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Nr. 26 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Staf – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 7 oktober 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 107 Vaststelling van arbeidsreglement voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant. 
Goedkeuring van de bijlagen bij het arbeidsreglement.  
Wijziging van een aantal artikelen uit de rechtspositieregeling 
voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel van de 
provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 108 Visienota – Bestek ‘Globale ondersteuningsopdracht’:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 109 Provinciaal reglement ter ondersteuning van de opmaak van 
een netwerk trage wegen:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 110 VERA: jaarrekening 2013, controleverslag van de 
bedrijfsrevisor,  jaarverslag 2013, budget 2014.
Goedkeuring en kwijting van de jaarrekening 2013 en 
kennisneming:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 111 Wijziging samenstelling van de raad van bestuur van het 
autonome provinciebedrijf VERA. Aanstelling van een nieuw 
lid:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 112 Vervanging gedeputeerde Luc Robijns in de raad van bestuur 
van de VVP:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 114 Bekrachtiging van de fusie van CRKC vzw en de vzw ‘Museum 
Parkabdij’ en vereffening van vzw ‘Museum Parkabdij’:
goedkeuring

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven 14 oktober 2014
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Nr. 27 Vaststelling van arbeidsreglement voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant. Goedkeuring 
van de bijlagen bij het arbeidsreglement. Wijziging van een aantal 
artikelen uit de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant.
(Directie ondersteuning – dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

Gelet op de Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen;

Gelet op de Wet van 14 december tot vaststelling van sommige aspecten van de arbeidstijd in de 
openbare sector;

Gelet op het Provinciedecreet;

Gelet op de uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende vaststelling 
van de rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 november 2008 tot vaststelling 
van de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend personeel en latere wijzigingen;

Overwegende dat een aantal artikelen uit de rechtspositieregeling dienen aangepast te worden om ze 
in overeenstemming te brengen met het nieuwe arbeidsreglement voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1: Het arbeidsreglement voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel en zijn bijlagen (als 
bijlage bij dit besluit) wordt goedgekeurd.

Art. 2: Het arbeidsreglement voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel en zijn bijlagen treden in 
werking op 1 januari 2015. Voor volgende aspecten van het arbeidsreglement en bijlage 1 betreffende 
werktijdregeling geldt een andere datum van inwerkingtreding:

Artikel Onderwerp Datum vanaf
Art. 10 glijdende werktijdregeling 4-maandelijkse aftopping uursaldo 01/09/2015
Art. 12 glijdende werktijdregeling Automatische vereffening negatief saldo 01/09/2015
Art. 11 glijdende werktijdregeling Recup uit meeruren 01/09/2015
Art. 13 glijdende werktijdregeling Opnametermijn inhaalrust 01/09/2015
Art. 9 specifieke werktijdregeling Jaarlijkse aftopping 01/09/2015

Art. 3: Het huidige contingent meeruren wordt op 1 januari 2015 afgetopt op 38 uur per medewerker. 
Ter compensatie voor deze aftopping worden aan de medewerker die aldus meeruren verliest 
maximaal 12 vakantiedagen extra toegekend (in verhouding tot het aantal afgetopte uren). Deze 
zullen worden toegevoegd aan de vakantiecontingenten van 2015 en 2016 zodat een goede spreiding 
van opname mogelijk is;
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Art. 4: Overuren moeten tegen 31 augustus 2015 ‘op natuurlijke wijze’ worden afgebouwd d.m.v. 
opname van recup. De leidinggevende zal hiervoor een individuele planning opmaken voor elke 
medewerker met veel overuren. De overuren die op 31 augustus 2015 ’s avonds nog resten zullen 
worden samengevoegd met wat nog rest uit teller 1 en vervolgens afgetopt worden op 38 uur. Indien 
de opname van het aantal overuren op dat specifieke moment omwille van het dienstbelang wordt
geweigerd, kan de overgangsmaatregel voor de opname van overuren zoals in dit dossier vastgelegd,
in duurtijd worden verlengd;

Art. 5: Artikel 201 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het personeelslid:
1° per uur nachtprestatie tussen 22 uur en 6 uur één kwartier extra inhaalrust. Uitsluitend omwille 

van dienstredenen kan deze extra inhaalrust, mits akkoord van het betrokken personeelslid, 
ook vervangen worden door een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 25% van het 
uursalaris. 

2° per uur prestatie tussen 0 en 24 uur op een zondag of een feestdag
a) één uur extra inhaalrust (tot 11u prestaties per dag);
b) een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 100% van het uursalaris (vanaf 11u prestaties 
per dag). Uitsluitend omwille van dienstredenen kan deze toeslag op het uursalaris, mits 
akkoord van het betrokken personeelslid, ook vervangen worden door extra inhaalrust.

Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de haard- of 
standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie of de gegarandeerde 
salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de mandaattoelage.
De extra inhaalrust of de toeslag voor nachtprestaties is niet cumuleerbaar met de extra inhaalrust of 
de toeslag voor prestaties op zon- of feestdagen.’

Art. 6: Artikel 237, zesde lid van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
geschrapt;

Art. 7: Artikel 239 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘In de provincie Vlaams-Brabant geldt een glijdende werktijdregeling met onderscheid tussen 
stamtijden, glijtijden en servicetijd.

De deputatie bepaalt op welke personeelsleden deze glijdende werktijdregeling van toepassing is en 
stelt voor de door haar bepaalde groepen van personeelsleden, de specifieke werktijdregeling vast 
die, afhankelijk van de behoeften van de dienst of de instelling waar zij tewerkgesteld worden, op hen 
van toepassing is.’

Art. 8: Artikel 253 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘Het personeelslid dat afwezig is wegens ziekte, heeft ziekteverlof indien het aangevraagd en 
toegekend is overeenkomstig de procedure vermeld in het arbeidsreglement.

Het ziekteverlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.’

Art. 9: Artikel 254, tweede, derde, vierde en vijfde lid van de rechtspositieregeling van het niet-
onderwijzend personeel worden geschrapt;

Art. 10: Artikel 259 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘Indien de controlegeneesheer een wegens ziekte afwezig personeelslid geschikt acht om zijn ambt 
terug op te nemen met halftijdse prestaties, brengt hij de provinciegriffier en het personeelslid zelf 
daarvan op de hoogte.
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De provinciegriffier bepaalt, na advies van de arbeidsgeneesheer, het halftijds regime.’

Art. 11: Artikel 260 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘Het wegens ziekte afwezige personeelslid kan zelf vragen zijn ambt opnieuw te mogen opnemen met 
halftijdse prestaties. Tot staving van die aanvraag legt hij een geneeskundig attest voor. Indien de 
arbeidsgeneesheer oordeelt dat de lichaamstoestand van de belanghebbende dat toelaat, geeft hij 
hiervan kennis aan de provinciegriffier en aan het personeelslid zelf.’

Art. 12: Artikel 261 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘De arbeidsgeneesheer spreekt zich uit over de geschiktheid om zijn ambt met halftijdse prestaties 
opnieuw op te nemen na voorafgaande raadpleging van de behandelende arts. Bij betwisting is de 
scheidsrechterlijke procedure zoals vermeld in het arbeidsreglement van toepassing.’

Art. 13: Artikel 310 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘Voor de aanvraag van het gecontingenteerd verlof van maximum 20 dagen geldt geen 
aanvraagtermijn. Het kan echter enkel en alleen toegestaan worden indien de aanvrager nog slechts 
maximaal twee dagen jaarlijkse vakantie ter beschikking heeft. De leidinggevende kan het 
gecontingenteerd verlof weigeren om dienstredenen en zal dit desgevallend motiveren. 

Het eenmalig gecontingenteerd verlof wordt aangevraagd en toegestaan overeenkomstig de 
procedure bepaald in artikel 284, derde en vierde alinea. De aanvraagtermijn bedraagt evenwel één 
maand. Het personeelslid dat gebruikmaakt van eenmalig gecontingenteerd verlof laat de dienst 
personeelsbeleid uiterlijk twee maand voor het verstrijken van het verlof schriftelijk weten of het zijn 
functie op het einde van het toegestane verlof opnieuw wenst op te nemen. Indien de periode van 
gecontingenteerd verlof 6 maanden of minder bedraagt kan in onderling overleg met de 
leidinggevende schriftelijk een kortere reactietermijn afgesproken worden. Indien het personeelslid 
deze termijn niet respecteert, wordt ervan uitgegaan dat het ontslag neemt.’

Art. 14: Artikel 311 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:
‘Het personeelslid kan tegen de weigering van het gecontingenteerd verlof vermeld in artikel 309, 1. 
bezwaar indienen bij de provinciegriffier en kan verzoeken om gehoord te worden. 
Het personeelslid kan tegen de weigering van het gecontingenteerd verlof vermeld in artikel 309, 2. 
bezwaar indienen bij de deputatie en kan verzoeken om gehoord te worden. 

Het personeelslid op proef komt niet in aanmerking voor het onbezoldigde verlof vermeld in artikel 
309, 2.’

Art. 15: De wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel 
treden in werking op 1 januari 2015. 

Leuven, 7 oktober 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 14 oktober 2014
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Provinciebestuur Vlaams-Brabant

ARBEIDSREGLEMENT

voor het niet-onderwijzend personeel van

de provincie Vlaams-Brabant

Goedgekeurd door de provincieraad op: 

Ingangsdatum: 

Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie: 
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1. INLEIDENDE BEPALINGEN

Art. 1: Wettelijk kader

Dit is een arbeidsreglement zoals bepaald in de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen, zoals gewijzigd op 18 december 2002. Het werd vastgesteld bij besluit van de 
Provincieraad van XX/XX/XXXX.

Art. 2: Toepassingsgebied

Dit arbeidsreglement is van toepassing op het niet-onderwijzend personeel van de provincie Vlaams-
Brabant en de personeelsleden die vanuit een andere organisatie naar de provincie worden 
gedetacheerd. Het arbeidsreglement is een aanvulling op de rechtspositieregeling.

Art. 3: Inzage

Het arbeidsreglement ligt ter inzage in elk van de in artikel 4 vermelde tewerkstellingsplaatsen. Het 
arbeidsreglement is eveneens te raadplegen op intranet, onder de rubriek ‘personeel’. Alle 
personeelsleden worden geacht dit arbeidsreglement te kennen en te aanvaarden en verbinden zich 
ertoe de voorschriften ervan na te leven.

