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Afdeling 1 – Toepassingsgebied 

 

Artikel 1. 

 

Dit reglement is van toepassing op enerzijds alle werknemers van de gemeente Brakel, 

ongeacht hun leeftijd, geslacht, nationaliteit, statutaire, contractuele of andere 

tewerkstelling en ongeacht de duur of de aard van de arbeidsovereenkomst en anderzijds 

de gemeente als werkgever. 

 

Vallen niet onder de toepassing van dit arbeidsreglement: het onderwijzend personeel en 

studenten die in het kader van het behalen van een diploma tewerkgesteld zijn.  

 

Zowel de werkgever als het personeelslid, na ondertekening voor ontvangst, worden 

geacht onderhavig reglement te kennen en te aanvaarden en verbinden zich ertoe al de 

voorschriften na te leven.  
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Afdeling 2 – De aanvang en het einde van de gewone arbeidsdag, het tijdstip en 

de duur van de rusttijden, de dagen van regelmatige onderbreking van de 

arbeid 

 

Artikel 2 De uurrooster voor de werknemers zijn te vinden in onderstaande bijlagen, die 

integraal deel uitmaken van dit arbeidsreglement. 

 

Bijlage 1: personeel administratieve diensten  

Bijlage 2: personeel bibliotheek 

Bijlage 3: technisch personeel containerpark  

Bijlage 4: technisch personeel gemeenteschool  

Bijlage 5: personeel initiatief buitenschoolse opvang  

Bijlage 6: personeel sporthal  

Bijlage 7: technisch personeel openbare werken  

Bijlage 8: personeel zwembad  

 

Artikel 3  

 

Elke wijziging aan het werkrooster wordt tenminste 5 werkdagen op voorhand aan de 

werknemer bekend gemaakt na overleg met de vakbonden en aanpassing van het 

arbeidsreglement; tenzij het om tijdelijke wijzigingen gaat. 

 

Artikel 4 

 

Bij individuele gevallen kan er tijdelijk afgeweken worden inzake uurroosters. Deze 

afwijkingen, waarover de werkgever en de werknemer telkens zullen overeenkomen, 

worden schriftelijk opgemaakt.  

 

Artikel 5 

 

§1 De werkelijke arbeidsduur voor een voltijds personeelslid is 38 uur, te verdelen over 5 

weekdagen, zijnde 7u36, behoudens andere specifieke vermelde uurregelingen.  

 

Elk personeelslid dient aanwezig te zijn op zijn standplaats waar de arbeid moet worden 

verricht, op het vastgestelde beginuur en moet er blijven tot het einduur. Niemand mag 

zijn werkplaats verlaten zonder vooraf zijn diensthoofd op de hoogte te brengen. 

 

Elk personeelslid is gehouden de aan hem toegewezen uurrooster te volgen en na te 

leven.  

 

§2 De personeelsleden kunnen opgeroepen worden door het diensthoofd, de 

gemeentesecretaris om buiten de vooropgestelde dienstregeling(en) prestaties te 

verrichten, zelfs indien dit ’s nachts, op zon- of feestdag het geval is. Indien een 

personeelslid wordt opgeroepen, wordt het diensthoofd hiervan ten laatste op de 

eerstvolgende werkdag op de hoogte gebracht. Bij dergelijke prestaties heeft het 

personeelslid recht op extra inhaalrust. Indien de oproep gebeurd is onder onvoorziene 

omstandigheden heeft men recht op een verstoringstoelage.  

 

Dergelijke oproep kan via telefoon of mondeling. 

 

De omvang van de inhaalrust en het bedrag van de verstoringstoelage zijn voorzien in de 

RPR. 

 

Artikel 6 

 

De werknemer mag principieel geen overuren verrichten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming gekregen te hebben van de gemeentesecretaris of diens gemachtigde. Het 
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compensatieverlof  wordt toegekend en opgenomen volgens de bepalingen voorzien in de 

RPR.  

 

Artikel 7 

Een dienstvrijstelling wordt verleend op de woensdagnamiddag tijdens de kermis 

Nederbrakel (2). 
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Afdeling 3 – De wijzen van meting van en controle op de arbeid met het oog op 

het bepalen van het loon. 

 

Onderafdeling 1 Het toezichthoudend personeel is gehouden tot controle van de 

aanwezigheid van de werknemers. 

 

Onderafdeling 2 De elektronische tijdsregistratie  

 

Titel 1 De elektronische tijdsregistratie op het gemeentehuis. 

 

Deze bepalingen zijn van toepassing op de personeelsleden van het gemeentehuis te 

Brakel. 

 

Elk personeelslid dient te prikken bij begin en einde van de arbeidstijd. 

 

Personeelsleden dienen bij het einde van de stamtijden beschikbaar te blijven tijdens de 

glijtijden voor vergaderingen en bijeenkomsten die vooraf werden geagendeerd en door 

het betrokken personeelslid werden aanvaard. 

 

Behoudens in uitzonderlijke en dringende omstandigheden, dient het intern werkoverleg 

binnen de afdelingen steeds te worden georganiseerd binnen de stamtijden. 

 

Artikel 8 Wekelijkse arbeidsduur 

 

De wekelijkse arbeidsduur voor een voltijds personeelslid is 38 uur, gespreid over 5 

dagen per week met een gemiddelde van 7.36u per dag en 3.48u voor een halve dag. 

Deeltijdse prestaties worden verrekend volgens hun prestatieverhouding. 

 

De wekelijkse arbeidstijd mag in geen geval 46u30min overschrijden. 

 

Artikel 9 Dagelijkse arbeidstijd glijdend uurrooster 

 

§1 De arbeidsdag wordt verdeeld in glijtijden en in stamtijden. 

 

Glijdende werktijden laten toe dat het personeelslid zijn werktijd kan aanpassen aan 

persoonlijke of praktische omstandigheden. Dit impliceert dat het personeelslid, binnen 

bepaalde grenzen, zelf het begin en het einde van zijn dagtaak kan bepalen evenals de 

duur van zijn middagpauzes. 

 

Anderzijds wordt het personeelslid verwacht dat het in dit systeem van een grotere 

vrijheid blijvend aandacht heeft voor collegialiteit op de dienst en voor de vereisten van 

een optimale dienstverlening en werking van de dienst. 

 

Stamtijden zijn bepaalde periodes van de werkdag tijdens dewelke ieder personeelslid 

verplicht dient aanwezig te zijn. Afwezigheid tijdens de stamtijden dient steeds te worden 

verantwoord. 

 

§2 Het dagschema ziet er als volgt uit: 

 

  Ma  Di  Woe  Do  Vrij 

Glijtijd vm 7.30-8.24 7.30 – 8.24 7.30-8.24 7.30-8.24 7.30-8.24 

Stamtijd vm 8.25-12.00 8.25-12.00 8.25-12.00 8.25-12.00 8.25-12.00 

Glijtijd woe     12.01-12.15 

Glijtijd nm1° 12.00-13.29  12.00-13.29 15.30-15.54 12.00-13.29 12.00-13.29 

Stamtijd nm 13.30-15.30 13.30-15.30 15.55-19.30 13.30-15.30 13.30-15.30 

Glijtijd nm 15.31-17.30 15.31-17.30 19.30-19.45 15.31-17.30 15.31-17.30 

Min   5u35  5u35  7u10  5u35  5u35   
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Max  9u30  9u30  9u00  9u30  9u30  

 

§3 De dagelijkse maximale prestatiegrens worden vastgelegd op 9u30 op maandag, 

dinsdag, donderdag, vrijdag en 8u30 op woensdag. Prestaties boven respectievelijk 9u30 

en 8u30 uur per dag worden derhalve niet verrekend, tenzij het overuren betreft 

overeenkomstig de gemeentelijke rechtspositieregeling. 

 

§4 Regeling deeltijds werkenden 

 

Deeltijds werkende personeelsleden dienen ook de stamtijden te respecteren, zoals ze in 

het individueel uurrooster van het personeelslid zijn opgenomen. 

 

§5 Middagpauze 

 

Een middagpauze van minimum 30 min wordt opgelegd en wordt in geen geval begrepen 

in de arbeidstijd. Een pauze van minder dan 30 minuten wordt automatisch omgezet 

naar 30 minuten. 

 

Tijdens de middagglijtijd kan slechts 1 onderbroken pauze genomen worden. De 

middagpauze dient minstens 30 min voor het einde van de glijtijd aan te vangen. Het 

personeelslid is verplicht om “in” en “uit” te prikken met het oog op het nemen van de 

middagpauze. Indien niet wordt geprikt, zal sowieso een middagpauze van 30 min 

worden opgelegd. 

 

§6 Regeling bij het nemen van verlof aan het begin of einde van de middagglijtijd. 

 

1° De personeelsleden die in de voormiddag geen prestaties moeten leveren, kunnen ten 

vroegste beginnen werken vanaf 12.30u. 

2° De personeelsleden die in de namiddag geen prestaties moeten leveren, kunnen ten 

laatste werken tot 13.00u. 

 

Artikel 10 Prestatiegrenzen 

 

§1 Voor voltijds werkende personeelsleden is volgende regeling van toepassing: 

 

1° Het tekort mag op het einde van elke dag nooit lager zijn dan -8 uur. Een eventueel 

tekort boven -8 uur zal afgetrokken worden van het jaarlijks verlof. Bij herhaling kan dit 

aanleiding geven tot het toepassen van tuchtmaatregelen of andere maatregelen. 

2° Het overschot mag op het einde van elke dag nooit hoger zijn dan +8 uur. Een 

overschot boven 8 uur wordt als niet-gewerkte tijd beschouwd en is verloren. 

 

§2 Voor deeltijds werkende personeelsleden is volgende regeling van toepassing: 

Het aantal uren tekort of overschot zoals opgenomen in §1 van dit artikel wordt 

evenredig verminderd volgens de prestaties van het deeltijds personeel. Indien het 

resultaat van de berekening een onvolledig uur is, wordt dit afgerond naar boven. 

 

§3 Het overschot kan zonder voorafgaande aanvraag gerecupereerd worden in de 

glijtijden. De verrekening gebeurt automatisch via het tijdsregistratiesysteem. Het 

inhalen van het tekort dient te gebeuren binnen de glijtijden. De minimumtijd voor de 

middagpauze komt hiervoor niet in aanmerking.  
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Artikel 11 Aanrekening van gewettigde afwezigheden in de glijdende uurregeling. 

 

Gewettigde afwezigheden (vakantie, ziekteverlof, afwezigheid wegens arbeidsongeval, 

omstandigheidsverlof,…) worden aangerekend op basis van de prestatieverhoudingen in 

artikel 8. 

 

Dienstreizen, dienstopdrachten en opleidingen op verplaatsing die een halve dag of een 

volledige werkdag in beslag nemen en waarbij het personeelslid de toelating heeft om 

rechtstreeks van huis te vertrekken of naar huis terug te keren, zonder dat een controle 

van dienstprestaties mogelijk is, worden aangerekend op basis van de normale prestaties 

van het personeelslid op de betreffende dag.  

 

Indien het personeelslid zich echter vooraf op het werk aanmeldt en achteraf naar de 

dienst terugkeert en zich afmeldt, kan de ganse afwezigheid op het werk als 

arbeidsprestatie worden aangenomen, met het automatisch aanrekenen van een 

minimumpauze van 30 minuten. 

 

Indien het personeelslid zich hetzij vooraf op het werk aanmeldt hetzij achteraf naar de 

dienst terugkeert en zich afmeldt; wordt de afwezigheid begrensd op 3u48 voor een 

halve dag en 7u36 voor een ganse dag. 

 

Wanneer men kan bewijzen dat tijdens de dienstreis, dienstopdracht of opleidingen op 

verplaatsingen meer uren werden gepresteerd (bijvoorbeeld aan de hand van het 

programma) kan dit ook als werkelijke arbeidsduur worden verrekend. 

 

§2 Het in- en uitregistreren gebeurt via het tijdsregistratiesysteem. 

 

Artikel 12 Overtredingen 

 

§1 Afwezigheid tijdens de stamtijd 

Ieder personeelslid dient bij aankomst en vertrek, op elk ogenblik van de dag, te 

registreren. De prikklok registreert op de minuut. 

 

§2 Misbruiken 

 

Tegenover elk misbruik zal worden opgestreden, in het bijzonder bij herhaling van de 

overtreding. Dit kan via de tuchtregeling (statutairen) of de ontslagprocedure 

(contractuelen). 

 

Artikel 13 

Bij eventuele betwistingen of onduidelijkheid omtrent de toepassing van dit reglement zal 

de gemeentesecretaris tot definitieve beslissing overgaan. 

 

Titel 2 De elektronische tijdsregistratie voor de andere diensten. 

 

Artikel 14 

 

Zodra het systeem van elektronische tijdsregistratie actief is op een andere dienst, 

dienen de personeelsleden te prikken bij begin en einde van de arbeidstijd. De formele 

startdatum van het gebruik van de elektronische tijdsregistratie zal door middel van een 

dienstnota worden meegedeeld. 

 

Elk personeelslid dient te prikken bij begin en einde van de arbeidstijd. 

 

Dienstreizen, dienstopdrachten en opleidingen op verplaatsing die een halve dag of een 

volledige werkdag in beslag nemen en waarbij het personeelslid de toelating heeft om 
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rechtstreeks van huis te vertrekken of naar huis terug te keren, zonder dat een controle 

van dienstprestaties mogelijk is, worden aangerekend op basis van de normale prestaties 

van het personeelslid op de betreffende dag. 

