen door zijn verzoek per e-mail te sturen naar  dataprivacy.oss.be@sodexo.com. 

 

mailto:dataprivacy.oss.be@sodexo.com
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Zowel tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst als na de beëindiging ervan, om welke reden 

ook, verbindt de werknemer zich ertoe het beroepsgeheim strikt na te leven. 

In het algemeen moet de werknemer zich ervan onthouden de inhoud vrij te geven van vertrouwelijke 

informatie waarvan hij kennis heeft of in kennis wordt gesteld. 

 

Elke tekortkoming aan deze verplichting zou kunnen beschouwd worden als een dringende reden die het 

onmiddellijk ontslag zonder opzegperiode of opzeggingsvergoeding tot gevolg kan hebben. De werkgever 

behoudt zich eveneens het recht voor om eventueel schadevergoeding te vorderen van de werknemer. 

 

2.3. Arbeidsplaats 

 

Bewust van het bijzondere karakter van de activiteiten van de onderneming die verschillende 

arbeidsplaatsen heeft, begrijpen de sociale partners dat een zekere flexibiliteit kan gevraagd worden, maar 

dat op dit vlak geen enkel misbruik kan toegelaten worden. 

 

Niettegenstaande elke bijzondere procedure, eventueel voorzien in een interne regeling, kan de 

verplichting om een verandering van arbeidsplaats te aanvaarden geen afbreuk doen aan het recht 

waarover het personeel beschikt die te weigeren indien die overplaatsing haar ernstige moeilijkheden 

schept en zich in dit verband te laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde van de onderneming.  De 

partijen hebben eveneens de mogelijkheid een mogelijk geschil te laten beslechten door de 

arbeidsrechtbank. 

 

 

TITEL III - ARBEIDSDUUR 

 

De personen die een vertrouwenspost bekleden, volgens de bepalingen van het KB van 10 februari 1965, 

zijn niet onderworpen aan de bepalingen van hoofdstuk III (sectie 2 en 4 tot 7) van de arbeidswet van 16 

maart 1971. 

 

3.1. Arbeidsduur 

 

De arbeidsduur is de tijd gedurende dewelke de werknemer ter beschikking staat van de werkgever.  

 

Het uurrooster van toepassing voor de werknemer wordt opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst en in 

geval van wijziging van het uurrooster, zal deze opgenomen worden in een bijlage die zowel door de 

werknemer als de werkgever zal ondertekend moeten worden. Dit is enkel van toepassing voor de vaste 

uurroosters aangezien de variabele uurroosters kunnen wijzigen in functie van de activiteiten en 

uitgehangen zullen worden.  

3.1.1 Voltijds 

 

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt gemiddeld 38 uur op jaarbasis.   

Toepassingsmodaliteiten in het bedrijf bepaald door de werkgever : 

 

Arbeiders: 

➔ 38 uur per week 

➔ of 40 uur per week met 12 niet betaalde dagen inhaalrust per jaar (loon op basis van 40 uur per 

week) 

 

Bedienden: 

➔ 38 uur per week 

➔ of 40 uur per week met 12 betaalde dagen inhaalrust per jaar (loon op basis van 38 uur per week) 
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De uurroosters worden opgemaakt overeenkomstig het arbeidsreglement en bevinden zich in bijlage 6 van 

huidig reglement. 

 

Het uurrooster voor een voltijdse medewerker kan vast of variabel zijn. 

 

 

 3.1.2 Deeltijds 

 

De deeltijdse arbeidsovereenkomst moet opgesteld worden voor elke werknemer afzonderlijk en dit ten 

laatste op het moment dat de medewerker aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begint. Dit 

schrijven vermeldt het deeltijds arbeidsregime en het overeengekomen uurrooster conform artikel 11 bis 

van de Wet van 3/7/78 met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten. 

 

Het deeltijdse uurrooster kan vast of variabel zijn. 

 3.1.3 Uitzonderingen op de arbeidsduurgrenzen 

 

In toepassing van artikel 23 van de arbeidswet van 16 maart 1971 kunnen de arbeidsduurgrenzen bepaald 

door de artikels 19 en 20 van de wet van 16 maart 1971 overschreden worden op voorwaarde dat de 

gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op basis van de voorziene cyclus van maximum 1 jaar nageleefd 

wordt. 

 

In toepassing van artikel 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971, kunnen de arbeidsduurgrenzen 

overschreden worden  van  + 2 uren of -2 uren maximum/dag en + 5 uren of -5 uren maximum/week 

(kleine flexibiliteit) op voorwaarde dat de wekelijkse gemiddelde arbeidsduur van 38u/week of 40u/week 

met 12 dagen inhaalrust (cfr. punt 3.1.1.) op basis van de voorziene cyclus van maximum 1 jaar en de 

sectorale C.A.O. die van toepassing zijn nageleefd worden. 

 

Het aantal uren kunnen dus onder of boven de dagelijkse arbeidsgrens bepaald in het uurrooster vermeld 

in het arbeidsreglement gepresteerd worden, zonder dat de minder of meer gepresteerde uren twee uren 

kunnen overschrijden en zonder dat de dagelijkse arbeidsduur negen uren kan overschrijden of zonder dat 

de minder of meer gepresteerde uren vijf uren per week kunnen overschrijden en zonder dat de wekelijkse 

arbeidsduur vijfenveertig uren kan overschrijden 

 

3.2 Uurroosters 

 

Het uurrooster legt de verdeling van de arbeidsduur vast. De uurroosters zijn als bijlage bij huidig 

reglement gevoegd en maken er integraal deel van uit. 

 

3.2.1. Het uurrooster is vast wanneer het begin- en einduur alsook de rusttijden / pauzetijden vastliggen en  

niet gewijzigd kunnen worden tenzij mits een onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer.  

 

3.2.2. Het uurrooster is variabel wanneer de arbeidsovereenkomst de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 

vastlegt over een bepaalde periode zonder het uurrooster en / of de dagen van tewerkstelling te 

specifiëren.  

 

Krachtens artikel 6, § 1, 1 ° van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zijn de 

regels voor de uitvoering van variabele deeltijdse uurroosters in de zin van artikel 11bis, lid 3 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en dit onverminderd de eventuele bepalingen  betreffende 

variabele deeltijdse uurroosters vervat in eventuele sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten, de 

volgende : 
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Arbeidsduur : in het kader van de variabele deeltijdse uurroosters (vast of variabel werkregime), is de 

dagelijkse arbeidsduur vastgelegd op minimum 3 uur en maximum 7u36 in een regime van 38 uur per 

week of op maximum 8 uur per dag in een regime van 40 uur per week. 

 

Wanneer de deeltijdse arbeidsregeling ook variabel is, is de wekelijkse arbeidsduur vastgelegd op 

minimum een derde van de wekelijkse arbeidsduur van voltijdse werknemers van dezelfde categorie en 

op maximum 38 uur op jaarlijkse basis. 

 

Dagen en dagelijks(e) tijdvakken waarop wordt gewerkt: in het kader van de variabele deeltijdse 

uurroosters kunnen de arbeidsprestaties worden vastgesteld: 

- tijdens de volgende dagen van de week: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

- en tijdens het volgende dagelijkse tijdvak: van 6u00 tot 18u00. 

Bekendmaking van de variabele uurroosters: De variabele deeltijdse uurroosters worden ten minste 

vijf werkdagen vooraf meegedeeld aan de werknemers door middel van een bericht dat schriftelijk moet 

worden vastgesteld en gedateerd door de werkgever. 

Het uurrooster moet in ieder geval, gedateerd en gehandtekend zijn met vermelding van de ingangsdatum 

van het nieuwe uurrooster en voor welke periode deze van toepassing is.  

 

3.3 Werkregimes 

 

De werkregimes van toepassing op de verschillende arbeidsplaatsen zijn de volgende : 

 

- Vast regime met een vaste wekelijkse arbeidsduur op een cyclus van één week. 

Het dagelijks uurrooster kan identiek of verschillend zijn, naargelang de dagen van de week.  

 

- Vast regime met een vaste wekelijkse arbeidsduur en/of van week tot week verschillend en die zich in 

een vaste volgorde herhaalt. 

Het dagelijks uurrooster kan identiek of verschillend zijn, naargelang de dagen van de week.  

 

- Variabel regime met een te respecteren gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op een periode tussen 4 en 

52 weken. 

 

3.4 Pauzes 

 

Het is wel degelijk te verstaan dat de arbeidsduur enkel de gepresteerde uren betreft tijdens dewelke de 

werknemer ter beschikking is van de werkgever en zich niet aan de behoeften van de dienst kan 

onttrekken en niet de duur van aanwezigheid in de onderneming.  De onderbrekingen voor rust             

(maximum 15 min.) en tijd besteed aan de maaltijd (maximum 1 uur) zullen nooit begrepen zijn in de 

berekening van de werkuren; het personeel is op die tijdstippen niet ter beschikking van de werkgever. 

 

3.5 Meerwerk en bijkomende uren 

 

Elk door de werknemer gepresteerd meerwerk/ bijkomend werk in de zin van de wetgeving ter zake of 

door een C.A.O. voorzien moet voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de hiërarchisch 

verantwoordelijke. 

 

Het meerwerk/bijkomend werk geeft, in voorkomend geval, volgens de wettelijke bepalingen van kracht, 

betaald aan 100% en/of een overloon van 50% (van maandag tot vrijdag) van de normale verloning of 

100% (zondag, feestdag of vervangingsdag van een feestdag). 

 

3.6 Zondagwerk 
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De bedienden  die ‘s zondags worden tewerkgesteld in toepassing van de bepalingen betreffende de 

zondagrust, opgenomen in de arbeidswet van 16 maart 1971, hebben recht op inhaalrust, die zal worden 

verleend in de loop van de zes dagen die volgen op deze zondag.  

 

De arbeiders die ‘s zondags worden tewerkgesteld in toepassing van de bepalingen betreffende de 

zondagrust, opgenomen in de arbeidswet van 16 maart 1971, hebben recht op inhaalrust, die zal worden 

verleend in de loop van de dertien weken die volgen op deze zondag.  

 

De inhaalrust zal niet korter zijn dan een halve dag, indien de zondagarbeid vier uren of minder heeft 

geduurd; in dat geval wordt zij verleend ofwel vóór ofwel na 13u en op die dag zal de arbeidsduur niet 

meer dan 5 uren bedragen.  De inhaalrust zal een volledige dag zijn, indien de zondagarbeid meer dan 4 

uur heeft geduurd. 

 

3.7 Rust - verlof 

 

De vakantiedagen dienen genomen te worden overeenkomstig de wetsbepalingen terzake (K.B. van 

30.03.1967). De jaarlijkse vakantiedagen dienen verplicht op hetzelfde tijdstip genomen te worden als 

voorzien bij de klant, waar de werknemer is tewerkgesteld, als deze een collectieve sluiting voorzien heeft 

in zijn onderneming gedurende 1 of meerdere dagen om reden van jaarlijkse vakantie met een maximum 

van twee weken. 

 

 

3.7.1 Wettelijke feestdagen 

 

3.7.1.1  

 

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen voor de deeltijdse werknemers wordt door de 

werkgever het normale loon aan de werknemers uitbetaald voor de volgende 10 feestdagen: 

Nieuwjaar (1 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), O.L. Heer Hemelvaart, 2de 

Pinksterdag, Nationale Feestdag (21 juli), O.L. Vrouw Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 

november), Wapenstilstand (11 november) en Kerstmis (25 december).   

 

Indien één van deze dagen samenvalt met een zondag of een gebruikelijke inactiviteitsdag op de 

werkplaats, wordt deze vervangen door een gewone activiteitsdag. 

In toepassing van art. 8 van de wet van 4 januari 1974 met betrekking tot de feestdagen, zijn de 

vervangingsdagen voor feestdagen die op een zondag of een gewone inactiviteitsdag vallen, deze die 

toegepast worden in de onderneming waar de werknemer zijn vaste arbeidsplaats heeft. 

 

De dagen waarop niet gewerkt wordt ten gevolge van een toekenning van vakantie voor 

gemeenschapsfeestdagen en indien het niet mogelijk is om een werknemer tewerk te stellen op een 

andere site, worden beschouwd als verlofdagen voor het personeel van Sodexo Belgium die een vaste 

arbeidsplaats heeft. 

In de grens van twee weken voorzien in punt 3.7. zijn ook de vervangingsdagen voor feestdagen begrepen. 

 

3.7.1.2  

 

Indien arbeid wordt verricht op een feestdag, voorziet de huidige van kracht zijnde wetgeving dat de 

inhaalrust moet toegekend worden mits naleving van onderstaande richtlijnen: 

 

- de inhaalrust wordt toegekend binnen een periode van 6 weken die volgt op de feestdag ; 

- indien de arbeid 4 uur en langer duurt, zal een volledige dag rust toegekend worden ; 
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- indien de arbeid minder dan 4 uur heeft geduurd, wordt een halve dag inhaalrust toegekend 

vóór of na 13.00 uur; diezelfde dag zal de arbeid beperkt blijven tot maximum 5 uur, 

conform artikel 11 van de wet van 4/1/1974 betreffende de feestdagen ; 

- de inhaalrust wordt op de arbeidstijd genomen ; 

- indien door een schorsing van de overeenkomst de inhaalrust niet kan worden toegekend 

binnen deze periode, zal hij binnen een periode van 6 weken na het einde van deze schorsing 

worden toegekend ; 

- indien een opzeggingstermijn loopt, zal deze inhaalrust worden toegekend voor het einde van 

de opzegging. 

 

3.7.1.3  

 

Ingevolge de huidige van kracht zijnde wetgeving hebben deeltijdse werknemers eveneens recht op 

feestdagen; het volgende onderscheid wordt gemaakt: 

 

A. Tewerkstelling volgens een vast uurrooster 

 

 Indien de arbeid verdeeld is over 5 per week, heeft de werknemer recht op de feestdagen die samenvallen 

met gewone arbeidsdagen en op een vervangingsdag indien de feestdag samenvalt met een zondag of met 

een dag waarop in het 5 dagen stelsel normaal niet wordt gewerkt. 

Deze vervangingsdag moet worden opgenomen op de gewone arbeidsdagen; deze wordt ofwel opgelegd 

aan de ganse onderneming ofwel vrij gekozen door de werknemer ; 

 

 Indien de arbeid verdeeld is over minder dan 5 dagen per week, heeft de werknemer slechts recht op    de 

feestdagen die samenvallen met gewone arbeidsdagen. Hij heeft dus geen recht op een vervangingsdag 

indien de feestdag samenvalt met een zondag of met een dag waarop normaal niet wordt gewerkt behalve 

indien deze vervangingsdag samenvalt met een sluitingsdag die door de onderneming werd vastgesteld 

voor gans het personeel op een dag waarop de werknemer normaal arbeid presteert. 

 

In deze twee veronderstellingen is het loon verschuldigd voor de uren die normaal gepresteerd zouden 

zijn indien deze dag een gewone arbeidsdag geweest zou zijn. 

 

B. Tewerkstelling volgens een veranderlijk uurrooster 

 

Indien de dagen en uren niet op voorhand werden bepaald, heeft de werknemer recht op: 

 

de feestdag met uitbetaling van zijn loon (of vervangingsdagen die in de onderneming werden vastgelegd) 

die samenvallen met een dag waarop normaal arbeidsprestaties gepresteerd hadden moeten worden. Het 

loon wordt berekend op basis van het aantal uren dat normaal in de loop van deze dag gepresteerd zou 

zijn. 

 

een aanvullend loon voor feestdagen die buiten de arbeidsdagen vallen. Dit aanvullend loon moet    

overeenstemmen met het loon dat hij verdiende tijdens de 4 weken die aan de feestdag voorafgaan, 

gedeeld door het aantal dagen waarop hij, tijdens deze periode van 4 weken effectief arbeid presteerde op 

de werkplaats. 

 

3.7.1.4 

 

Een voltijdse werknemer, die werd tewerkgesteld op een feestdag, heeft recht op een inhaalrust; de duur 

hiervan stemt overeen met de duur van de arbeid die op deze feestdag werd gepresteerd. Deze rustdag 

moet worden toegekend op een dag waarop hij normaal tewerkgesteld zou zijn. 

 



 

14 

02/06/2021 

 

3.7.2 Anciënniteitsverlof 

 

Bovenop het wettelijk verlof kent de werkgever aan werknemers die een bepaalde anciënniteit bereikt 

hebben bijkomende betaalde verlofdagen toe, zonder overloon en berekend conform de wetgeving van 

toepassing voor de feestdagen.  

 

Deze dagen, worden toegekend op basis van volgende anciënniteit: 

a) 3 volbrachte jaren: 1 dag; 

b) 5 volbrachte jaren: 2 dagen; 

c) 10 volbrachte jaren: 3 dagen. 

 

Deze anciënniteitsdagen worden niet toegekend aan werknemers die overgenomen zijn in toepassing van 

de CAO 32bis en die gekozen hebben voor het behoud van de verworven extra-legale voordelen bij hun 

vroegere werkgever en die niet van de extralegale voordelen, voorzien door de werkgever, genieten. De 

hierboven voorziene anciënniteitsdagen mogen niet gecumuleerd worden met de verlofdagen toegekend 

door het bevoegde paritair comité voor hetzelfde anciënniteitsjaar. 

 

Voor de arbeiders kunnen deze anciënniteitsdagen in de loop van het jaar opgenomen worden vanaf de 

verjaardag van de anciënniteit. Voor de bedienden kunnen deze anciënniteitsdagen in de loop van het jaar 

opgenomen worden vanaf de verjaardag van de anciënniteit en verplicht in aansluiting op de jaarlijkse 

vakantie. In geen enkel geval zullen de anciënniteitsdagen die niet opgenomen zijn vor 31 december recht 

geven op een compensatievergoeding. Indien, wegens uitzondering,  de anciënniteitsdagen niet 

opgenomen konden worden tijdens het lopende jaar, zullen deze overgedragen anciënniteitsdagen, 

opgenomen moeten worden vóór de wettelijke verlofdagen die betrekking hebben op het jaar dat volgt. 