Art. 4: Overzicht van de provinciale instellingen

Hoofdbestuur Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 LEUVEN

Provinciedomein Huizingen
Torleylaan 100
1654 Beersel-Huizingen

Provinciedomein Kessel-Lo
Gemeenteplein 5
3010 Kessel-Lo

Provinciedomein ‘Halve Maan’
Omer Vanaudenhovelaan 48
3290 Diest

Provinciedomein Het Vinne
Ossenwegstraat 70
3440 Zoutleeuw

‘Hanenbos’ (Provinciaal Vormingscentrum)
Lotsesteenweg 103
1653 Dworp

P.I.V.O. (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding)
Poverstraat 75
1731 Asse

‘De Wijnpers’ (Provinciaal Onderwijs Leuven)
Mechelsevest 72
3000 Leuven

P.I.S.O. (Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs)
Alexianenweg 2
3300 Tienen

‘De Sterretjes’ (Provinciale school voor buitengewoon lager onderwijs)
Veldbornstraat 89
3300 Tienen
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‘De Nobel’ Tienen – Leuven (Centrum voor Volwassenenonderwijs)
Alexianenweg 2
3300 Tienen

‘Blauwe Stap’ (Provinciaal Agrarisch Centrum Herent)
Blauwe Stap 25
3020 Herent

Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ (PPK)
Molenstraat 26
1760 Roosdaal

Provinciaal Integratiecentrum Hageland
Statiestraat 32
3290 Diest

Provinciaal Integratiecentrum Midden-Brabant
Bergstraat 4
1800 Vilvoorde

Provinciaal Integratiecentrum Zuidwest-Brabant
Vandenpeereboomstraat 78 bus 3
1500 Halle

Provinciaal Integratiecentrum steunpunt Asse
Weverstraat 29
1731 Asse

Provinciaal onthaalbureau inburgering Leuven
Ladeuzeplein 17
3000 Leuven

Provinciaal onthaalbureau inburgering Diest
Statiestraat 32
3290 Diest

Provinciaal onthaalbureau inburgering Vilvoorde
Bergstraat 4
1800 Vilvoorde

Provinciaal onthaalbureau inburgering Halle
Vandenpeereboomstraat 78 bus 3
1500 Halle

Provinciaal onthaalbureau inburgering Asse
Weverstraat 29
1731 Asse

Provinciale uitleendienst Bekkevoort
Staatsbaan 241 C
3460 Bekkevoort

Art. 5: Definities

Voor dit arbeidsreglement wordt verstaan onder:
1. Het bestuur: het provinciebestuur
2. De rechtspositieregeling: het provincieraadsbesluit van 22 mei 2013 en latere wijzigingen
3. Personeelslid: zowel het statutaire als het contractuele personeelslid
4. Het statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij een eenzijdige beslissing van de overheid op 
proef of vast aangesteld is in statutair dienstverband 
5. Het contractuele personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen, conform de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
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6. De leidinggevende: het personeelslid belast met de rechtstreekse leiding van en het gezag over 
één of meerdere personeelsleden en die hun evaluator is
7. Beheerder: het personeelslid dat aan het hoofd staat van een provinciale instelling of een 
provinciaal domein of centrum
8. Dag: kalenderdag
9. Dagdeel: de periode voor of na de vastgestelde pauze
10. Voltijdse prestatie: een prestatie van gemiddeld 38 uur per week, tenzij anders bepaald
11. Deeltijdse prestatie: een prestatie die minder bedraagt dan een voltijdse prestatie
12. Werkdag: de dag waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die 
op hem van toepassing is en dit ongeacht het aantal te presteren uren per dag.

2. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS

2.1. DE ARBEIDSDUUR

Het niet-onderwijzend provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant ressorteert onder de “wet 
van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in 
de openbare sector, zoals deze zal worden gewijzigd”, zijnde de zogenaamde ‘Arbeidstijdenwet’:

De wijze waarop de Arbeidstijdenwet wordt toegepast op het niet-onderwijzend provinciepersoneel 
staat beschreven in het ‘Provinciaal reglement tot vaststelling van de arbeidsduur voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel’ (bijlage 1)

De prikklok dient als hulp bij het registreren van de werktijd. Het gebruik van de prikklok voor de 
arbeidstijdregistratie is verplicht. De provinciegriffier, de kabinetsmedewerkers van de gedeputeerden 
en het ‘reizend personeel’ (personeelsleden die zich op dagelijkse basis verplaatsen naar een werf en 
niet prikken) zijn hiervan vrijgesteld.

2.2. DE WERKTIJDREGELING

De meerderheid van het niet-onderwijzend personeel werkt met een glijdende werktijdregeling. Deze 
wordt beschreven in het ‘Provinciaal reglement tot vaststelling van de arbeidsduur voor het niet-
onderwijzend personeel’ (bijlage 1).

Het principe van de glijdende werktijd is niet van toepassing op de personeelsleden met een vaste 
werktijdregeling (uurrooster waarbij de start en het einde van elke werkdag op voorhand vastliggen en 
steeds op hetzelfde tijdstip vallen), op de personeelsleden met een variabele werktijdregeling 
(uurrooster waarbij de start en het einde van de werkdag op voorhand vastliggen, maar per dag 
kunnen verschillen) en op het ‘reizend personeel’ (personeelsleden die zich op dagelijkse basis 
verplaatsen naar een werf en niet prikken). Deze werktijdregelingen worden vastgelegd door de 
leidinggevende, na overleg met het personeelslid en in functie van de behoeften van de 
dienstverlening. De uurroosters worden ruim op voorhand bekend gemaakt. Deze uurroosters werden 
opgenomen in bijlage 2 bij dit arbeidsreglement.

Bijlagen 1 en 2 vervangen de voorgaande dienstnota’s betreffende de arbeidsduur.

Mits akkoord van de leidinggevende en ondertekening van een afsprakennota kan het personeelslid e-
werken op een vooraf door hem/haar aangegeven locatie.

3. RUSTDAGEN, JAARLIJKSE VAKANTIE EN GECONTINGENTEERD 
VERLOF

Behoudens het verrichten van overuren en de afwijkingen ten gevolge van specifieke werktijd-
regelingen (zoals blijkt uit de individuele uurroosters), wordt er niet gewerkt op zaterdag en zondag.

Het personeelslid heeft recht op volgende wettelijke en decretale feestdagen:

1 januari (Nieuwjaar)
Paasmaandag
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1 mei (Feest van de Arbeid)
O.L.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag
11 juli (Feest van de Vlaamse gemeenschap)
21 juli (Nationale feestdag)
15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
1 november (Allerheiligen)
11 november (Wapenstilstand)
25 december (kerstmis)

Naast de wettelijke en decretale feestdagen heeft het personeelslid recht op volgende bijkomende 
feestdagen:

2 november (Allerzielen)
15 november (Dag van het Koningsfeest)
26 december (tweede kerstdag)

De compensatiedagen ter vervanging van feestdagen die samenvallen met een niet-werkdag, worden 
voor het personeelslid dat niet in een continuregeling tewerkgesteld wordt, geplaatst tussen kerstmis 
en Nieuwjaar. Indien er meer werkdagen tussen kerstmis en Nieuwjaar vallen dan er 
compensatiedagen zijn, dan wordt voor resterende werkdagen dienstvrijstelling verleend. Het 
personeelslid dat verplicht is om op één van deze feestdagen, of in de periode tussen kerstmis en 
Nieuwjaar te werken ingevolge de op hem van toepassing zijnde werktijdregeling of ten gevolge van 
de behoeften van de dienst, krijgt in evenredige mate vervangende vakantiedagen die onder dezelfde 
voorwaarden als de jaarlijkse vakantiedagen kunnen opgenomen worden.

Het personeelslid tewerkgesteld in continudienst dat een vrije dag heeft op de bovenvermelde dagen, 
krijgt hiervoor vervangende vakantiedagen die onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse 
vakantiedagen kunnen opgenomen worden.

De jaarlijkse vakantie is geregeld in de artikelen 237 t.e.m. 241 van de rechtspositieregeling. Een 
vakantieperiode van minder dan 5 dagen opeenvolgend wordt tijdig en liefst 2 werkdagen op voorhand 
aangevraagd bij de leidinggevende. Een langere vakantieperiode wordt door het personeelslid zo vlug 
mogelijk bekend gemaakt en aangevraagd bij de leidinggevende.

De vier dagen ‘klein verlet’ ingevolge ziekte van een gezinslid zijn geïntegreerd in het jaarlijks 
vakantieverlof. Het personeelslid heeft het recht om vijf werkdagen vakantie te nemen zonder dat het 
dienstbelang daar tegenover kan worden gesteld.

Het omstandigheidsverlof wordt toegekend op basis van de bepalingen in artikel 308 van de 
rechtspositieregeling. De aanvraag ervan gebeurt maximaal digitaal (via ESS of via mail met gescand 
attest) volgens de richtlijnen vermeld op intranet onder de rubriek ‘formulieren’.

De dienstvrijstellingen worden toegekend op basis van de bepalingen in artikel 328 t.e.m. 339 van de 
rechtspositieregeling. De aanvraag ervan gebeurt maximaal digitaal (via ESS of via mail met gescand 
attest) volgens de richtlijnen vermeld op intranet onder de rubriek ‘formulieren’.

Het gecontingenteerd verlof wordt toegekend op basis van de bepalingen in artikel 309 t.e.m. 311 van 
de rechtspositieregeling.

4. SALARIS

De uitbetaling van het salaris gebeurt met inachtneming van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het loonbeslag.

De betaling van het salaris (betaalopdracht) gebeurt ten laatste op de eerste werkdag van de maand 
die volgt op de periode waarop het salaris betrekking heeft, behoudens bij overmacht.

Het salaris wordt uitbetaald door overschrijving op het door het personeelslid opgegeven
rekeningnummer. Elke wijziging hiervan moet onmiddellijk meegedeeld worden aan de dienst 
personeelsbeleid.
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Maandelijks wordt aan elk personeelslid een salarisfiche bezorgd die een gedetailleerd overzicht 
bevat van de berekening van het salaris en de vergoedingen.

De personeelsleden moeten alle wijzigingen in verband met hun woon- of verblijfplaats en gezins-
toestand (bv. geboorte, overlijden van de partner, huwelijk, wettelijke samenwoning, echtscheiding, 
enz.) zo spoedig mogelijk meedelen aan de dienst personeelsbeleid. De personeelsleden moeten de 
dienst personeelsbeleid informeren wanneer de bij hen inwonende gezinsleden niet langer als fiscaal 
ten laste kunnen worden beschouwd. De gehuwden en de wettelijk samenwonenden moeten ook 
kiezen op wiens beroepsinkomen de eventuele vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens 
gezinslasten wordt toegepast.

5. OPZEGGINGSTERMIJN

Voor de contractuele personeelsleden gelden de opzeggingstermijnen (inclusief de verkorte 
opzeggingstermijnen) voorzien in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals 
gewijzigd.

Voor de statutaire personeelsleden gelden de opzeggingstermijnen bepaald in de artikelen 66§4, 159, 
161 en 162 van de rechtspositieregeling.

6. STRAFBARE TEKORTKOMINGEN

Volgende handelingen worden beschouwd als ernstige tekortkomingen*:

-het voorleggen van valse getuigschriften, verslagen of onkostenvergoedingen
-druggebruik, dronkenschap en alcoholintoxicatie
-diefstal, bedrog of geweld
-ernstige tekortkomingen aan het beroepsgeheim
-actieve of passieve corruptie
-het opzettelijk schade toebrengen aan goederen of personen
-herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheid en afwezigheid zonder verwittiging, na schriftelijke 
ingebrekestelling
-overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften
-ongewenst seksueel gedrag op het werk of pesterijen
-beledigingen of discriminatie ten aanzien van de werkgever, collega’s en derden
-het prikken voor iemand anders of misbruik maken van het prikkloksysteem
-oneigenlijk gebruik van internet, e-mail of sociale media
- oneigenlijk gebruik van toegangscodes tot de gebouwen en/of het informaticanetwerk
-feiten die ingaan tegen de waardigheid van het ambt of tegen de deontologische code
-het niet melden van vastgestelde nalatigheden, misbruiken of misdrijven
-andere feiten die elke verdere samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken.