 

Indien het personeelslid zich echter vooraf op het werk aanmeldt en achteraf naar de 

dienst terugkeert en zich afmeldt, kan de ganse afwezigheid op het werk als 

arbeidsprestatie worden aangenomen, met het automatisch aanrekenen van een 

minimumpauze van 30 minuten. 

 

Indien het personeelslid zich hetzij vooraf op het werk aanmeldt hetzij achteraf naar de 

dienst terugkeert en zich afmeldt; wordt de afwezigheid begrensd op 3u48 voor een 

halve dag en 7u36 voor een ganse dag. 

 

Wanneer men kan bewijzen dat tijdens de dienstreis, dienstopdracht of opleidingen op 

verplaatsingen meer uren werden gepresteerd (bijvoorbeeld aan de hand van het 

programma) kan dit ook als werkelijke arbeidsduur worden verrekend. 

 

Het in- en uitregistreren gebeurt via het tijdsregistratiesysteem. 

 

Artikel 15 Overtredingen (laattijdig aankomen of vroegtijdig vertrekken) 

 

Ieder personeelslid dient bij aankomst en vertrek, op elk ogenblik van de dag, te 

registreren. De prikklok registreert op de minuut. 

 

Tegenover elk misbruik zal worden opgestreden, in het bijzonder bij herhaling van de 

overtreding. Dit kan via de tuchtregeling (statutairen) of de ontslagprocedure 

(contractuelen). 

 

Artikel 65 Misbruiken 

 

Tegenover elk misbruik zal worden opgestreden, in het bijzonder bij herhaling van de 

overtreding. Dit kan via de tuchtregeling (statutairen) of de ontslagprocedure 

(contractuelen). 

 

Artikel 17 

Bij eventuele betwistingen of onduidelijkheid omtrent de toepassing van dit reglement zal 

de gemeentesecretaris tot definitieve beslissing overgaan. 
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Afdeling 4 – De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon 

 

Artikel 18 

 

§1 Gemeenschappelijke bepalingen 

 

De elementen die de basis vormen voor de berekening van het loon staan vermeld op de 

individuele rekening. 

 

De vaststelling van het loon gebeurt op basis van de vigerende rechtspositieregeling. 

Het loon wordt voor de werknemers per maand berekend. 

 

De uitbetaling van het loon gebeurt per overschrijving op een eigen financiële rekening. 

De werknemer zal aan de werkgever het bankrekeningnummer bekend maken waarop 

zijn loon moet gestort worden. Met het doorgeven van het dit nummer verklaart de 

werknemer expliciet akkoord te zijn met de girale wijze van betaling. Contante 

uitbetaling kan gebeuren op uitdrukkelijke aanvraag van de werknemer. 

 

De uitbetaling van het vakantiegeld gebeurt de eerste helft van de maand mei en de 

uitbetaling van de eindejaarstoelage gebeurt de eerste helft van de maand december. 

Indien bij de berekening een vergissing werd begaan, zal de partij die de vergissing 

vaststelt hiervan onmiddellijk de tegenpartij in kennis stellen ten einde een regularisatie 

door te voeren. 

 

§2 Statutaire werknemers 

 

Het loon wordt maandelijks vooruit betaald, ten laatste op de derde laatste werkdag van 

de voorgaande maand, en a rato van één twaalfde van de jaarwedde. 

 

§3 Contractuele werknemers 

 

Het loon wordt uitbetaald uiterlijk de derde werkdag na het afsluiten van de maand 

waarop de uitbetaalperiode betrekking heeft. 

 

Artikel 19 Inhoudingen 

 

Uitsluitend de volgende inhoudingen kunnen op het loon verricht worden : 

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

zekerheid en de bepalingen op basis van bijzondere overeenkomsten inzake aanvullende 

voordelen van de sociale zekerheid; 

2° de voorschotten in loon dat nog niet werd verdiend, uitbetaald door de werkgever; 

3° de borgsom ter garantie van de uitvoering van de verplichtingen van de werknemer. 

 

De fiscale en sociale inhoudingen gebeuren op het brutoloon, vooraf en zonder enige 

beperking. De andere inhoudingen worden daarna ingehouden en mogen niet meer 

bedragen dan 1/5de van het contante nettoloon dat bij elke uitbetaling verschuldigd is. 

 

Loonbeslag of –overdracht wordt uitgeoefend op basis van de voorwaarden en grenzen 

die voorzien zijn door de Wet van 12 april 1965 en het Gerechtelijk Wetboek. 
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Afdeling  5 – De duur van de opzeggingstermijnen of de nadere regelen voor het 

bepalen van de opzeggingstermijnen of de verwijzing naar de wettelijke en 

reglementaire bepalingen terzake en de dringende redenen die de verbreking 

van de overeenkomst door de ene of de andere partij zonder opzegging 

rechtvaardigen, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de 

rechtbanken. 

 

Artikel 20 

 

§1 Gemeenschappelijke bepalingen 

 

1° het vrijwillige ontslag; 

2° het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, de vervroegde pensionering en de 

ambtshalve pensionering als gevolg van artikel 83 van de wet van 5 augustus 1978 

houdende economische en budgettaire hervormingen. 

 

§2 Statutaire werknemers 

 

Het vrijwillig ontslag van het personeelslid of het gedwongen ontslag door het bestuur 

gebeurt conform de bepalingen voorzien in de bepalingen van titel VI, hoofdstuk 2 van 

de rechtspositieregeling. De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire 

personeelslid. 

 

§3 Contractuele werknemers 

 

Als een overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur mogen zowel de 

werkgever en de werknemer een einde stellen aan deze overeenkomst door middel van 

een vooropzeg, in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

 

Artikel 21 – Kunnen leiden tot onmiddellijk ontslag om dringende reden 

 

Fouten die het onderling vertrouwen tussen werkgever en werknemer zo ernstig schaden 

dat alle verdere professionele samenwerking onmogelijk wordt, zijn dringende redenen 

die de verbreking van de overeenkomst rechtvaardigen. 

 

Onverminderd de beoordelingsbevoegdheid van de arbeidsrechtbanken, worden als 

dringende redenen aanzien, die het ontslag op staande voet om dringende redenen 

rechtvaardigen (zonder opzegging of vergoeding): 

 

1° het prikken in de plaats van een andere werknemer 

2° ongewettigde afwezigheid die langer duurt dat twee opeenvolgende werkdagen, na 

een schriftelijk aanmaning 

3° openlijke ongehoorzaamheid of de weigering om de toevertrouwde arbeid uit te 

oefenen 

4° ernstige tekortkomingen aan het beroepsgeheim of het misbruiken van vertrouwelijke 

gegevens 

5° ernstige en vrijwillige onachtzaamheid en het bewust of opzettelijk of herhaaldelijk 

niet naleven van elementaire begrippen inzake veiligheid 

6° dronkenschap, roken op het werk, diefstal, elk feit dat tegenstrijdig is met de goede 

zeden, zware belediging, druggebruik en verspreiden van drugs 

7° vervalsen van medische attesten, prikkaarten, reis- of onkostennota’s 

8° zich schuldig maken aan ongewenst gedrag op het werk, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag 

 

Deze lijst dient als voorbeeld en is niet volledig. 
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Deze bepalingen gelden enkel voor het contractuele personeel. Voor het statutaire 

personeel zijn de toepasselijke gemeentelijke rechtspositieregeling en latere wijzigingen 

het tuchtbesluit en het gemeentedecreet van toepassing. 
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Afdeling 6 – De rechten en plichten van het (toezichthoudend) personeel 

 

Artikel 22 

 

§1 De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding en het algemene toezicht over de 

personeelsleden, en treft in overleg met het toezichthoudend personeel en binnen zijn 

bevoegdheden alle maatregelen nodig voor de goede werking van de diensten en de 

naleving van de arbeidsvoorwaarden. 

 

§2 De gemeentesecretaris wordt bijgestaan door het toezichthoudend personeel:  

1° de financieel beheerder 

2° het afdelingshoofd grondgebiedszaken 

3° het diensthoofd infrastructuur 

4° het diensthoofd openbare werken 

5° de stedenbouwkundig ambtenaar 

6° de ploegbaas 

7° de milieuambtenaar 

8° de administratief hoofdmedewerker secretariaat en personeelsdienst 

9° de administratief hoofdmedewerker financiële zaken 

10° de administratief hoofdmedewerker burgerzaken 

11° de bibliothecaris 

12° de sportfunctionaris 

13° de coördinator IBO  

14° de zwembadbeheerder/administratief hoofdmedewerker sportdienst 

 

§3 Het toezichthoudend personeel is verantwoordelijk voor: 

1° de controle van de aanwezigen 

2° de verdeling van de taken 

3° de controle van het gepresteerde werk 

4° het behoud van de discipline 

5° de eerbiediging van de maatregelen genomen door de overheid en meegedeeld via 

dienstnota’s 

6° het behoud van een klimaat van billijkheid en goede verstandhouding tussen het 

personeel 

7° het verzekeren dat de personeelsleden van hun dienst beschikken over de middelen 

om de taken die hen toevertrouwd worden tot een goed einde te brengen, hetgeen meer 

bepaald inhoudt dat zij waken over het recht van adequate vorming van het 

personeelsleden 

8° het verwijderen van de werknemer omdat hij een ongewoon verdrag vertoont, of 

omdat hij geen voldoende controle over zijn daden of woorden heeft om de eigen 

veiligheid of de veiligheid van personen met wie hij in contact is te verzekeren of omdat 

hij niet in de mogelijkheid is de taken en prestaties uit te voeren die hij gewoonlijk 

vervult of die hem toevertrouwd zijn uit hoofde van zijn functie 

 

§4 Het toezichthoudend personeel dient ten opzicht van de werknemers de regels van 

rechtvaardigheid en burgerzin in acht te nemen. 

 

De werknemers dienen zowel ten opzichte van hun collega’s als ten opzichte van hun 

oversten al de instructies na te leven en hun gevoelens en meningen te eerbiedigen. Ze 

zijn gehouden tot wederzijdse samenwerking en zich dusdanig te gedragen dat een 

goede teamgeest mogelijk is. 

 

Zonder afbreuk te doen aan het tuchtstelsel, is elke werknemer gehoorzaamheid 

verschuldigd in de uitvoering van zijn opdracht en respect aan het toezichthoudend 

personeel. 
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§5 Iedere onregelmatigheid wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de 

gemeentesecretaris. 

 

§6 Het toezichthoudend personeel is gehouden om leiding te geven en toezicht uit te 

oefenen op een onpartijdige en correcte manier. 

 

§7 Wanneer iemand van het toezichthoudend personeel afwezig is wordt, hij of zij 

vervangen. De plaatsvervanger krijgt dezelfde rechten en plichten toebedeeld. 

 

Artikel 23 Inlichtingsplicht 

 

§1 Op elke werknemer rust de verplichting, om in het kader van een correcte loon- en 

personeelsadministratie, de nodige inlichtingen te verschaffen betreffende zijn adres, 

verblijfsplaats en gezinstoestand, alsook nummer van bankrekening bij niet-contante 

betaling van het loon.  

 

Iedere gewijzigde toestand dient onverwijld ter kennis gebracht te worden aan het 

bestuur.  

 

Bij fouten of onregelmatigheden ten gevolge van niet of niet correct verschafte informatie 

kan het bestuur in geen geval aansprakelijk gesteld worden. 

 

§2 De werkgever kan bij de vacantverklaring aan sommige ambten met 

wacht-, onderhouds- en veiligheidsprestaties, de verplichting verbinden een 

geschikt gemeentegebouw te bewonen. Hij bepaalt voor elk geval de 

voorwaarden. 

 

§3 De werkgever kan de personeelsleden verplichten een telefoonaansluiting 

te nemen waarvan de kosten ten laste zijn van de werkgever.  

 

§4 Onverminderd de geldelijke bepalingen kan de werknemer tot 

buitengewone, nacht-, zaterdag- en zondagsprestaties en toevallige wacht-, 

onderhouds- en veiligheidsprestaties worden verplicht.  De 

gemeentesecretaris of diens gemachtigde neemt dat besluit. 

 

In dringende en onvoorziene omstandigheden kan het diensthoofd de in voorgaand lid 

bedoelde prestaties gelasten. Deze opdracht wordt zonder uitstel voor bekrachtiging 

aan de gemeentesecretaris of diens gemachtigde voorgelegd. 

 

§5 Elk voornemen een openbaar mandaat te aanvaarden dient voor de aanvaarding 

ervan aan het college van burgemeester en schepenen te worden medegedeeld. 

Indien een voorafgaande kandidaatstelling is vereist, dient deze mededeling gedaan 

voor de datum waarop de kandidatenlijsten worden afgesloten. 

 

§6 In verband met dienstaangelegenheden richt de werknemer zich tot zijn overheid 

langs hiërarchische weg. 

 

§7 Met de hoedanigheid van de werknemer wordt bovendien onverenigbaar geacht 

elke, zelfs onbezoldigde opdracht of dienst, in particuliere zaken met winstoogmerken.  

Deze bepaling is niet van toepassing op voogdij en op curatele over onbekwamen, 

evenmin als op opdrachten die namens het bestuur in private ondernemingen worden 

uitgeoefend. 

 

§8 Van de bepalingen in §7  kan, op schriftelijk verzoek van belanghebbende, door het 

College worden afgeweken. 