 

Naast de wettelijke verlofdagen en anciënniteitsdagen zoals hierboven vermeld, hebben de arbeiders en 

bedienden van Sodexo Belgium die afhangen van het paritair comité 111 of 209 die de leeftijd van 50 jaar 

of meer bereikt hebben en die minstens 6 maanden anciënniteit hebben bij de werkgever, ook jaarlijks 

recht op een loopbaanverlofdag volgens de modaliteiten voorzien door de sector van het PC 111 en het 

PC 209. 

 

3.7.3 Klein verlet 

 

De vakantiedagen ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen genoemd “klein verlet” worden 

uitbetaald, voor de gewone werkdagen waarop de werknemer normaal recht had indien hij niet in de 

onmogelijkheid was geweest te werken. Het bewijs van de wettelijke toegelaten afwezigheid moet 

geleverd worden door de werknemer. 

 

Om recht te hebben op dit loon dient de werknemer de hiërarchische overste vooraf te verwittigen van 

zijn/haar afwezigheid en van de reden ervan; indien dit onmogelijk is wordt hij/zij eraan gehouden hem te 

verwittigen in de komende 24 uren. 

 

3.8 Afwijkingen van maximum grenzen die overuren rechtvaardigden 

 

Binnen de wettelijke grenzen en overeenkomstig artikel 26 van de arbeidswet van 16/03/1971,  kan de 

werkgever de werknemers oproepen om te presteren buiten de voorziene uurroosters en zelfs op 

rustdagen, voor zover de uitvoering buiten de gewone werkuren onvermijdelijk is om het hoofd te bieden 

aan een voorgekomen of dreigend ongeval, of vereist door een onvoorziene noodzakelijkheid of om 

beschadiging van grondstoffen of producten te voorkomen. 
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3.9 Thuiswacht 

 
Een thuiswacht is voorzien volgens een beurtrol en is gewoonlijk georganiseerd voor een periode van één 

week. De medewerker van wacht heeft recht op een vergoeding zoals vermeld in bijlage 5 (stand-by 

vergoeding en vertrek-/oproeppremie voor de arbeiders). 

De werknemer die de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, heeft het recht om geen deel meer uit te maken 

van de beurtrol voorzien door de thuiswacht.  

 

 

TITEL IV : LONEN - BEZOLDIGINGEN 

4  

4.1. De lonen  worden vastgesteld in gezamenlijk overleg en/of overeenkomstig de door de bevoegde 

paritaire comités vastgestelde barema’s. De lonen worden berekend per uur, per dag, per maand 

enz… naargelang de gevallen en de bijzondere overeenkomsten. 

De berekening en controle van het werk teneinde het loon te kunnen bepalen, wordt geval per geval 

bepaald volgens de arbeidsplaats. 

 

4.2. De betaling van het loon gebeurt uitsluitend in giraal geld.  Loonbeslag of loonsafstand worden 

echter uitgevoerd op basis van de voorwaarden en grenzen die werden voorzien door de wet van 

12/04/1965 en door het gerechtelijk wetboek. 

 

4.3. Voor het arbeiderspersoneel wordt het voorschot de 4de werkdag betaald volgend op de 15de en 

bedraagt 80 % van het brutoloon voor de effectieve prestaties van de 1ste tot de 15de.  Het saldo 

wordt betaald de 5de werkdag van de maand die volgt. 

 

Voor het bediendepersoneel geschiedt de betaling de 28ste van iedere maand of de werkdag 

voorafgaand aan de 28ste indien deze op een feestdag of tijdens een weekend valt.  

 

Onder betaling wordt de betalingsopdracht naar de bank toe vanuit de maatschappij verstaan.  Onder 

werkdag verstaat men alle kalenderdagen uitgezonderd zaterdag, zondag en feestdagen. 

 

4.4. Op het loon van de werknemer kunnen uitsluitend volgende inhoudingen worden berekend: 

 

1° inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale 

zekerheid en in toepassing van bijzondere of collectieve overeenkomsten inzake 

aanvullend voordeel van de sociale zekerheid. 

2° In geval van schade berokkend aan het bedrijf door de werknemer kunnen uitkeringen of 

schadevergoedingen hem verhaald worden in geval van kwade trouw, zware fout of lichte 

fout met gewoonlijk karakter; 

 De uitkeringen of schadevergoedingen verschuldigd in toepassing van bovenvermelde 

alinea worden in onderling overleg tussen de partijen of door uitspaak van de rechter 

bepaald. 

3° voorschotten in geld uitbetaald door de werkgever.  De maximale inhouding mag 1/5 (20 

%) van de netto bezoldiging per uitbetaling niet overschrijden (art. 23 van de wet van 

12/04/1965 betreffende de bescherming van het loon). 

 

De sociale en fiscale inhoudingen worden vastgesteld door de wetgeving inzake. 

 

De werknemer verbindt zich ertoe om iedere som die hem per vergissing werd toegekend, binnen de 

kortst mogelijke termijn terug te betalen, na schriftelijk bewijs van de werkgever. 

 

De werknemers kunnen de individuele rekeningen raadplegen en vragen stellen aan hun 

loonbeheerder voor zover zij voorafgaandelijk een afspraak hebben gemaakt. 
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4.5. De tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten gebeurt overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen en reglementeringen terzake.  De betaling gebeurt op hetzelfde tijdstip als de betaling van 

het saldo van het loon van de maand waarop deze verplaatsingskosten betrekking hebben. 

 

4.6. Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt zal het resterende loon worden uitbetaald bij de 

eerstkomende einde maand loonsafrekening die het einde van de arbeidsovereenkomst volgt.  

 

4.7. De werknemer bezorgt de werkgever  alle documenten die nodig zijn voor het toepassen van de 

sociale en fiscale wetgeving alsook voor het voldoen aan alle administratieve en wettelijke 

formaliteiten. Elke adreswijziging, verandering van burgerlijke staat of wijziging van de personen 

ten laste moet onmiddellijk schriftelijk gemeld worden aan de loonbeheerder. 

 

 

4.8. Gelijk loon voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. 

 

C.A.O. nr 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke 

werknemers - K.B. van 09.12.1975, B.S. 25.12.1975, gewijzigd door de C.A.O. nr. 25bis van 19 

december 2001 en nr. 25ter van 9 juli 2008 (zie bijlage 1). 

 

 

TITEL V : BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

5.1.  Modaliteiten van de kennisgeving 

 

In het geval van een ontslag met prestatie van een opzeggingsperiode moet de kennisgeving van 

deze opzeggingsperiode verplicht gebeuren oftewel per aangetekend schrijven oftewel via een 

gerechtsdeurwaardersexploot. 

 

In het geval van een ontslag door de werknemer kan de kennisgeving van de opzeggingsperiode 

gebeuren oftewel door een betekening van hand tot hand, oftewel per aangetekend schrijven oftewel 

via een gerechtsdeurwaardersexploot. 

 

De kennisgeving van de opzeggingstermijn per aangetekend schrijven wordt als ontvangen 

beschouwd op de 3de werkdag volgend op de datum van verzending. De opzeggingstermijn hierin 

vermeld kan ten vroegste beginnen op de dag na deze 3de werkdag. 

De opzeggingstermijn betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot kan ten vroegste de dag na de 

betekening aanvangen. 

 

De opzeggingstermijnen nemen aanvang op de maandag volgend op de dag waarop de 

opzeggingsbrief als ontvangen wordt beschouwd. 

 

5.2.  Beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk  

 

De arbeidsovereenkomst die gesloten werd voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven 

werk loopt automatisch ten einde op de datum die werd vastgesteld of op het ogenblik dat het 

overeengekomen werk is afgewerkt, onverminderd de afwijkingen waarin met name voorzien wordt 

door de artikelen 37/5 en 130 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.  

 

Wordt de overeenkomst beëindigd vooraleer deze termijn is bereikt of vooraleer het 

overeengekomen werk werd beëindigd en zonder dringende reden, dan is een vergoeding 

verschuldigd, die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van die 

termijn, zonder echter meer te mogen bedragen dan het dubbel van het loon dat betaald had moeten 

worden indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten (zie art. 5.3. hieronder). 

Werd de arbeidsovereenkomst echter, vanaf 1 januari 2014, voor een bepaalde tijd of voor een 

duidelijk omschreven werk aangegaan, dan kunnen de twee partijen ze beëindigen zonder dringende 
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reden en tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd met een maximum van 6 maanden, 

mits de opzeggingstermijnen worden nageleefd zoals bepaald door artikel 37/2 van de 

Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (zie eveneens tabel 1 hieronder). 

 

In geval van een gerechtvaardigde opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of 

voor een duidelijk omschreven werk, kan de mogelijkheid van opzegging slechts worden toegepast 

op de eerste overeenkomst die de partijen hebben gesloten. 

 

5.3. Beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde duur  

 

De opzeggingstermijnen worden als volgt vastgesteld, onverminderd de specificiteiten voorzien in 

de artikelen 37/5, 37/6, 37/7 en 37/11 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.  

 

5.3.1. Opzeggingstermijnen voor bedienden en arbeiders waarvan de uitvoering van de 

overeenkomst aanving vanaf 1 januari 2014 

 

De arbeidsovereenkomst voor bedienden of arbeiders die gesloten werd voor onbepaalde tijd en 

waarvan de uitvoering aanving vanaf 1 januari 2014, moet beëindigd worden mits het naleven van 

de opzeggingstermijnen bepaald door artikel 37/2, § 1 en § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet 

van 3 juli 1978 (zie onderstaande tabel 1),  

 

TABEL 1 

 

Anciënniteit (1) 
Duur van de opzeggingstermijn na te leven door 

de werkgever  de werknemer  

Van 0 tot minder dan 3 maanden 1 week 1 week 

Van 3 maanden tot minder dan 4 maanden 3 weken 2 weken 

Van 4 maanden tot minder dan 5 maanden 4 weken 2 weken 

Van 5 maanden tot minder dan 6 maanden 5 weken 2 weken 

Van 6 maanden tot minder dan 9 maanden 6 weken 3 weken 

Van 9 maanden tot minder dan 12 maanden 7 weken 3 weken 

Van 12 maanden tot minder dan 15 maanden 8 weken 4 weken 

Van 15 maanden tot minder dan 18 maanden 9 weken 4 weken 

Van 18 maanden tot minder dan 21 maanden 10 weken 5 weken 

Van 21 maanden tot minder dan 24 maanden 11 weken 5 weken 

Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar 12 weken 6 weken 

Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar 13 weken 6 weken 

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar 15 weken 7 weken 

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar 18 weken 9 weken 

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar 21 weken 10 weken 

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar 24 weken 12 weken 

Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar 27 weken 13 weken 

Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar 30 weken 13 weken 

Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar 33 weken 13 weken 

Van 11 jaar tot minder dan 12 jaar 36 weken 13 weken 

Van 12 jaar tot minder dan 13 jaar 39 weken 13 weken 

Van 13 jaar tot minder dan 14 jaar 42 weken 13 weken 

Van 14 jaar tot minder dan 15 jaar 45 weken 13 weken 

Van 15 jaar tot minder dan 16 jaar 48 weken 13 weken 

Van 16 jaar tot minder dan 17 jaar 51 weken 13 weken 

Van 17 jaar tot minder dan 18 jaar 54 weken 13 weken 

Van 18 jaar tot minder dan 19 jaar 57 weken 13 weken 

Van 19 jaar tot minder dan 20 jaar 60 weken 13 weken 

Van 20 jaar tot minder dan 21 jaar 62 weken 13 weken 

Van 21 jaar tot minder dan 22 jaar 63 weken 13 weken 

Van 22 jaar tot minder dan 23 jaar 64 weken 13 weken 

Van 23 jaar tot minder dan 24 jaar 65 weken 13 weken 
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Van 24 jaar tot minder dan 25 jaar 66 weken 13 weken 

Van 25 jaar tot minder dan 26 jaar 67 weken 13 weken 

Van 26 jaar tot minder dan 27 jaar 68 weken 13 weken 

Van 27 jaar tot minder dan 28 jaar 69 weken 13 weken 

Van 28 jaar tot minder dan 29 jaar 70 weken 13 weken 

Van 29 jaar tot minder dan 30 jaar 71 weken (2) 13 weken 

(1) Het begrip anciënniteit wordt beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (art. 37/4). 
 

(2) Vanaf 21 jaar anciënniteit, 62 weken + 1 bijkomende week per begonnen jaar anciënniteit na het 20ste jaar 

 

5.3.2. Opzeggingstermijnen voor bedienden waarvan de uitvoering van de overeenkomst 

aanving vóór 1 januari 2014 

 

De arbeidsovereenkomst voor bedienden die gesloten werd voor onbepaalde tijd en waarvan de 

uitvoering aanving vóór 1 januari 2014, moet beëindigd worden mits naleving van de 

opzeggingstermijnen bepaald door de artikelen 67 tot 69 van de wet van 26 december 2013 

betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de 

opzeggingstermijnen en de carensdag alsook de begeleidende maatregelen (zie tabel 2 hieronder).  

  

Die opzeggingstermijnen worden vastgesteld door twee termijnen op te tellen (fase 1 en fase 2), 

namelijk: 

 

1°. fase 1: de termijn die berekend wordt in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit 

verworven op 31 december 2013 en als volgt vastgesteld: 
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TABEL 2 

Bruto Jaarloon op  

31 december 2013 

Duur van de opzeggingstermijn na te leven door 

de werkgever de bediende 

Bediende met een brutoloon van € 32.254 of 

minder 

3 maanden per begonnen 

schijf van 5 jaar 

anciënniteit  

1,5 maand  per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit 

Met een maximum van 3 maanden 

Bediende met brutoloon tussen meer dan  

€ 32.254 en € 64.508 

1 maand per begonnen 

jaar anciënniteit met een 
minimum van 3 

maanden 

1,5 maand  per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit 

Met een maximum van 4,5 maanden 

Bediende met een brutoloon hoger dan € 

64.508 

1 maand per begonnen 

jaar anciënniteit met een 
minimum van 3 

maanden 

1,5 maand  per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit 

Met een maximum van 6 maanden 

 

Het begrip anciënniteit wordt beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (art. 37/4). 

 

2°. Fase 2: de termijn die berekend wordt in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit 

verworven vanaf 1 januari 2014 en vastgesteld volgens de hierboven vermelde tabel 1.  

Het resultaat van fase 1 en fase 2 dient opgeteld te worden. Echter, in geval van ontslag door een 

bediende waarvan de uitvoering van de overeenkomst aanving vóór 1 januari 2014, zijn bepaalde 

bijzonderheden van toepassing: 

 

Voor de bedienden met een bruto jaarloon op 31/12/2013 ≤ 32.254 EUR: 

 

- Oftewel is het resultaat van fase 1 lager dan 3 maanden dan moet fase 2 berekend worden maar de 

som van fase 1 en fase 2 mag geen 13 weken overschrijden; 

- Oftewel is het resultaat van fase 1 gelijk aan 3 maanden, dan moet fase 2 noch berekend, noch 

bijgeteld worden. 

 

Voor de bedienden met een bruto jaarloon op 31/12/2013 > 32.254 EUR ≤ 64.508 EUR: 

 

- oftewel is het resultaat van fase 1 lager dan 4,5 maanden dan moet fase 2 berekend worden maar de 

som van fase 1 en fase 2 mag geen 13 weken overschrijden; 
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-  oftewel is het resultaat van fase 1 gelijk aan 4,5 maanden, dan moet fase 2 noch berekend, noch 

bijgeteld worden. 

 

Voor de bedienden met een bruto jaarloon op 31/12/2013 > 64.508 EUR: 

 

- oftewel is het resultaat van fase 1 lager dan 6 maanden dan moet fase 2 berekend worden maar de 

som van fase 1 en fase 2 mag geen 13 weken overschrijden; 

- oftewel is het resultaat van fase 1 gelijk aan 6 maanden, dan moet fase 2 noch berekend, noch 

bijgeteld worden. 

 

5.3.3  Opzeggingstermijnen voor arbeiders waarvan de uitvoering van de overeenkomst 

aanving vóór 1 januari 2014  

  

De arbeidsovereenkomst voor arbeiders die gesloten werd voor onbepaalde tijd en waarvan de 

uitvoering aanving vóór 1 januari 2014 kan beëindigd worden mits naleving van de 

opzeggingstermijnen bepaald door de artikelen 67 tot 69 van de wet van 26 december 2013 

(betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de 

opzeggingstermijnen en de carenzdag en de begeleidende maatregelen). 

 

Die opzeggingstermijnen worden vastgesteld door twee termijnen op te tellen, namelijk: 

 

1°. de termijn die berekend wordt in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven 

op 31 december 2013 en als volgt vastgesteld:  

▪ TABEL 3 

 

Anciënniteit (1) 
Duur van de opzeggingstermijn na te leven door 

de werkgever de arbeider 

Van 1 jaar tot minder dan 5 jaar 42  kalenderdagen 14 kalenderdagen 

Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar 49  kalenderdagen 14 kalenderdagen 

Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar 84  kalenderdagen 28 kalenderdagen 

Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar 112  kalenderdagen 28 kalenderdagen 

Van 20 jaar tot minder dan 25 jaar 154  kalenderdagen 42  kalenderdagen 

Meer dan 25 jaar 196  kalenderdagen 42  kalenderdagen 

(1) Het begrip anciënniteit wordt beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (art. 37/4).   

 

2°. de termijn die berekend wordt in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit verworven 

vanaf 1 januari 2014 (zie tabel 1 hiervoor). 

 

5.3.4. Tegenopzeg 

De werknemer waaraan de werkgever een opzegging ter kennis heeft gebracht, kan wanneer hij 

een andere dienstbetrekking heeft gevonden, de overeenkomst beëindigen mits een verkorte 

opzeggingstermijn bepaald door artikel 37/2, § 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 

1978. 

Anciënniteit  Duur van de tegenopzegging  

Van 0 tot minder dan 3 maanden 1 week 

Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden 2 weken 

Van 6 maanden tot minder dan 1 jaar 3 weken 

1 jaar en meer 4 weken 
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5.3.5.  Pensioen en stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)  

 

Specifieke opzeggingstermijnen zijn van toepassing in het geval van pensioen en in het geval van 

het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in geval van ontslag door de werkgever conform 

de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 

5.4. Procedure in geval van ontslag  
 

In geval van ontslag van een werknemer door de werkgever van meer dan 6 maanden 

anciënniteit, zal de werkgever minstens één professionele tekortkoming via voorafgaandelijke een 

schriftelijke nota betekend hebben. 