Zonder limitatief te zijn wordt onder meer als onwettige afwezigheid beschouwd:
-afwezigheid op het werk zonder geldige reden
-niet op het werk verschenen zijn zonder, behoudens overmacht, tijdig verwittigd te hebben bij ziekte
-zich na uitnodiging niet aanbieden bij de controlegeneesheer indien men bij ziekte de woning mag 
verlaten of het werk niet hervatten  ondanks de beslissing van de controle- of arbitragegeneesheer.
-een negatief saldo aan te presteren uren van 7.36 uur of meer op het einde van de maand

Voor de statutaire personeelsleden kunnen de strafbare tekortkomingen, al naar gelang de aard en de 
zwaarte van de feiten, aanleiding geven tot:
- een schriftelijke vermaning, al dan niet in het kader van een functioneringsgesprek 
- een tuchtstraf zoals geregeld onder titel 11 van de rechtspositieregeling.

Voor de contractuele personeelsleden kunnen de strafbare tekortkomingen, al naar gelang de aard en 
de zwaarte van de feiten, aanleiding geven tot:
- een schriftelijke vermaning, al dan niet in het kader van een functioneringsgesprek
- ontslag overeenkomstig de arbeidswetgeving
- verbreking van de tewerkstelling om dringende reden, overeenkomstig de arbeidswetgeving.
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Ongeacht hoger vermelde maatregelen kunnen onterecht toegekende vergoedingen of salaris te allen 
tijde teruggevorderd worden. Onterecht toegekende uren kunnen opnieuw worden ontnomen.

* Het betreft hier een exemplarische en niet-limitatieve lijst.

7. BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Het statutaire personeelslid kan tegen een tuchtstraf beroep aantekenen bij Beroepscommissie voor 
Tuchtzaken, Boudewijnlaan 30, bus 70, 1000 Brussel (tel.: 02-553 39 98). De beroepsprocedure 
verloopt overeenkomstig de artikelen 384 t.e.m. 386 van de rechtspositieregeling. Na kennisname van 
de uitspraak van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, kan binnen 60 dagen een annulatieverzoek 
en/of een verzoek tot schorsing ingediend worden bij de Raad van State.

Het contractuele personeelslid kan zijn ontslag aanvechten bij de bevoegde Arbeidsrechtbank.

8. RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL

Het toezichthoudend personeel bestaat uit de provinciegriffier, de directeurs, de diensthoofden en de 
evaluatoren.

Het toezichthoudend personeelslid volgt de productiviteit en de kwaliteit van het werk op, alsmede de 
naleving van de arbeidsvoorwaarden. Bijgevolg is het bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de 
taken te verdelen, de medewerkers op de kwaliteit van het werk te wijzen, de voorschriften inzake 
veiligheid en hygiëne en andere dienstnota’s na te laten leven en orde en tucht in de instelling te 
houden. In deze hoedanigheid beschikt hij over de bevoegdheid om vaststellingen te doen. Het 
toezichthoudend personeelslid garandeert steeds de correcte en onpartijdige behandeling van de 
personeelsleden waarover hij het toezicht uitoefent.

Het toezichthoudend personeel heeft tevens de bevoegdheid en plicht om vast te stellen dat een 
werknemer die zich op het werk aanbiedt, klaarblijkelijk niet in staat is om te werken en hem 
onmiddellijk van de werkvloer te verwijderen.

Wanneer een lid van het toezichthoudend personeel afwezig is, wordt hij vervangen. De 
plaatsvervanger krijgt dezelfde plichten.

9. WELZIJNSREGLEMENTERING

Overeenkomstig de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, hebben alle werknemers recht op 
voldoende aandacht voor hun welzijn op het werk.

9.1 GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK

Alle personeelsleden hebben het recht om met waardigheid te worden behandeld. Geen enkele daad 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk mag worden toegelaten. Alle 
personen die in aanraking komen met de werknemers bij de uitvoering van het werk, moeten zich 
onthouden van eender welke daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Met 
'personen' bedoelt men zowel de werkgever, de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen 
(bv. stagiairs, personen in een beroepsopleidingsprogramma, leerovereenkomsten ...) als individuen 
extern aan het provinciebestuur. 

Definitie pesten: Onder pesten wordt verstaan meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, 
buiten of binnen het provinciebestuur, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel 
hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een 
werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van het 
werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in 
woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen 
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inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, 
geslacht, ras of etnische afstamming.

Definitie geweld: Onder geweld op het werk wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij een werknemer of 
een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is, psychisch of fysiek wordt bedreigd of 
aangevallen bij de uitvoering van het werk.

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

De provincie Vlaams-Brabant heeft een procedure voor bescherming tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag uitgewerkt. Deze procedure bevindt zich als bijlage 4 bij dit arbeids-
reglement. Ze is tevens terug te vinden op het intranet. Tevens werden er onafhankelijke 
vertrouwenspersonen aangesteld. De vertrouwenspersonen zijn de volgende personen:

Vertrouwenspersonen en 
preventieadviseurs

Naam Contactgegevens

(Externe) preventieadviseur / 
psychosociaal welzijn Suzy Brouckmans

tel. 050-47 47 35 
suzy.brouckmans@provikmo.be

Vertrouwenspersonen voor het 
niet-onderwijzend personeel

Jessy Clynen
tel. 016-26 73 21 

jessy.clynen@vlaamsbrabant.be
Vertrouwenspersonen voor het 
niet-onderwijzend personeel Lieve Bongaerts

tel. 016-26 75 57 
lieve.bongaerts@vlaamsbrabant.be

Vertrouwenspersoon De Wijnpers Els Brams tel. 016-23 69 51
Vertrouwenspersoon voor PSBO 

De Sterretjes
Lutgarde Freson tel. 016-81 86 46

Vertrouwenspersonen PISO
Mathilde Kuijken

Leen Peeters
tel. 016-81 45 11

9.2. ALCOHOL- EN DRUGSBELEID

De provincie Vlaams-Brabant wil een beroep doen op het gezond verstand en het verantwoordelijk 
gedrag van al haar medewerkers. De provincie Vlaams-Brabant verwacht daarom van haar 
medewerkers dat zij op een verantwoorde wijze omgaan met alcohol om te voorkomen dat het gebruik 
ervan zou leiden tot problematische situaties voor zichzelf, hun collega's of derden. Met dat doel voor 
ogen wordt voor een aantal veiligheids- of toezichttaken en/of potentieel gevaarlijk werk, nultolerantie 
gehanteerd tegenover alcohol. Voor andere niet-medicinale drugs geldt een algemene nultolerantie, 
zonder uitzonderingen. 

De provincie Vlaams-Brabant verwacht van haar leidinggevend personeel dat zij een voorbeeldrol 
vervullen en passend optreden ten aanzien van hun medewerkers in probleemsituaties. Dit optreden 
moet erop gericht zijn om problematisch middelengebruik in een zo vroeg mogelijk stadium te 
detecteren en door middel van begeleiding of doorverwijzing de werknemer te ondersteunen met het 
oog op volledig herstel. Tegelijk geniet de veiligheid van de werknemers en bezoekers absolute 
prioriteit en staat een kwalitatieve dienstverlening voorop. 

Alle personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant volgen het alcohol- en drugsbeleid zoals 
beschreven in de ‘Leidraad alcohol & drugs’ (bijlage 4).
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9.3. MOEDERSCHAPSBESCHERMING

Het Koninklijk Besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming, zoals gewijzigd, alsook de 
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals gewijzigd, is van toepassing op alle 
vrouwelijke personeelsleden tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie.

Het personeelslid is verplicht om de dienst personeelsbeleid onmiddellijk op de hoogte te brengen van 
de zwangerschap. De dienst personeelsbeleid zal vervolgens zo spoedig mogelijk een afspraak 
maken met de arbeidsgeneesheer zodat er een specifieke risicoanalyse gemaakt kan worden.

De beslissing van de arbeidsgeneesheer kan inhouden dat:
- er geen bijzondere maatregelen dienen getroffen te worden,
- het takenpakket van het personeelslid gedurende de zwangerschap op een aantal vlakken moet 
bijgestuurd worden,
- het personeelslid moet verwijderd worden.

Ook bij werkhervatting na zwangerschap of lactatie moet het personeelslid binnen de 8 werkdagen de 
arbeidsgeneesheer consulteren. Het personeelslid dient hiervoor zelf een afspraak te maken via de 
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

9.4. ROOKVERBOD

De ‘wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen 
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook’ bepaalt dat elke 
werknemer het recht heeft om te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen die vrij zijn 
van tabaksrook. Dit recht wordt aangevuld met een rookverbod in al deze ruimten evenals in alle 
publiek toegankelijke plaatsen.

Sociale voorzieningen zijn de sanitaire installaties, de toiletten, kleedkamers en douches, evenals de 
refters en de lokalen bestemd voor rust of eerste hulp.

Onder werkruimten wordt verstaan:
 elke open (niet afgesloten door tussenschotten) of gesloten arbeidsplaats waar in de brede zin 

arbeid wordt verricht, binnen of buiten het hoofdbestuur of instelling: vergaderzalen, 
dienstwagens, hangars, opslagplaatsen, parkeergarages, ….

 elke open of gesloten ruimte die niet noodzakelijk bestemd is om te werken, maar waar de 
werknemer in het kader van zijn werk toegang toe heeft, zoals bijvoorbeeld trappen, liften, 
gangen, inkomhal, doorgangen, ontspanningsruimten of plaatsen voor gezellige 
bijeenkomsten…

Enkel de ruimten in open lucht vallen niet onder de reglementering. Iedere instelling kan hiervoor 
welomschreven of afgebakende rookzones voorzien. In de provinciale scholen geldt een absoluut 
rookverbod.

Inbreuken tegen het rookverbod kunnen aanleiding geven tot de sancties vermeld onder hoofdstuk 5 
van dit arbeidsreglement.

9.5. EHBO EN VERBANDKIST

De lijst van nijverheidswerkers en locaties waar de EHBO-lokalen en de verbandkoffers zich bevinden, 
bevindt zich op intranet onder de rubriek ‘gebouwen en werkplek/veiligheid en preventie’.

In het provinciehuis aan de onthaalbalie bevindt zich een defibrillator (AED-toestel), dit wordt 
aangegeven met het officiële pictogram. Dit toestel wordt gebruikt bij reanimatie in geval van 
hartstilstand. De leden van het EHBO-team kregen een opleiding om te werken met dit toestel.
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10. ZIEKTECONTROLE EN ARBITRAGEPROCEDURE

10.1. MEDEDELING VAN AFWEZIGHEID WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Het personeelslid meldt de afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid uiterlijk om 9.15 uur zelf of via 
een tussenpersoon aan zijn leidinggevende of aan het secretariaat van zijn directie. Indien de melding 
via e-mail gebeurt, wordt de dienst personeelsbeleid in cc gezet: ziekte@vlaamsbrabant.be. Indien 
mogelijk wordt ook de vermoedelijke duur van de afwezigheid meegedeeld. Wanneer het 
personeelslid niet op het gewone verblijfsadres verblijft, meldt hij het adres waarop hij tijdens de 
afwezigheid wel verblijft. Indien de melding van de afwezigheid na de voorgeschreven termijn gebeurt, 
kan het gewaarborgd loon voor die dag en/of de dagen die aan de laattijdige verwittiging voorafgaan, 
ingehouden worden of kunnen deze dagen omgezet worden in jaarlijkse vakantiedagen.