 

§9 Uitvoering van het werk 



15 
Arbeidsreglement gemeente Brakel – aanpassing 1/2018 (februari) 

 

Het personeelslid moet zijn werk uitvoeren met zorg, in eer en geweten, op de 

voorgeschreven tijd, plaats en voorwaarden. 

 

Te laat op het werk komen, een werkonderbreking of een vroegtijdig verlaten van de 

dienst, zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van de secretaris, behalve 

in geval van overmacht of een wettelijke reden. 

 

De werknemer die zonder toestemming of zonder geldige redenen afwezig blijft van zijn 

werk, verliest het recht op zijn loon voor de uren die hij niet presteerde. Hij kan 

bovendien sancties oplopen die voorzien worden in het arbeidsreglement. Statutaire 

personeelsleden zijn onderhevig aan het tuchtbesluit. 

 

Ongerechtvaardigde afwezigheden : 

- contractuelen : langer dan 48 uur, behoudens ingevolge overmacht, kunnen worden 

beschouwd als dringende reden die de beëindiging van de overeenkomst zonder 

opzegging of opzeggingsvergoeding rechtvaardigen; 

- statutairen : gelden de bepalingen van het administratief statuut. 

 

Na een periode van ongerechtvaardigde afwezigheid kan het personeelslid slechts het 

werk hervatten nadat hij hiertoe formeel de toestemming van het College of diens 

gemachtigde heeft gekregen. 

 

§10 De werknemer moet zich, gedurende en na de uitvoering van de overeenkomst, 

onthouden van het verspreiden of van het persoonlijk gebruiken van materialen van de 

werkgever. Tevens is hij ertoe gehouden de grootste discretie te bewaren in verband met 

inlichtingen die hij door zijn beroepsbezigheden zou verwerven over de bevolking. 

 

§11 – De werknemer heeft de plicht het materiaal en de ongebruikte grondstoffen die 

hem werden toevertrouwd, terug te geven evenals het materiaal dat hem werd gegeven 

om toe te laten zijn werk uit te voeren. Het personeelslid heeft ook de plicht om de 

secretaris, via zijn diensthoofd, te melden dat het hem toevertrouwde materiaal of 

grondstoffen in slechte staat zijn of tekortkomingen vertonen. Het personeelslid heeft 

eveneens de plicht om de secretaris, via zijn diensthoofd, in kennis te stellen van 

opzettelijke beschadiging of vervreemding van het materiaal of grondstoffen die 

toebehoren aan zijn werkgever. 

In geval van schade, van welke aard ook, berokkend door het personeelslid in geval van 

bedrog, een zware fout of van een lichte fout die een gebruikelijk karakter heeft, kan het 

college schadeloosstelling eisen en/of niet verantwoordelijk worden gesteld. 
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Afdeling 7 – De plaats waar de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het 

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming is aangewezen om de eerste 

hulp te verlenen. 

 

Artikel 24  
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Afdeling 8 – De plaats waar overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de 

arbeidsbescherming vereiste verbandkist zich bevindt 

 

Artikel 25 Op de werkplaats zal een verbandkist ter beschikking zijn op onderstaande 

plaatsen: 

 

1° gemeentehuis:   secretariaat 

2° technisch dienst:  refter 

3° bibliotheek:   gelijkvloers - toilet achter de balie  

4° zwembad:   secretariaat 

5° sporthal:    bureau sportfunctionaris  

6° buitenschoolse opvang:  verzorgingskamer  

7° gemeenteschool:  kleine leraarskamer (Parike), keuken (Everbeek-boven) 

8° containerpark:   bureelcontainer 
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Afdeling 9 – De duur van de jaarlijkse vakantie evenals de nadere regelen voor 

toekenning van deze vakantie of de verwijzing naar de wettelijke bepalingen 

terzake. 

 

Artikel  26 

 

Voor de toepassing van de verloven en afwezigheden wordt verwezen naar de bepalingen 

van titel IX Verloven en afwezigheden van de RPR. 

 

Artikel 27 

 

De werknemer moet zijn vakantieverlof aanvragen aan zijn diensthoofd ten minste twee 

weken voor de aanvangsdatum als de vakantieperiode ten minste vijf opeenvolgende 

dagen duurt. Hij moet het tenminste 12 uur daags voordien aanvragen als de vakantie 

minder dan vijf opeenvolgende dagen duurt. Mits uitdrukkelijke toelating van het 

diensthoofd kan van deze voormelde termijnen afgeweken worden. 

 

Bij een aanvraag van een vakantieperiode van ten minste vijf opeenvolgende dagen 

wordt het betrokken personeelslid binnen de twee weken na zijn aanvraag op de hoogte 

gesteld of zijn aanvraag al dan niet is goedgekeurd. 

 

De werknemer kiest, na overleg met zijn diensthoofd en directe collega’s en rekening 

houdende met de dienstnoodwendigheden, zijn vakantie. Het vakantieverlof moet per 

kalenderjaar tenminste één aaneengesloten periode van vijf werkdagen omvatten. De 

werknemer heeft het recht om gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 

veertien kalenderdagen verlof te nemen.  
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Afdeling 10 – De namen van de geneesheren, aangewezen buiten degenen die 

behoren tot een medische, farmaceutische of verplegingsdienst, tot wie de door 

een arbeidsongeval getroffene zich kan wenden, wanneer deze zijn 

verblijfplaats heeft buiten de streek waar de medische, farmaceutische en 

verplegingsdienst of de als vast erkende dokter gevestigd is. 

 

Artikel 28 Ziekte of ongeval 

 

§1 De werkgever is verplicht een polis af te sluiten met een verzekeringsmaatschappij 

waarbij alle werknemers verzekerd zijn bij arbeidsongevallen. De 

verzekeringsmaatschappij zal eventueel de nodige onderzoeken instellen om de 

werkgever toe te laten een beslissing te nemen of het al dan niet om een arbeidsongeval 

gaat. 

 

Worden beschouwd als werkongeval : een ongeval overkomen bij verplaatsing van en 

naar het werk, dienstverplaatsing of een ongeval overkomen tijdens de arbeid. 

De werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval moet onmiddellijk zijn 

werkgever op de hoogte brengen en hem alle inlichtingen verschaffen om de 

ongevallenverklaring in te vullen. Hij is vrij een dokter, een apotheker of een 

verzorgingsinstelling te kiezen.  

 

De werknemer die slachtoffer is van een ongeval op weg naar en van het werk moet 

onmiddellijk zijn werkgever op de hoogte brengen en hem alle inlichtingen verschaffen 

die nodig zijn om de ongevallenverklaring te kunnen invullen 

 

§2  

1° Elke afwezigheid wegens ziekte of een ongeval of een verlenging van ziekte of ongeval 

wordt bij aanvang van de dienst met alle mogelijke middelen medegedeeld aan de 

personeelsdienst en het diensthoofd. Indien de ziekte werknemer op een andere plaats 

dan zijn gewone woonplaats verblijft, dient hij dit mee te delen. Hij moet steeds 

bereikbaar zijn op het door hem opgegeven adres voor een eventuele medisch controle. 

2° Medische controle : elk personeelslid is verplicht zich te onderwerpen aan het 

toezicht van een controlegeneesheer, zo niet stelt het zich bloot aan sancties. Indien 

men de woonst mag verlaten, kan men opgeroepen worden naar het kabinet van deze 

geneesheer en zijn de reiskosten ten laste van het bestuur. Indien men de woonst niet 

mag verlaten, moet het zieke personeelslid alleszins thuisblijven om zich te 

onderwerpen aan de administratieve en medische controle. Wanneer het personeelslid 

meent het werk ondanks het bevel van de controlegeneesheer niet te kunnen 

hervatten, zal deze laatste telefonisch contact opnemen met de behandelende 

geneesheer teneinde tot een minnelijke schikking te komen. Indien dergelijke schikking 

niet mogelijk blijkt, zal hij/zij in overleg met de behandelde geneesheer, een 

geneesheer-arbiter aanduiden. Het advies van laatstgenoemde is bindend voor alle 

partijen. De lasten van de geneesheer-arbiter zijn ten laste van de verliezende partij. 

3° Voor medische onderzoeken tijdens de diensturen die niet opgelegd worden door de 

werkgever of niet moeten gebeuren naar aanleiding van een arbeidsongeval, dient 

verlof genomen te worden of dienen de uren ingehaald te worden. De onmogelijkheid 

om deze consultaties na de diensturen te laten plaatsvinden, dient gestaafd te worden 

met een medisch attest. 

 

§3 Statutaire werknemer 

 De werknemer is bij afwezigheid wegens ziekte onderworpen aan het toezicht van een 

erkende medische dienst. 

 

Medex 

Victor Hortaplein 40 bus 50 

1060 Brussel 

medex@health.fgov.be 

mailto:medex@health.fgov.be
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Wanneer hij van oordeel is dat zijn werkonbekwaamheid meer dan één dag zal duren, 

moet hij zich diezelfde dag op eigen kosten laten onderzoeken door een arts van zijn 

keuze. Deze arts moet het medisch getuigschrift A.G.D.1-attest invullen dat het 

personeelslid in zijn bezit moet hebben en dat hij via de personeelsdienst kan verkrijgen.  

Door het indienen van een getuigschrift A.G.D.1 blijft het afwezige personeelslid in regel 

met de bestaande reglementeringen aangaande ziekteverloven. 

Op het getuigschrift moet de behandelende arts duidelijk volgende gegevens vermelden : 

zijn diagnose, het aantal dagen ziekteverlof dat hij voorschrijft en of zijn patiënt zich al 

dan niet kan verplaatsen voor controle naar het medisch centrum van de regio waar hij 

woont. Dit attest moet de handtekening, het adres en het R.I.Z.I.V.-nummer van de 

behandelende arts bevatten. Gefrankeerd wordt het onmiddellijk naar het centrum 

verstuurd van de regio waar de werknemer woont. Dezelfde regels zijn van toepassing in 

geval van verlenging van de ziekte. 

 

Als een personeelslid ziek is en van mening is dat de ziekte vermoedelijk niet langer zal 

duren dan één dag dient er geen A.G.D.1-attest opgemaakt te worden. Deze verplichting 

ontstaat wel met onmiddellijke ingang, van zodra de werknemer van de hiervoor 

vermelde mogelijkheid op jaarbasis drie keer gebruik heeft gemaakt. 

 

De werknemer die zijn kapitaal aan ziekteverlof heeft uitgeput kan in disponibiliteit 

gesteld worden overeenkomstig de bepalingen vermeld in het administratief statuut. 

 

§4 Contractuele werknemers 

 

Binnen 48 uur dient de werkgever over een medisch certificaat te beschikken. De 

werknemer kan dit ofwel afgeven ofwel opsturen waarbij rekening gehouden wordt met 

de poststempel. Het vermelde doktersattest moet het begin en de vermoedelijk duur van 

de afwezigheid aanduiden, evenals de vermelding of de werknemer zich kan verplaatsen; 

dezelfde regels zijn van toepassing in geval van verlenging van de ziekte. 

 

Artikel  29 – Arbeidsongeval  

 

Aansluitend op artikel 28 van dit reglement dient het slachtoffer, of gemachtigde, 

eveneens  een volledige toelichting te geven over de omstandigheden waarin het 

ongeval zich heeft voorgedaan en bezorgt het de identiteit van de eventuele getuigen en 

de mogelijk derde aansprakelijke aan de personeelsdienst.  

 

Contractuele personeelsleden dienen eveneens hun mutualiteit op de hoogte te brengen  

Indien een tussenkomst is vereist van een geneesheer dient deze ervan verwittigd te 

worden dat het om een arbeidsongeval gaat. Het slachtoffer is vrij een dokter, een 

apotheker of een verzorgingsinstelling te kiezen.  

Worden beschouwd als werkongeval : een ongeval overkomen bij verplaatsing van en 

naar het werk, dienstverplaatsing of een ongeval overkomen tijdens de arbeid. 

 

Artikel  30 –  Beroep tegen het niet erkennen van een arbeidsongeval       

 

Ingeval de werkgever een arbeidsongeval weigert te erkennen zal de werkgever dit zo 

vlug mogelijk en tegelijkertijd schriftelijk informeren aan : 

1° het slachtoffer of zijn rechthebbende met vermelding van de weigering, de 

mogelijkheid voor het slachtoffer om een aanvraag te doen tot onderzoek van zijn 

dossier door het Fonds voor arbeidsongevallen, de beroepsmogelijkheden en de te 

respecteren vormvoorschriften en termijnen 

2°  het Fonds voor arbeidsongevallen, Troonstraat 100, 1050 Brussel,  waarbij kopie van 

de aangifte van arbeidsongeval en van de brief tot weigering van erkenning wordt 

bijgevoegd; 
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Afdeling 11 – Het adres van de (inspectie)diensten waar de ambtenaren en 

beambten kunnen worden bereikt, belast met het toezicht op de toepassing van 

de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van 

de werknemers. 