 

De onderhavige bepalingen zijn niet van toepassing voor de werknemers waarvoor door de 

wetgeving een speciale procedure is opgelegd in geval van ontslag door de werkgever, noch voor 

ontslag wegens dringende redenen of tijdens de eerste 6 maanden dienst. 

 

5.5.  Verbreking arbeidscontract om dringende redenen 
 

Het bestaan van een zware fout zal in principe a posteriori aan de soevereine waardering van de 

arbeidsrechtsbanken gelaten worden indien de werknemer het ontslag wegens zware fout betwist.  

 

De werknemer stelt zich, bijvoorbeeld, bloot aan het onmiddellijk ontslag zonder opzegtermijn noch 

vergoeding in geval van dringende redenen, onder andere: 

 

a) wanneer de vertegenwoordiger van de werkgever opzettelijk personeel in economische 

werkloosheid zet, terwijl het motief van de economische werkloosheid niet strookt met de 

werkelijkheid of niet bestaat. 

b) wanneer hij zaken ontvreemdt (geld inbegrepen) die hem niet toebehoren en wanneer hij om 

het even welk pak meeneemt met materiaal, gereedschap, voedsel, restjes, afval of 

bureaumateriaal en dat de diefstal heeft plaatsgevonden.  

c) wanneer hij de werkgever bedriegt door valsheid in geschrifte, door het verschaffen van valse 

getuigschriften of valse aanbevelingen. 

d) wanneer hij zich niet op het werk aanmeldt en zijn afwezigheid niet rechtvaardigt of de 

medische attesten niet aflevert zoals voorzien in huidig arbeidsreglement behalve in geval van 

overmacht. 

e) elk misbruik of poging tot fraude met betrekking tot het registreren van de gepresteerde 

werkuren of die van een andere werknemer, bijvoorbeeld: 

- wanneer hij een aankomstuur, een pauze of vertrekuur vermeldt dat niet overeenstemt met 

de werkelijkheid;  

- wanneer hij kilometers ingeeft die niet overeenstemmen met werkelijk gepresteerde 

kilometers; 

- bij laattijdig aankomen of afwezigheid laat de werknemer een andere werknemer voor hem 

prikken of het uur van aankomst of vertrek noteren in het dagelijkse prestatieboek; 

- wanneer hij prikt voor een andere werknemer of het begin- en/of einduur van een andere 

werknemer die niet aanwezig is op de site, noteert in het dagelijkse prestatieboek. 

f) wanneer hij, onder welke vorm dan ook, commissielonen of waardevolle geschenken krijgt 

van de leveranciers van de onderneming. 

g) wanneer hij wegens een reden van schorsing van de arbeidsovereenkomst afwezig is en ergens 

anders tewerkgesteld is voor dezelfde type activiteit dan diegene uitgevoerd door de 

werknemer in het bedrijf, onder welke vorm dan ook. Onder schorsing van de 

arbeidsovereenkomst dient men te verstaan de afwezigheden voor ziekte en ongeval. 

h) indien hij, ondanks een schriftelijke verwittiging, verder blijft roken (inclusief elektronische 

sigaretten) in de lokalen waar dit wettelijk verboden is. 
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i) wanneer hij de geheimen of bereidingsprocedures of andere inlichtingen van de onderneming 

verspreidt of voor zichzelf gebruikt.  Hetzelfde geldt wanneer hij oneerlijke concurrentie 

pleegt of eraan deelneemt. 

j) wanneer hij doelbewust de instructies en procedures inzake hygiëne, voedselveiligheid en 

veiligheid op het werk niet volgt. 

k) wanneer hij door zijn gevaarlijk en kwaadwillig gedrag of zijn doelbewuste houding, de 

gezondheid of veiligheid van de werknemers en/of derden en/of de onderneming van de klant 

en/of van Sodexo Belgium in het gevaar brengt of elke andere onderneming van de Groep 

SODEXO 

l) wanneer hij goederen, stukken, materiaal aankoopt voor eigen rekening ten laste van 

SODEXO. 

m) wanneer hij materiaal van de klant voor eigen rekening gebruikt, en voor dewelke de klant niet 

zijn voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord heeft gegeven, en dit zowel tijdens als buiten de 

werkuren. Bij schriftelijk akkoord van de klant zal de werknemer te allen tijde het 

uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van de klant moeten kunnen bewijzen. 

n) wanneer hij het materiaal van de werkgever  gebruikt voor eigen rekening en voor dewelke 

Sodexo Belgium niet zijn voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord heeft gegeven en dit zowel 

tijdens als buiten de werkuren. 

o) wanneer hij de instructies met betrekking tot het gebruik van de elektronische 

communicatiegegevens in netwerk zoals voorzien in bijlage 2 van huidig arbeidsreglement niet 

respecteert. 

p) Elke daad van geweld of fysieke agressie die de fysieke integriteit van de persoon in gedrang 

brengt, bedreigingen of zware letsels, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag ten opzichte 

van een collega of elk ander persoon met wie hij omgaat in het kader van zijn tewerkstelling. 

q) Het pertinent weigeren van een deelname aan de medische controle. 

r) wanneer hij de bepalingen van de Car Policy niet respecteert. 

s) wanneer de werknemer openbaar of via de sociale media schade veroorzaakt aan het imago 

van Sodexo. 

t) wanneer de werknemer de inhoud vrijgeeft van vertrouwelijke informatie waarvan hij kennis 

heeft of in kennis wordt gesteld.  

u) wanneer de werknemer zich niet op zijn werkpost meldt of zijn werkpost verlaat zonder 

geldige reden en zonder van zijn hiërarchie hierover voorafgaandelijk geïnformeerd te hebben. 

 

Het gaat echter niet om een alomvattende lijst. 

 

 

TITEL VI: PROCEDURE VOOR HET GEBRUIKEN VAN ELEKTRONISCHE NETWERK 

COMMUNICATIEGEGEVENS 

 

De regels met betrekking tot het gebruik van elektronische netwerk communicatiegegevens zoals  

e-mail, toegang tot het internet,… worden behandeld in bijlage 2 aan huidig arbeidsreglement.  Deze 

bijlage maakt integraal deel uit van het huidig arbeidsreglement. 

 

 

TITEL VII : ZORGEN BIJ ONGEVAL 

 

7.1. Een verbanddoos voor eerste zorgen wordt ter beschikking van het personeel gehouden in 

overeenstemming met de CODEX over het welzijn op het werk.  Ze bevindt zich op de 

maatschappelijke zetel en in de utilitaire voertuigen. 

 

7.2. Elke werknemer die zich gekwetst heeft, hoe licht het ook moge zijn, moet zich laten verzorgen 

door de persoon die aangesteld is hetzij door de verantwoordelijke van de werkplaats, hetzij door 

de klant. 
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TITEL VIII : VOORSCHRIFTEN INZAKE GEZONDHEID, VEILIGHEID EN HYGIENE 

 
 

8.1. Het personeel onderworpen aan de gezondheidscontrole is verplicht deel te nemen aan een 

periodieke gezondheidsbeoordeling die  om de drie jaar  plaatsvindt tenzij uit de risicoanalyse 

blijkt dat voor sommige functies een jaarlijkse beoordeling nodig is. 

 

8.2. Het personeel dient nauwgezet de politiek en procedures van toepassing binnen de onderneming 

met betrekking tot hygiëne, voedselveiligheid en veiligheid op het werk te respecteren. 

De werknemer heeft de plicht om de individuele en collectieve beschermings- en 

veiligheidsuitrusting die ter beschikking is gesteld te gebruiken. 

 

8.3. De werknemer die in de onderneming een voorwerp vindt dat vergeten of verloren werd, wordt 

eraan gehouden dit onmiddellijk af te geven aan de hiërarchische overste. 

 

8.4. Iedere klacht met betrekking tot veiligheid en hygiëne van het personeel moet gericht zijn aan de 

hiërarchische overste, die rekenschap zal geven aan de directie, of eventueel bij de directie zelf, 

zonder dat dit initiatief later nadeel kan berokkenen aan de betrokken persoon. 

 

Onafhankelijk van hetgeen voorafgaat, heeft iedere werknemer het recht zich te wenden tot een 

syndicaal afgevaardigde zonder dat dit initiatief hem later nadeel kan berokkenen. 

 

8.5. Krachtens art. III.1-48§4van de Codex over het Welzijn op het werk is het de werknemers 

verboden kledingstukken of toiletartikelen elders achter te laten dan in de ter beschikking 

gestelde kleedkamers; 

 

Krachtens art. III.1.3-55 van de Codex over het Welzijn op het werk moeten de werknemers: 

 

a) de wasgelegenheden gebruiken en de nodige toiletzorgen nemen, namelijk vóór de maaltijden 

en vóór en na hun dagtaak. 

 

b) een stortbad of bad te nemen na hun dagtaak wanneer sanitaire uitrustingen zoals stortbaden 

en badkuipen ter beschikking zijn. 

 

Het is hun verboden de sanitaire voorzieningen of bijhorigheden te bevuilen,  

beschadigen, of er verkwistingen te doen. 

 

8.6. De werkgever en/of de hiërarchische overste zullen het nodige doen bij de klant om de goede 

staat van het materiaal ter beschikking van het personeel te verzekeren en indien nodig de 

opheffing of de buitengebruikstelling te verzekeren in het geval van defect materiaal. 

 

8.7. Bovendien moet iedere werknemer overeenkomstig art. 6 van de wet van 4/8/1996 betreffende 

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 

(B.S. 18/09/1996) in zijn doen en laten tijdens de arbeid, overeenkomstig zijn opleiding en de 

door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en 

gezondheid en die van de andere betrokken personen. 

 

Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de werkgever 

gegeven instructies: 

 

a) op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke 

stoffen, vervoermiddelen en andere middelen. 
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b) op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen welke hun ter 

beschikking zijn gesteld en die, na gebruik, weer opbergen. 

 

c) de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, 

installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en 

dergelijke veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier gebruiken. 

 

d) de werkgever en de interne dienst preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de 

hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze 

een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich meebrengt, 

alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen. 

 

e) bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst preventie en bescherming op het 

werk zolang dat nodig is, om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle 

verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de werknemers tijdens de 

uitvoering van hun werk zijn opgelegd. 

 

f) bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst preventie en bescherming op het 

werk zolang dat nodig is, om de werkgever in staat te stellen ervoor te zorgen dat het 

arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de 

veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein. 

 

g) op een positieve wijze bijdragen tot de preventiepolitiek, van toepassing ter bescherming van 

de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, zich 

onthouden van elke daad van geweld of pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 

en zich onthouden van elk misbruik tot aanvraag van psychosociale interventie. 

 

Het is wel te verstaan dat hetgeen voorafgaat uitsluitend de preventie van de veiligheid en de 

gezondheid van de werknemers tot doel heeft, zoals voorzien in de Codex . 

 

 

TITEL IX : GEBRUIK GSM/SMARTPHONE/TABLET 

Het beperkt privégebruik van de GSM/smartphone/tablet wordt getolereerd tijdens de arbeidsuren 

voor zover dit de goede werking van de dienst niet in gedrang brengt. 

  

TITEL X : VERBODSBEPALINGEN 

10.1. Het is verboden zonder toestemming van de werkgever drukwerken of allerlei berichten uit te 

hangen of uit te delen, vergaderingen te houden, propaganda te maken, steungeld te ontvangen, 

geld in te zamelen of voorwerpen te verkopen in de uitbating.  Dit betreft niet de normale 

uitoefening van het syndicaal mandaat. 

 

10.2. Het is verboden te roken in de lokalen van het bedrijf of bij de klant elders dan in de plaatsen hier 

specifiek voor voorzien wetende dat de rookpauzes niet als arbeidstijd beschouwd worden en dat 

ze het goede verloop van de diensten niet in gedrang oen brengen. 

 

TITEL XI : GEOLOCATIE 

11.1 Beginselen 

 

De werkgever behoudt zich het recht toe om op bepaalde dienstvoertuigen, die ter beschikking worden 

gesteld van de werknemers een traceersysteem te installeren teneinde de voertuigen geografisch te kunnen 

lokaliseren met het oog op de verbetering van de interventies die een snelle en efficiënte aanpak vereisen. 
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11.2  Finaliteit van de geolocatie 

 

Het traceersysteem laat de werkgever toe bepaalde gegevens te verkrijgen zoals de afgelegde route door 

het voertuig, de opstart- en stoptijden van een voertuig, het aantal afgelegde kilometers et de standplaats 

van het voertuig. 

 

De finaliteiten van het gebruik van het geolocatiesysteem zijn de volgende:  

 

- de geografische lokalisatie van de voertuigen kennen in geval van noodzaak tot interventie 

teneinde de interventies zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen (dichtstbijzijnde 

voertuig opsturen, enz.); 

- bevorderen van de communicatie en vergemakkelijken van het contact tussen werknemers;  

- de organisatie van verplaatsingen en interventies verbeteren; 

- versterken van de veiligheid en vergemakkelijken van het opsporen van het voertuig in geval 

van diefstal; 

- de onderhouden en vervangingen van voertuigen optimaliseren; 

- de geregistreerde uren vergelijken met de gepresteerde uren die door de werknemer zijn 

doorgegeven; 

- de duur van het traject en het aantal afgelegde kilometers controleren; 

- de administratie van de onderneming optimaliseren: controleren van de factuur die moet 

opgesteld worden voor de klant.  

 

11.3 Verwerking van de gegevens 

 

De gegevens van de geolocatie worden in principe 6 maanden bewaard, of zolang nodig is voor de 

diensten van de werkgever in het kader van de genoemde finaliteit. Deze beperking in de tijd is niet van 

toepassing indien een geregistreerde klacht is neergelegd en de gegevens kunnen bijdragen als bewijs bij 

de vaststelling van een inbreuk, een fout of een schade geleden door de werkgever. In dat geval worden 

de gegevens bijgehouden zo lang als nodig. 

 

Het kan echter wel gebeuren dat wanneer de gegevens voor de in dit artikel omschreven doeleinden 

worden gebruikt, er hierbij aanwijzingen aan het licht komen dat de werknemer bepaalde verplichtingen 

niet nakomt.  

De werkgever mag, ten gevolge van de informatie verzameld door het traceersysteem, de nodige 

maatregelen nemen om een einde te stellen aan het misbruik van het voertuig, zelfs aan de samenwerking.   

 

 

11.4   Gebruik dienstvoertuigen 

 

De werknemer werd geïnformeerd dat hij de ter beschikking gestelde functievoertuigen mag gebruiken 

volgens de gebruiksregels zoals voorzien binnen de onderneming. De nietnaleving van deze 

gebruiksregels of bij enige vorm van inbreuk tegen de instructies van de onderneming, die eventueel 

opgesteld werden mbt het gebruik van de geolocatie, evenals alle manipulaties van het geolocatiesysteem, 

kunnen leiden tot het nemen van maatregelen door de werkgever, en dit met inbegrip van sancties zoals 

voorzien in het arbeidsreglement. 



 

26 

02/06/2021 

11.5 Recht op toegang tot informatie 

 

De bewaarde gegevens kunnen geconsulteerd worden door de werkgever en door haar 

vertegenwoordigers. lndien de situatie dit vereist, kunnen de gegevens doorgegeven worden aan de 

publieke autoriteiten of door de rechtbank gebruikt worden. 

 

Overeenkomstig het Human Resources-beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens van de 

medewerkers van Sodexo, mag de werknemer toegang vragen tot de gegevens die hem aanbelangen door 

zich te richten tot de Verantwoordelijke Human Resources en waar nodig ze te laten rectifiëren door een 

e-mail te sturen naar dataprivacy.oss.be@sodexo.com. 

 

 

TITEL XII : VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMERS EN VERWITTIGINGEN / 

SANCTIES 

 

 
 

12.1 Verplichtingen 

 

De werknemer heeft de verplichting zijn werk zorgvuldig, eerlijk en weloverwogen binnen de tijd, op de 

plaats en binnen de afgesproken voorwaarden uit te voeren. De werknemer heeft de verplichting het 

dagelijkse prestatieboek, aanwezig op de site, op correcte wijze in te vullen of eender welk ander systeem 

ingevoerd door de werkgever . 

 

De werknemer moet in overeenkomst met de opdrachten en instructies handelen die hem door de 

werkgever, zijn aangestelde of gevolmachtigde zijn gegeven met het oog op de uitvoering van de 

arbeidsverbinding.  

 

De werknemer zal ervoor zorgen dat, in voorkomend geval, hij een kopie van zijn geldige arbeids- en 

verblijfsvergunning overhandigt aan zijn werkgever en het bewijs van hun verlengingen. In geval van 

niet-naleving van deze verplichting stelt de werknemer zich bloot aan een ontslag. 

 

De werknemer heeft tot plicht de werkinstrumenten, materiaal of andere (beroepskledij, sleutels, 

toegangsbadge,…) in goede staat (rekening houdend met normale slijtage) terug te geven in geval van een 

einde van de arbeidsovereenkomst. 

      

De werknemers leven op strikte en onvoorwaardelijke wijze de voorschriften van toepassing in de 

onderneming betreffende de arbeidskledij na. De werknemers die een functie uitoefenen waarvoor het 

dragen van een uniform vereist wordt, zullen de kledij dragen die hen ter beschikking gesteld wordt door 

de werkgever of de klant. Dit uniform mag enkel gedragen worden tijdens de werkuren alsook op weg 

naar de werkplek. Het is verboden voor de werknemers om tijdens de arbeidsuren tekens te dragen die 

een politieke, filosofische of religieuze overtuiging uitdrukken en / of deel te nemen aan welk ritueel dan 

ook dat hieraan verbonden is. 