Indien het personeelslid dat op het ogenblik dat hij het werk aanvatte arbeidsgeschikt was, voor het 
einde van de laatste stamtijd ziek naar huis gaat, dan wordt deze dag beschouwd als een gewerkte 
dag. Het personeelslid dat klaarblijkelijk niet arbeidsgeschikt was op het ogenblik dat hij het werk 
aanvatte, wordt voor het dagdeel waarin hij het werk voor het einde van de stamtijd verlaat als ‘ziek’ 
beschouwd. Personeelsleden die in de namiddag komen werken na een halve dag afwezig geweest te 
zijn wegens ziekte, zullen voor het eerste dagdeel beschouwd worden als ‘ziek’.

Na het bezoek van de huisarts brengt het personeelslid onmiddellijk de leidinggevende of het 
secretariaat van de directie en de dienst personeelsbeleid op de hoogte van het juiste aantal dagen 
afwezigheid. Het personeelslid deelt eveneens mee of hij de woning mag verlaten.
Het geneeskundig getuigschrift wordt binnen de eerste twee werkdagen naar de dienst 
personeelsbeleid verzonden: Provincie Vlaams-Brabant, dienst personeel, 'prikklok', Provincieplein 1 
te 3010 Leuven of ‘ziekte@vlaamsbrabant.be’. Als de afwezigheid het gevolg is van een 
arbeidsongeval moet de dokter dit op het doktersbriefje vermelden. Voor een afwezigheid van één dag 
is geen geneeskundig getuigschrift nodig. Indien deze afwezigheid echter volgt op een dag waarop 
het personeelslid voortijdig ziek het werk heeft verlaten, dan geldt deze dag als tweede dag van 
afwezigheid en is een geneeskundig getuigschrift wel verplicht. Indien het geneeskundig getuigschrift 
na de voorgeschreven termijn wordt verzonden, kunnen deze dagen omgezet worden in jaarlijkse 
vakantiedagen of kan het gewaarborgd loon voor de dagen die aan de laattijdige verzending 
voorafgaan, ingehouden worden.

Bij een verlenging van de afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongeval wordt dezelfde procedure 
gevolgd als bij de eerste afwezigheidsperiode. 

10.2. VERLOOP ZIEKTECONTROLE

10.2.1. Het controlegeneeskundig orgaan

Het controletoezicht wordt bij openbare aanbesteding door de deputatie toegewezen aan een erkend 
geneeskundig controleorgaan. De controleartsen van het geneeskundig controleorgaan verifiëren of 
het personeelslid werkelijk arbeidsongeschikt is alsook de werkelijke duur van de 
arbeidsongeschiktheid. De controles gebeuren op basis van een door het geneeskundig 
controleorgaan uitgewerkte verzuimindex in combinatie met een beperkte ad random selectie of op 
vraag van de leidinggevende. Wanneer de controlearts de controle uitvoert is afhankelijk van de 
vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid. De controle gebeurt op het verblijfsadres van het 
personeelslid (tenzij in overleg met het personeelslid anders overeengekomen wordt) of in het 
controlecentrum (bij afwezigheid van het personeelslid tijdens de controle op de verblijfplaats).

10.2.2. Indien het verlaten van de woning toegestaan is

Op de eerste dag van de afwezigheid mag het personeelslid de woning niet verlaten tussen 13.00 en 
17.00 uur. Dit geldt ook bij afwezigheden van één dag en zelfs wanneer de dokter aangeeft dat het 
toegestaan is om de woning te verlaten. Indien het personeelslid niet thuis is wanneer de controlearts 
zich tijdens de eerste dag van de afwezigheid gedurende deze tijdspanne aanmeldt, kan deze dag 
omgezet worden in jaarlijkse vakantie of kan het gewaarborgd loon voor die dag ingehouden worden. 
Los van deze sanctie kan het personeelslid dat niet thuis is op het ogenblik dat de controlegeneesheer 
zich aanmeldt, opgeroepen worden om zich in het controlecentrum te laten onderzoeken.
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Tijdens volgende dagen van de afwezigheid wegens ziekte mag het personeelslid de woning verlaten 
indien de behandelende arts hem daarvoor de toestemming geeft. Indien het personeelslid op één van 
die dagen niet thuis is op het ogenblik dat de controlegeneesheer zich aanmeldt, kan hij opgeroepen 
worden om zich in het controlecentrum te laten onderzoeken. Voor de verplaatsing van het gewone 
verblijfsadres naar het controlecentrum kan het personeelslid een verplaatsingsvergoeding 
aanvragen.

10.2.3. Indien het verlaten van de woning verlaten niet is toegestaan

Het personeelslid dient zich thuis ter beschikking te houden en kan te allen tijde aan een medische 
controle aan huis onderworpen worden. Indien het personeelslid niet thuis is wanneer de controlearts 
zich aanmeldt, kan deze dag omgezet worden in jaarlijkse vakantie of kan het gewaarborgd loon voor 
die dag ingehouden worden. Het personeelslid dat niet thuis is op het ogenblik dat de 
controlegeneesheer zich aanmeldt, zal op een later tijdstip opnieuw bezoek krijgen van de 
controlegeneesheer.

10.2.4. Gevolg van de controle

De controlearts vult ter plaatse een document in waarvan één exemplaar aan het personeelslid 
afgegeven wordt. Het personeelslid ondertekent dit document voor ontvangst en kennisname. Ofwel 
gaat de controlearts akkoord met de voorgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid, ofwel gaat 
hij niet akkoord met de voorgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid. In dit laatste geval kan de 
controlearts oordelen dat het personeelslid op het ogenblik van de controle wel arbeidsgeschikt is en 
het werk zo spoedig mogelijk moet hervatten óf kan hij de voorgeschreven periode van 
arbeidsongeschiktheid inkorten.

Indien het personeelslid niet akkoord gaat met het advies van de controlearts kan hij dit aan de 
controlearts meedelen. Hij zal dit vermelden op het controledocument. Het personeelslid dient echter 
zelf zijn behandelende arts hierover in te lichten op de dag van het controlebezoek. De behandelende 
arts kan desgewenst vóór de datum van werkhervatting contact opnemen met de controlearts om tot 
een vergelijk te komen. Gebeurt dit niet, dan wordt verondersteld dat de behandelende arts met het 
standpunt van de controlearts akkoord gaat en is het advies tot werkhervatting bindend. Een nieuw 
attest van de behandelende arts wordt niet beschouwd als contactname en volstaat niet om het advies 
van de controlearts te ontkrachten. Voor de periode dat de arbeidsongeschiktheid niet wordt erkend,
heeft het personeelslid geen recht op gewaarborgd loon.

10.2.5. Scheidsrechterlijke procedure

Indien de betwisting tussen de behandelende arts en de controlearts blijft bestaan na het overleg, dan 
kan de werkgever voor een scheidsrechterlijke procedure opteren. De behandelende arts en de 
controlearts zullen dan in gemeenschappelijk overleg een arts-scheidsrechter aanduiden. De plaats 
en datum van het onderzoek door de arts-scheidsrechter zullen worden vastgelegd door het 
geneeskundig controleorgaan. De uitspraak van de arts-scheidsrechter is bindend voor beide partijen 
en de kosten van dat onderzoek vallen ten laste van de verliezende partij.

10.2.6. Weigering van controle

Het personeelslid mag niet weigeren een door de werkgever gemachtigd en betaald controlegenees-
heer te ontvangen, noch zich door hem te laten onderzoeken. Het weigeren van een onderzoek door 
de controlegeneesheer of het zich niet aanbieden in het controlecentrum kan leiden tot het omzetten 
van ziekteverlof in jaarlijkse vakantie voor de volledige duur van de afwezigheid of de inhouding van 
het gewaarborgd loon. Naast deze sancties kan het weigeren van een controle eveneens beschouwd 
worden als een strafbare tekortkoming die aanleiding geeft tot een vermaning of tuchtprocedure.

10.3. DEELTIJDSE PRESTATIES WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL (STATUTAIRE 
PERSONEELSLEDEN)

Het wegens ziekte afwezige statutaire personeelslid kan zelf vragen om zijn ambt opnieuw te mogen 
opnemen met halftijdse prestaties. Tot staving van die aanvraag legt hij een geneeskundig attest voor. 
Daar waar de controlegeneesheer de halftijdse arbeidsongeschiktheid zal beoordelen, zal de 
arbeidsgeneesheer nagaan of de halftijdse werkhervatting vanuit medisch oogpunt opportuun is. 
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Indien de arbeidsgeneesheer een wegens ziekte afwezig statutair personeelslid in staat acht zijn ambt 
terug op te nemen met halftijdse prestaties, dan brengt hij het personeelslid en de werkgever hiervan 
op de hoogte. De bepalingen in de artikelen 259 t.e.m. 264 van de rechtspositieregeling zijn van 
toepassing.

10.4. DEELTIJDSE PRESTATIES WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL (CONTRACTUELE 
PERSONEELSLEDEN)

Het wegens ziekte afwezige contractuele personeelslid kan zelf aan de werkgever vragen om zijn 
ambt opnieuw te mogen opnemen met halftijdse prestaties. Tot staving van die aanvraag legt hij een 
geneeskundig attest voor. Parallel met de vraag aan de werkgever dient het personeelslid zelf een 
aanvraag tot halftijdse werkhervatting in te dienen bij zijn ziekenfonds. Indien het werk gedeeltelijk 
hervat wordt na weigering door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, heeft dit negatieve 
gevolgen voor de ziekte-uitkering waarop hij op basis van de halftijdse afwezigheid wegens ziekte 
recht zou kunnen hebben.

De arbeidsgeneesheer beoordeelt of een wegens ziekte afwezig contractueel personeelslid in staat 
mag geacht worden zijn ambt terug op te nemen met halftijdse prestaties en of aangepast werk 
noodzakelijk is. Hij brengt het personeelslid en de provinciegriffier hiervan op de hoogte. In overleg 
met de behandelende geneesheer bepaalt hij het halftijdse arbeidsregime.

De provinciegriffier kan de halftijdse werkhervatting weigeren indien er geen aangepast werk mogelijk 
is of er dienstredenen zijn die een halftijdse werkhervatting moeilijk of onmogelijk maken. De 
provinciegriffier deelt een eventuele weigering zo spoedig mogelijk mee aan het betrokken 
personeelslid. De arbeidsovereenkomst blijft in dat geval geschorst tot het personeelslid opnieuw 
volledig arbeidsgeschikt verklaard wordt.