 

Artikel 31 Intern 

 

1° de vertrouwenspersoon: 

2° de preventieadviseur: 

Rut.vanderstraeten@brakel.be – 055/43 17 80 

 

Artikel 32 Extern 

 

1° de externe dienst voor preventie en bemiddeling 

Securex 

www.securex.be  

 

2° de inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal overleg:  

 

Directie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/202, 9000 Gent, tel.: 09/265 78 60, fax: 09/265 

78 61, e-mail: tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be  

 

3° Arbeidsrechtbank:  

Arbeidsrechtbank Oudenaarde 

Bekestraat 14 

9700 Oudenaarde  

Tel.: 055/23 11 20 

 

Artikel 33 – Verzekering 

 

De werknemers van de gemeente Brakel zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen bij: 

ETHIAS 

Prins-Bisschopssingel 73 

3500 Hasselt 

www.ethias.be  

 

Artikel 34 – RSZPPO en weddecentrale 

 

Het bestuur is aangesloten bij de RSZPPO, zowel voor de kas voor kinderbijslag 

 

5090-00-41 

RSZPPO 

Jozef II-straat 47 

1000 BRUSSEL 

https://www.dibiss.fgov.be/  

 

Weddecentrale 

 

Schaubroeck 

Steenweg Deinze 154 

9810 Nazareth 

www.schaubroeck.be  

  

mailto:Rut.vanderstraeten@brakel.be
http://www.securex.be/
mailto:tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be
http://www.ethias.be/
https://www.dibiss.fgov.be/
http://www.schaubroeck.be/
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Afdeling 12 – Preventie psychosociale belasting op het werk 

 

Artikel 35 

 

Elk personeelslid en de daarmee gelijkgestelde personen (leerlingen, stagiairs) hebben 

het recht met waardigheid en respect behandeld te worden en in een positieve omgeving 

te werken; 

 

Het bestuur tolereert geen psychosociale risico’s op het werk en neemt de nodige 

preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat de personeelsleden goed kunnen 

functioneren. 

 

Artikel 36 

 

Onder psychosociale risico’s op het werk wordt verstaan: de kans dat één of meerdere 

werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met 

lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de 

arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden 

en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en 

dit objectief een gevaar inhoudt. 

 

Onder geweld op het werk wordt verstaan: elke feitelijkheid waarbij een werknemer of 

een ander persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij 

de uitvoering van het werk. 

 

Onder pesterijen op het werk wordt verstaan: een onrechtmatig geheel van meerdere 

gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of 

organisatie, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg 

hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van 

een werknemer of een andere persoon waar deze afdeling van toepassing is bij de 

uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of 

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

wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, 

gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband 

houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, 

politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige 

gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale 

afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 

afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. 

 

Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt verstaan: elke vorm van verbaal, 

nog-verbaal of lichamelijk gedragen van seksuele aard waarvan diegene die zich er 

schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid 

van vrouwen en mannen op het werk. 

 

Artikel 37 

 

De coördinaten van de preventieadviseur gespecialiseerd in psychosociale aspecten van 

het werk (hierna genoemd als de preventieadviseur), de dienst waar deze zijn 

opdrachten uitvoert en de eventueel aangestelde vertrouwenspersoon zijn opgenomen in 

afdeling 11 van dit arbeidsreglement. 

 

Artikel 38 

 

Elk personeelslid en de daarmee gelijkgestelde personen dragen op een positieve manier 

bij tot het realiseren van het preventiebeleid. 
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Artikel 39 

 

Aan de hand van een risicoanalyse en rekening houdend met de aard van de activiteiten 

en de grootte van het bestuur, identificeert het bestuur de situaties die aanleiding 

kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk. Zij houdt inzonderheid rekening met 

de situaties die aanleiding kunnen geven tot: 

1° stress of burn-out veroorzaakt door het werk; of 

2° tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk of 

uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 

 

Artikel 40 

 

Het bestuur bepaalt en evalueert jaarlijks de preventiemaatregelen op het werk rekening 

houdend met de gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de 

arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de 

interpersoonlijke relaties op het werk. 

 

Het betrekt er de preventieadviseur bij wanneer hij deel uitmaakt van de interne dienst 

voor preventie en bescherming op het werk. Bij ontstentenis betrekt hij de 

preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk bij, 

wanneer de complexiteit van de evaluatie het vereist. 

 

Artikel 41 

 

Het personeelslid dat meent het voorwerp te zijn van ongewenst grensoverschrijdend 

gedrag zou in eerste instantie de persoon die dit grensoverschrijdend gedrag stelt 

kunnen aanspreken en vragen dit gedrag te stoppen. 

 

In tweede instantie kan de werkgever of leidinggevende worden aangesproken met de 

vraag om tussenbeide te komen. 

 

Artikel 42 

 

§1 Wanneer de tussenkomst waarvan sprake in artikel X niet tot het gewenste resultaat 

leidt of wanneer het personeelslid geen beroep wenst te doen op de gewone sociale 

verhoudingen, dan kan er beroep worden gedaan op de eventueel aangestelde 

vertrouwenspersoon of de preventieadviseur. 

 

Uiterlijk tien kalenderdagen na het eerste contact hoort de eventueel aangestelde 

vertrouwenspersoon of de preventieadviseur het personeelslid en informeert hij deze 

over de mogelijkheden tot interventie. 

 

De interne procedure maakt het mogelijk dat het personeelslid bij de 

vertrouwenspersoon of de preventieadviseur een verzoek indient tot: 

 

1° hetzij een informele psychosociale interventie 

2° hetzij een formele psychosociale interventie 

 

§2 De personeelsleden moeten de mogelijkheid hebben om de vertrouwenspersoon of de 

preventieadviseur te kunnen raadplegen tijdens de werkuren. 

 

In ieder geval wordt de tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of de 

preventieadviseur beschouwd als arbeidstijd. 

 

De verplaatsingskosten die werden gemaakt om zich te begeven naar de 

vertrouwenspersoon of de preventieadviseur zijn ten laste van de werkgever, ongeacht 

het moment waarop de raadpleging plaatsvond. 
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Artikel 43 – De informele psychosociale interventie 

 

Het betrokken personeelslid kan terecht voor een gesprek bij de eventueel aangestelde 

vertrouwenspersoon of preventieadviseur. 

 

Deze hoort het personeelslid dat zich tot hem-haar wendt en het personeelslid vindt er 

informatie, advies of een luisterend oor. 

 

De vertrouwenspersoon of preventieadviseur handelt enkel mits het akkoord van het 

personeelslid. Er kan melding worden gemaakt van de situatie zonder dat er verdere 

stappen dienen te worden ondernomen. Indien het personeelslid toch een actie verwacht, 

is de vertrouwenspersoon of preventieadviseur in deze fase vooral een bemiddelaar. Hij 

of zij zal trachten opnieuw een dialoog op gang te brengen tussen het personeelslid en de 

aangeklaagde waarin het grensoverschrijdende gedrag kan besproken worden. Het 

verzoeningsproces vereist het akkoord van beide partijen. 

 

Indien het personeelslid geen gebruik wenst te maken van de informele psychosociale 

interventie of indien deze niet tot een oplossing heeft geleid, kan het personeelslid 

tegenover de preventieadviseur zijn wil uitdrukken om een verzoek tot formele 

psychosociale interventie in te dienen. 

 

Artikel 44 – De formele psychosociale interventie 

 

§1 Het verzoek tot formele psychosociale interventie houdt in dat het personeelslid aan 

de werkgever vraagt om de gepaste collectieve en individuele maatregelen te nemen op 

basis van een analyse van de specifieke arbeidssituatie en op basis van de voorstellen 

van maatregelen, die door de preventieadviseur werden gedaan. 

 

Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie, volgens het personeelslid, 

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

werk, draagt dit verzoek de naam van “verzoek tot formele psychosociale interventie 

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

 

§2 Het personeelslid heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur 

alvorens zijn verzoek in te dienen. Dit onderhoud vindt plaats binnen een termijn van 

tien kalenderdagen volgend op de dag waarop het personeelslid zijn wil heeft uitgedrukt 

om zijn verzoek in te dienen. 

 

De inhoud van het verzoek en de wijze waarop het personeelslid dit verzoek bezorgt aan 

de preventieadviseur, verschilt enigszins naargelang de aard van de feiten die aanleiding 

hebben gegeven tot het indienen van het verzoek tot een formele interventie al dan niet 

betrekking hebben op feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 

werk. 

 

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

verzoeker gedateerd en ondertekend document. Dit document bevat de beschrijving van 

de problematische arbeidssituatie en het verzoek aan de werkgever om passend 

maatregelen te treffen. 

 

Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie betrekking heeft op feiten van 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, neemt het personeelslid 

verder volgend gegevens op in zijn verzoek: 

1° het opschrift ”verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk” 

2° een nauwkeurige beschrijving van de feiten 

3° het ogenblik en de plaats waarop de feiten zich hebben voorgedaan 
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4° de identiteit van de aangeklaagde 

5° het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te 

maken aan de feiten 

 

De werknemer bezorgt de brief per aangetekende zending of door persoonlijke 

overhandigen aan de preventieadviseur. Hebben de vermeende feiten die voor de 

werknemer aanleiding zijn geweest om een verzoek in te dienen tot formele 

psychosociale interventie geen betrekking op feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk dan kan de werknemer er ook voor kiezen de brief per 

gewone post te versturen. 

 

§3 Aanvaarding of weigering van het verzoek 

 

De kennisgeving van de weigering of de aanvaarding van het verzoek gebeurt uiterlijk 

tien kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek. Bij gebrek aan een 

kennisgeving binnen deze termijn, wordt het verzoek geacht te zijn aanvaard. 

 

De preventieadviseur weigert de indiening van het verzoek tot formele psychosociale 

interventie wanneer de situatie die de verzoeker beschrijft kennelijk geen psychosociale 

risico’s op het werk inhoudt. 

 

Zodra de preventieadviseur het verzoek tot formele interventie heeft aanvaard, 

beoordeelt hij of het verzoek betrekking heeft op individuele risico’s dan wel een 

collectief karakter heeft. 

 

Er is sprake van een psychosociale interventie met een individueel karakter wanneer één 

persoon schade dreigt te ondervinden. 

 

Er is sprake van een psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter 

wanneer meer dan één persoon schade dreigt te ondervinden en het probleem bijgevolg 

gekaderd kan worden op groepsniveau, bijvoorbeeld op het niveau van een bepaalde 

afdeling. 

 

De procedure verschilt naargelang het individueel dan wel het collectief karakter van het 

verzoek. 

 

§4 Onderzoek – advies – maatregelen verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter 

 

De preventieadviseur brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van het feit dat zich 

een verzoek tot formele psychosociale interventie werd ingediend en dat dit verzoek een 

hoofdzakelijk individueel karakter heeft. Hij deelt hem de identiteit van de verzoeker 

mee. 

 

Vanaf dat ogenblik geniet het personeelslid dat een verzoek indient tot formele 

interventie wegens vermeende feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag een bijzondere rechtsbescherming. Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt 

de preventieadviseur bewarende maatregelen voor aan de werkgever (zie verder). 

 

De preventieadviseur onderzoekt op een volledig onpartijdige wijze de specifieke 

arbeidssituatie, rekening houdend met de informatie overgemaakt door de personen die 

hij nuttig acht te horen. 

 

Op basis van deze gegevens, wordt een advies opgesteld dat volgende elementen bevat: 

1° beschrijving van het verzoek en de context ervan 

2° identificatie van de gevaren voor de verzoeker en het geheel van de personeelsleden 

3° elementen die en positieve en negatieve invloed hebben op de risicosituatie 

inzonderheid op het niveau van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de 
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arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden of de interpersoonlijke relaties op het 

werk 

4° in voorkomend geval, de voorafgaande stappen die werden genomen om het 

eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te beperken 

5° voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen die ten 

aanzien van de specifieke arbeidssituatie moeten toegepast worden om het eventueel 

gevaar uit te schakelen en de schade te beperken evenals de verantwoording van deze 

voorstellen. 

6° 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 drie maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek, 

deelt de preventieadviseur het advies mee aan de werkgever en met het akkoord van de 

verzoeker, aan de vertrouwenspersoon wanneer die op informele wijze in dezelfde 

situatie is tussengekomen. Deze termijn kan verlengd worden met drie maanden voor 

zover de preventieadviseur deze verlenging kan rechtvaardigen en de redenen hiervoor 

schriftelijk worden meegedeeld aan de werkgever, de verzoeker en aan de andere 

rechtstreeks betrokken perso(o)n(en). 

 

De verzoeker en de andere betrokken perso(o)n(en) worden zo snel mogelijk schriftelijk 

op de hoogte gebracht van de datum waarop de preventieadviseur zijn advies aan de 

werkgever heeft overhandigd en de voorstellen van preventiemaatregelen en hun 

verantwoording voor zover deze verantwoording hen toelaat de situatie gemakkelijker te 

begrijpen en de afloop van de procedure gemakkelijker te aanvaarden. 

 

Indien de werkgever overweegt individuele maatregelen te nemen ten aanzien van het 

personeelslid deelt hij dit voorafgaand en schriftelijk mee aan het personeelslid, uiterlijk 

een maand na het ontvangen advies van de preventieadviseur. Indien deze maatregelen 

de arbeidsvoorwaarden van het personeelslid wijzigen, deelt de werkgever aan deze 

laatste een afschrift van het advies van de preventieadviseur mee en hoort hij dit 

personeelslid. Deze laatste kan zich tijdens dit onderhoud laten bijstaan door een 

persoon naar zijn keuze. 