 

De toegang tot bepaalde arbeidsplaatsen/klanten is mogelijkerwijze onderhavig aan de voorafgaandelijke 

toestemming van de klant. Bij intrekking van deze toestemming onderzoekt de werkgever de 

mogelijkheden om de werknemer te herklasseren op een andere site maar behoudt zich te allen tijde het 

recht om op basis van de aangehaalde redenen voor deze verwijdering, de arbeidsovereenkomst te 

beëindigen. 

 

Elke werknemer die een firmawagen gebruikt, is gehouden de Car Policy te respecteren en dit voertuig te 

onderhouden en te besturen als een goede huisvader. Elke boete opgelegd ingevolge een 

verkeersovertreding is ten laste van de werknemer persoonlijk. In geval van intrekking van het rijbewijs, 

moet de werknemer onmiddellijk zijn hiërarchische overste hierover informeren. 

 

mailto:dataprivacy.oss.be@sodexo.com
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12.2.      Sancties 

 

Het verzuimen van de verplichtingen van de arbeidsovereenkomst en/of van het huidig arbeidsreglement 

door de werknemer kan aanleiding geven tot de volgende sancties : 

 

• een of meerdere nota’s, 

• een of meerdere mondelinge of schriftelijke verwittigingen, 

• de tijdelijke buitendienststelling(en) gedurende één of meerdere dagen zonder loon of 

vergoeding, met een maximum van 3 dagen, 

• overplaatsing(en) naar een andere plaats van tewerkstelling. 

• ontslag mits betaling van een opzeggingsvergoeding, 

• ontslag mits prestatie van een opzeggingstermijn, 

• ontslag om dringende reden zonder opzegging noch vergoeding, 

 

Werknemers die een klacht of opmerking willen formuleren met betrekking tot een verwittiging en/of 

sanctie of die een verwittiging en/of sanctie betwisten, kunnen zich laten bijstaan door de syndicale 

afvaardiging. 

 

 

TITEL XIII : AFWEZIGHEID – ZIEKTE – ONGEVAL – MOEDERSCHAPSVERLOF 

13.1      Bij afwezigheid moet de werknemer: 

 

Dezelfde dag met alle mogelijke middelen, zo snel mogelijk en ten laatste voor de opstart van zijn 

prestaties,  de hiërarchische overste of de dispatching op de hoogte brengen of laten brengen.  

 

Bij afwezigheid in geval van ziekte of ongeval (buiten een arbeidsongeval) moet de werknemer 

eveneens: 

 

1° Binnen de twee werkdagen een origineel medisch attest van arbeidsongeschiktheid, 

volledig ingevuld, naar de maatschappelijke zetel van de onderneming, Pleinlaan 15  te 1050 

Brussel ter attentie van de loondienst verzenden of overhandigen (bij verzending per post geldt de 

postdatum als bewijs). 

 

Ter informatie moet dit attest de volgende gegevens bevatten : 

 

- de vermelding of het gaat over een eerste attest, een verlenging of een herval; 

- de datum waarop het medisch attest werd afgeleverd; 

- de begindatum van de arbeidsongeschiktheid; 

- de einddatum van de arbeidsongeschiktheid; 

- de vermelding of het al dan niet is toegelaten om de woonst te verlaten; 

- de naam en het adres van de behandelende geneesheer; 

- de handtekening en de stempel van deze geneesheer. 

 

De medewerkers (of een persoon aangeduid door hen) die hun medisch attest van 

arbeidsongeschiktheid tijdens de werkuren zelf komen afgeven op de sociale zetel, zullen een 

ontvangstbewijs overhandigd krijgen van Payroll. Dit bewijs zal de kopie van het medisch attest 

van arbeidsongeschiktheid zijn met de vermelding «voor ontvangst » gevolgd door de datum en 

handtekening van een lid van Payroll.    

 

Indien het medisch attest niet tijdig werd overhandigd of opgestuurd (behalve bij overmacht), 

heeft de werknemer geen recht op het gewaarborgd loon voor alle dagen arbeidsongeschiktheid 

die voorafgaan aan de datum waarop het attest werd overhandigd of verstuurd aan de werkgever. 
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2° Zich laten onderzoeken door een controle-arts die door de werkgever werd aangeduid en 

wordt betaald. 

 

a) Plaats van het medisch onderzoek 

 

Een medisch onderzoek vindt in principe en in eerste instantie plaats in de woonplaats van de 

werknemer of in de verblijfplaats die hij aan zijn werkgever heeft meegedeeld. 

Een werknemer die tijdens zijn arbeidsongeschiktheid op een ander adres verblijft of van adres 

verandert, is verplicht dit adres onmiddellijk aan zijn werkgever mee te delen. 

 

Is de werknemer afwezig tijdens het controlebezoek, of kan met hem geen contact worden 

opgenomen, dan laat de controlerende geneesheer een oproepingsbericht achter waarin de werknemer 

wordt verzocht om zich aan te bieden op het kabinet van de arts op de plaats, datum en uur die erin 

vermeld worden. 

De werknemer is dienaangaande verplicht om regelmatig zijn post op te halen of te laten 

ophalen zodat hij zich ervan kan vergewissen dat de controlerende geneesheer geen 

kennisgeving van komst of oproeping heeft nagelaten. De vervoerkosten van de werknemer zullen 

ten laste worden genomen door de werkgever mits bewijs. 

 

Indien het medisch attest duidelijk vermeldt dat de werknemer zijn woning niet mag verlaten en de 

werknemer toch afwezig is tijdens een medische controle of met hem geen contact kan worden 

opgenomen, kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen. 

 

b) Tijdstip van het medisch onderzoek 

 

De medische controle kan ten allen tijde tijdens de afwezigheid plaatsvinden en is dus niet beperkt tot 

de periode die gedekt wordt door het gewaarborgd loon. 

Deze medische controle kan steeds plaatsvinden, tussen 8u00 en 20u00 op alle dagen van de week, 

zelfs op zaterdag, zondag of op een feestdag. 

 

c) Verschil in mening tussen de behandelende en de controlerende geneesheer 

 

Indien de behandelende geneesheer en de geneesheer die door de werkgever werd aangeduid, van 

mening verschillen, moet de werknemer, die zijn recht op het gewaarborgd loon wil doen gelden, het 

conflict beslechten ; hij komt ofwel tot een overeenstemming met zijn werkgever over het aanstellen 

van een derde arts, ofwel wordt de arbeidsrechtbank ingeroepen die een geneesheer - expert zal 

aanstellen.  Indien hij deze procedure niet naleeft, zal hij geen recht hebben op het gewaarborgd loon 

totdat zijn arbeidsongeschiktheid werd erkend. 

 

13.2 Voor elke verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet de werknemer of zijn mandataris de 

hiërarchische overste verwittigen zodra deze verlenging aanvangt.  Een medisch attest van 

verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet naar de maatschappelijke zetel van de 

onderneming, Pleinlaan 15 te 1050 BRUSSEL, ter attentie van de loondienst, opgestuurd of 

overhandigd worden vanaf de 1ste werkdag die het einde van de vorige 

arbeidsongeschiktheidsperiode volgt.  Dit medisch attest moet dezelfde vermeldingen bevatten als 

diegene die onder punt 13.1.1° werden vermeld. 

 

13.3 Bij herval zijn dezelfde verplichtingen toepasselijk als diegene die in punt 13.1. zijn vervat.  

Indien de herval plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen na het einde van de vorige 

arbeidsongeschiktheid, moet het medisch attest vermelden of deze arbeidsongeschiktheid al dan 

niet toe te schrijven is aan een andere ziekte.  Indien geen nadere omschrijvingen worden 

gegeven, wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe arbeidsongeschiktheid toe te schrijven is aan de 

vorige ziekte. 
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13.4 Indien een werknemer bij ziekte of ongeval niets in het werk heeft gesteld om zijn werkgever 

hiervan op de hoogte te brengen, en hij geen medisch attest heeft voorgelegd dat overeenstemt 

met de hiervoor aangehaalde richtlijnen, zou de werkgever, behalve bij overmacht, deze 

afwezigheid kunnen beschouwen als een werkverlating of een zware fout. 

 

13.5 Een werknemer die het slachtoffer is van een ongeval op de weg van of naar zijn werk, zal zorgen 

voor de getuigenis van één of meerdere personen (zoals politie- of hulpdiensten). 

 

Hij dient daarbij zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen of te laten brengen door 

hem al de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen over de aangifte van het ongeval. 

 

13.6 Indien een werknemer een ongeval overkomt op de plaats van tewerkstelling of tijdens een 

zending buiten het bedrijf of op de weg van en naar het werk, ongeacht de omvang van het 

ongeval, moet hij zijn werkgever of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk op de hoogte 

brengen.  Deze zal de nodige maatregelen treffen. 

 

13.7 In geval van verlenging van de afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval, bevalling of andere, 

is het aangeraden dat de werknemer zijn hiërarchische verantwoordelijke ten laatste 15 dagen 

voor zijn veronderstelde terugkeer verwittigt. 

 

13.8 Na een periode van arbeidsongeschiktheid kan de werkgever aan de werknemer vragen zich te 

onderwerpen aan een medisch onderzoek teneinde zijn geschiktheid om zijn functie uit te oefenen 

na te gaan. 

 

13.9 Alle werknemers onderworpen aan de gezondheidscontrole zijn verplicht om in geval van een 

werkonbekwaamheid van 4 weken of langer een onderzoek van werkhervatting te ondergaan bij 

de adviseur van preventie-arbeidsgeneeskunde dat binnen de 8 werkdagen volgend op de 

werkhervatting dient plaats te vinden. 

 

De werknemers hebben de mogelijkheid om, hetzij via hun hiërarchische verantwoordelijke 

hetzij rechtstreeks bij de arbeidsgeneesheer, een bezoek, voorafgaandelijk aan de hervatting na 

een werkonbekwaamheid van meer dan 4 weken wegens ziekte, ongeval of bevalling aan te 

vragen.   

 

Tenzij de werknemer in werkonbekwaamheid is en gedekt is door het gewaarborgd loon of de 

mutualiteit, gebeuren de medische onderzoeken tijdens de werkuren en worden als dusdanig 

bezoldigd, vervoer inbegrepen. In ieder geval zullen de vervoerkosten door de werkgever 

terugbetaald worden op basis van de bewijsstukken.  

 

 

TITEL XIV : SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

(TIJDSKREDIET, OUDERSCHAPSVERLOF, LOOPBAANONDERBREKING) 

 

In geval van verlengde afwezigheid van langer dan een maand omwille van tijdskrediet, 

ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking,… zal de werknemer zijn hiërarchische overste, ten laatste 15 

dagen voor zijn terugkeer de datum van hervatting meedelen. 

 

 

TITEL XV : COLLECTIEVE MEDISCHE KOSTEN VERZEKERING 

 

15.1        Recht op individuele verderzetting van de collectieve medische kosten verzekering  

 

Indien de werknemer aangesloten was bij een collectieve verzekering medische kosten en het 

recht hierop verliest, bijvoorbeeld door de verbreking van zijn arbeidsovereenkomst, zal hij over 

de mogelijkheid beschikken om deze verzekering voort te zetten ten individuele titel voor 
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zichzelf en de leden van zijn gezin.  Om van dit recht te kunnen genieten dienen de werknemer en 

de leden van zijn gezin echter gedurende 2 jaar ononderbroken aangesloten te zijn geweest 

voorafgaand aan het verlies van de collectieve verzekering. 

 

15.2      Mogelijkheid tot voorfinanciering van de individuele voortzetting. 

 

De werknemers beschikken over de mogelijkheid tot voorfinanciering van de individuele 

voortzetting van de collectieve verzekering door middel van ononderbroken, bijkomende 

stortingen.  Deze voorfinanciering laat de werknemers toe te genieten van de individuele 

verderzettingspremie, rekening houdend met hun leeftijd op het ogenblik van de voorfinanciering 

en niet met de leeftijd die zij zouden bereiken op het ogenblik van de individuele voortzetting.  

Deze voorfinanciering is niet verplicht voor de verzekerde. 

 

 
TITEL XVI : PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK WAARONDER STRESS, 

GEWELD, PESTERIJEN OF ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK 

 

16.1 Toepassingsgebied van de wet op de psychosociale risico’s en wettelijk kader 

 

16.1.1. Toepassingsgebied 

 

Alle personen in contact met werknemers in het kader van de uitoefening van hun werk dienen zich te 

onthouden van elke daad van geweld en van morele of seksuele pesterijen. 

 

Onder « personen», dient men te verstaan: de werkgever, de werknemers en de gelijkgestelde personen 

extern aan de maatschappij (bijvoorbeeld : stagiaires, leveranciers, klanten, personen die deelnemen aan 

een professioneel opleidingsprogramma of verbonden door een leercontract, …). 

 

16.1.2. Wettelijk kader 

 

De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 

de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk 

betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

 

De wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke 

procedures betreft. 

16.2 Definities 

 

16.2.1. Psychosociale risico's op het werk 

 

Onder 'psychosociale risico’s op het werk' verstaat men, de kans dat een (of meerdere) werknemer(s) 

psychisch schade ondervind(t)(en) die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade ten gevolge 

van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 

arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de 

werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.  

Psychische schade kan zich bijvoorbeeld uiten in angsten, depressie, burn-out, zelfmoordgedachten, 

posttraumatische stress. 

 

Lichamelijke schade kan zich bijvoorbeeld uiten in slaapstoornissen, verhoogde bloeddruk, 

hartkloppingen, maag- en darmproblemen. 
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Geweld op het werk 

 

Onder 'geweld op het werk' verstaat men elke feitelijkheid waarbij een werknemer psychisch of fysiek 

wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. 

Het kan met name gaan om handelingen die op een bepaald ogenblik gesteld worden, zoals bedreigingen, 

fysieke agressie (zoals directe slagen) of verbale agressie (zoals lasten, beledigingen).  

 

16.2.3 Pesterijen op het werk 

 

Onder 'pesterijen op het werk' verstaat men een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of 

uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming, die plaats hebben gedurende een bepaalde 

tijd, die tot doel of gevolg hebben dat: 

− de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer bij 

de uitvoering van het werk wordt aangetast; 

− zijn betrekking in gevaar wordt gebracht; 

− of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd en die zich met name uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of 

eenzijdige geschriften. 

Deze gedragingen kunnen met name verband houden met de leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, 

vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of 

toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, 

nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming, geslacht, seksuele 

geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. 

Het kan met name gaan om het isoleren van de werknemer, het verhinderen van de werknemer om zich 

uit te drukken, het hebben van kritiek op de geloofsovertuiging van de werknemer. 

   

16.2.4 Ongewenst seksueel gedrag op het werk 

 

Onder 'ongewenst seksueel gedrag op het werk' verstaat men elke vorm van ongewenst verbaal, non-

verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat: 

− de waardigheid van een persoon wordt aangetast; 

− of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt 

gecreëerd. 

Het kan met name gaan om lonken of wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, 

tonen van pornografisch materiaal, aanrakingen.  

 

16.3 Contactgegevens 

 

De preventie adviseur psychosociale aspecten is bevoegd voor het geheel van de psychosociale risico’s 

op het werk. De contactgegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten is: Securex – 

Psychosociale cel 0800/100.59. 

 

16.4 Preventiemaatregelen voor de psychosociale risico’s op het werk 

 

De werkgever identificeert de situaties die psychosociale risico’s op het werk kunnen inhouden en bepaalt 

en evalueert de gevolgen. Hij houdt in het bijzonder rekening met situaties die kunnen leiden tot stres of 

burn-out veroorzaakt door het werk of tot gezondheidsschade voortvloeiend uit conflicten verbonden aan 

het werk of geweld of morele of seksuele pesterijen op het werk. 

 

De werkgever bepaalt en evalueert de psychosociale risico’s op het werk, rekening houdende met de 

gevaren verbonden aan de onderdelen van de werkorganisatie, de inhoud van het werk, de 

arbeidsomstandigheden, de leefomstandigheden op het werk en de interpersoonlijke relaties op het werk.  
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16.5 Actiemiddelen (procedures) 

 

Indien de werknemer 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 de werknemer: 

 

− hetzij zich rechtstreeks richten tot de werkgever of een lid van de hiërarchische lijn, 

rechtstreeks verantwoordelijk voor het aanbrengen van een oplossing voor het probleem. De 

werknemer kan zich eveneens richten tot een lid van het comité voor preventie en 

bescherming op het werk (C.P.B.W.) indien er één bestaat of een vakbondsafgevaardigde 

(indien er één bestaat); 

 

− hetzij in het kader van een interne procedure een verzoek indienen tot: 

• een informele psychosociale interventie bij de preventieadviseur psychosociale aspecten 

(gegevens zie punt 16.3) 

• of een formele psychosociale interventie bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. 

 

De werknemer raadpleegt de preventieadviseur psychosociale aspecten tijdens de werkuren of 

wanneer de gewoonlijke organisatie van de werktijd het niet toelaat, buiten de werkuren. 

 

– ofwel zich wenden tot de directie toezicht op het welzijn op het werk. 

In principe moet voorrang worden gegeven aan de interne procedure. 

 

− ofwel een vordering instellen voor het bevoegde rechtscollege. 

In principe moet voorrang worden gegeven aan de interne procedure. 

 

Als een werknemer van een externe onderneming die doorlopend activiteiten uitvoert binnen de 

onderneming, meent het voorwerp te zijn van geweld of pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 

werk door een werknemer van de onderneming, dan kan hij een beroep doen op de interne procedure 

hieronder beschreven. 

 

 

16.5.1. Interne procedure 

 

a) Voorafgaande fase  

 

De werknemer die psychische schade meent te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met 

lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's op het werk, waaronder met name geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, richt zich tot de preventieadviseur psychosociale 

aspecten (zie contactgegevens hernomen in het punt 16.3). 

 

Uiterlijk 10 kalenderdagen na het eerste contact hoort de preventieadviseur psychosociale aspecten de 

werknemer en informeert hij hem over de interventiemogelijkheden: 

– informele psychosociale interventie; 

– of formele psychosociale interventie. 

 

Wanneer deze raadpleging plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud, overhandigt de tussenkomende 

partij aan de werknemer, en op zijn verzoek, een document dat dit onderhoud bevestigt. 