10.5. VERLOF VOOR ARBEIDSONGEVAL, ONGEVAL OP DE WEG VAN EN NAAR HET WERK 
OF BEROEPSZIEKTE

10.5.1. Aangifte van het ongeval en de eventuele daarmee gepaard gaande afwezigheid

In geval van arbeidsongeval of ongeval op weg naar of van het werk dient het personeelslid of zijn 
vertegenwoordiger zijn leidinggevende of het secretariaat van de directie onmiddellijk te verwittigen. 
Via deze weg zal aan het personeelslid een blanco aangifteformulier (eveneens beschikbaar op 
intranet) bezorgd worden dat door hem of zijn vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk en volledig 
ingevuld aan de dienst personeelsbeleid wordt bezorgd. Op basis van dit aangifteformulier zal de 
dienst personeelsbeleid het arbeidsongevallendossier opstarten. De leidinggevende van het 
personeelslid verwittigt bij een ongeval op de werkvloer onmiddellijk de Interne Dienst voor Preventie 
en Bescherming op het werk  zodat zij de ernst van het ongeval kunnen inschatten en hun wettelijke 
verplichtingen kunnen nakomen. 

Indien het ongeval gepaard gaat met een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid brengt het 
personeelslid onmiddellijk de leidinggevende of het secretariaat van de directie op de hoogte van het 
vermoedelijke aantal dagen afwezigheid. Deze gegevens worden door het personeelslid, zijn 
vertegenwoordiger of het secretariaat van de directie eveneens aan de dienst personeelsbeleid 
bezorgd. Het geneeskundig getuigschrift wordt binnen de eerste twee werkdagen naar de dienst 
personeelsbeleid verzonden De behandelende arts moet op dit geneeskundig attest aangeven dat de 
afwezigheid het gevolg is van een arbeidsongeval of van een ongeval op weg naar of van het werk. Bij 
een verlenging van de afwezigheid wegens arbeidsongeval wordt dezelfde procedure gevolgd als bij 
ziekteverlof. 

10.5.2. Raadpleging en behandeling

Het personeelslid dat slachtoffer is van een erkend arbeidsongeval en ook na de werkhervatting nog 
medische behandelingen dient te ondergaan die voortspruiten uit het arbeidsongeval, krijg hiervoor 
dienstvrijstelling tijdens de stamtijden of tijdens de uren waarop volgens het uurrooster moest gewerkt 
worden. De afwezigheid wordt beschouwd als een dienstverplaatsing waarvoor ook de 
verplaatsingskosten volledig worden terugbetaald.
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10.5.3. Beroepsziekte

Het personeelslid dat meent door een beroepsziekte zoals omschreven in de artikelen 30 en 30bis 
van de ‘wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit 
die ziekte voortvloeit’ te zijn getroffen, doet hiervan aangifte bij de dienst personeelsbeleid. De 
arbeidsgeneesheer stelt vervolgens de beroepsziekte vast en deelt dit mee aan de geneesheer-
arbeidsinspecteur van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en aan de geneesheer-adviseur van 
het Fonds voor Beroepsziekten.

De arbeidsgeneesheer zal de werknemer meedelen of hij in aanmerking komt voor een eventuele 
schadeloosstelling voor die beroepsziekte en hem de nodige getuigschriften bezorgen. De beslissing 
inzake schadeloosstelling behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het Fonds voor Beroepsziekten.

10.5.4. Erkenning

De deputatie neemt de juridische beslissing over de erkenning van arbeidsongevallen, ongevallen op 
de weg van of naar het werk en de toekenning van een schadevergoeding voor arbeidsongevallen,  
ongevallen op de weg van of naar het werk of beroepsziekte. In afwachting van de erkenning wordt 
aan de contractuele personeelsleden aangeraden ook zelf aangifte te doen bij hun ziekenfonds. Zowel 
aan de contractuele als aan de statutaire personeelsleden wordt aangeraden dokters-, apothekers- en 
andere behandelingskosten in te dienen bij hun ziekenfonds zolang het arbeidsongeval of de 
beroepsziekte nog niet erkend is.

10.6. VOLTIJDSE WERKHERVATTING NA 4 WEKEN AFWEZIGHEID WEGENS 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Het personeelslid dat zijn werkzaamheden hervat na een voltijdse afwezigheid van minstens 4 weken, 
moet binnen acht dagen na de werkhervatting op controle gaan bij de arbeidsgeneesheer. Het 
personeelslid contacteert zelf de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk om een 
afspraak met de arbeidsgeneesheer vast te leggen. Indien het personeelslid geen toestemming krijgt 
om het werk te hervatten wordt het opnieuw doorverwezen naar zijn behandelende arts.

11. GEBRUIK VAN HET PROVINCIAAL INFORMATICANETWERK, INTERNET 
EN SOCIALE MEDIA, TELEFOON EN GSM

11.1. Gebruik van het provinciaal netwerk

Het uitgangspunt is dat het provinciaal netwerk gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden. Elke gebruiker 
van het provinciaal netwerk ontvangt een unieke toegangscode bestaande uit een gebruikersnaam en 
een strikt persoonlijk paswoord. Deze toegangscode zorgt ervoor dat de verschillende 
toegangsrechten voor de gebruiker kunnen beheerd worden. Door het individuele karakter van de 
toegangscode is de gebruiker te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor elke actie die wordt 
uitgevoerd onder zijn toegangscode. Bij de vaststelling van misbruik zal de eigenaar van de gebruikte 
code hierop aangesproken worden.

Om de hierboven aangehaalde reden en ter bescherming van de privacy van de gebruiker zelf is het 
verboden om persoonlijke paswoorden mee te delen aan collega’s of derden.

11.2. Gebruik van internet e-mail en sociale media

Het uitgangspunt is dat e-mail en internet gebruikt worden voor beroepsdoeleinden.

- E-mail en internet mogen niet worden gebruikt voor de verspreiding of het downloaden van 
gegevens die beschermd worden door het recht op intellectuele eigendom; 
- E-mail en internet mogen niet worden gebruikt voor een bijkomende professionele activiteit, voor 
winstbejag of lucratieve of politieke doeleinden, noch voor het uitoefenen van illegale activiteiten; 
- Het internet mag niet worden gebruikt voor het consulteren van illegale internetsites en sites waarvan 
de inhoud niet strookt met de openbare orde en de goede zeden; 
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- E-mail en internet mogen de veiligheid en/of de goede technische werking van de computer- en 
telefoniesystemen van het bestuur niet in het gedrang brengen; 
- Gebruik van e-mail en internet moeten steeds gebeuren op een wijze die niet storend is voor de 
andere collega's.

Gebruik van e-mail
- De zender van de e-mail is verantwoordelijk voor de inhoud van de boodschap. Het is uitdrukkelijk 
verboden boodschappen te verspreiden met een onrechtmatige en/of ongepaste inhoud (lasterlijk, 
obsceen, racistisch, discriminerend");
- Het personeelslid dat onrechtmatige en/of ongepaste boodschappen ontvangt, moet deze 
onmiddellijk en definitief verwijderen. 
- Relevante e-mails hebben dezelfde waarde als andere bestuursdocumenten. Ze vallen dus ook 
onder volgende wetgeving: provinciewet met registratieplicht, archiefwetgeving, openbaarheid, 
bescherming persoonlijke levenssfeer en behoorlijk bestuur;
- Bij het vertrek van een personeelslid worden de functionele e-mails gevrijwaard.

Het uitzonderlijk gebruik van het e-mailadres voor privédoeleinden wordt getolereerd, zolang dit 
privégebruik occasioneel blijft, het de goede werking van de dienst niet in het gedrang brengt en het 
geen schending is van de algemene regels. Bij privégebruik wordt dit in de communicatie aangeduid. 
Privé e-mail wordt onmiddellijk gewist of tijdelijk in een duidelijk onderscheiden map opgeslagen. In 
alle andere gevallen zal het bestuur ervan uitgaan dat het om professionele communicatie gaat. 

Gebruik internet en sociale media
Personeelsleden hebben internettoegang. Tijdens de werkuren worden het internet en sociale media 
gebruikt voor professionele doeleinden. Het provinciebestuur is niet aansprakelijk tegenover zijn 
personeelsleden betreffende de inhoud van bezochte internetsites.

Ook wanneer het personeelslid in eigen naam en in de privétijd gebruik maakt van internet kan het 
verspreiden van boodschappen met een onrechtmatige en/of ongepaste inhoud (lasterlijk, obsceen, 
racistisch, discriminerend, …) beschouwd worden als een strafbare tekortkoming.

11.3. Het gebruik van telefoon en gsm

Het professioneel telefoonnummer dient enkel voor professionele activiteiten. Het uitzonderlijk gebruik 
van het professioneel telefoonnummer voor privédoeleinden wordt getolereerd, zolang dit privégebruik 
occasioneel blijft, het de goede werking van de dienst niet in het gedrang brengt en het geen 
schending is van de algemene regels.

Personeelsleden die een gsm, smartphone of ander communicatiemiddel via het provinciaal contract 
ter beschikking gesteld krijgen, aanvaarden en respecteren de richtlijnen mobiele communicatie zoals 
vermeld in dienstorder 2012/42.

11.4. Vaststelling en bestraffing van inbreuken

Een aantal telecommunicatiegegevens worden automatisch geregistreerd en opgeslagen:
 voor vaste telefonie per toestelnummer:
- uitgaande oproepen naar eender welke geadresseerde, tijdstip van oproep, duur van het gesprek, 
richting (uitgaand, inkomend), eventuele kostprijs van een gesprek.
 voor gsm-toestellen per gsm-nummer: geadresseerde van het uitgaand gesprek, tijdstip van deze 
oproep en duur van dit gesprek.
 voor e-mail per gebruiker
zender en ontvanger, datum en uur.
 voor surfen per werkpost:
- bezochte site (URL), datum en uur

Het bestuur heeft het recht het algemeen beroepsmatig gebruik van de communicatiemiddelen na te 
gaan en kennis te nemen van de inhoud. Alle informatie, in welke vorm ook, is onderworpen aan de 
openbaarheidswetgeving en is in principe openbaar.

Individuele controle kan alleen op vraag van de leidinggevende, indien deze aanwijzingen of redelijke 
vermoedens heeft dat het personeelslid misbruik maakt van de telecommunicatiemiddelen. De 
leidinggevende heeft hiervoor geen toestemming nodig van het personeelslid, maar dient het 
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personeelslid wel schriftelijk op de hoogte te brengen van de maatregel. De maatregel kan ingaan 
zodra het personeelslid schriftelijk op de hoogte werd gesteld.

Vastgestelde inbreuken kunnen aanleiding geven tot de sancties vermeld onder hoofdstuk 5 van dit 
arbeidsreglement.