 

Uiterlijk twee maanden na ontvangst van het advies van de preventieadviseur, deelt de 

werkgever schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing betreffende de gevolgen die hij aan 

het verzoek geeft mee: 

1° aan de preventieadviseur 

2° aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken perso(o)n(en) 

3° aan de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie 

en bescherming op het werk wanneer de preventieadviseur deel uitmaakt van een 

externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

 

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

 

§5 Onderzoek – advies – maatregelen verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter 

 

De preventieadviseur brengt de volgende personen zo snel mogelijk schriftelijk op de 

hoogte: 

 

1° de werkgever: 

a) van het feit dat een verzoek tot formele psychosociale interventie met een 

hoofdzakelijk collectief karakter werd ingediend 

b) van de risicosituatie die beschreven werd door de verzoeker zonder de identiteit van 

de verzoeker mee te delen 

c) van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet treffen betreffende de 

gevolgen die hij aan het verzoek geeft 
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2° de verzoeker: 

a) van het feit dat zijn verzoek hoofdzakelijk betrekking heeft op risico’s met een 

collectief karakter 

b) van de datum waarop de werkgever zijn beslissing moet treffende betreffende de 

gevolgen die hij aan het verzoek geeft. 

 

In het geval beschermde maatregelen ter preventie van een ernstige aantasting van de 

gezondheid van het personeelslid zich opdringen, stelt de preventieadviseur maatregelen 

voor aan de werkgever. Dit gebeurt binnen een termijn van drie maanden vanaf de 

kennisgeving aan de werkgever (cfr. artikel bezwarende maatregelen). 

 

De werkgever neemt een beslissing betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek 

geeft, al dan niet in samenspraak met de vakorganisaties, binnen een termijn van 

maximum drie maanden. Wanneer de werkgever een risicoanalyse van de specifieke 

arbeidssituatie heeft uitgevoerd beschikt hij over een bijkomende termijn van drie 

maanden. Deze beslissing dient schriftelijk en gemotiveerd te zijn en te worden 

meegedeeld aan de preventieadviseur. De preventieadviseur brengt op zijn beurt de 

verzoeker op de hoogte van de beslissing. 

 

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

 

Indien de werkgever zijn beslissing niet meedeelt binnen de vooropgestelde termijn, 

indien de werkgever beslist om geen preventiemaatregelen te treffen of indien de 

verzoeker meent dat de preventiemaatregelen niet zijn aangepast aan zijn individuele 

situatie, dan onderzoekt de preventieadviseur het verzoek alsof het zou gaan om een 

verzoek met een hoofdzakelijk individueel karakter op voorwaarde dat hij beschikt over 

het akkoord van de werknemer. 

 

§5 Dossier 

 

De preventieadviseur opent en houdt een individueel dossier bij dat in functie van de 

toegepaste procedure diverse elementen bevat, waaronder het document dat het 

informatief persoonlijk onderhoud bevestigt, het document betreffende het type 

informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker, enz. … 

 

Het individueel dossier wordt bijgehouden door een preventieadviseur gedurende twintig 

jaar vanaf de datum van de indiening van het verzoek en valt uitsluitend onder zijn 

verantwoordelijkheid en wordt ter beschikking gesteld van de met het toezicht belaste 

ambtenaar. 

 

Artikel 45 Register feiten door derden 

 

Verklaringen, evenals data van de feiten, van personeelsleden die menen het slachtoffer 

te zijn van feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk door 

personen die extern zijn aan de organisatie vb. klanten of leveranciers, worden 

genoteerd en opgenomen in een speciaal register voor feiten ongewenst 

grensoverschrijdend gedrag door derden. 

 

Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk die werden veroorzaakt door andere personen 

op de arbeidsplaats en waarvan het personeelslid meent het voorwerp te zijn geweest, 

evenals de data van die feiten. Ze vermelden de identiteit van het personeelslid niet, 

tenzij deze laatste met de vermelding ervan instemt. 
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Alleen de werkgever, de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon hebben toegang 

tot dit register. Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste 

ambtenaar. 

 

Artikel 46 Bewarende maatregelen 

 

Wanneer de ernst van de feiten het vereist, stelt de preventieadviseur bewarende 

maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te overhandigen. Deze 

mogelijkheid bestaat in geval van een formeel verzoek met hoofdzakelijk collectief 

karakter, evenals in geval van een verzoek tot psychosociale interventie voor feiten van 

geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Wanneer het om een formeel verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter gaat, kan de 

preventieadviseur voor het verstrijken van de termijn van drie maanden schriftelijk een 

bewarende maatregel voorstellen aan de werkgever om te voorkomen dat de gezondheid 

van de verzoeker ernstig wordt aangetast. De werkgever voert zo snel mogelijk deze 

maatregelen uit die werden voorgesteld door de preventieadviseur of die een 

gelijkwaardig beschermingsniveau bieden. 

 

Bij een verzoek tot psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag stelt de preventieadviseur – indien de ernst van de feiten het 

vereist – bewarende maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te 

overhandigen. De werkgever deelt zo snel mogelijk en schriftelijk aan de 

preventieadviseur zijn gemotiveerde beslissing mee betreffende de gevolgen die hij aan 

de voorstellen voor bewarende maatregelen zal geven. 

 

Indien de werkgever geen gevolg heeft verleend aan het verzoek van de 

preventieadviseur om bewarende maatregelen te treffen, schakelt de preventieadviseur 

de ambtenaar van het Toezicht op het Welzijn op het Werk in. Eveneens wordt een 

beroep gedaan op deze ambtenaar wanneer de werkgever na ontvangst van het advies 

van de preventieadviseur geen maatregelen heeft getroffen en de preventieadviseur 

vaststelt dat het personeelslid ernstig en onmiddellijk gevaar loopt of wanneer de 

aangeklaagde de werkgever zelf is of deel uitmaakt van het leidinggevend personeel. 

 

Artikel 47 Externe procedures 

 

Het personeelslid dat meent psychische schade te ondervinden, al dan niet gepaard met 

lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, waaronder 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich wenden tot de 

inspectie van het toezicht op het welzijn op het werk, het arbeidsauditoraat of de 

arbeidsrechtbank. 

 

Artikel 48 

 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet beëindigen en kan evenmin een nadelige 

maatregel treffen tijdens de arbeidsrelatie of nadien, tenzij om redenen vreemd aan het 

formele verzoek tot psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring. 

 

Artikel 49 

 

De volgende personen genieten deze bescherming: 

 

1° de werknemer die een aanvaard verzoek tot formele psychosociale interventie heeft 

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

– voor zover dit verzoek niet kennelijk onredelijk was 

2° de werknemer die een klacht heeft ingediend bij de sociale inspectie omdat: 
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a) de werkgever geen preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten 

van het werk heeft aangeduid 

b) de werkgever geen interne procedure heeft voorzien of deze procedure niet wettig 

werd toegepast 

c) het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk er niet toe heeft geleid dat een einde werd 

gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

3° de werknemer die een klacht heeft ingediend bij de politiediensten, bij het openbaar 

ministerie of bij de onderzoeksrechter wegens één van de redenen die hierboven werden 

voorzien in het kader van de indiening van een klacht bij de sociale inspectie of, omdat 

de interne procedure niet geschikt is gelet op de ernst van de feiten. 

4° de werknemer die een rechtsvordering instelt met het oog op het doen naleven van de 

bepalingen met betrekking tot geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 

werk 

5° 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 de preventieadviseur op de hoogte brengt van 

de feiten die hij zelf heeft gezien of gehoord of wanneer hij als getuige optreedt. 

 

Artikel 50 

 

Deze bescherming begint te lopen al naargelang het geval van het ogenblik: 

1° dat het verzoek tot formele psychosociale interventie (voor zover aanvaard) in 

ontvangst werd genomen 

2° van het afleggen van de buitengerechtelijke getuigenverklaring in het kader van de 

behandeling van het verzoek 

3° van de oproeping of de dagvaarding om te getuigen in rechte mits de getuige de 

werkgever hiervan op de hoogte heeft gebracht 

4° dat de klacht in ontvangst werd genomen door de bestemmeling 

5° van de betekening van de dagvaarding of de neerlegging van het verzoekschrift ter 

griffie wanneer er een rechtsvordering werd ingesteld. 

 

Artikel 51 

 

Deze beschermingsduur is in principe onbepaald. 

 

De bewijslast dat het ontslag of de nadelige maatregel heeft plaatsgevonden in strijd met 

bovenstaande bescherming, rust maar op de werkgever gedurende: 

1° 12 maanden volgend op het ogenblik van indiening van het verzoek, de klacht of het 

afleggen van de getuigenverklaring 

2° 3 maanden na het vonnis wanneer er een rechtsvordering werd ingesteld 

 

Nadien is het aan de werknemer om een onrechtmatig ontslag of nadelige maatregel in 

strijd met bovenstaande bescherming te bewijzen. 

 

Artikel 52 

 

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst onregelmatig beëindigt of de voorwaarden 

eenzijdig wijzigt in strijd met bovenstaande bescherming dan kan de werknemer hem 

vragen middels een aangetekend schrijven en binnen de dertig dagen om hem opnieuw 

in de onderneming te integreren onder dezelfde voorwaarden die bestonden voor de 

beëindiging of de wijziging. De werknemer is hier evenwel niet toe verplicht noch is de 

werkgever verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan. 

 

De werkgever die de werknemer opnieuw in de onderneming of de instelling integreert of 

hem zijn functie onder de voorwaarden die bestonden voor de beëindiging of de wijziging 
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laat uitoefenen, moet het wegens ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden 

gederfde loon alsnog betalen. 

 

Artikel 53 

 

De werkgever moet in de volgende gevallen een vergoeding betalen aan de werknemer: 

1° wanneer de werknemer na een verzoek tot re-integratie niet opnieuw wordt 

opgenomen of zijn functie niet kan uitoefenen onder de voorwaarden die bestonden voor 

de beëindiging of wijziging en de rechter heeft geoordeeld dat het ontslag of de door de 

werkgever getroffen maatregelen indruist tegen bovenstaande bescherming. 

2° wanneer de werknemer geen verzoek tot re-integratie heeft ingediend en de rechter 

heeft geoordeeld dat het ontslag of de eenzijdige wijzing van de arbeidsvoorwaarden 

indruist tegen bovenstaande bescherming. 

 

Deze schadevergoeding is gelijk aan hetzij: 

1° een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden. Deze 

vergoeding wordt berekend op basis van het vast loon en de voordelen verworven 

krachtens overeenkomst. 

2° de door het personeelslid werkelijk geleden schade. In dit geval is het aan het 

personeelslid om de schade aan te tonen. 
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Afdeling 13 – De wetgeving in verband met de Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid 

 

In toepassing van artikel 27 van de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting van 

een kruispuntbank van de sociale zekerheid wordt aan het personeel ter kennis gebracht 

dat de tekst van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten kan geraadpleegd worden bij het 

secretariaat op het gemeentehuis. 
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Afdeling 14 -  Bepalingen in verband met het geneeskundig getuigschrift bij 

zwangerschapsonderzoeken 

 

De zwangere werkneemster, die de werkgever op de hoogte heeft gebracht van haar 

toestand heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van haar normaal 

loon, gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te kunnen 

ondergaan, wanneer deze niet kunnen plaatsvinden buiten de arbeidsuren. Om 

gerechtigd te zijn op het loon, moet de werkneemster de werkgever vooraf op de hoogte 

stellen van haar afwezigheid en een geneeskundig getuigschrift/doktersattest kunnen 

voorleggen met het uur en de duur van het onderzoek. 
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Afdeling 15 – De IT-policy 

 

Artikel 54 - Principe 

 

In principe is het gebruik van e-mail en internet voor privédoeleinden tijdens de 

diensturen strikt verboden. Op dit verbod bestaan evenwel een aantal uitzonderingen, die 

strikt geïnterpreteerd moeten worden. Zo is wel toegelaten: 

 

1° uitzonderlijk dringende e-mails te versturen naar familieleden of vrienden tijdens de 

diensturen. Chatten is sowieso nooit toegelaten. 

2° internet en de e-mail te gebruiken buiten de arbeidsuren voor privédoeleinden, 

behalve voor wat het bezoek aan pornosites of (andere) betalende sites betreft. 

 

Andere uitzonderingen kunnen enkel toegestaan worden na voorafgaand akkoord van de 

werkgever. 

 

Artikel 55 – Niet-limitatieve lijst van verboden handelingen 

 

1° de raadpleging en-of het opslaan en-of de transmissie van ongeoorloofde inhoud 

zoals: reclame voor diensten van seksuele aard met winstgevend oogmerk, aanslagen op 

de goede zeden, racisme en vreemdelingenhaat, ontkenning van volkerenmoord, 

kwaadwillige provocatie om misdaden of misdrijven te begaan, verenigingen van 

misdadigers, spelen en loterijen, het te koop aanbieden van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen door personen die daartoe niet bevoegd zijn 

2° de schending van de auteursrechten of intellectuele rechten van een derde (vb. het 

downloaden van software zonder licentie, het kopiëren van piraatmuziekbestanden, 

enz..), ongewenste seksuele intimiteiten, niet toegestane toegang tot computersystemen 

of netwerken, het onwettig versturen van ongevraagde reclame 

3° inadequaat gebruik of gebruik dat de computersystemen in gevaar zou kunnen 

brengen, namelijk: de verspreiding van kettingbrieven (zelfs voor liefdadige doeleinden), 

de introductie van virussen, Trojaanse paarden of andere software die de 

vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van gegevens in gevaar kan 

brengen, het deelnemen aan gokspelen, de afhandeling van persoonlijke 

aangelegenheden met winstoogmerk (verkoop, reclame, enz), het downloaden of 

installeren van software zonder de toestemming van de systeembeheerder 

4° de verzending van elektronisch post waarbij men de identiteit van de verzender tracht 

te verbergen of waarbij men hem tracht voor te stellen als een ander persoon of een 

persoon van een ander bedrijf 

5° elk gebruik dat de reputatie van de gemeente schade kan berokkenen. 