 

De werknemer kiest in voorkomend geval het soort interventie waarvan hij gebruik wenst te maken. 

 

b) Verzoek tot informele psychosociale interventie (Securex)  
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De werknemer-verzoeker en de preventieadviseur psychosociale aspecten zoeken een oplossing op 

informele wijze door middel van (met name) :  

− gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten; 

− een interventie bij een andere persoon van de onderneming, (bv. bij een lid van de hiërarchische 

lijn); 

− een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan. 

 

Het type informele psychosociale interventie gekozen door de werknemer-verzoeker wordt opgenomen in 

een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de tussenkomende partij (preventieadviseur 

psychosociale aspecten) en de werknemer-verzoeker, die daarvan een afschrift ontvangt. 

 

c) Verzoek tot formele psychosociale interventie (Securex)  

 

Persoonlijk onderhoud – Indien hij geen gebruik wenst te maken van de informele psychosociale 

interventie of indien deze niet tot een oplossing heeft geleid, kan de werknemer tegenover de 

preventieadviseur psychosociale aspecten zijn wil uitdrukken om een verzoek tot formele 

psychosociale interventie in te dienen. 

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen volgend op de dag waarop de werknemer zijn wil heeft 

uitgedrukt om zijn verzoek in te dienen en vooraleer de werknemer dit verzoek indient, heeft hij een 

verplicht persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur psychosociale aspecten.  

De preventieadviseur psychosociale aspecten bevestigt in een document dat het verplicht persoonlijk 

onderhoud heeft plaatsgevonden en overhandigt hiervan een afschrift aan de werknemer.  

 

Indienen van het verzoek 

- Het verzoek tot formele psychosociale interventie wordt opgenomen in een door de werknemer-

verzoeker gedateerd en ondertekend document. Dit document bevat:  

- De beschrijving van de problematische arbeidssituatie;  

- Het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen te treffen. 

 

Indien het verzoek tot formele psychosociale interventie volgens de werknemer betrekking heeft op feiten 

van geweld of van pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, wordt dit verzoek tot formele 

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

opgenomen in een door de werknemer-verzoeker gedateerd en ondertekend document. Dit document 

bevat:  

− de nauwkeurige omschrijving van de feiten die volgens de werknemer feiten zijn van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk; 

− het ogenblik waarop en de plaats waar elk van deze feiten zich heeft voorgedaan;  

− de identiteit van de aangeklaagde; 

− het verzoek aan de werkgever om passende maatregelen te treffen om een einde te stellen aan de 

feiten. 

 

Het document wordt vervolgens bezorgd aan de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Hij 

ondertekent een afschrift van het document en bezorgt die aan de werknemer-verzoeker; dit afschrift geldt 

als ontvangstbewijs.  

Het verzoek kan: 

– persoonlijk overhandigd worden; 

– verzonden worden per gewone brief enkel wanneer het een verzoek betreft dat geen betrekking 

heeft op feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

Indien het verzoek verstuurd werd per aangetekende brief, wordt deze geacht ontvangen te zijn op de 3e 

werkdag na de datum van verzending.  
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Aanvaarden of weigeren van het verzoek – Uiterlijk 10 kalenderdagen na de ontvangst van het verzoek 

wordt de aanvaarding of de weigering van het verzoek betekend door de preventie-adviseur psychosociale 

aspecten. Indien dit niet gebeurt, wordt het verzoek na het verstrijken van deze termijn geacht aanvaard te 

zijn.  

 

De preventieadviseur psychosociale aspecten weigert de indiening: 

– van het verzoek tot formele psychosociale interventie wanneer de situatie die de werknemer-

verzoeker beschrijft kennelijk geen psychosociale risico's op het werk inhoudt; 

– van het verzoek tot formele psychosociale interventie wegens feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk wanneer de situatie die de werknemer-verzoeker 

beschrijft kennelijk geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhoudt.  

 

Verzoek met een hoofdzakelijk collectief of individueel karakter – Naargelang de situatie die de 

werknemer-verzoeker beschrijft voornamelijk betrekking heeft op risico's met een collectief of 

individueel karakter, betreft het een verzoek met een hoofdzakelijk collectief of een verzoek met een 

hoofdzakelijk individueel karakter, in voorkomend geval voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. 

 

c.1.VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK COLLECTIEF KARAKTER   

Wanneer het verzoek aanvaard wordt, wordt het verzoek tot formele psychosociale interventie met een 

hoofdzakelijk collectief karakter als volgt behandeld. 

 

Informatie – De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de volgende personen zo snel mogelijk 

schriftelijk op de hoogte:  

• enerzijds, de werkgever: 

- van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief 

karakter werd ingediend en van het feit dat dit verzoek wordt behandeld overeenkomstig de 

onderstaande modaliteiten; 

- van de risicosituatie die beschreven werd door de werknemer-verzoeker zonder zijn identiteit mee 

te delen; 

- van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet nemen betreffende de gevolgen die hij 

aan het verzoek geeft; 

• en anderzijds, de werknemer-verzoeker: 

- van het hoofdzakelijk collectief karakter van zijn verzoek; 

- van de behandeling van zijn verzoek overeenkomstig de onderstaande modaliteiten; 

- van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet nemen betreffende de gevolgen die hij 

aan het verzoek geeft. 

 

Preventiemaatregelen die een bewarend karakter kunnen hebben – Indien nodig, deelt de 

preventieadviseur psychosociale aspecten, onmiddellijk en in elk geval voor het verstrijken van de termijn 

van (maximum) 3 maanden vanaf deze mededeling, schriftelijk aan de werkgever voorstellen voor 

preventiemaatregelen mee, die een bewarend karakter kunnen hebben om te voorkomen dat de 

gezondheid van de werknemer-verzoeker ernstig wordt aangetast.  

De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die werden voorgesteld door de 

preventieadviseur psychosociale aspecten of die een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden.  

 

Beslissing – De werkgever neemt een beslissing in verband met de gevolgen die hij aan het verzoek geeft: 

− Als het geval zich voordoet, na het uitvoeren van een risicoanalyse van de psychosociale risico's 

op het niveau van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld, in 

samenwerking met de werknemers en in koppeling met de preventieadviseur psychosociale 

aspecten. 

− Indien een C.P.B.W. bestaat of vakbondsafvaardiging, na aan het C.P.B.W. of aan de 

vakbondsafvaardiging de risicosituatie te hebben meegedeeld die de werknemer-verzoeker 
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beschrijft, hun advies te hebben gevraagd over de wijze waarop het verzoek behandeld wordt, in 

voorkomend geval hen de resultaten te hebben meegedeeld van de risicoanalyse, die uitsluitend 

anonieme gegevens bevatten en hun advies te hebben gevraagd over de gevolgen die aan het 

verzoek worden gegeven.  

 

Binnen een termijn van (maximum) 3 maanden vanaf de mededeling gedaan door de preventieadviseur 

psychosociale aspecten (zie hoger), deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee 

betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft: 

− aan de preventieadviseur psychosociale aspecten die de werknemer-verzoeker ervan op de hoogte 

brengt; 

− aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk; 

− aan het C.P.B.W. of de vakbondsafvaardiging. 

 

Wanneer de werkgever de risicoanalyse uitvoert, mag deze termijn verlengd worden met (maximum) 3 

maanden. 

 

Maatregelen – De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.  

 

De werkgever schiet tekort – Het verzoek met een hoofdzakelijk collectief karakter wordt door de 

preventieadviseur psychosociale aspecten op dezelfde manier behandeld als het verzoek met een 

hoofdzakelijk individueel karakter: 

− wanneer de werkgever geen risicoanalyse heeft uitgevoerd van de psychosociale risico's op het 

niveau van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld; 

− of wanneer deze analyse niet uitgevoerd werd samen met de preventieadviseur psychosociale 

aspecten en voor zover de werknemer-verzoeker zijn schriftelijk akkoord geeft:  

- wanneer de werkgever zijn gemotiveerde beslissing niet meedeelt binnen de vereiste 

termijn;  

- wanneer de werkgever beslist om geen preventiemaatregelen te treffen;  

- wanneer de werknemer-verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet aangepast zijn 

aan zijn individuele situatie. 

 

De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt er de werkgever zo snel mogelijk schriftelijk van op 

de hoogte en deelt hem de identiteit van de werknemer-verzoeker mee. 

Opgelet! De termijn waarbinnen de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn advies verstrekt, begint 

te lopen vanaf de datum van het document waarin de werknemer-verzoeker zijn akkoord meedeelt.  

 

c.2.VERZOEK MET EEN HOOFDZAKELIJK INDIVIDUEEL KARAKTER  

 

Wanneer aanvaard, wordt het verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk 

individueel karakter als volgt behandeld. 

 

Informatie – De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte: 

− van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie werd ingediend en dat dit 

verzoek een hoofdzakelijk individueel karakter heeft; 

− en van de identiteit van de werknemer-verzoeker. 

 

Onderzoek van het verzoek – De preventieadviseur psychosociale aspecten onderzoekt op volledig 

onpartijdige wijze de specifieke arbeidssituatie rekening houdend met de informatie overgemaakt door de 

personen die hij nuttig acht te horen. Deze informatie kan worden opgenomen in gedateerde en 

ondertekende verklaringen die, in voorkomend geval, de toestemming vermelden van de personen die 

werden gehoord voor het bezorgen van hun verklaring aan het Openbaar Ministerie (die hierom vragen) 

en waarvan een afschrift wordt meegedeeld aan personen die werden gehoord.  
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Advies – De preventieadviseur psychosociale aspecten stelt een advies op dat de volgende elementen 

bevat: 

− de beschrijving van het verzoek en de context ervan; 

− de identificatie van de gevaren voor de werknemer-verzoeker en het geheel van de werknemers; 

− de elementen die een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie (met name op het 

niveau van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsomstandigheden of de interpersoonlijke relaties op het werk, enz.);  

− (in voorkomend geval) de voorafgaande stappen die werden genomen om het eventuele gevaar uit 

te schakelen en de schade te beperken; 

− de voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten aanzien van 

de specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventuele gevaar uit te schakelen 

en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen; 

− de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die moeten toegepast worden om elke 

herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen en de verantwoording van deze voorstellen. 

 

Binnen een termijn van (maximum) 3 maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek, deelt de 

preventieadviseur psychosociale aspecten het advies mee aan de werkgever (zelfs als de werknemer-

verzoeker geen deel meer uitmaakt van de onderneming tijdens de interventie). 

 

Deze termijn van 3 maanden kan worden verlengd met (maximum) 3 maanden, voor zover de 

preventieadviseur psychosociale aspecten deze verlenging kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor 

schriftelijk meedeelt aan de werkgever, aan de werknemer-verzoeker en aan de andere rechtstreeks 

betrokken persoon.  

 

Mededeling – De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werknemer-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 voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten aanzien van 

de specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventuele gevaar uit te schakelen 

en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen voor zover deze 

verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker te begrijpen en de afloop van de procedure 

gemakkelijker te aanvaarden. 

 

De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de preventieadviseur belast met de leiding van de 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk gelijktijdig en schriftelijk op de hoogte van: 

− de voorstellen voor de collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten aanzien van de 

specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventuele gevaar uit te schakelen en 

de schade te beperken; 

− de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die moeten toegepast worden om elke 

herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen; 

− de verantwoording van deze voorstellen voor zover deze verantwoording de preventieadviseur 

van de interne dienst toelaat zijn coördinatieopdrachten uit te voeren. 

 

Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een werknemer deelt 

hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer, uiterlijk 1 maand na het advies te hebben 

ontvangen van de preventieadviseur psychosociale aspecten. 

Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de werkgever hem een 

afschrift van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten mee en hoort hij deze 

werknemer tijdens een onderhoud waarbij die zich kan laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
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Beslissing – Uiterlijk 2 maanden na het advies te hebben ontvangen van de preventieadviseur 

psychosociale aspecten, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de 

gevolgen die hij aan het verzoek geeft: 

− aan de preventieadviseur psychosociale aspecten; 

− aan de werknemer-verzoeker; 

− aan de andere rechtstreeks betrokken persoon;  

− aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

 

Maatregelen – De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.   

 

d) Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk (met een hoofdzakelijk individueel karakter)  

 

Wanneer aanvaard, wordt het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk als volgt behandeld. 

 

Informatie – Zodra het verzoek aanvaard is, brengt de preventieadviseur psychosociale aspecten de 

werkgever schriftelijk op de hoogte: 

− van de indiening van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk met een hoofdzakelijk individueel karakter; 

− van de identiteit van de werknemer-verzoeker;  

− en van het feit dat de werknemer die dit verzoek heeft ingediend vanaf de datum van ontvangst 

van het verzoek bescherming tegen ontslag en tegen elke andere nadelige maatregel geniet. 

 

Onderzoek van het verzoek – De preventieadviseur psychosociale aspecten dient: 

− zo spoedig mogelijk aan de aangeklaagde de feiten mee te delen die hem worden ten laste gelegd; 

− de personen (getuigen of anderen), die hij nuttig oordeelt te horen; 

− het verzoek op volledig onpartijdige wijze te onderzoeken; 

− de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van het feit dat de werknemer die een 

getuigenverklaring heeft afgelegd vanaf het ogenblik dat deze verklaring werd afgelegd 

bescherming geniet tegen ontslag en tegen elke andere nadelige maatregel en hem de identiteit 

van de getuige mee te delen.  

 

De aangeklaagde en de getuigen ontvangen een afschrift van hun gedateerde en ondertekende 

verklaringen die, in voorkomend geval, de toestemming vermelden van de personen die werden gehoord 

voor het bezorgen van hun verklaring aan het Openbaar Ministerie (die hierom vragen).  

 

Bewarende maatregelen – Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de preventieadviseur 

psychosociale aspecten bewarende maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te 

overhandigen.  

De werkgever deelt zo snel mogelijk en schriftelijk aan de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn 

gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan de voorstellen voor bewarende 

maatregelen zal geven.    

 

Advies – De preventieadviseur psychosociale aspecten stelt een advies op dat de volgende elementen 

bevat: 

− de beschrijving van het verzoek en de context ervan; 

− de identificatie van de gevaren voor de werknemer-verzoeker en het geheel van de werknemers; 

− de elementen die een positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie (met name op het 

niveau van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsomstandigheden of de interpersoonlijke relaties op het werk, enz.);  
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− (in voorkomend geval) de voorafgaande stappen die werden genomen om het eventuele gevaar uit 

te schakelen en de schade te beperken; 

− de voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten aanzien van 

de specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventuele gevaar uit te schakelen 

en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen; 

− de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die moeten toegepast worden om elke 

herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen en de verantwoording van deze voorstellen. 

 

Binnen een termijn van (maximum) 3 maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek, deelt de 

preventieadviseur psychosociale aspecten het advies mee: 

− aan de werkgever (zelfs indien de werknemer-verzoeker geen deel meer uitmaakt van de 

onderneming tijdens de interventie); 

− (wanneer deze instellingen het verzoek schriftelijk en met het schriftelijk akkoord van de 

werknemer indienen) bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en 

aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, evenwel zonder dat het Centrum en 

het Instituut het advies mogen overmaken aan de werknemer. 

 

Deze termijn van 3 maanden kan worden verlengd met (maximum) 3 maanden, voor zover de 

preventieadviseur psychosociale aspecten deze verlenging kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor 

schriftelijk meedeelt aan de werkgever, aan de werknemer-verzoeker en aan de andere rechtstreeks 

betrokken persoon.  

 

Mededeling – De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werknemer-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 voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten aanzien van 

de specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventuele gevaar uit te schakelen 

en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze voorstellen voor zover deze 

verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker te begrijpen en de afloop van de procedure 

gemakkelijker te aanvaarden. 

 

De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de preventieadviseur belast met de leiding van de 

interne dienst voor preventie en bescherming op het werk gelijktijdig en schriftelijk op de hoogte van: 

− de voorstellen voor de collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten aanzien van de 

specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventuele gevaar uit te schakelen en 

de schade te beperken; 

− de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen die moeten toegepast worden om elke 

herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen; 

− de verantwoording van deze voorstellen voor zover deze verantwoording de preventieadviseur 

van de interne dienst toelaat zijn coördinatieopdrachten uit te voeren. 

 

Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van een werknemer deelt 

hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan de werknemer, uiterlijk 1 maand na het advies te hebben 

ontvangen van de preventieadviseur psychosociale aspecten. 

Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wijzigen, deelt de werkgever hem een 

afschrift van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten mee en hoort hij deze 

werknemer tijdens een onderhoud waarbij die zich kan laten bijstaan door een persoon naar keuze. 

 

Beslissing – Uiterlijk 2 maanden na het advies te hebben ontvangen van de preventieadviseur 

psychosociale aspecten, deelt de werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de 

gevolgen die hij aan het verzoek geeft: 

− aan de preventieadviseur psychosociale aspecten; 

− aan de werknemer-verzoeker; 



 

39 

02/06/2021 

− aan de andere rechtstreeks betrokken persoon;  

− aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk. 

 

Maatregelen – De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen.   

Indien individuele preventiemaatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van een werknemer van 

een externe onderneming die doorlopend activiteiten uitoefent in de onderneming, dan neemt de 

werkgever (bij wie de activiteiten doorlopend worden uitgevoerd) alle nodige contacten met de werkgever 

van de externe onderneming voor hun effectieve uitvoering.  

 

Begeleiding – De werknemer die afwezig is geweest van het werk ten gevolge van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk waarvan hij verklaard heeft het voorwerp te zijn geweest, geniet 

begeleiding bij zijn wedertewerkstelling.  

 

Psychologische ondersteuning – De werknemer die, tijdens de uitvoering van zijn werk, het voorwerp is 

geweest van een gewelddaad begaan door een derde (d.w.z. een persoon van buiten de onderneming en 

niet de collega’s en de werkgever) en die zich op de arbeidsplaats bevindt, krijgt aangepaste 

psychologische ondersteuning bij onze telefonische assistentie ICAS 0800/84.84.1 NL en 0800/84.84.2 

FR. 