12. DEONTOLOGISCHE CODE

De deontologische code van de provincie Vlaams-Brabant werd door de Provincieraad vastgesteld op 
9 december 2008. De deontologische code geeft de basiswaarden mee van het provinciebestuur en 
vormt een leidraad die de personeelsleden van de provincie behulpzaam moet zijn om hun gedrag af 
te stemmen op de waarden die de provincie wil uitdragen. Deze code is van toepassing op alle niet-
onderwijzende personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en de personeelsleden die vanuit 
een andere organisatie naar de provincie worden gedetacheerd en is niet vrijblijvend. Deze code is 
van toepassing onverminderd de bepalingen die vastgesteld zijn door de wet, het Provinciedecreet, de 
rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en andere reglementeringen die gelden voor het 
provinciepersoneel. Inbreuken tegen de deontologische code kunnen aanleiding geven tot de sancties 
vermeld onder hoofdstuk 5 van dit arbeidsreglement. De deontologische code bevindt zich als bijlage 
3 bij dit arbeidsreglement.

13. DE AUTEURSRECHTEN

De wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994 en latere wijzigingen is 
van toepassing.

Indien het personeelslid werken tot stand brengt in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst of 
aanstelling in vast dienstverband, worden de vermogensrechten automatisch overgedragen aan de 
provincie Vlaams-Brabant.

14. TERUGGAVEPLICHT

Bij de beëindiging van zijn tewerkstelling is het personeelslid verplicht om uiterlijk op de laatste 
werkdag alle voorwerpen die eigendom zijn van het provinciebestuur terug te geven. Volgende niet-
limitatief opgelijste voorwerpen komen hiervoor in aanmerking:
- groot en klein kantoormateriaal
- vervoersabonnementen
- laptop
- USB-stick
- token
- elektronica (tablet, elektronische agenda, …)
- gsm
- toegangsbadge en personeelskaart
- sleutels
- werkkledij en beschermingsmiddelen 
- …

In geval van niet-teruggave zal de kostprijs van het niet ingeleverde materiaal teruggevorderd worden.

15. NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

Interne Dienst voor Bescherming en Preventie op het Werk

Provinciehuis – Lokaal 2.8.
tel: 016-26 75 15
gsm: 0475 55 35 41

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
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Provinciehuis – Lokaal 2.8.
tel: 016-26 75 15
gsm: 0475 55 35 41

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is een onderdeel van het Hoog Overleg-
comité en werk is samengesteld als volgt:

Lodewijk De Witte, provinciegouverneur (voorzitter)
Marc Collier, provinciegriffier (afvaardiging werkgever)
Julien Dekeyser, gedeputeerde (afvaardiging werkgever)
Geert Van Esch, diensthoofd preventieadviseur arbeidsveiligheid
Filip Vandekeybus, preventieadviseur arbeidsveiligheid
Wenke Devriese, preventieadviseur  arbeidsveiligheid
Johan Bellen, afgevaardigde ACV Openbare Diensten (afvaardiging werknemer)
Johan Plas, afgevaardigde ACOD Lokale en Regionale Bsturen (afvaardiging werknemer)
Jean-Claude Hayen, afgevaardigde VSOA Lokale en regionale besturen (afvaardiging werknemer)

De contactgegevens van de leden van het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk
kunnen geraadpleegd worden op het intranet.

Commissie sociale dienst / Sociaal werker

Provinciehuis – Lokaal 3.12.
Tel: 016-26 77 20

Bevoegde inspectiedienst

Federaal Administratief Centrum
Philipssite 3A bus 8
3001 Leuven
e-mail: tsw.leuven@werk.belgie.be
tel: 016-31 88 00
fax: 016-31 88 10

Toezichthoudende overheid welzijn op het werk

FOD WASO Toezicht op het Welzijn op het Werk

directie Limburg – Vlaams-Brabant

Koning Albertstraat 16b

3290 Diest

Vakorganisaties

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD lrb)
Maria Theresiastraat 121
3000 Leuven
e-mail: vlaams_brabant@acod.be

ACV Openbare Diensten
Martelarenlaan 8
3010 Leuven
e-mail: openbarediensten.leuven@acv-csc.be

Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA lrb)
Lokale en regionale besturen
Residentie ‘Aloha’ Vina Bovypark 3
9000 Gent
e-mail: vl-brabant@zone-vsoalrb.be

De lijst met provinciale vakbondsafgevaardigden kan geraadpleegd worden op intranet.
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Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheidsdiensten 
(RSZPPO)

Jozef II-straat 47
1000 Brussel
www.rszppo.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen

Kantoor Vlaams-Brabant en Brussel
Zuidertoren
1060 Brussel
vl.brabant@rvp.fgov.be  
Gratis pensioenlijn: 1765

Administratieve Gezondheidsdienst (MEDEX)

FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
Eurostation II

Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel

www.medex.fgov.be
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BIJLAGE 1: PROVINCIAAL REGLEMENT TOT VASTELLING VAN DE
DE ARBEIDSDUUR VOOR HET NIET-ONDERWIJZEND 

PROVINCIEPERSONEEL

1. DE PERSONEELSLEDEN MET EEN GLIJDENDE WERKTIJDREGELING

Art. 1. Algemene arbeidsduur

Algemeen geldt een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week met een gemiddelde van 7.36 uur 
per dag in een 5-dagenweek. Deze gemiddelde arbeidsduur moet berekend worden over een 
referentieperiode van 4 maanden (quadrimester).

Art. 2. Principe glijdende werktijdregeling

De glijdende werktijdregeling laat toe dat het personeelslid zijn werktijd binnen de grenzen van de 
glijtijden vrij kan aanpassen. Een hulpmiddel hierbij is de prikklok.

Het vaststellen van de individuele werktijd is in ieder geval ondergeschikt aan het dienstbelang.

Art. 3. Arbeidstijdregistratie

De personeelsleden moeten persoonlijk met hun badge de volgende gegevens registreren:
 het begin en het einde van de prestaties op de tewerkstellingsplaats;
 de middagpauze*;
 het begin en het einde van een afwezigheid

* In het PIVO bedraagt de middagpauze standaard 30 minuten en dient ze enkel en alleen 
geregistreerd te worden indien ze de duur van 30 min. overschrijdt.

Art. 4. Stam- en glijtijd

De werktijd wordt onderverdeeld in stam- en glijtijden.

De stamtijd is de periode waarbinnen ieder personeelslid verplicht prestaties moet leveren, tenzij het 
niet leveren van prestaties verantwoord is door vakantie, ziekte, dienstvrijstelling, enz. Indien een 
personeelslid om privéredenen slechts een gedeelte van de stamtijd prestaties kan leveren, dan dient 
hij voor dit dagdeel vakantie of recup/inhaalrust te nemen. 

De glijtijd is de periode waarbinnen het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, 
rekening houdend met de goede werking van de dienst. 

De aanwezigheid van het personeelslid tijdens de stam- en glijtijden wordt in de prikklok geregistreerd 
als werktijd. 

Het dagschema wordt ingedeeld in 5 periodes:
de morgen: van 7.45 uur tot 11.00 uur = glijtijd
de voormiddag: van 11.00 uur tot 12.00 uur = stamtijd
de middag: van 12.00 uur tot 14.00 uur = glijtijd
de namiddag: van 14.00 uur tot 15.00 uur = stamtijd
de avond: van 15.00 uur tot 18.30 uur = glijtijd

In uitzonderlijke gevallen en wanneer de goede werking van de dienst dit noodzakelijk maakt (bvb. in 
geval van een lange en verplichte avondprestatie), kan de leidinggevende in overleg met het 
personeelslid beslissen om de buitengewone prestaties op weekdagen die geen feestdagen zijn, te 
‘verschuiven’. In die gevallen krijgt het personeelslid uitzonderlijk de toestemming om op de dag van 
de buitengewone prestatie tijdens één stamtijd afwezig te zijn. In geval van een niet voorziene oproep 
in het kader van een permanentieopdracht kan dit ook de dag erna.
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Aan de personeelsleden die een hele of halve dag vakantie of recup nemen wordt de standaardtijd 
aangerekend. De standaardtijd is de normaal verwachte arbeidstijd voor die dag/dat dagdeel (7.36 uur 
of 3.48 uur of een afgeleide daarvan in geval van een specifiek uurrooster). 

Op de vooravond van Kerstmis wordt een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. De normwerktijd 
bedraagt die dag uitzonderlijk 6.36 uur.

Art. 5. Servicetijd

De servicetijd is de tijdsduur waarbinnen iedere organisatorische eenheid (maar niet noodzakelijk elk 
individueel personeelslid) operationeel moet zijn. De servicetijd loopt van 8.30 uur tot 17 uur.* De 
leidinggevende neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de organisatorische eenheid 
binnen deze servicetijd operationeel is en de betrokken medewerkers gestelde vragen meteen of 
binnen een kort tijdsbestek beantwoorden.

* In het PIVO kan de servicetijd afgestemd worden op de openingstijden voor het publiek.

Art. 6. De pauzes

Na een aaneengesloten blok van maximaal 6 uur prestaties dient een pauze van minimum 30 minuten 
in acht genomen te worden, die kan gebruikt worden voor het nuttigen van een maaltijd. Pauzes 
(middagpauze, rookpauze, …) kunnen genomen worden tijdens de glijtijden. 

In het hoofdbestuur moet de volledige duur van elke pauze verplicht geregistreerd worden. De prikklok 
rekent automatisch een onbezoldigde middagpauze van 30 minuten aan die niet als dagprestatie 
meegerekend wordt, ook indien de geregistreerde middagpauze minder dan 30 minuten bedraagt.

In het PIVO dient de volledige duur van de middagpauze of de rookpauze enkel geregistreerd te 
worden indien ze meer dan 30 minuten bedraagt of indien ze bovenop de gewone middagpauze wordt 
genomen. Indien er tussen 12.00 en 14.00 uur geen pauze geregistreerd wordt, rekent de prikklok 
automatisch een onbezoldigde middagpauze van 30 minuten aan.

Art. 7. Maximale dagprestatie

De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend, bedraagt 11 uur. Dagprestaties van 
meer dan 11 uur (pauzes niet meegerekend) zijn – behoudens de wettelijke uitzonderingen – niet 
toegestaan

Art. 8. Buitengewone prestaties

Buitengewone prestaties zijn prestaties die geleverd worden vóór de ochtendglijtijd, na de avondglijtijd 
of op zaterdag, zondag en feestdagen. Buitengewone prestaties kunnen alleen gepresteerd worden in 
opdracht van de leidinggevende. De leidinggevende bepaalt de maximumduur ervan. 

 Buitengewone prestaties op weekdagen die geen feestdag zijn, dienen afzonderlijk 
geregulariseerd te worden in de prikklok en tellen mee voor het uursaldo. 

 Buitengewone prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen dienen eveneens afzonderlijk 
geregulariseerd te worden, maar tellen niet mee voor de berekening van het uursaldo. Ze 
worden bijgehouden in een afzonderlijk contingent en kunnen gerecupereerd worden als 
‘inhaalrust’ (zie art. 13).

Voor de berekening van de buitengewone prestaties zijn de coëfficiënten bepaald voor nachtprestaties 
en prestaties op zon- en feestdagen eveneens van toepassing. Deze coëfficiënten zijn niet van 
toepassing op de provinciegriffier, de financieel beheerder en de personeelsleden van het niveau A. 
Zij kunnen alleen de werkelijk gepresteerde uren recupereren met een maximum van 11 uur per dag. 
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Art. 9. Dagwissel

Personeelsleden die deeltijds werken en uitzonderlijk prestaties leveren op hun vrije dag, kunnen deze 
prestaties uitsluitend regulariseren door hun vrije dag te wisselen met een werkdag binnen hetzelfde 
kwartaal. Deze dagwissel kan enkel met goedkeuring van de leidinggevende.