 

Artikel 56 – Mailing lists 

 

De werknemers wordt gevraagd zich niet in te schrijven op mailing lists die niet 

gerelateerd zijn aan de professionele activiteiten teneinde een overbelasting of eventuele 

blokkering van de mailboxen te vermijden. 

 

Artikel 57 – Sociale media 

 

De gemeente gebruikt sociale media (Facebook, Twitter,..). Alleen die medewerkers die 

hiervoor over de benodigde rechten beschikken die hen zijn toegestaan door de 

gemeentesecretaris, kunnen tijdens de diensturen de gemeentelijke sociale media 

gebruiken. Het tijdens de diensturen gebruiken van niet-gemeentelijke sociale media is 

niet toegelaten. 

 

Artikel 58 – Audio- en video-streaming 
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Streaming via het internet om een radio of muziek te beluisteren ins toegelaten. Indien 

dit tot overbelasting van het netwerk zou leiden, kan dit wel beperkt worden. 

 

Artikel 59 – Controle van de IT-policy 

 

§1 Overeenkomstig de desbetreffende wetten en overeenkomsten kan de werkgever zich 

het controlerecht voorbehouden op het software-, internet- en emailgebruik door het 

personeel en op de gegevens van de elektronische communicatie op het netwerk.  Dit 

met respect voor het finaliteits-, proportionaliteits- en transparantiebeginsel.  

 

§2 Het finaliteitsbeginsel houdt in dat het recht op privacy aan beperkingen kan 

onderworpen worden mits daar een goede reden voor bestaat. Onderstaande doeleinden 

worden hiermee beoogd: 

1°  preventie van ongeoorloofde of lasterlijke feiten die indruisen tegen de goede zeden 

of die andermans waardigheid in het gedrang zouden kunnen brengen, en meer in het 

algemeen de preventie van elk gebruik dat wordt vermeld onder “verboden handelingen” 

2° bescherming van de economische, financiële en commerciële belangen van de 

instelling en de bestrijding van alle nadelige praktijken, en meer in het algemeen de 

preventie van elk gebruik dat wordt  vermeld onder “verboden handelingen” 

3° de veiligheid en goede technische werking van de informaticasystemen- en netwerken 

van de gemeente, met inbegrip van de controle van de eraan verbonden kosten, evenals 

de fysieke bescherming van de installaties van de gemeente 

4° de eerlijke naleving van de verantwoordelijkheden van de gebruikers en de 

gebruiksregels die worden uiteengezet in deze policy 

 

§3 Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat wanneer de controle een inmenging in de 

persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg heeft, deze tot een minimum moet 

beperkt worden. De gemeente moet die maatregelen gebruiken die het minst het recht 

van de werknemer op de eerbiediging van zijn privacy schaden. 

 

§4 In overeenstemming met het transparantiebeginsel moet de werknemer op voorhand 

geïnformeerd worden over de IT-policy. 

 

§5 Controlemaatregelen  

Het college behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik algemene controle uit te 

voeren over het gebruik, per werknemer, van de internettoegang en van de elektronische 

mail voor privé-doeleinden, indien één of meer van de volgende doeleinden worden 

nagestreefd : 

1° het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de 

zeden of de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden. Hiermee wordt 

bedoeld : het kraken van computers, het lekken van gegevens over het 

personeelsbeheer, het raadplegen van pornografische of pedofiele sites of sites die 

aanzetten tot discriminatie wegens ras, etnische afkomst, godsdienst, enz. De werkgever 

kan daarom de toegang blokkeren tot de sites waarvan hij de inhoud onwettig of 

beledigend acht. 

2° de bescherming van de belangen van het bestuur die een vertrouwelijk karakter 

hebben en het tegengaan van praktijken die ermee in strijd zijn. (bv verspreiden van 

bestanden, enz.). 

3° de veiligheid en/of de goede technische werking van de IT-netwerksysteem van het 

bestuur (met inbegrip van de controle op de kosten die ermee gepaard gaan) alsook de 

fysieke bescherming van de installaties van het bestuur (bv. overbelasting of 

verspreiding van virussen, enz.). Het college kan hiertoe software gebruiken die het 

verzenden van elektronische kettingmails opspoort of die uitermate grote mails insoleert 

en/of blokkeert. 

4° het ter goede trouw naleven van de beginselen en regels voor het gebruik van on-line 

technologieën in deze afdeling. 
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In het kader van deze controle worden enkel elektronische communicatiegegevens 

verzameld die toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn met betrekking tot het 

doel dat wordt nagestreefd of een ander doel dat hiermee verenigbaar is. 

Het betreft algemene informatie zoals gegevens over : 

1° de adressen van de geraadpleegde websites; 

2° de duur en het ogenblik van de verbinding; 

3° het aantal en het volume van de uitgaande elektronische mail per werkpost; 

 

Wanneer het bestuur tijdens een controle een onregelmatigheid vaststelt, zal het 

overgaan tot een individualisering van de verzamelde gegevens teneinde de identiteit 

van de in gebreke blijvende werknemer te bepalen. 

 

De individualisering kan direct of indirect zijn naargelang het doel van de controle : 

1° indien het gaat om een onregelmatigheid, vastgesteld tijdens een controle die als doel 

heeft om hetzij ongeoorloofde of lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede 

zeden te voorkomen, hetzij de belangen van het de werknemer te beschermen, hetzij de 

veiligheid en/of de goede werking van het netwerk van het bedrijf te garanderen, worden 

de verzamelde algemene gegevens geïndividualiseerd zonder enige voorafgaande 

formaliteit of voorafgaand akkoord van de werknemer (= directie individualisering); 

2° indien de onregelmatigheid daarentegen wordt ontdekt tijdens een controle die wordt 

uitgevoerd om na te gaan of de personeelsleden de geldende regels respecteren, dan 

kunnen de gegevens pas geïndividualiseerd worden nadat de personeelsleden werden 

verwittigd (= indirecte individualisering). Het bestuur zal de werknemer immers 

voorafgaand informeren over het bestaan van een onregelmatigheid en van de instelling 

van een procedure tot individualisering van de gegevens indien de onregelmatigheid een 

wederkerend karakter heeft (de zgn. alarmbelfase).  

Alvorens te beslissen over een eventuele sanctie zal de geïdentificeerde werknemer door 

de werkgever worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek vermeldt de 

werknemer, eventueel bijgestaan door een vakbondsafgevaardigde, zijn bezwaren tegen 

de vooropgestelde maatregel (sanctie) en geeft hij uitleg over zijn gebruik van de 

werktuigen die hij ter beschikking kreeg. 

Inkomende e-mails kunnen niet zonder de toestemming van afzender en van 

geadresseerde geopend worden gezien het privé-karakter dat dergelijke e-mails hebben. 

 

De aldus verzamelde persoonlijke gegevens zullen bewaard worden op de 

personeelsdienst tot het dossier volledig is afgehandeld. 

 

De werknemer heeft het recht kennis te nemen van elk gegeven hem betreffende, dat 

zou worden verzameld bij een dergelijke controle. 

Indien een gegeven niet correct blijkt te zijn, dan verbindt de werknemer zich ertoe de 

nodige verbeteringen aan te brengen. 

 

Artikel 60 

 
Principe 

 

Informatieveiligheid omvat alle processen en maatregelen die erop gericht zijn om 

binnen het bestuur de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te 

waarborgen. 

 

Belang: Informatieveiligheid is van belang om te voorkomen dat: 

- Informatie of gegevens verloren gaan 

- Onbevoegden kennisnemen van bepaalde informatie of deze informatie 

manipuleren 

- Digitale informatiesystemen worden misbruikt of gemanipuleerd 

 

Artikel 61 
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Drie fundamentele beveiligingsprincipes: 

 

Het beveiligen van informatie rust op drie pijlers. 

 

1° Beschikbaarheid: De mate waarin informatie voorhanden is op het moment dat daar 

binnen het  

bestuur behoeft aan is. Het bestuur dient de beschikbaarheid te garanderen voor de 

personeelsleden, burgers, bedrijven,… Zo moet informatie continu kunnen worden 

opgevraagd of op het juiste tijdstip kunnen ingezien worden of gebruikt worden. 

Denkbare maatregelen zijn het gebruik van firewalls, back-ups, enz. 

 

2° Integriteit (betrouwbaarheid): De mate waarin informatie actueel en zonder fouten is. 

Het bestuur dient alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de juistheid en de 

volledigheid van informatie te garanderen. 

 

3° Vertrouwelijkheid: De mate waarin informatie beschikbaar is voor bevoegden en 

ontoegankelijk is voor onbevoegden. Het bestuur dient alle maatregelen te nemen die 

ervoor zorgen dat de geheimhouding binnen het bestuur gewaarborgd wordt. Aan de 

hand van deze drie pijlers wordt het gewenste beveiligingsniveau van de informatie 

bepaald. 

 

Artikel 62 

 

Soorten persoonsgegevens 

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt een onderscheid gemaakt tussen 

volgende gegevenstypes: 

 

 anonieme gegevens: dit zijn gegevens die niet in verband kunnen gebracht worden met 

een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en zijn dus geen persoonsgegevens; 

 persoonsgegevens: een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd 

of identificeerbaar natuurlijk persoon zoals een naam, adresgegevens, telefoonnummer, 

emailadres en een rekeningnummer. 

 gevoelige persoonsgegevens: het gaat om gegevens over ras, politieke opvattingen, 

godsdienstige of levensbeschouwelijke Arbeidsreglement gemeentebestuur Evergem (GR 

26 januari 2017) 84 overtuigingen; lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, 

seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke 

veroordelingen; 

 gecodeerde al dan niet gevoelige persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens die 

slechts door middel van een code in verband kunnen gebracht worden met een 

geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

 

Artikel 63 

 

Informatieveiligheidsconsulent. 

Elk bestuur is verplicht om een informatieveiligheidsconsulent te hebben. Binnen de 

gemeente Brakel zijn collega’s actief die de opleiding tot informatieveiligheidsconsulent 

hebben gevolgd. Meer info hierover is in de onthaalbrochure te vinden. 

 

De informatieveiligheidsconsulent is het aanspreekpunt voor de organisatie m.b.t. 

informatiebeveiliging en staat in voor de uitbouw, coördinatie, opvolging en bijsturing 

van de beheersmaatregelen m.b.t. informatiebeveiliging om het gewenste niveau van 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te garanderen. 

 

Artikel 64 
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Nieuwe personeelsleden 

 

Tijdens het onthaalmoment van nieuwe personeelsleden zal het belang van 

informatiebeveiliging en de richtlijnen over het veilig omgaan met informatie duidelijk 

worden meegegeven. 

 

Artikel 65 

 

Personeelsleden uit dienst 

 

Bij uitdiensttreding van personeelsleden waakt de leidinggevende erover dat de 

toestemming tot toegang tot bepaalde software, hardware en toegangen voor deze 

personeelsleden wordt ingetrokken. Indien het personeelslid persoonlijke apparatuur 

gebruikt heeft bij de uitoefening van zijn taak, zal het op de laatste dag van zijn 

tewerkstelling: 

 via zijn leidinggevende alle relevante informatie terug bezorgen aan het bestuur; 

 zijn persoonlijke apparatuur die gebruikt werd ter controle aanbieden bij de Dienst ICT 

die zal nagaan als alle informatie en programmatuur correct verwijderd is. 

 

Artikel 66 

 

Toegangs- en gebruikersbeheer 

 

Er is een degelijk uitgebouwd rechtenbeheer. De systeembeheerder (meer info in de 

onthaalbrochure) beheert dit.  

 

Waar mogelijk wordt er met ‘rollen’ gewerkt, waardoor een personeelslid enkel de 

toegang heeft tot de informatie die hij nodig heeft voor het goed kunnen uitoefenen van 

de taken. 

Elk personeelslid gaat vertrouwelijk om met de gegevens die het verwerkt. 

 

Artikel 67 

 

Back-up 

 

De systeembeheerder staat in voor het back-upbeheer en het nemen op regelmatige 

basis van gecontroleerde en volledige back-ups van de persoonsgegevens. De 

systeembeheerder zal op regelmatige tijdstippen controleren of zij in staat zijn om deze 

back-ups terug te gebruiken. 

Artikel 68 

 

Gebruik van verwijderbare media 

 

Bij gebruik van verwijderbare of ander media waarop persoonsgegevens worden 

opgeslagen dienen volgende maatregelen in acht genomen indien ze de werkplek 

verlaten: 

 opgeslagen persoonsgegevens zullen worden verwijderd indien ze niet meer nodig zijn; 

 persoonsgegevens die wel nog nodig zijn kunnen de werkplek enkel verlaten indien 

vooraf goedkeuring werd verkregen door de leidinggevende; 

 de levensduur van de verwijderbare media waarop persoonlijke gegevens worden 

opgeslagen zal steeds in overeenstemming zijn met de termijn dat deze gegevens 

beschikbaar moeten blijven. Indien de bewaartermijn van deze gegevens de levensduur 

van de verwijderbare media overstijgt zullen deze gegevens ook elders opgeslagen 

worden. 

 

Artikel 69 
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Fysieke toegangsbeveiliging 

 

De uitgifte van toegangsmiddelen zoals sleutels van de verschillende gebouwen wordt 

geregistreerd bij de informatieveiligheidsconsulent. 