 

Beroep op de directie toezicht op het welzijn op het werk binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg – De preventieadviseur psychosociale aspecten is ertoe gehouden een beroep te doen 

op de directie toezicht op het welzijn op het werk: 

− wanneer de werkgever de nodige bewarende maatregelen niet treft; 

− wanneer hij, nadat hij zijn advies heeft verstrekt, vaststelt dat de werkgever geen maatregelen of 

geen geschikte maatregelen heeft getroffen en dat er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de 

werknemer bestaat, of dat de aangeklaagde de werkgever is of deel uitmaakt van het 

leidinggevend personeel. 

Onder 'directiepersoneel' verstaan we personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming, die 

gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden en de personeelsleden, onmiddellijk 

ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen. 

 

16.5.2. Externe procedure 

 

a) Beroep op de directie toezicht op het welzijn op het werk binnen de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg  

Indien de werknemer meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met 

lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's op het werk, waaronder voornamelijk geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan de werknemer zich wenden tot de directie 

toezicht op het welzijn op het werk. In principe dient het beroep op de interne procedure de voorkeur te 

genieten. 

 

b) Gerechtelijke procedure  

Indien de werknemer meent psychische schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met 

lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's op het werk, waaronder voornamelijk geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, kan de werknemer een rechtsvordering instellen bij 

het bevoegde rechtscollege. 

De persoon die verklaart het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 

werk heeft de mogelijkheid om te vragen dat een einde wordt gesteld aan de feiten. 

Elke persoon die een belang kan aantonen kan eveneens een rechtsvordering instellen bij het bevoegde 

rechtscollege om de regelgeving betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 

werk te doen naleven en (met name) de toekenning van een schadevergoeding eisen. 
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Wanneer de werknemer die het verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend wegens 

feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of de in dit verzoek aangeklaagde 

persoon overwegen een rechtsvordering in te stellen, deelt de werkgever hen op hun vraag een afschrift 

van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten mee. In principe dient het beroep op de 

interne procedure de voorkeur te genieten. 

 

16.5.3. Bescherming tegen ontslag en tegen elke nadelige maatregel  

 

De volgende werknemers genieten bescherming tegen ontslag en tegen elke andere nadelige maatregel: 

− de werknemer die op het vlak van de onderneming een verzoek tot formele psychosociale 

interventie heeft ingediend voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 

het werk (vanaf de datum van ontvangst van het verzoek als het werd aanvaard); 

− de werknemer die een klacht heeft ingediend in het kader van feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk bij de directie toezicht op het welzijn op het werk (vanaf 

het ogenblik dat de klacht is ontvangen) en waarin hij de interventie hiervan verzoekt om één van 

de volgende redenen: 

• de werkgever heeft geen preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van 

het werk aangeduid; 

• de werkgever heeft niet voorzien in  conforme procedures; 

• het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft, volgens de werknemer, er niet toe geleid 

dat een einde werd gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk; 

• de procedures werden volgens de werknemer niet wettelijk toegepast; 

 

− de werknemer die een klacht heeft ingediend in het kader van feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk bij de politiediensten, bij een lid van het Openbaar 

Ministerie of bij een rechter van instructie (vanaf het ogenblik dat de klacht is ontvangen) en 

waarin hij de interventie hiervan verzoekt om één van de volgende redenen:  

• de werkgever heeft geen preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van 

het werk aangeduid; 

• de werkgever heeft niet voorzien conforme in procedures ; 

• het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft, volgens de werknemer, er niet toe geleid dat 

een einde werd gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 

het werk; 

• de procedures werden volgens de werknemer niet wettelijk toegepast; 

• de interne procedure is niet geschikt, gelet op de ernst van de feiten waarvan hij het 

voorwerp is geweest;  

 

− de werknemer die een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld met 

het oog op het doen naleven van de reglementering betreffende geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk (vanaf het ogenblik van de betekening van de dagvaarding of vanaf 

het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie); 

 

− de  werknemer die optreedt als getuige doordat hij, 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, in een ondertekend en gedateerd document de feiten die hij zelf 

heeft gezien of gehoord en die betrekking hebben op de toestand die het voorwerp is van het 

verzoek (vanaf het ogenblik dat de getuigenis werd neergelegd), ter kennis brengt van de 

preventieadviseur; 
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− de werknemer die optreedt als getuige in rechte in het kader van feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk (vanaf de oproeping of de dagvaarding om te getuigen in 

rechte). 

 

Dat betekent dat de werkgever: 

− de arbeidsrelatie niet mag beëindigen; 

− geen nadelige maatregel mag treffen  

behalve om redenen die vreemd zijn aan het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, aan de klacht, aan de rechtsvordering of 

aan de getuigenis. 

 

De beschermingsperiode loopt ten einde na afloop van de 12 maanden die volgen op het indienen van het 

verzoek tot interventie, het indienen van de klacht of het afleggen van de getuigenverklaring of na afloop 

van de 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis. 

 

16.5.4. Sancties  

 

Degene die zich schuldig maakt aan een gedrag van ongewenst misbruik op het werk of degene die 

onterecht beroep doet op de aanvraag voor een formele psychosociale interventie kan gesanctioneerd 

worden. Deze sancties en de procedure die gerespecteerd dient te worden zijn deze voorzien onder Titel 

XII – Verplichtingen van de werknemers en verwittigingen / sancties - van het arbeidsreglement van 

toepassing. 

 

TITEL XVII : TOEZICHT 

 

De hiërarchische oversten zijn met name belast met: 

 

- de ontvangst, vorming en begeleiding van het personeel; 

- de controle over de aanwezigheid en over de uren van aankomst en vertrek; 

- de taakverdeling; 

- het toezicht over de kwaliteit en over het uitgevoerde werk; 

- de controle over de persoonlijke hygiëne van de werknemer en over de properheid van hun 

werkkledij of dienstkledij; 

- de handhaving van orde en discipline in heel de onderneming; 

- het bevorderen van de rechtvaardigheid en de goede verstandhouding onder het personeel; 

- het opvolgen van zowel de mondelinge als geschreven veiligheidsinstructies, dit in uitvoering van 

het voorkomingsbeleid (art. I.2-11 van de Codex over het Welzijn op het werk). 

 

De hiërarchische oversten hebben de mogelijkheid om bij het vaststellen van lichamelijke of mentale 

ongeschiktheid van een werknemer beroep te doen op de preventieadviseur en om de werknemer, in 

voorkomend geval, te verbieden het werk aan te vatten of verder te zetten. 
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TITEL XVIII : SLOTBEPALINGEN 

 

 

De wet op de Kruispuntbank alsook de uitvoeringsbesluiten zijn ter beschikking van het personeel op de 

afdeling Human Resources op de maatschappelijke zetel Pleinlaan 15 te 1050 Brussel.  

 

Het huidig arbeidsreglement werd opgesteld conform de procedure vastgelegd door de wet van 8/4/1965 

tot instelling van de arbeidsreglementen. De werknemers werden, in dit kader, op conforme basis 

geraadpleegd. Het vervangt het arbeidsreglement hiervoor van toepassing. 

Het werd gedurende 15 dagen aangeplakt. 

 

 

Datum van invoegetreding: 03/05/2021 

 

 
 

Handtekening van de werkgever 
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 

BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE 

WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE 

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 EN NR. 25 

TER VAN 9 JULI 2008  

 
 
HOOFDSTUK I - VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED  

 

Artikel 1  

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft ten doel het beginsel van gelijke beloning voor 

mannelijke en vrouwelijke werknemers, dat is neergelegd in artikel 141, § 1 en § 2 van het Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, te verwezenlijken.  

De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor arbeid van gelijke waarde ieder 

onderscheid op basis van geslacht wordt afgeschaft.  

 

Artikel 2  

De overeenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers bedoeld in artikel 2 van de 

wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.  

 

HOOFDSTUK II - TENUITVOERLEGGING  

 

Artikel 3  

De gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers moet verzekerd worden voor alle 

elementen en voorwaarden van het loon, met inbegrip van de systemen van functiewaardering.  

De systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling verzekeren in de keuze van de criteria, 

in de weging van die criteria en in het systeem van omzetting van de functiepunten in loonpunten.  

De sectoren en ondernemingen die dit nog niet hebben gedaan, toetsen hun systemen van 

functiewaardering en hun loonclassificaties aan de verplichting tot genderneutraliteit en brengen in 

voorkomend geval de nodige correcties aan.
  

 

Artikel 4  

Onder loon wordt verstaan:  

1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de 

werkgever;  

2° de fooien of het bedieningsgeld waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking of 

krachtens het gebruik;  

3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 

ten laste van de werkgever;  

4° de vergoedingen die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst en ter aanvulling van het wettelijk 

vakantiegeld door de werkgever als vakantiegeld worden betaald;  

5° de vergoedingen die voortvloeien uit de aanvullende niet-wettelijke socialezekerheidsregelingen.  
 

Artikel 5  

Elke werknemer die zich benadeeld acht of de representatieve werknemersorganisatie waarbij de 

werknemer is aangesloten kan bij het bevoegde rechtscollege een rechtsvordering instellen om het 

beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers te doen toepassen.  

 

Bijlage 1 
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Artikel 6  

Een gespecialiseerde paritair samengestelde commissie zal op initiatief van de organisaties, die 

onderhavige overeenkomst hebben ondertekend, worden opgericht.  

Zij zal tot taak hebben het bevoegde rechtscollege van advies te dienen, indien het erom verzoekt, omtrent 

geschillen over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning.  

Bovendien zal zij de sociale partners informeren en sensibiliseren met betrekking tot initiatieven inzake 

sekseneutrale functiewaarderingssystemen en op verzoek van de paritaire comités dienaangaande advies 

en bijstand verlenen. 

 

Artikel 7  

§ 1. De werkgever die een werknemer tewerkstelt die hetzij op ondernemingsniveau, overeenkomstig de 

op afspraak berustende procedures die in de onderneming van kracht zijn, hetzij bij de sociale inspectie 

een met redenen omklede klacht heeft ingediend of die een rechtsvordering instelt of voor wie een 

rechtsvordering wordt ingesteld tot herziening van het loon op basis van onderhavige overeenkomst, mag 

de arbeidsbetrekking niet beëindigen, noch de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen, behalve om 

redenen die vreemd zijn aan die klacht of aan die rechtsvordering.  

De bewijslast van deze redenen rust op de werkgever, indien de werknemer wordt ontslagen of de 

arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd binnen de 12 maanden volgend op het indienen van een 

klacht zoals bedoeld in het vorig lid. Deze bewijslast rust eveneens op de werkgever in geval van ontslag 

of eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden nadat een rechtsvordering werd ingesteld, zoals 

bedoeld in het vorige lid en dit tot 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis.  

§ 2. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt 

in strijd met de bepalingen van § 1, lid 1 van dit artikel, verzoekt de werknemer of de 

vakbondsorganisatie waarbij hij is aangesloten hem opnieuw in de onderneming op te nemen of hem te 

herplaatsen in de arbeidspost onder de voorwaarden vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. Het verzoek 

moet worden gedaan binnen de dertig dagen die volgen op de datum van de betekening van de opzegging, 

van de beëindiging zonder opzegging of van de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De 

werkgever moet binnen de dertig dagen volgend op de betekening zich over de aanvraag uitspreken.  

De werkgever die de werknemer opnieuw in de onderneming opneemt of hem opnieuw aan zijn vroegere 

arbeidspost tewerkstelt, moet het door de werknemer wegens ontslag of wijziging van de 

arbeidsvoorwaarden gederfde loon betalen alsmede de werkgevers- en werknemersbijdragen op dat loon 

storten.  

§ 3. Wanneer de werknemer ingevolge het in § 2, lid 1 bedoelde verzoek niet opnieuw wordt opgenomen 

of niet wordt herplaatst in zijn arbeidspost en er geoordeeld werd dat het ontslag of de eenzijdige 

wijziging van de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de beschikkingen van § 1, lid 1, zal de werkgever aan 

de werknemer een vergoeding betalen die, naargelang van de keuze van de werknemer, gelijk is hetzij aan 

een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, hetzij aan de werkelijke door 

de werknemer geleden schade ; in laatstgenoemd geval zal de werknemer de omvang van de geleden 

schade moeten bewijzen.  

§ 4. De werkgever is verplicht dezelfde vergoeding uit te betalen, zonder dat de werknemer het in § 2, lid 

1 bedoelde verzoek om opnieuw te worden opgenomen of in de arbeidspost te worden herplaatst, moet 

indienen :  

1° wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst verbreekt, omdat het gedrag van de werkgever in 

strijd is met de beschikkingen van § 1, lid 1, wat in hoofde van de werknemer een dringende reden is om 

de arbeidsovereenkomst te verbreken ;  

2° wanneer de werkgever de werknemer heeft ontslagen om een dringende reden, op voorwaarde dat het 

bevoegde rechtsorgaan dit ontslag voor ongegrond houdt en in strijd acht met de beschikkingen van § 1, 

lid 1.  

 

HOOFDSTUK III - BEKENDMAKING  

 

Artikel 8  

De tekst van onderhavige overeenkomst wordt in bijlage bij het arbeidsreglement van de onderneming 

gevoegd.  
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HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN  

 

Artikel 9  

Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde looptijd ; zij wordt van kracht op de datum van de 

ondertekening ervan. 

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met een 

opzeggingstermijn van zes maanden.  

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen aangeven en 

amendementvoorstellen indienen ; de andere organisaties gaan de verbintenis aan deze binnen de termijn 

van een maand na ontvangst, in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.  

 

HOOFDSTUK V - VERPLICHTENDE BEPALINGEN  

 

Artikel 10  

De ondertekenende partijen gaan de verbintenis aan de nodige maatregelen te treffen opdat de sociale 

rechters en raadsheren, die in de arbeidsrechtbanken en -hoven als werknemers of als werkgevers zetelen, 

zouden worden ingelicht over het bestaan van de bij artikel 6 van onderhavige overeenkomst voorziene 

gespecialiseerde commissie. Tevens verbinden zij zich ertoe aan hun organisaties, die in rechte zouden 

optreden ter verdediging van de uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende rechten, aan te bevelen dat 

zij het bevoegde rechtscollege zouden vragen genoemde commissie te raadplegen.  

De ondertekenende partijen gaan bovendien de verbintenis aan om de nodige maatregelen te treffen opdat 

de paritaire comités zouden worden ingelicht over de in artikel 6, derde lid van onderhavige 

overeenkomst voorziene rol van de gespecialiseerde paritair samengestelde commissie inzake 

sekseneutrale functiewaarderingssystemen.
 

 

 

Artikel 11  

De ondertekenende partijen gaan de verbintenis aan de resultaten van de toepassing van onderhavige 

overeenkomst te onderzoeken, ten laatste 12 maanden na de inwerkingtreding ervan.  
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           Bijlage 2 

 

BIJLAGE AAN HET ARBEIDSREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE 

PROCEDURE VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELECTRONISCHE 

COMMUNICATIEGEGEVENS IN NETWERK 

 
 

De werkgever verleent de werknemers toegang tot internet en tot het netwerk van de werkgever evenals 

een e-mail account met het oog op de bevordering van de communicatie binnen het bedrijf en met derden. 

Op deze manier biedt de werkgever zijn werknemers een krachtig werkmiddel dat volledig afgestemd is 

op de moderne technologieën. 

De werkgever moedigt de werknemers aan om deze technologieën aan te leren en te gebruiken, om de 

productiviteit en de kwaliteit van het werk te verbeteren. 

Om van deze technologieën optimaal gebruik te maken, een professionele werkomgeving te behouden en 

om de informatie van de werkgever, zijn klanten en zijn commerciële partners te beschermen, wordt elke 

werknemer verzocht kennis te nemen van onderhavige richtlijnen met betrekking tot het gebruik van e-

mail en internet binnen het bedrijf. 
 

1. Voorwerp  

 
Deze richtlijnen regelen de toegang, het gebruik en de controle van de elektronische online communicatie 

in de onderneming, zowel intern als extern.  

 

Onder elektronische communicatie verstaat men Internet, e-mail, met begrip van voice-mail, 

videovergaderingen, fax, telefoon en gsm, smartphones, tabletten, netwerkmateriaal en netwerksoftware,  

printers evenals eventuele toekomstige elektronische media.   

 

De richtlijnen gelden voor alle informatiesystemen, de interne en externe netwerken en voor alle 

gegevens die door die systemen worden ontvangen, verzonden of erin worden opgeslagen. 

 

Deze richtlijnen hebben betrekking op technische communicatiemiddelen die nog in volle ontwikkeling 

zijn. Deze kunnen worden aangevuld en/of worden aangepast. 

 

2. Toepassingsgebied – Reikwijdte  

 

Deze richtlijnen gelden voor alle medewerkers van de onderneming die rechtmatig toegang hebben tot en 

gebruik maken van de door de onderneming ter beschikking gestelde communicatiemiddelen.  

Ze gelden aldus voor alle werknemers-gebruikers, met inbegrip van telewerkers, uitzendkrachten, 

studenten evenals voor zelfstandige gebruikers zoals consultants en externe medewerkers, stagiairs, 

klanten, medecontractanten, gasten en voor alle derden die rechtmatig toegang hebben tot de 

communicatiemiddelen van de onderneming en die gebruiken. 

Elke persoon die in het kader van zijn functie deze communicatiemiddelen gebruikt, moet deze middelen 

op een loyale, redelijke en verantwoorde manier gebruiken. 

De schending van deze richtlijnen kan leiden tot de toepassing van de sancties die gedefinieerd worden in 

het arbeidsreglement, tot het in het geding roepen van de aansprakelijkheid van de werknemer ten 
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opzichte van de werkgever of tot het ontslag van de werknemer, in voorkomend geval wegens dringende 

redenen. 

 

3. Verantwoordelijkheden  

 

Elke persoon die toegang heeft tot de informaticasystemen van de werkgever, in welke vorm ook, is 

verantwoordelijk voor het gebruik van deze systemen in overeenstemming met onderhavige richtlijnen. 