Art. 10. Uursaldo en 4-maandelijkse aftopping

Het uursaldo geeft de uren weer die meer of minder werden gepresteerd in verhouding tot de 
gemiddelde arbeidsduur die op het personeelslid van toepassing is. 

 Het uursaldo is nul indien het personeelslid exact de referentietijd presteerde. 
 Het uursaldo is positief indien het personeelslid meer uren presteerde dan de referentietijd 

standaardtijd. Deze uren zijn ‘meeruren’.
 Het uursaldo is negatief indien het personeelslid minder uren presteerde dan de referentietijd. 

Deze uren zijn ‘minuren’.
Prestaties op zaterdagen, zondagen of feestdagen worden beschouwd en gecompenseerd als zuivere 
overuren en worden niet meegeteld in het uursaldo (zie art.8).

Het uursaldo wordt aan het einde van elke 4 maanden afgetopt op 38 uur. Het uursaldo wordt 
overgedragen naar de volgende referteperiode. Het personeelslid dient gebruik te maken van de 
flexibele stam- en glijtijden om het aantal meeruren binnen de perken te houden. De meeruren kunnen 
gerecupereerd worden op de glijtijden, m.a.w. voor 11.00 uur, tussen 12.00 uur en 14.00 uur en vanaf 
15.00 uur. Een teveel aan meeruren wordt nooit uitbetaald.

Art. 11. ‘Recup uit meeruren’

Van het uursaldo van de personeelsleden die op dat ogenblik minstens 4/5 werken en op het einde
van de referteperiode van 4 maanden na aftopping 38 meeruren overhouden, wordt automatisch 11.4
uur in mindering gebracht en toegevoegd aan het contingent ‘inhaalrust’. Deze personeelsleden 
dragen die maand een uursaldo van 26.6 uur over naar de volgende referteperiode. Op jaarbasis 
kunnen er maximaal 4,5 dagen recup uit meeruren gecreëerd worden. Deze recup kan opgenomen 
worden zoals inhaalrust en krijgt het statuut van inhaalrust (zie artikel 13).

Art. 12. Negatief saldo

Op het einde van iedere referteperiode van 4 maanden mag het negatief saldo, na regularisatie van 
de afwezigheden tijdens die referteperiode, niet hoger liggen dan 7.36 uur. Indien het maximum 
toegestaan negatief saldo wordt overschreden: 

 zal in de eerste plaats het contingent ‘inhaalrust’ met hele of halve dagen worden verminderd 
totdat het maximaal toegestane negatief saldo is bereikt;

 zal het contingent jaarlijkse vakantie met hele of halve dagen worden verminderd totdat het 
maximaal toegestane negatief saldo is bereikt;

 zal, bij gebrek aan jaarlijkse vakantie, het debet boven de maximumgrens als een onwettige 
afwezigheid worden beschouwd. In dat geval verliest de medewerker zijn recht op salaris.

De verrekening van het negatief saldo dat de maximumgrens overschrijdt, gebeurt automatisch.

Art. 13. Inhaalrust

De inhaalrust die het gevolg is van prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen wordt 
bijgehouden in het contingent ‘inhaalrust’ (zie art. 8). 

Deze inhaalrust kan in de vorm van een volledige (7.36 uur) of halve dag (3.48 uur) recup opgenomen 
worden binnen de stam- en glijtijden. Recuperatie binnen de stamtijden kan enkel met de toestemming 
van de leidinggevende die de vraag afweegt tegenover het dienstbelang.

Het contingent ‘inhaalrust’ is niet gelimiteerd De inhaalrust moet bij voorkeur binnen de week na het 
ontstaan ervan, maar uiterlijk vóór 1 september van elk jaar opgenomen worden. Op 31 augustus ‘s 
avonds wordt het contingent ‘inhaalrust’ immers herleid tot de uren die gepresteerd werden in 
augustus en start elke medewerker met dus met een min of meer schone lei.
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De inhaalrust mag aansluiten bij een vakantieperiode en mag meer dan één dag bedragen. De 
combinatie van halve dagen vakantie met halve dagen inhaalrust is niet toegestaan.

Op uitdrukkelijke vraag van het personeelslid kunnen uren uit het contingent inhaalrust overgeheveld 
worden naar het uursaldo.

Art. 14. Dienstopdrachten

Wanneer er in het kader van een dienstopdracht gewone prestaties moeten geleverd worden buiten 
de gebruikelijke arbeidsplaats en hiervoor een verplaatsing moet gemaakt worden, mag de volledige 
duur van de prestatie worden aangerekend, verplaatsing inbegrepen. Dit is eveneens het geval 
wanneer het personeelslid op een zaterdag, zon- of feestdag uitzonderlijk prestaties moet leveren op 
de gebruikelijke arbeidsplaats of wanneer deze prestaties ’s avonds plaatsvinden en niet aansluiten 
op de werkdag.

Voor overnachtingen en vrije tijdsbesteding bij meerdaagse evenementen wordt geen extra 
compensatie van uren toegestaan. Ook hier wordt maximaal 11 uur per dag in rekening gebracht, 
verplaatsingen inbegrepen. Verplaatsingen naar meerdaagse evenementen die buiten de diensttijd 
vallen of vrij verblijf, kunnen niet als werktijd geregulariseerd worden.

De regularisatie van de werktijd, verplaatsing inbegrepen, kan maximaal 11 uur bedragen.

Het personeelslid dient verantwoordelijk met zijn arbeidstijd om te gaan en moet een goede afweging 
maken tussen efficiëntie (tijdsbesteding), duurzaamheid en kostprijs bij het kiezen van de wijze 
waarop hij zich zal verplaatsen. De leidinggevende beoordeelt de redelijkheid van de aangerekende 
verplaatsingstijd.

Art. 15. Vorming

Voor de regularisatie van vorming, studiedagen, congressen, voordrachten, e.d. wordt voor een hele 
dag 7.36 uur aangerekend en voor een halve dag 3.48 uur, verplaatsingen inbegrepen. Dit is 
eveneens het geval wanneer de vorming op een niet-werkdag valt. In dit laatste geval zijn de 
coëfficiënten bepaald voor prestaties op zon- en feestdagen enkel van toepassing indien de vorming 
verplicht is.

Voor avondvormingen geldt dat de effectieve vormingstijd kan aangerekend worden als regularisatie 
werktijd. Indien het personeelslid tussen de dagprestatie en de vorming naar huis gaat, kan ook de 
verplaatsingstijd aangerekend worden. Het dagmaximum van 11 uur is van toepassing op het totaal 
van de prestaties tijdens de dag en ‘s avonds. 

Voor overnachtingen en avondactiviteiten bij meerdaagse evenementen wordt geen extra 
compensatie van uren toegestaan. Ook hier wordt maximaal 7.36 uur per dag in rekening gebracht, 
verplaatsingen inbegrepen. Verplaatsingen naar meerdaagse evenementen die buiten de diensttijd 
vallen of vrij verblijf, kunnen niet als werktijd geregulariseerd worden.

Indien de deelname aan vorming, studiedagen, congressen, voordrachten, e.d. volgt op of voorafgaat 
aan een halve dag prestatie of dienstopdracht, dan wordt de werkdag aangevuld tot 7.36 uur indien de 
deelname aan deze activiteiten (en/of de verplaatsing die ermee gepaard ging) ertoe heeft geleid dat 
het personeelslid geen volledige werkdag heeft kunnen presteren binnen de redelijke daggrenzen.

Het regulariseren van vormingsuren kan slechts gebeuren nadat de vorming werd gevolgd.

Specifieke maatregelen i.v.m. de regularisatie als werktijd van langdurige opleidingen worden 
opgenomen in het vormingsreglement.

Art. 16. Controle en sancties

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en voor het operationeel zijn 
van zijn organisatorische eenheid. Het personeelslid dient verantwoordelijk en met oog voor het 
dienstbelang om te gaan met zijn arbeidstijd.
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Het personeelslid dat - zonder toestemming, vakantie, recuperatie of dienstvrijstelling te hebben 
gekregen - afwezig is, komt, onverminderd de eventuele toepassing van een tuchtstraf of van een 
administratieve maatregel, van rechtswege op non-activiteit zonder salaris te staan, tenzij in geval van 
overmacht.

In elk geval wordt het prikken in de plaats van een ander personeelslid, het bewust niet registreren 
van afwezigheden of het bewust regulariseren van niet-gepresteerde werktijd als een zware fout 
beschouwd die, onverminderd het mogelijk opleggen van een tuchtstraf, aanleiding kan geven tot het 
opleggen, door de provinciegriffier, van een vaste werktijdregeling zonder enige vorm van recuperatie. 

2. DE PERSONEELSLEDEN MET EEN SPECIFIEKE WERKTIJDREGELING

Art. 1. Algemene arbeidsduur

Algemeen geldt een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week met een gemiddelde van 7.36 uur 
per dag. Deze gemiddelde arbeidsduur moet berekend worden over een referentieperiode van 4 
maanden.

Art. 2. Principe variabele en vaste werktijdregeling

Het principe van de glijdende werktijd is niet van toepassing op de personeelsleden met een vaste 
werktijdregeling (uurrooster waarbij de start en het einde van elke werkdag op voorhand vastliggen en 
steeds op hetzelfde tijdstip vallen), op de personeelsleden met een variabele werktijdregeling 
(uurrooster waarbij de start en het einde van de werkdag op voorhand vastliggen, maar per dag 
kunnen verschillen) en op het ‘reizend personeel’ (personeelsleden die zich op dagelijkse basis 
verplaatsen naar een werf en niet prikken). De werktijdregelingen worden op basis van de in het 
arbeidsreglement opgenomen uurroosters vastgelegd door de leidinggevende, na overleg met het 
personeelslid en in functie van de behoeften van de dienstverlening. De uurroosters worden ruim op 
voorhand bekend gemaakt.

De prestaties kunnen geleverd worden tussen 06.00 uur en 22.00 uur, zowel op weekdagen als 
tijdens de weekends en op feestdagen. Uitzonderlijk kunnen er ook nachtprestaties nodig zijn.

Voor de berekening van de extra inhaalrust n.a.v. nachtprestaties en prestaties op zon- en feestdagen 
zijn de coëfficiënten bepaald voor nachtprestaties en prestaties op zon- en feestdagen van 
toepassing, zoals vermeld in de rechtpositieregeling.

Art. 3. Arbeidstijdregistratie

Met uitzondering van het reizend personeel moeten de personeelsleden persoonlijk met hun badge de 
volgende gegevens registreren:

 het begin en het einde van de prestaties;
 de middagpauze, als ze de duur van 30 min. overschrijdt;
 het begin en het einde van een afwezigheid.

Art. 4. Prestatiegrenzen

De personeelsleden met een vast of variabel uurrooster dienen zich te houden aan het door de 
leidinggevende opgelegde uurrooster en dit binnen de voorziene prestatiegrenzen. 
Het personeelslid kan enkel met toestemming van de leidinggevende afwijken van het opgelegde 
uurrooster en later beginnen of vroeger eindigen.