 

De toegang tot beveiligde ruimtes zoals de serverlokalen is strikt beperkt. Het zijn enkel 

de systeembeheerder en informatieveiligheidsconsulent die toegang hebben tot deze 

ruimtes. 

  

Een gepast alarm, branddetectie en brandblusapparatuur is in de verschillende 

gemeentelijke gebouwen voorzien en wordt op regelmatige basis gecontroleerd. 

 

Voor een papieren document is het vaak gemakkelijk om als personeelslid zelf de 

vertrouwelijkheid te garanderen door het document op een veilige plek weg te bergen. 

Gevoelige informatie wordt in een afgesloten ruimte opgeborgen. 

 

Artikel 70 

 

Netwerk- en systeembeveiliging 

 

Voor elektronische bestanden geldt er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de 

beheerders van de ICT opslagmogelijkheden en de personeelsleden. 

 

De systeembeheerder neemt de nodige beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de 

verschillende netwerken waarmee alle ICT- apparatuur verbonden is. Er is een degelijk 

uitgewerkt anti-virusbeleid, firewall, anti-spamserver, externe toegang met het netwerk 

is enkel mogelijk via een VPN en er zijn afspraken m.b.t. wachtwoorden, software, 

gebruik van opslagmedia, gebruik van internet, laptop, e-mail, enz. 

 

Elk personeelslid is verantwoordelijk voor de juiste en meest veilige opslag van zijn 

elektronische bestanden, o.a. door werkgerelateerde bestanden op te slaan in het 

gemeenschappelijk klassement in de juiste map. 

 

De afspraken rond het gebruik van informatica- en communicatiemiddelen zijn terug te 

vinden in Bijlage 4: Reglement op het gebruik van informatica- en 

communicatiemiddelen van dit arbeidsreglement.  

 

Artikel 71 

 

Beveiligde apparatuur 

 

Alle hardware met opslagmedia wordt voor verwijdering of hergebruik gecontroleerd 

zodat alle persoonsgegevens veilig overschreven of verwijderd zijn. Indien de apparatuur 

gevoelig persoonsgegevens bevat zullen specifieke maatregelen genomen worden om 

deze apparatuur fysiek te vernietigen of de informatie zodanig te verwijderen met 

technieken die het onmogelijk maken deze terug te halen. 

 

Hardware, software en informatie van het bestuur mogen niet zonder voorafgaande 

toestemming van de leidinggevende van de locatie worden meegenomen. 

Personeelsleden gebruiken gemeentelijke informatie en apparatuur voor het uitvoeren 

van de aan hen opgedragen taken en de informatie voor het doel waarvoor de informatie 

is verstrekt.  

 

Artikel 72 

 

Bewustzijn inzake informatiebeveiliging 
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Elk personeelslid is zich bewust van het feit dat hij dagdagelijks omgaat met 

persoonsgegevens of andere gevoelige informatie en weet dan ook hoe om te gaan met 

deze gevoelige informatie om verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van deze 

informatie te vermijden. 

 

Bij vragen kan het personeelslid terecht bij de leidinggevende, de systeembeheerder 

(indien ICT-gerelateerd) of de informatieveiligheidsconsulent. 

 

Elke personeelslid is ook verplicht om (vermeende) storingen of zwakke plekken te 

melden. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Administratieve diensten  

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Glijtijden 

vrm 

7u30-8u24 7u30-8u24 7u30-8u24 7u30-8u24 7u30-8u24 

Stamtijden 8u25-12u 8u25-12u 8u25-12u 8u25-12u 8u25-12u 

Glijtijden 

mid 

12u-13u29 12u-13u29 12u01-

12u15 

15u30-

15u54 

12u-13u29 12u-13u29 

stamtijden 13u30-

15u30 

13u30-

15u30 

15u55-

19u30 

13u30-

15u30 

13u30-

15u30 

Glijtijden 

nam 

15u31-

17u30 

15u31-

17u30 

19u30-

19u45 

15u31-

17u30 

15u31-

17u30 

Minimum 5u35 5u35 7u10 5u35 5u35 

Maximum 9u30 9u30 9u00 9u30 9u30 

 

 

 (schoonmaak ½ tijds) 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.00 tot 12.00   4 

dinsdag   12.30 tot 

16.30 

4 

woensdag 8.00 tot 12.00 - - 4 

donderdag - - 12.30 tot 

16.30 

4 

vrijdag 8.00 tot 11.00 - - 3 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19 
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Bijlage 2: personeel Bibliotheek 

 

Aa (bibliothecaris)   

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

7 

dinsdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

7 

woensdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

19.00 

9.30 

donderdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

18.00 

18.00 tot 

20.30 

   6.30 

vrijdag 8.30 tot 12.30   4 

zaterdag - - - - 

zondag 10.00 tot 

12.00 

- - 4 

   totaal 38 

 

Ab (bibliothecaris)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

7 

dinsdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

7 

woensdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

19.30 

10.30 

donderdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

16.00 tot 

18.00 

13.00 tot 

16.00 

18.00 tot 

20.30 

9.30 

vrijdag 8.30 tot 12.30 - - 4 

zaterdag  - -  

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

B1a (bibliotheekassistent)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag     

dinsdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

20.00 

10.30 

woensdag 8.30 tot 12.00 12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

18.00 

8.30 

donderdag   13.30 tot 

18.00 

4.30 

vrijdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

16.30 

7 

zaterdag 9.00 tot 12.30 - - 3.30 

zondag 10.00 tot 

12.00 

- - 4 

   totaal 38 
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B1b (bibliotheekassistent)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

20.00 

10.30 

woensdag 8.30 tot 12.00 12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

18.00 

8.30 

donderdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

18.00 

8.30 

vrijdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

16.30 

7 

zaterdag 9.00 tot 12.30 - - 3.30 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

B2a (bibliotheekassistent)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag - - - - 

woensdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

18.00 

9 

donderdag - - - - 

vrijdag - - - - 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 9 

 

B2b (bibliotheekassistent)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag - - - - 

woensdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

18.00 

9 

donderdag - - - - 

vrijdag - - - - 

zaterdag - - - - 

zondag 10.00 tot 

12.00 

- - 4 

   totaal 13 

 

B3a (bibliotheekassistent)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

17.30 

8 

woensdag - - - - 

donderdag - - 13.30 tot 

18.30 

5 

vrijdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

16.30 

7 

zaterdag - - - - 

zondag 10.00 tot 

12.00 

- - 4 

   totaal 24 
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B3b (bibliotheekassistent)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

17.30 

8 

woensdag - - - - 

donderdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

18.30 

9 

vrijdag 8.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.30 

13.30 tot 

16.30 

7 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 24 

 

B4 (bibliotheekassistent)  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.30 tot 12.00 12.00 tot 

14.30 

14.30 tot 

20.00 

9 

woensdag - - - - 

donderdag 8.30 tot 12.00 12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

6.30 

vrijdag - - - - 

zaterdag 9.00 tot 12.30 - - 3.30 

zondag - - - - 

   totaal 19 

 

E1 (schoonmaak) 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.00 tot 12.30 - - 5.30 

dinsdag 7.00 tot 12.00 - - 5 

woensdag 7.00 tot 10.30 - - 3.30 

donderdag - - - - 

vrijdag 7.00 tot 12.00 - - 5 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19 

 

E2 (schoonmaak) 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.30 tot 12.00 12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

15.30 

6.30 

dinsdag 8.30 tot 12.00 12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

15.30 

6.30 

woensdag 8.00 tot 11.00 - - 3.00 

donderdag - - - - 

vrijdag 8.30 tot 11.30 - - 3.00 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19 
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D (adm.medewerker) 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.06 

7.36 

dinsdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.06 

7.36 

woensdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.06 

7.36 

donderdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.06 

7.36 

vrijdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.06 

7.36 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38.00 
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Bijlage 3: Technisch personeel containerpark 

 

van 1 oktober tot 31 maart 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

7.45 

woensdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

7.45 

donderdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.00 

7 

vrijdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

7.45 

zaterdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

7.45 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

van 1 oktober tot 31 maart 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

7.30 

woensdag 8.30 tot 

12.15 

12.15 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.45 

7.30 

donderdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

7.30 

vrijdag 8.30 tot 

12.15 

12.15 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

7.45 

zaterdag 8.30 tot 

12.15 

12.15 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

7.45 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

van 1 april tot 30 september 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

7.45 

woensdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

15.45 

15.45 tot 

19.45 

7.45 

donderdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 16 7 

vrijdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

7.45 

zaterdag 8.15 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

7.45 

zondag - - - - 

   totaal 38 
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van 1 april tot 30 september 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

7.30 

woensdag 8.30 tot 

12.15 

12.15 tot 

16.00 

16.00 tot 

19.45 

7.30 

donderdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

7.30 

vrijdag 8.30 tot 

12.15 

12.15 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

7.45 

zaterdag 8.30 tot 

12.15 

12.15 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

7.45 

zondag - - - - 

   totaal 38 
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Bijlage 4: Technisch personeel gemeenteschool 

 

A1  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.30 

10 

dinsdag 7.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.30 

10 

woensdag 7.00 tot 

13.15 

13.15 tot 

13.45 

13.45 tot 

15.30 

8 

donderdag 7.00 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.30 

10 

vrijdag - - - - 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

A2  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - - - 

dinsdag - - - - 

woensdag - - 13.30 tot 

16.45 

3.15 

donderdag - - - - 

vrijdag 7.15 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

16.30 

8.45 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 12 

 

B poetsdienst 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag     

dinsdag 7.00 tot 12.45 12.45 tot 13.15 13.15 tot 17.30 10 

woensdag 7.00 tot 12.45 12.45 tot 13.15 13.15 tot 16.30 9 

donderdag 7.00 tot 12.45 12.45tot 13.15 13.15 tot 17.30 10 

vrijdag 7.00 tot 12.45 12.45 tot 13.15 13.15 tot 16.30 9 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 
 

C  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 9.30 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.30 

7.30 

dinsdag 9.30 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.30 

7.30 

woensdag 8.00 15 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

16.30 

8 7.45 

donderdag 9.30 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.30 

7.30 

vrijdag 8.15 tot 

12.45 

12.45 tot 

13.00 15 

13.00 15 tot 

16.00 30 

7.30 

45 
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zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

D1  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.15 tot 

12.15 

12.15 tot 

12.45 

12.45 tot 

17.45 

10 

dinsdag 7.15 tot 

12.15 

12.15 tot 

12.45 

12.45 tot 

17.45 

10 

woensdag - - - - 

donderdag 7.15 tot 

12.15 

12.15 tot 

12.45 

12.45 tot 

17.45 

10 

vrijdag 7.30 tot 

12.15 

12.15 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.00 

8 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

D2  

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 13.30 tot 

17.30 

4 

dinsdag - - - - 

woensdag 7.15 tot 

13.15 

- - 6 

donderdag - - - - 

vrijdag 7.15 tot 

12.15 

12.15 tot 

12.45 

12.45 tot 

16.45 

9 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19 
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Bijlage 5: Initiatief buitenschoolse opvang 

 

 A1 Coördinator 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7.30 

dinsdag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7.30 

woensdag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

8 

donderdag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7.30 

vrijdag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7.30 

zaterdag     

zondag     

   

Totaal 

38 

  

A2 Coördinator 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7.30 

dinsdag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7.30 

woensdag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.54 

7.54 

donderdag 8.30 tot 

12.30 

12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7.30 

vrijdag     

zaterdag     

zondag     

   

Totaal 

30.24 
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 Begeleidsters Brakel / Horebeke 

 

B1 ochtend 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 6.30 tot 9.30 - - 3 

dinsdag 6.30 tot 9.30 - - 3 

woensdag 6.30 tot 

13.30 

- - 7 

donderdag 6.30 tot 9.30 - - 3 

vrijdag 6.30 tot 9.30 - - 3 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

  

B2 tussen 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 15.00 tot 

18.00 

3 

dinsdag - - 15.00 tot 

18.00 

3 

woensdag - - 10.00 tot 

17.00 

7 

donderdag - - 14.45 tot 

17.45 

3 

vrijdag - - 14.45 tot 

17.45  

3 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

 

  



51 
Arbeidsreglement gemeente Brakel – aanpassing 1/2018 (februari) 

 

 

B3 Laat 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 15.30 tot 

18.30 

3 

dinsdag - - 15.30 tot 

18.30 

3 

woensdag 10.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.30 

13.30 tot 

18.30 

7 

donderdag - - 15.30 tot 

18.30 

3 

vrijdag - - 15.30 tot 

18.30 

3 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

 

Begeleidsters Brakel vakantie regeling 

 

C1 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

dinsdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

woensdag 7.00 tot 

10.00 

- - 3 

donderdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

vrijdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 
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C2 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

dinsdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

woensdag 8.00 tot 

10.00 

- - 3 

donderdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

vrijdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

 

C3 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 10.00 tot 

14.00 

- - 4 

dinsdag 10.00 tot 

14.00 

- - 4 

woensdag 10.30 tot 

13.30 

- - 3 

donderdag 10.00 tot 

14.00 

- - 4 

vrijdag 10.00 tot 

14.00 

- - 4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 
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C4 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 11.00 tot 

15.00 

- - 4 

dinsdag 11.00 tot 

15.00 

- - 4 

woensdag 11.00 tot 

14.00 

- - 3 

donderdag 11.00 tot 

15.00 

- - 4 

vrijdag 11.00 tot 

15.00 

- - 4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

  