Elke werknemer die, op welke manier ook, aan een derde persoon, externe van de onderneming, toegang 

verleent tot deze systemen, dient zich er persoonlijk van te vergewissen dat deze persoon op de hoogte is 

van onderhavige instructies. De werknemer maakt zich sterk dat deze derde persoon deze richtlijnen 

naleeft. 

 

4. Doelstelling 

 

De bedoeling van deze richtlijnen is een gepast evenwicht te vinden tussen een verantwoord gebruik van 

de communicatiemiddelen enerzijds en de bescherming van de belangen en in het bijzonder van de 

privacy van de gebruikers anderzijds. 

 

De richtlijnen beogen dan ook dat de gebruiker weet: 

▪ wat van haar/hem verwacht wordt; 

▪ welke controle de onderneming kan doorvoeren; 

▪ welke sancties er eventueel kunnen genomen worden bij misbruik; 

▪ bij wie zij/hij terecht kan voor bijkomende informatie en klachten. 

 

De richtlijn heeft terzelfder tijd als doel: 

▪ te waken over de veiligheid en de betrouwbaarheid van de communicatie van de onderneming en 

van derden; 

▪ de dienstverlening op het netwerk te verzekeren; 

▪ de goede naam van de onderneming als verantwoord internetgebruiker te beschermen; 

▪ de privacy van de gebruikers te beveiligen; 

▪ elk ongewenst gedrag te vermijden. 

 

5. Instructies 

5.1 Gebruik van e-mail  

Het e-mailsysteem is, net zoals elk ander informaticasysteem van de onderneming, in principe exclusief 

bestemd voor professionele doeleinden. Het gebruik van e-mail voor niet-professionele doeleinden moet 

specifiek goedgekeurd worden door de overste van de werknemer. 

De werkgever tolereert evenwel, zonder voorafgaande toestemming, het uitzonderlijk gebruik van het e-

mailsysteem voor privédoeleinden, op voorwaarde dat dit gebruik occasioneel is, geenszins het goede 

verloop van de zaken van de onderneming, noch de productiviteit belemmert en geen inbreuk vormt op 

onderhavige richtlijnen, op de wettelijke voorschriften, op de arbeidsovereenkomst of op het 

arbeidsreglement. 

Indien hij gebruik maakt van deze mogelijkheid, is het aangeraden aan de werknemer in de 

onderwerpregel van de boodschap aan te geven dat het om een privé-mail gaat, anders zal deze email als 

professioneel beschouwd worden.  
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Hij dient daarenboven in de mail zelf elke vermelding met betrekking tot de werkgever (zoals de 

automatische handtekening) te wissen, evenals elke andere aanwijzing die eventueel zou kunnen laten 

uitschijnen dat de boodschap door de werknemer opgesteld is in het kader van de uitoefening van zijn 

functie. 

 

De werknemer heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van zijn e-mailadres. Hij mag 

zijn paswoord niet aan een andere persoon doorgeven, noch zijn gebruikersidentificatie of andere 

beveiligingsinformatie. 

 

De onderneming kan te allen tijde de toelating tot het privégebruik geheel of gedeeltelijk intrekken. 

 

5.2 Toegang 

Enkel de personen aan wie de onderneming uitdrukkelijk toelating heeft gegeven om gebruik te maken 

van e-mail, internet en intranet en van de andere communicatiemiddelen, mogen van deze middelen 

gebruik maken. Het is de onderneming die bepaalt of een medewerker uit hoofde van zijn opdracht 

toegang tot deze communicatiemiddelen krijgt. 

 

Het systeem en de inbelmogelijkheden bij de onderneming laat toe dat medewerkers toegang hebben tot 

hun bestanden en e-mails, ook wanneer ze niet fysiek aanwezig zijn in de onderneming waar de server en 

het interne netwerk geïnstalleerd zijn. Gezien dit speciale aandacht verdient vanuit 

veiligheidsoverwegingen zijn volgende regels onverminderd van toepassing: 

 

▪ alleen door het bedrijf aangeduide medewerkers hebben toegang via dit systeem; 

▪ deze toegang mag alleen gebruikt worden vanop een computer/tablet welke eigendom is van de 

onderneming en waarop de speciale software hiervoor geïnstalleerd is, behoudens expliciet 

schriftelijk akkoord door de directie; 

▪ de beveiligingssoftware op deze computer/tablet (antivirus, firewall, enzovoort) mag niet 

gewijzigd of uitgeschakeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de dienst 

Informatica. 

 

 

De onderneming kan de toegang tot de bedrijfssystemen geheel of gedeeltelijk intrekken: 

▪ om de belangen van het bedrijf te beschermen; 

▪ om dienstredenen (bij voorbeeld om de continuïteit van de dienst te vrijwaren); 

▪ bij een overtreding van deze gedragscode of van andere instructies; 

▪ wanneer de toegang niet langer kan worden gerechtvaardigd. 

 

De onderneming kan de toegang tot bepaalde websites verhinderen. De onderneming kan eveneens de 

toegang tot internet aan bepaalde werknemers ontzeggen gedurende welbepaalde tijdstippen.  

 

5.3. Continuïteit van dienstverlening 

Met het oog op de continuïteit van de dienst, moet de medewerker ervoor zorgen dat zijn taken tijdens 

zijn afwezigheid worden waargenomen, onder meer door: 

▪ vervanger(s) toegang te verlenen tot de nodige (gemeenschappelijke) mailboxen of bestanden via 
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gedeelde repertoria; 

▪ door zijn telefoon door te schakelen; 

▪ een bericht op te nemen in de mailbox van zijn gsm/smartphone; 

▪ eventuele cliënten en collega’s via de geëigende kanalen te informeren over zijn afwezigheid en 

eventuele bereikbaarheid; 

▪ de functie “out of office” te gebruiken om zijn afwezigheid te melden of om berichten terug te 

zenden naar de verzender; 

▪ in gevallen van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld 

onaangekondigde plotselinge of langdurige afwezigheid, ziekte, ongeval, om veiligheidsredenen, 

…) kan de onderneming informatie, systemen, bestanden of gegevens die essentieel of van vitaal 

belang zijn (bijvoorbeeld voor de zakelijke activiteiten van de onderneming) en die niet langer op 

een andere wijze beschikbaar zijn, lokaliseren en recupereren. 

 

5.4. Verboden activiteiten 

Zijn strikt verboden, zelfs in het kader van de professionele activiteit: 

 

▪ de verspreiding van vertrouwelijke informatie met betrekking tot de onderneming, zijn 

commerciële partners of zijn werknemers, behalve indien dit vereist is in het kader van de 

business; 

▪ de verspreiding van auteursrechtelijk beschermde gegevens, in strijd met de wet ter bescherming 

van de auteursrechten; 

▪ het doorsturen van e-mails zonder rechtmatig professioneel doel, in omstandigheden die nadelig 

kunnen zijn voor de auteur van het oorspronkelijke bericht; 

▪ elk gebruik van e-mail dat afbreuk zou kunnen doen aan de waardigheid van anderen, met name 

het verzenden van berichten met betrekking tot het ras, de nationaliteit, het geslacht, de seksuele 

geaardheid, de leeftijd, de handicap, de religie of de politieke overtuigingen van een persoon of 

een groep personen; 

▪ het versturen of op verzoek ontvangen van boodschappen/foto’s van expliciet seksuele aard; 

▪ het gebruik van e-mail in het kader van een professionele activiteit die niet kadert in de 

arbeidsovereenkomst die de werknemer en de werkgever bindt; 

▪ het deelnemen aan chatrooms, ongeoorloofde nieuwsgroepen, kettingberichten en meer 

algemeen, het gebruik van e-mail in het kader van een illegale activiteit, van welke aard ook; 

▪ de afhandeling van persoonlijke aangelegenheden met winstoogmerk; 

▪ het versturen van e-mails of zware bestanden die het systeem kunnen verstoren; 

▪ de introductie van virussen, “trojan horse” of andere software die de vertrouwelijkheid, de 

beschikbaarheid en de integriteit van de gegevens in gevaar kunnen brengen; 

▪ het gebruik van de systemen dat een inmenging in het werk van anderen vormt, het verwijderen 

of wijzigen van bestanden van andere gebruikers; 

▪ het rechtmatig of onrechtmatig verkrijgen van toegang tot het internet door gebruik te maken van 

enig toegangscontrolemechanisme dat aan een andere gebruiker toegewezen werd, het 

beschikbaar stellen van het persoonlijke toegangscontrolemechanisme tot het internet aan 
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personen die niet behoren tot de rechtmatige gebruikersgroep van de onderneming, zich toegang 

verschaffen of pogen te verschaffen tot enige computer, computernetwerken, gegevensbestanden, 

gegevens of elektronisch opgeslagen informatie, het downloaden van het internet en/of het 

doorsturen via e-mail van illegale software of software afkomstig uit een onbetrouwbare bron; 

▪ het bezoeken van websites of het zenden (en dit houdt ook in het doorsturen en terugzenden) van 

informaties waarvan redelijkerwijze kan verwacht worden dat het obsceen, discriminerend, 

seksistisch, belasterend, pornografisch, bedreigend of op een andere wijze aanstootgevend is. Het 

doorbladeren en/of downloaden en/of klasseren van dergelijk of enig ander misplaatste 

informatie. Verbindingen via de vaste telefoon, computer of de gsm/smartphone met 

telefoonnummers waarop erotische of andere gesprekken die strijdig zijn met de openbare orde of 

de goede zeden. Wie uit onwetendheid of per vergissing een dergelijk nummer belt, moet 

onmiddellijk de verbinding verbreken. Dat is zowel van toepassing binnen als buiten de 

diensturen;  

▪ he deelname aan spellen of loterijen; 

▪ het te koop aanbieden van verdovende middelen en psychotrope stoffen door personen die 

daartoe niet bevoegd zijn; 

▪ het gebruik van een VPN verbinding om zijn/haar telefoonlijn van thuis te gebruiken zonder dat 

dit enig verband houdt met de uitoefening van zijn/haar beroep; 

▪ het gebruik van on-linecommunicatie om bepaalde situaties binnen de onderneming (openlijk) 

aan te klagen. 

 

Deze opsomming is niet exhaustief. 

 

5.5 Helpdesk 

Elk incident in verband met de veiligheid dat van belang kan zijn voor andere diensten van de 

onderneming dient meegedeeld te worden aan de dienst informatica van de hoofdzetel. (Onder incident 

met betrekking tot de veiligheid van het informatiesysteem verstaat men elke onvoorziene omstandigheid 

waardoor de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of de beschikbaarheid van de informatie of het 

informatiesysteem in het gedrang kunnen komen.) 

Indien de medewerker moeilijkheden ondervindt op het vlak van het gebruik van de richtlijnen, kan hij – 

met het oog op het inwinnen van bijkomende informatie en inlichtingen – steeds contact opnemen met de 

Informaticadienst.  
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5.6 Paswoord 

Het paswoord is strikt persoonlijk en geheim en mag aan niemand doorgegeven worden. Er kan geen 

paswoord gekozen worden dat gemakkelijk te raden is. Iedere medewerker is persoonlijk 

verantwoordelijk voor de onder zijn paswoord gedane acties. Zijn werkstation moet afgesloten of 

geblokkeerd worden telkens wanneer men zijn werkplaats tijdelijk, dan wel op het einde van de dag, 

verlaat. 

5.7 Bescherming – virussen 

Elke gebruiker moet op zijn hoede zijn voor diefstal van computermateriaal, andere fysieke bedreigingen, 

zoals brand of overstroming. Beveiligde ruimtes zoals server-rooms zijn enkel toegankelijk voor 

bevoegde personen. Draagbaar elektronisch materiaal mag niet achtergelaten worden zonder toezicht, 

vooral in wagens of in openbare ruimtes, maar moet weggestopt worden.  

Elke gebruiker dient de geïnstalleerde antivirussoftware te gebruiken en alle richtlijnen in dit 

verband op te volgen. Alle bestanden, programma’s, berichten, boodschappen, bijlagen, transfers, … van 

externe oorsprong of bestemd voor de buitenwereld dienen gecontroleerd te worden met de 

antivirussoftware vooraleer ze te gebruiken, te installeren of door te zenden. De Helpdesk dient op de 

hoogte gebracht te worden wanneer een virus wordt ontdekt. Een gebruiker mag nooit zelf trachten het 

virus te vernietigen. Vanaf het ogenblik dat er een virus ontdekt is, mag de gebruiker het mailsysteem niet 

meer gebruiken totdat iemand van de dienst informatica het virus vernietigd heeft. 

5.8 Verantwoordelijkheid 

Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor zijn communicatiegedrag. 

De onderneming is niet verantwoordelijk voor misdrijven die door de gebruikers worden begaan. 

5.9 Burgerlijke aansprakelijkheid 

Elke werknemer kan burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle schade (gegevensverlies, diefstal, 

dataspionage, enzovoort) ontstaan door het niet-naleven van deze richtlijnen.  

5.10 Controle door de werkgever en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer  

Het is aangeraden aan de werknemer die gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om bij wijze van 

uitzondering het e-mailsysteem te gebruiken voor privédoeleinden, in de onderwerpregel van de mail 

duidelijk te vermelden dat het om een privé-mail gaat, in overeenstemming met artikel 5.1 hiervoor. 

De werknemer is zich bewust van het feit dat de onderneming over het recht beschikt om, mits 

eerbiediging van de regelen van de privacy, het gebruik van internet, e-mail en andere 

communicatiemiddelen permanent of tijdelijk te controleren. De werknemer aanvaardt dat de 

onderneming de resultaten, verkregen door deze controlemechanismen, gebruikt indien bedrieglijk 

gebruik of misbruik wordt vastgesteld. 

De onderneming kan een algemene lijst van de bezochte sites bijhouden en bepaalde sites ontoegankelijk 

maken. 

Op de centrale fileserver wordt dagelijks een back-up gemaakt van de communicatie van de gebruikers. 

De resultaten van deze controles worden elektronisch geregistreerd en bijgehouden gedurende een 

periode van 1 jaar. Nadien worden ze verwijderd, tenzij zij het voorwerp uitmaken van een onderzoek. 
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5.11 Internettoegang  

De werkgever verleent zijn werknemers toegang tot het internet voor professionele doeleinden. De 

werkgever neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich ten opzichte van zijn werknemers of van 

derden wat de inhoud betreft van de bezochte sites. 

Wanneer ze surfen op het internet, dienen de werknemers de volgende regels na te leven: 

 

▪ De toegang tot het internet mag niet gebruikt worden voor de verboden doeleinden die 

beschreven worden in artikel 5.4. hiervoor;  

▪ Bovendien mag de toegang tot het internet niet gebruikt worden om gegevens die beoogd worden 

in artikel 5.4. hiervoor af te beelden, te downloaden of op te halen; 

▪ Het internet mag enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden. Surfen op internet om bij 

te leren en in het kader van de persoonlijke ontwikkeling is toegestaan, maar dit mag geenszins 

afbreuk doen aan de productiviteit van de werknemer; 

▪ Het gebruik van internet voor privédoeleinden zal in principe uitsluitend gebeuren tijdens de 

pauzes;  

▪ de werkgever behoudt zich het recht voor te allen tijde de toegang te blokkeren tot sites waarvan 

hij de inhoud illegaal, aanstootgevend of ongepast acht; 

▪ De aandacht van de werknemers wordt gevestigd op het feit dat de meeste internetsites die ze 

bezoeken een spoor bijhouden van hun bezoek. In bepaalde gevallen identificeren deze sites 

nauwkeurig de herkomst van de bezoeker en zijn elektronische identiteit (die van de 

onderneming). 

 

In de veronderstelling dat de werknemer een « discussieforum » bezoekt, is hij ertoe gehouden blijk te 

geven van de grootst mogelijke voorzichtigheid wat de inhoud betreft van de boodschappen die hij 

publiceert.  

In elk geval is hij ertoe gehouden om op het einde van zijn boodschap het volgende te vermelden:       « 

Dit bericht weerspiegelt mijn persoonlijke opinies. Het bericht is opgesteld buiten het kader van de 

uitoefening van mijn beroep en houdt dan ook geen enkele verbintenis in van mijn werkgever. »  Surfen 

op betalende internetsites met eender welk betaalsysteem waarvoor de financiële middelen van de 

werkgever worden aangewend, zal beschouwd worden als diefstal of geldverduistering en zal aanleiding 

geven tot een strafrechtelijke vervolging, en dit onafhankelijk van de rechtsvorderingen op basis van het 

arbeidsrecht. 

 

6. Finaliteiten 

6.1. Globale controles 

 

Sodexo behoudt zich het recht voor op elk moment globale controles op elektronische online-

communicatiegegevens uit te voeren om de finaliteiten na te leven. zoals bedoeld in artikel 5, §1 van 

CAO nr. 81 van 26 april 2002, en met name met het oog op: 

1. het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de goede 

zeden of waardigheid van een andere persoon kunnen schaden; 

2. de bescherming van economische, handels- en financiële belangen van de onderneming die 

vertrouwelijk zijn, alsook het tegengaan van ermee in strijd zijnde praktijken; 

3. de veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen van de 
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onderneming, met inbegrip van de controle op de kosten die ermee gepaard gaan alsook de 

fysieke bescherming van de installaties van de onderneming. 

 

De onderneming zal in haar controle niet verdergaan dan strikt nodig voor het verwezenlijken van deze 

doelstellingen. 

Om de globale controles te kunnen doen, kan Sodexo back-ups van de uitgewisselde mails gedurende 3 

maanden uitvoeren. 

 

In het kader van globale controles, kunnen elektronische communicatiegegevens van de persoonlijke 

levenssfeer verzameld worden die adequaat, relevant en niet overdreven zijn ten opzichte van de gevolgde 

finaliteit of een andere finaliteit die overeenstemt met deze. 

Het betreft globale gegevens zoals bijvoorbeeld : 

- het aantal ontvangen of verzonden emails per werkpost, hun volume en het formaat van de 

bijgevoegde bestanden 

- de adressen van de bezochte internetsites, de duur en het moment van de verbinding per 

werkpost 

6.2 Individualisering – kennisname van inhoud 

 

Indien in het kader van het algemene toezicht vermoedens ontstaan van misbruik of onregelmatigheden, 

kan/kunnen door de onderneming en/of door haar aangestelde perso(o)n(en) de elektronische on-

linecommunicatiegegevens die werden verzameld tijdens het algemene toezicht, verwerkt worden om ze 

aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon toe te schrijven (“individualisering”). 