C5 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

dinsdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

woensdag - - 14.00 tot 

17.00 

3 

donderdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

vrijdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 
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C6 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

dinsdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

woensdag - - 15.00 tot 

18.00 

3 

donderdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

vrijdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

 

Begeleidsters Horebeke vakantie regeling 

  

D1 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

dinsdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

woensdag 7.00 tot 

10.00 

- - 3 

donderdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

vrijdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 
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D2 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 9.00 tot 

13.00 

- - 4 

dinsdag 9.00 tot 

13.00 

- - 4 

woensdag 9.30 tot 

12.30 

- - 3 

donderdag 9.00 tot 

13.00 

- - 4 

vrijdag 9.00 tot 

13.00 

- - 4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

  

D3 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 12.30 tot 

16.30 

4 

dinsdag - - 12.30 tot 

16.30 

4 

woensdag - - 12.15 tot 

15.15 

3 

donderdag - - 12.30 tot 

16.30 

4 

vrijdag - - 12.30 tot 

16.30 

4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 
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D4 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

dinsdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

woensdag - - 15.00 tot 

18.00 

3 

donderdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

vrijdag - - 14.00 tot 

18.00 

4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19 

 

Technisch beambte (schoonmaak) 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.00 tot 

12.00 

- - 4 

dinsdag 8.00 tot 

11.30 

- - 3.30 

woensdag 8.00 tot 

12.00 

- - 4 

donderdag 8.00 tot 

12.00 

- - 4 

vrijdag 8.00 tot 

11.30 

- - 3.30 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19.00 
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Technisch beambte (schoonmaak) vakanties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.00 tot 

10.30 

- - 3.30 

dinsdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

woensdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

donderdag 7.00 tot 

10.30 

- - 3.30 

vrijdag 7.00 tot 

11.00 

- - 4 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   

Totaal 

19.00 
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Bijlage 6: Personeel Sporthal 

 

 A ( sportfunctionaris) 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.15 

7.45 

dinsdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

17.00 

8 

woensdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.30 

8 

donderdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

12.30 tot 

17.30 

8 

vrijdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

13.00 tot 

15.15 

6.15 

zaterdag - - -  

zondag - - -  

   totaal 38.00 

 

  

B ( sportpromotor) 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

17.00 

8 

dinsdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

7.5 

woensdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

7.5 

donderdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

7.5 

vrijdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

7.5 

zaterdag - - -  

zondag - - -  
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C (schoonmaak) 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 8.00 tot 

12.00 

- - 4 

dinsdag 8.00 tot 

12.00 

  4 

woensdag 8.00 tot 

11.30 

- - 3.30 

donderdag 8.00 tot 

11.30 

- - 3.30 

vrijdag 8.00 tot 

12.00 

- - 4 

zaterdag - - -  

zondag - - -  

   totaal 19.00 

 

D1  toezichters september/oktober en maart/april 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag     

dinsdag 9.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

5 

woensdag - - 16.00 tot 

23.30 

7.30 

donderdag - - - - 

vrijdag - - - - 

zaterdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

15.30 

6.30 

zondag     

   totaal 19.00 
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D2 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag - - 16.30 tot 

23.30 

7 

dinsdag - - - - 

woensdag 9.00 tot 

12.00  

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

5 

donderdag  - 16.30 tot 

23.30 

7 

vrijdag - - - - 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19.00 

 

D3  

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag - - - - 

dinsdag - - - - 

woensdag - - - - 

donderdag 9.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

5 

vrijdag - - 16.30 tot 

23.30 

7 

zaterdag - - 15.30 tot 

22.30 

7 

zondag - - - - 

   totaal 19.00 
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D4  

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 9.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00  

13.00 tot 

16.00 

6 

dinsdag - - 16.30 tot 

23.30 

7 

woensdag - - - - 

donderdag - - - - 

vrijdag 9.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

6 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19.00 

 

E1  toezichters mei/augustus 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag     

dinsdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

6.30 

woensdag - - 16.30 tot 

22.30 

6 

donderdag - - - - 

vrijdag - - - - 

zaterdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

15.30 

6.30 

zondag     

   totaal 19.00 
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E2 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag   16.30 tot 

22.30 

6 

dinsdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

7 

woensdag - - - - 

donderdag - - 16.30 tot 

22.30 

6 

vrijdag - - - - 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19.00 

 

  

 

  
E3 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 9.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

14.30 

4 

dinsdag - - - - 

woensdag - - - - 

donderdag 9.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

14.30 

4 

vrijdag - - 16.30 tot 

22.30 

6 

zaterdag - - 15.30 tot 

20.30 

5 

zondag - - - - 

   totaal 19.00 
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E4 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 9.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

4.30 

dinsdag - - 17.00 tot 

22.30 

5.30 

woensdag - - - - 

donderdag 9.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

4.30 

vrijdag 9.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

4.30 

zaterdag - -   

zondag - - - - 

   totaal 19.00 

 

  

F1  toezichters november/februari 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag - - - - 

dinsdag - - - - 

woensdag - - 17.30 tot 

23.30 

6 

donderdag - - - - 

vrijdag - - - - 

zaterdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

15.00 

6 

zondag 8.30 tot 

12.00 

  7 

   totaal 19.00 
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F2   

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag - - 16.30 tot 

23.30 

7 

dinsdag 9.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

5 

woensdag - - - - 

donderdag - - 16.30 tot 

23.30 

7 

vrijdag - -   

zaterdag     

zondag     

   totaal 19.00 

 

  

F3 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag - - - - 

dinsdag - - - - 

woensdag - - - - 

donderdag 9.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

15.00 

4.30 

vrijdag - - 16.30 tot 

23.30 

7 

zaterdag - - 15.00 tot 

22.30 

7.30 

zondag - - - - 

   totaal 19.00 
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F4 

dagen voormiddag pauze namiddag totaal 

maandag 9.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

6 

dinsdag - - 16.30 tot 

23.30 

7 

woensdag     

donderdag     

vrijdag 9.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

6 

zaterdag     

zondag     

   totaal 19.00 
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Bijlage 7: Technisch personeel openbare werken  

 

 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

8 

dinsdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

8 

woensdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

8 

donderdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

8 

vrijdag 8.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

14.30 

6 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 
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Bijlage 8: Personeel zwembad 

 

 

 

 

  

B1a (administratief medewerker) full time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.00 

7 

dinsdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

woensdag - - 14.00 tot 

21.00 

7 

donderdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

17.00 

8 

vrijdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 



68 
Arbeidsreglement gemeente Brakel – aanpassing 1/2018 (februari) 

 

 

B1b (administratief medewerkert) full time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

dinsdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

17.00 

8 

woensdag - - - - 

donderdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

vrijdag 8.30 tot 

12.00 

12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

17.00 

8 

zaterdag - - 14.00 tot 

17.00 

3 

zondag 8.45 tot 

11.45 

- - 3 

   totaal 38 

 

  

B2a (administratief medewerker) 4/5 prestaties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.36 tot 12.30 - 3u comp 6.54 

dinsdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

woensdag - - 13.30 tot 

21.00 

7.30 

donderdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

vrijdag - - - - 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 30.24 

 

B2b (administratief medewerker) 4/5 prestaties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag   13.00 tot 

21.00 

8 

dinsdag 8.06 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

17.00 

8.24 

woensdag - - - - 

donderdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

vrijdag - - - - 

zaterdag - - 14.00 tot 

17.00 

3 

zondag 8.45 tot 11.45 - - 3 

   totaal 30.24 
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C1a (administratief assistent) ½ time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 16.00 tot 

21.00 

5 

dinsdag - - - - 

woensdag - - - - 

donderdag - - 17.00 tot 

21.00 

4 

vrijdag 8.30 tot 12.30 - - 4 

zaterdag - - 14.00 tot 

17.00 

3 

zondag 8.45 tot 11.45 - - 3 

   totaal 19 

 

C1b (administratief assistent) ½ time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag compensatie - - 3 

dinsdag - - 17.00 tot 

21.00 

4 

woensdag - - 14.00 tot 

21.00 

7 

donderdag - - -  

vrijdag - - 16.00 tot 

21.00 

5 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19 

 

C2a (administratief assistent) ½ time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 16.00 tot 

21.00 

5 

dinsdag - - - - 

woensdag 8.30 tot 11.30 - - 3 

donderdag - - - - 

vrijdag - - 16.00 tot 

21.00 

5 

zaterdag - - 14.00 tot 

17.00 

3 

zondag 8.45 tot 11.45 - - 3 

   totaal 19 

 

C2b (administratief assistent) ½ time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag compensatie - - 3 

dinsdag - - 17.00 tot 

21.00 

4 

woensdag - - 14.00 tot 

21.00 

7 

donderdag - - - - 

vrijdag - - 16.00 tot 

21.00 

5 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 19 
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D1 (redder)  rol 1 full time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 13.00 tot 

22.00 

9 

dinsdag - - - - 

woensdag 7.30 tot 12.30 - - 5 

donderdag - - 13.00 tot 

22.00 

9 

vrijdag - - - - 

zaterdag 9.15 tot 12.15 12.15 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.15 

7 

zondag 8.15 tot 12.15   8 

   totaal 38 

 

D2 (redder) rol 2 full time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.30 tot 12.30 - - 5 

dinsdag 7.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.30 

8.30 

woensdag - - 13.15 tot 

21.15 

8 

donderdag 7.30 tot 12.00 12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.00 

8 

vrijdag - - 12.30 tot 

21.00 

8.30 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

D3(redder) rol 3 full time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 12.30 tot 

21.00 

8.30 

dinsdag - - 12.45 tot 

21.15 

8.30 

woensdag 7.30 tot 12.30 - - 5 

donderdag - - - - 

vrijdag 8.00 tot 13.00 - - 5 

zaterdag 10.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

14.00 

14.00 tot 

17.00 

5 

zondag 9.00 tot 12.00   6 

   totaal 38 

 

D4 (redder) rol 4 full time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.30 tot 13.00 - - 5.30 

dinsdag 7.30 tot 13.00 -  5.30 

woensdag 7.30 tot 12.00 12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

17.00 

9 

donderdag - - 12.00 tot 

21.00 

9 

vrijdag - - 13.00 tot 

22.00 

9 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 
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   totaal 38.00 

 

D5 (redder) rol 5 full time 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.30 tot 12.00 12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

8.30 

dinsdag - - 12.30 tot 

21.00 

8.30 

woensdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

donderdag 8.00 tot 13.00 - - 5 

vrijdag 7.30 tot 12.30 12.30 tot 

13.00 

13.00 tot 

16.00 

8 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 38 

 

E1 (redder) rol 1  4/5 prestaties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 12.51 tot 

22.00 

9.09 

dinsdag - - - - 

woensdag - - - - 

donderdag - - 14.45 tot 

21.00 

6.15 

vrijdag - - - - 

zaterdag 9.15 tot 12.15  12.15 tot 

13.15 

13.15 tot 

17.15 

7 

zondag 8.15 tot 12.15 - - 8 

   totaal 30.24 

  

 E2 (redder) rol 2  4/5 prestaties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.36 tot 12.30 - - 4.54 

dinsdag 7.30 tot 12.00 12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.30 

8.30 

woensdag - - - - 

donderdag - - 13.30 tot 

22.00 

8.30 

vrijdag - - 12.30 tot 

21.00 

8.30 

zaterdag     

zondag     

   totaal 30.24 

 

E3 (redder) rol 3  4/5 prestaties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

dinsdag - - 14.45 tot 

21.15 

6.30 

woensdag - - - - 

donderdag - - - - 

vrijdag 8.06 tot 13.00 - - 4.54 
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zaterdag 10.00 tot 

12.00 

12.00 tot 

14.00 

14.00 tot 

17.00 

5 

zondag 9.00 tot 12.00   6 

   totaal 30.24 

 

E4 (redder) rol 4   4/5 prestaties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 8.06 tot 13.00 - - 4.54 

dinsdag 8.00 tot 12.00 12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.00 

7.30 

woensdag - - - - 

donderdag - - 12.00 tot 

21.00 

9 

vrijdag - - 13.00 tot 

22.00 

9 

zaterdag - - - - 

zondag - - - - 

   totaal 30.24 

 

E5 (redder) rol 5   4/5 prestaties 

dagen voormiddag pauze namiddag Totaal 

maandag 7.36 tot 13.00 - - 5.24 

dinsdag - - 12.00 tot 

21.00 

9 

woensdag - - - - 

donderdag - - 13.00 tot 

21.00 

8 

vrijdag 7.30 tot 12.00  12.00 tot 

12.30 

12.30 tot 

16.00 

8 

zaterdag     

zondag     

   totaal 30.24 

 

Schoonmaak 

  rol 1 rol 2  rol 3 rol 4  

Maandag 
14u30-
18u30 7u-10u00 

14u30-
18u30 7u-11u  

Dinsdag 
14u30-
18u30 7u-10u00 

14u30-
18u30 7u-10u30  

Woensdag 12u-16u 7u-10u30 12u-16u 7u10u30  

Donderdag 7u-10u30   7u-10u30 
14u30-
18u30  

Vrijdag 7u-10u30   7u-10u30 
14u30-
18u30  

Zaterdag    7u30-12u      

Zondag   
7u00-
9u30      
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 Zwembadbeheerder   
Maandag 10u00-13u00 en 14u00-9u30 

Dinsdag 9u00-12u00 en 13u00-18u30 

Woensdag 7u30-12u00 

Donderdag 9u00-12u00 en 13u00-18u30 

Vrijdag 7u30-12u00 en 13u00-16u30 
 