 

De individualisering kan direct of indirect zijn naargelang het doel van de controle: 

- bij onregelmatigheden geconstateerd tijdens een controle waarvan het doel is hetzij 

ongeoorloofde feiten, lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede zeden of de 

waardigheid van een andere persoon kunnen schaden te voorkomen, hetzij praktijken die in 

strijd zijn met de financiële, economische en handelsbelangen van de onderneming te 

beschermen of hetzij de veiligheid en/of de technische goede functionering van de 

informaticasystemen van de onderneming en de fysieke bescherming van de installaties van 

de onderneming te garanderen, zullen de globale verzamelde gegevens geïndividualiseerd 

worden zonder enige voorafgaandelijke formaliteit, noch voorafgaandelijk akkoord van de 

werknemer (=directe individualisering); 

- indien, daarentegen, een onregelmatigheid geconstateerd wordt tijdens een controle 

uitgevoerd om de naleving van huidige instructies door de werknemers te controleren, zullen 

de gegevens enkel geïndividualiseerd worden na voorafgaandelijk de werknemer(s) 

geïnformeerd te hebben (=indirecte individualisering) 

 

De communicatie waarvan het beroepsmatig karakter vaststaat, kan echter steeds het voorwerp uitmaken 

van individualisering met kennisname van inhoud.  

 

Op basis van een gemotiveerde beslissing van een directielid, kunnen de gegevens met betrekking tot de 

communicatie van een email verzonden door een werknemer (elektronisch adres van de verzender of 

ontvanger van de email, onderwerp van de email, datum en uur van de verzending, enz.) gecontroleerd 

worden in het kader van een tijdelijke en beperkte controle indien er sterke vermoedens bestaan van 
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misbruik of niet-naleving van de richtlijn die een impact kunnen hebben op de uitoefening van de 

arbeidsovereenkomst of huidig document. 

 

Indien, ten gevolge van deze controle, geen enkele misbruik met impact op de uitoefening van de 

arbeidsovereenkomst wordt aangetoond, zullen de gegevens onmiddellijk gewist worden. 

 

Indien een misbruik wordt aangetoond, worden de gegevens gedurende 1 jaar bewaard bij de dienst 

informatica; deze gegevens kunnen enkel geraadpleegd worden door de verantwoordelijke Informatica of 

de verantwoordelijke HR. 

 

6.3 Sancties  

 

Behalve bij schorsing van de arbeidsovereenkomst om eender welke reden, zal het resultaat van de 

controle ter kennis van de werknemer gebracht worden tijdens een gesprek en een sanctie zal kunnen 

genomen worden tegen hem gaande van een mondelinge verwittiging tot ontslag omwille van dringende 

reden naargelang de ernst van de feiten en/of het betalen van schadevergoeding. 

 

Het niet-naleven van de richtlijnen door een externe gebruiker zal door de onderneming worden 

beschouwd als contractbreuk en kan aanleiding geven tot het instellen van een gerechtelijke klacht of 

vordering. 
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           Bijlage 3 

 

ALCOHOL- en DRUGS PROCEDURE SODEXO BELGIUM  

PC 111 en 209 
 
 
1 UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET PREVENTIEF ALCOHOL- EN 

DRUGS BELEID 

 

Het beleid in verband met alcohol en drugs maakt integraal deel uit van het preventiebeleid van Sodexo 

Belgium NV. 

Het beleid in verband met alcohol en drugs is een preventief en pro-actief beleid om de eventuele risico’s te 

voorkomen. 

Indien nodig, bestaat er een deel dat georiënteerd is op de genezing van de betrokken werknemer met 

informatie, hulp en ondersteuning van de verantwoordelijken, de sociaal assistentee, de interne dienst voor 

preventie en bescherming, de arbeidsgeneesheer van de externe dienst, huisdokter, externe organisaties. 

Daarom werd er een procedure opgesteld met de verschillende stappen die gevolgd kunnen worden volgens 

het type van situatie die zich voordoet. 

 

2 ALGEMENE REGEL 

 

Het verbruik van alcohol of drugs voor werknemers  van de maatschappelijke zetel, of  tewerkgesteld op 

vaste sites of voor reizende werknemers is verboden tijdens het werk (verplaatsingen inbegrepen).  

Het is tevens verboden alcoholische dranken of drugs, op de werkplaats binnen te brengen (van eender 

welk type, hoeveelheid of verpakking ). 

 

 

3 ONTSLAG VOOR DRINGENDE REDEN 

 

De medewerker stelt zich bloot aan een onmiddellijk ontslag zonder opzeg noch vergoeding wanneer hij 

zich in staat van dronkenschap bevindt of drank en/of drugs verbruikt tijdens de werkuren, of wanneer hij 

zich aanbiedt in een lichamelijke en/of mentale staat die hem niet toelaat zijn taak uit te voeren die hem 

toevertrouwd wordt.  

 

4 CONCREET WAT IN GEVAL VAN VERMOEDEN VAN ALCOHOLGEBRUIK OF 

GEBRUIK VAN DRUGS  

 

Alhoewel het verbruik verboden is op de werkplaats van de medewerkers, kan het voorkomen dat er 

vermoedens zijn van invloed van alcohol of drugs bij een medewerker tijdens de werkuren. 

 

De te volgen stappen, wanneer we een vermoeden hebben dat een medewerker zich in staat van 

dronkenschap bevindt of wanneer hij drank en/of drugs verbruikt tijdens de werkuren of wanneer men 

denkt dat hij in een lichamelijke en/of mentale staat bevindt die hem niet toelaat zijn taak uit te voeren die 

hem toevertrouwd wordt, worden hieronder beschreven. 

 

Deze procedure is van toepassing voor alle medewerkers van Sodexo Belgium NV. 

 

Bijlage 3  
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A. Vaststelling 

 

1 Als het een eerste vaststelling van vermoeden van verbruik van alcohol of drugs betreft bij een 

medewerker  

 

Er is een vermoeden dat een medewerker onder invloed is van alcohol of drugs en het gaat om een eerste 

vaststelling. 

 

1) De persoon die het probleem vaststelt, verwittigt zijn hiërarchische overste van zijn vermoeden. 

2) De hiërarchische overste zal de ernst van de situatie inschatten en dit zowel voor de betrokken 

medewerker als voor de collega’s. 

3) De beslissing wordt genomen of de medewerker al dan niet naar huis moet gestuurd worden en op 

welke wijze dit dient te gebeuren: 

- hulp / interventie van familie of naasten 

- wachten op hulp van collega  

- openbaar vervoer 

- inroepen van een taxi 

- inroepen van een ziekenwagen 

- inroepen van politie 

4) De vaststelling wordt schriftelijk bevestigd door één of meerdere getuigen.  

5) De hiërarchische verantwoordelijke wordt ingelicht over het probleem . 

6) Op één van de volgende dagen wordt er een gesprek gevoerd tussen de hiërarchische overste en de 

betrokken persoon om over de gebeurtenis te spreken en door duidelijk te melden dat er iets niet 

gaat – iets fout loopt op het werk en dat dit zich niet meer mag herhalen in de toekomst. 

7) Na het gesprek wordt aan de betrokken medewerker een brief overhandigd met de bevestiging van 

de feiten en verwijzing naar het mondelinge gesprek.  

Deze brief moet “voor ontvangst” ondertekend worden door de betrokkene en indien dit niet 

mogelijk is, wordt de brief aangetekend opgestuurd. 

In functie van de ernst van de feiten die zich voorgedaan hebben, beslist de hiërarchische overste al 

dan niet of deze brief beschouwd wordt als een verwittigingsbrief of dat de feiten beschouwd 

worden als een zware fout.Indien de medewerker op heterdaad betrapt wordt tijdens de werkuren of 

zo niet het verbruik toegeeft wordt de brief sowieso beschouwd als een verwittigingsbrief of 

kunnen deze feiten beschouwd worden als zware fout. 

 

2 Als het een tweede of derde vaststelling van vermoedens van verbruik van alcohol of van 

drugs betreft bij een medewerker   

 

1) De persoon die het probleem vaststelt, verwittigt de hiërarchische overste van zijn vermoeden. 

2) De hiërarchische overste zal de ernst van de situatie inschatten en dit zowel voor de betrokken 

medewerker als voor de collega’s. 

3) De beslissing wordt genomen of de medewerker al of niet naar huis moet gestuurd worden en op 

welke wijze dit dient te gebeuren: 

- hulp / interventie van familie of naasten 

- wachten op hulp van collega 

- openbaar vervoer 

- inroepen van een taxi ( ten laste van medewerker ) 

- inroepen van een ziekenwagen 

- inroepen van politie 

4) De vaststelling wordt schriftelijk bevestigd door één of meerdere getuigen.  

5) De hiërarchische verantwoordelijke wordt ingelicht over het probleem.  

6) Tijdens één van de volgende dagen wordt er een gesprek gevoerd tussen de hiërarchische overste 

en de betrokken persoon om over de gebeurtenis te spreken en door duidelijk te melden dat er 

opnieuw iets niet gaat – iets fout loopt op het werk en te melden dat dit zich niet meer mag 

herhalen in de toekomst. 
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Tijdens dit gesprek wordt aan de betrokkene gevraagd om zelf contact op te nemen 

met de arbeidsgeneesheer en/of de sociaal assistentee van Sodexo Belgium. 

Tevens wordt aan betrokkene bevestigd dat de overste zelf ook de sociaal assistente  

zal verwittigen van de vaststelling. 

7) Na de vaststelling wordt aan de betrokken medewerker een brief gestuurd met de bevestiging van 

de vaststelling en verwijzing naar het mondelinge gesprek. Deze brief wordt beschouwd als een 

eerste, tweede of derde verwittiging. 

8) Na één week vraagt de hiërarchische overste feedback aan de sociaal assistentee om na te gaan of 

de betrokkene vrijwillig contact heeft opgenomen.  

 

 

B. Hulpverlening  

 

1 Als de betrokkene op vrijwillige basis contact heeft opgenomen met de sociaal assistente  

 

Tijdens dit contact zal de sociaal assistente nagaan of betrokkene al dan niet contact heeft opgenomen met 

de arbeidsgeneesheer en in functie van dit resultaat kan de sociaal assistente aan de betrokkene een 

begeleidingstraject voorstellen. 

In dit begeleidingstraject worden de verschillende vormen en mogelijkheden van begeleiding samen 

doorgenomen en besproken. 

 

De eventuele afwezigheid naar aanleiding van het begeleidingstraject van de betrokken medewerker 

indien er geen ziekteverlof wordt voorzien door de geneesheer voor een eventuele opname en/of 

professionele begeleiding zal beschouwd worden als toegestane afwezigheid voor 20 prestatie-uren 

waarvan 10 uren loon door Sodexo Belgium verder betaald zullen worden mits voorlegging van een 

bewijs van de officiële instantie van deelneming aan een begeleiding. Een medewerker zal maximum één 

keer van deze mogelijkheid genieten. 

De betrokken persoon zal de periode van toegestane afwezigheid bepalen in samenspraak met de 

verantwoordelijke van de hiërarchische lijn.  

 

2 Als de betrokkene geen contact heeft opgenomen met de sociaal assistente 

 

Indien één week later blijkt dat de betrokkene zelf geen contact heeft opgenomen met de sociaal 

assistente, zal zij contact opnemen met de betrokkene. 

 

Tijdens dit gesprek zal de sociaal assistente alsnog de betrokkene proberen te overhalen om zich te laten 

begeleiden. 

 

Gaat betrokkene akkoord met begeleiding dan komen we terug in het scenario B.1. 

 

Wil de betrokkene geen begeleiding en/of geen gesprek dan zal de sociaal assistente een pakket met 

informatie (info betreffende centra professionele hulp ) onder gesloten omslag overhandigen of opsturen 

(naar de werkplaats van de betrokkene) aan de betrokken persoon. Hierbij zal de sociaal assistente aan de 

betrokkene vragen om de informatie toch te willen doornemen. 

Het overhandigen onder gesloten omslag moet er voor zorgen dat de medewerker zich niet in een 

ongemakkelijke situatie voelt omwille van de aard van de informatie.  

 

3 Als de betrokkene zich niet heeft laten begeleiden 

 

Er is een mogelijkheid dat het probleem gestopt is waardoor procedure hier ook eindigt. 

Indien het probleem zich opnieuw stelt komen we in het scenario van de tweede, derde,  … vaststelling en 

worden de scenario’s B.1, 2, 3, 4 en 5 van toepassing. 
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4 Als de betrokkene zich laat begeleiden 

 

De betrokkene die afwezig was omdat hij zich heeft laten begeleiden door professionelen, zal de sociaal 

assistente ontmoeten als hij dit wenst. 

Tijdens deze individuele ontmoeting met de betrokkene, zal de sociaal assistente bespreken wat er kan 

gecommuniceerd worden aan de collega’s en dit met het oog op een vlotte en correcte herintegratie van 

de betrokkene in de ploeg. 

 

5 Na twee verwittigingsbrieven 

 

Na twee verwittigingsbrieven, indien er nieuwe feiten van gelijkaardige aard zich opnieuw voordoen, kan 

de arbeidsovereenkomst beëindigd worden door de werkgever wegens al dan niet zware fout.  
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ELEKTRONISCHE LOONBRIEF - ZOOMIT 

 
 

 

Deze bijlage legt de regels vast die van toepassing zijn wanneer de werknemer zijn loonbrieven op 

elektronische wijze ontvangt en ze raadpleegt in zijn programma voor internetbanking via de dienst 

"Zoomit" 1. 

 

Artikel 1. Principe  

De werkgever geeft aan elke werknemer in de onderneming de mogelijkheid om zijn loonbrieven op 

elektronische wijze te ontvangen en ze te raadplegen via de dienst "Zoomit".   

Deze dienst is gratis voor de werknemer.   

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet de werknemer evenwel beschikken over een 

toepassing voor internetbanking. Enkel in deze beveiligde omgeving gecreëerd door de bankinstelling is 

het immers mogelijk om de loonbrief op een veilige manier elektronisch ter beschikking van de 

werknemer te stellen. 

De werkgever waarborgt dat de elektronische loonbrief inhoudelijk overeenstemt met de loonbrief in 

papieren vorm. 

Artikel 2. Aansluitingsmodaliteiten 

De werknemer die van "Zoomit" gebruik wenst te maken, moet hiervoor in zijn applicatie van 

internetbanking een bijzondere procedure volgen. In de eerste plaats dient hij te klikken op het icoon of 

de link van "Zoomit" van zijn applicatie van internetbanking en vervolgens moet hij aanduiden dat hij 

zijn loonbrief elektronisch wenst te ontvangen. De werknemer kan op de website www.zoomit.be een 

demonstratie bekijken die deze procedure verduidelijkt. 

De werknemer die kiest voor het gebruik van "Zoomit" zal geen loonbrieven in papieren vorm meer 

ontvangen, zolang hij zijn keuze niet herroept. De mogelijkheid om zijn keuze te herroepen wordt 

beschreven in artikel 5. 

Artikel 3.  Raadpleging van de elektronische loonbrief 

De werknemer die zich aangesloten heeft bij "Zoomit" kan zijn loonbrieven raadplegen in zijn applicatie 

van internetbanking. Hiervoor dient hij op het "Zoomit"-icoontje te klikken dat in de lijst van zijn 

financiële transacties naast het door de werkgever gestorte loonbedrag verschijnt. 

De elektronische loonfiches zullen bij Zoomit bewaard worden gedurende een periode van 24 maanden 

vanaf de datum dat zij gecreëerd worden en zullen eveneens gedurende 24 maanden via Zoomit 

geraadpleegd kunnen worden. 

De werknemer kan, indien hij dit wenst, de aldus opgeroepen loonbrieven op zijn computer opslaan. 

 

Bovenop deze periode van 24 maanden, kan de medewerker steeds een kopie van zijn loonfiche in 

papieren versie vragen aan zijn loonbeheerder.  

 

Artikel 4. Duur van de aansluiting 

De werknemer die het gebruik van "Zoomit" wenst stop te zetten en de loonbrief opnieuw in papieren 

vorm te ontvangen, dient zich uit te schrijven van “Zoomit” in zijn applicatie voor internetbanking. In dat 

 
1 Overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten 
en de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen (Titel III). 

Bijlage 4 
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geval zullen de loonbrieven opnieuw in papieren vorm worden afgeleverd vanaf de eerste dag van de 

tweede maand die volgt op de opzeg. 

Ook de werkgever kan beslissen om het gebruik van "Zoomit" stop te zetten.  Hij dient de werknemers 

hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze opzeg geeft op duidelijke wijze te kennen dat de 

loonbrieven opnieuw in papieren vorm verstuurd zullen worden.  De loonbrieven zullen dan opnieuw in 

papieren vorm worden afgeleverd vanaf de eerste dag van de tweede maand die volgt op de opzeg. 

Artikel 5. Heraansluiting 

De werknemer die beslist heeft om de loonbrieven terug in papieren vorm te ontvangen, kan deze 

beslissing op gelijk welk ogenblik herzien door zich opnieuw bij "Zoomit" aan te sluiten.  Hiervoor moet 

hij dezelfde modaliteiten volgen als beschreven in artikel 2. 
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STAND-BY EN UITRUKVERGOEDING  

 
 

 

Stand-by vergoeding 

 

• Weekdag: stand-by van 16u00 tot 7u00 de volgende dag van maandag avond tot vrijdag 

middernacht 

• Weekenddag en feestdagen : standby 24u/24 zaterdag, zondag en feestdag 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag  Zondag  

32,16 € 32,16 € 32,16 € 32,16 € 33,04 € 61,36 € 60,48 € 

 

Uitrukvergoeding 

 

• 1 oproep per dag: 29,53 euro per kalenderdag 

• 2 oproepen per dag: 47,24 euro per kalenderdag 

• 3 oproepen per dag: 59,04 euro per kalenderdag 

• + 5,90 euro per kalenderdag per extra oproep 
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UURROOSTERS 
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