Aan de personeelsleden die een hele of halve dag vakantie of recup nemen wordt de standaardtijd 
aangerekend. De standaardtijd is de normaal verwachte arbeidstijd voor die dag/dat dagdeel (7.36 uur 
of 3.48 uur of een afgeleide daarvan in geval van een specifiek uurrooster). 
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Op de vooravond van Kerstmis wordt een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. De normwerktijd 
bedraagt die dag uitzonderlijk 6.36 uur.

Art. 5. De pauzes

Na een aaneengesloten blok van maximaal 6 uur prestaties dient een pauze van minimum 30 minuten 
in acht genomen te worden. 

De volledige duur van de middagpauze of de rookpauze moet verplicht geregistreerd worden indien ze 
meer dan 30 minuten bedraagt of indien ze bovenop de gewone middagpauze wordt genomen. Indien 
er tussen 12.00 en 14.00 uur geen pauze geregistreerd wordt, rekent de prikklok automatisch een 
middagpauze van 30 minuten aan die niet als dagprestatie meegerekend wordt.

Art. 6. Maximale dagprestatie

De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend, bedraagt 11 uur. Dagprestaties van 
meer dan 11 uur (pauzes niet meegerekend) zijn – behoudens de wettelijke uitzonderingen – niet 
toegestaan

Art. 7. Dagwissel

Personeelsleden die deeltijds werken en uitzonderlijk prestaties leveren op hun vrije dag, kunnen deze 
prestaties uitsluitend regulariseren door hun vrije dag te wisselen met een werkdag. Deze dagwissel 
kan enkel met goedkeuring van de leidinggevende.

Art. 9. Uursaldo en jaarlijkse aftopping

Het uursaldo geeft de uren weer die meer of minder werden gepresteerd in verhouding tot de 
gemiddelde arbeidsduur die op het personeelslid van toepassing is. 

 Het uursaldo is nul indien het personeelslid exact de referentietijd presteerde.
 Het uursaldo is positief indien het personeelslid meer uren presteerde dan de referentietijd 

standaardtijd. Deze uren zijn ‘meeruren’.
 Het uursaldo is negatief indien het personeelslid minder uren presteerde dan de referentietijd. 

Deze uren zijn ‘minuren’.

Het voortschrijdend uursaldo wordt éénmaal per jaar afgetopt. Een eventueel negatief saldo wordt 
aangezuiverd via jaarlijkse vakantie of inhouding van salaris. De aftoppingen gebeuren als volgt:
- Provinciehuis, uitleendienst, PIVO, Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs Tienen en De 
Wijnpers: 38 uur op 31 augustus ‘s avonds;
- Provinciaal Agrarisch Centrum Herent en Provinciale Proeftuin voor Kleinfruit Pamel: 38 uur op 31 
maart ’s avonds;
- Provinciaal vormingscentrum Hanenbos: 100 uur op 31 januari ’s avonds;
- Provinciedomeinen Halve Maan, Kessel-Lo, Huizingen en Het Vinne: 100 uur op 31 maart ’s avonds.

Recup van positief uursaldo in hele of halve dagen wordt bij voorkeur binnen de 4 maanden na het 
ontstaan ervan en uiterlijk binnen het jaar door de leidinggevende ingepland in het dienstrooster. Dit 
gebeurt na overleg met het personeelslid en in functie van de behoeften van de dienstverlening
(drukte, teeltarme periode, schoolvakantie, bezetting, etc …). Recuperatie in uren op het dagrooster
kan enkel met toestemming van de leidinggevende die de vraag afweegt tegenover het dienstbelang.

De recuperatie mag aansluiten bij een vakantieperiode en mag meer dan één dag bedragen. De 
combinatie van halve dagen vakantie met halve dagen recuperatie is niet toegestaan.

Art. 10. Dienstopdrachten

Wanneer er in het kader van een dienstopdracht gewone prestaties moeten geleverd worden buiten 
de gebruikelijke arbeidsplaats en hiervoor een verplaatsing moet gemaakt worden, mag de volledige 
duur van de prestatie worden aangerekend, verplaatsing inbegrepen. Dit is eveneens het geval 
wanneer het personeelslid op een zaterdag, zon- of feestdag uitzonderlijk prestaties moet leveren op 
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de gebruikelijke arbeidsplaats of wanneer deze prestaties ’s avonds plaatsvinden en niet aansluiten 
op de werkdag.

Voor overnachtingen en vrije tijdsbesteding bij meerdaagse evenementen wordt geen extra 
compensatie van uren toegestaan. Ook hier wordt maximaal 11 uur per dag in rekening gebracht, 
verplaatsingen inbegrepen. Verplaatsingen naar meerdaagse evenementen die buiten de diensttijd 
vallen of vrij verblijf, kunnen niet als werktijd geregulariseerd worden.

De regularisatie van de werktijd, verplaatsing inbegrepen, kan maximaal 11 uur bedragen.

Het personeelslid dient verantwoordelijk met zijn arbeidstijd om te gaan en moet een goede afweging 
moet maken tussen efficiëntie (tijdsbesteding), duurzaamheid en kostprijs bij het kiezen van de wijze 
waarop hij zich zal verplaatsen. De leidinggevende beoordeelt de redelijkheid van de aangerekende 
verplaatsingstijd.

Art. 11. Vorming

Voor de regularisatie van vorming, studiedagen, congressen, voordrachten, e.d. wordt voor een hele 
dag 7.36 uur aangerekend en voor een halve dag 3.48 uur, verplaatsingen inbegrepen. Dit is 
eveneens het geval wanneer de vorming op een niet-werkdag valt. In dit laatste geval zijn de 
coëfficiënten bepaald voor prestaties op zon- en feestdagen enkel van toepassing indien de vorming 
verplicht is.

Voor avondvormingen geldt dat de effectieve vormingstijd kan aangerekend worden als regularisatie 
werktijd. Indien het personeelslid tussen de dagprestatie en de vorming naar huis gaat, kan ook de 
verplaatsingstijd aangerekend worden. Het dagmaximum van 11 uur is van toepassing op het totaal 
van de prestaties tijdens de dag en ‘s avonds. 

Voor overnachtingen en avondactiviteiten bij meerdaagse evenementen wordt geen extra 
compensatie van uren toegestaan. Ook hier wordt maximaal 7.36 uur per dag in rekening gebracht, 
verplaatsingen inbegrepen. Verplaatsingen naar meerdaagse evenementen die buiten de diensttijd 
vallen of vrij verblijf, kunnen niet als werktijd geregulariseerd worden.

Indien de deelname aan vorming, studiedagen, congressen, voordrachten, e.d. volgt op of voorafgaat 
aan een halve dag prestatie of dienstopdracht, dan wordt de werkdag aangevuld tot 7.36 uur indien de 
deelname aan deze activiteiten (en/of de verplaatsing die ermee gepaard ging) ertoe heeft geleid dat 
het personeelslid geen volledige werkdag heeft kunnen presteren binnen de redelijke daggrenzen.

Het regulariseren van vormingsuren kan slechts gebeuren nadat de vorming werd gevolgd.

Specifieke maatregelen i.v.m. de regularisatie als werktijd van langdurige opleidingen worden 
opgenomen in het vormingsreglement.

Art. 12. Controle en sancties

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en voor het operationeel zijn 
van zijn dienst. Het personeelslid dient verantwoordelijk en met oog voor het dienstbelang om te gaan 
met zijn arbeidstijd.

Het personeelslid dat - zonder toestemming, vakantie, recuperatie of dienstvrijstelling te hebben 
gekregen - afwezig is, komt, onverminderd de eventuele toepassing van een tuchtstraf of van een 
administratieve maatregel, van rechtswege op non-activiteit zonder salaris te staan, tenzij in geval van 
overmacht.

In elk geval wordt het prikken in de plaats van een ander personeelslid, het bewust niet registreren 
van afwezigheden of het bewust regulariseren van niet-gepresteerde werktijd als een zware fout 

beschouwd die, onverminderd het mogelijk opleggen van een tuchtstraf, aanleiding kan geven tot het 
opleggen, door de provinciegriffier, van een vaste werktijdregeling zonder enige vorm van recuperatie. 
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BIJLAGE 2: UURROOSTERS

1. ALGEMEEN

Deze bijlage bevat de werktijdregelingen voor de niet-onderwijzende provinciepersoneelsleden die 
geen glijdende werktijdregeling hebben of niet behoren tot het ‘reizend personeel’. Hoofdstuk 2 van 
het ‘Provinciaal reglement tot vaststelling van de arbeidsduur  voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel’ (bijlage 1) is op elk van hen van toepassing.

Tenzij anders vermeld, is het uitgangspunt een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week (5-
dagenweek). Deze gemiddelde arbeidsduur kan verwezenlijkt worden binnen de aangegeven grenzen 
in de roosters, rekening houdende met de dienstverlening aan het publiek. 

Indien er geen specifieke dienstnoodwendigheden zijn, wordt er van maandag t.e.m. vrijdag gewerkt
en zijn prestaties tijdens de weekends of op feestdagen uitzonderlijk. Een aantal roosters zijn, omwille 
van de aard van het werk en de opdracht van de provinciale instelling, continuroosters. Waar dit het 
geval is, wordt dit vermeld.

In uitzonderlijke omstandigheden kan aan een personeelslid gevraagd worden om ‘in te slapen’. 
Indien het personeelslid inslaapt, wordt voor de periode van 22.00 uur tot 06.00 uur in het kader van 
‘slapende waak’ 3 uur arbeidstijd gerekend en verloond met toepassing van de toeslag voor 
nachtprestaties. Wanneer het personeelslid moet interveniëren dan wordt de tijd van de interventie 
beschouwd en verloond als een effectieve nachtprestatie met toepassing van de toeslag voor 
nachtprestaties. Gecumuleerd kunnen de arbeidsuren ter compensatie voor de slapende waak en de 
effectief gepresteerde arbeidsuren n.a.v. een interventie tijdens deze periode nooit meer dan 8 uur 
bedragen.

2. HOOFDBESTUUR

2.1. De ontvangstmedewerker (dienst facilitair beheer)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Vroege shift 7.45 uur 16.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Late shift 9.30 uur 18.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondshift 14.00 uur 23.00 uur 30 min. tussen 17.00 en 20.00 uur

2.2. Het onderhoudspersoneel (dienst facilitair beheer)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Ochtendshift 7.00 uur 11.48 uur geen
Dagshift 1 7.26 uur 15.30 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Dagshift 2 7.56 uur 16.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

2.3. De chauffeur en het personeel van de technische ploegen en de reprografie (dienst 
facilitair beheer)

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
7.54 uur 16.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

3. P.I.V.O. 

3.1. Het onderhoudspersoneel

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Vroege shift 6.00 uur 13.30 uur 30 min. tussen 11.00 en 13.00 uur
Late shift 9.30 uur 17.45 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
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4. PROVINCIALE INSTELLINGEN

4.1. Provinciedomein Kessel-Lo

4.1.1. De beheerder, de coördinator technisch onderhoud, de recreatief coördinator en de 
administratief medewerker

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
8.30 uur 16.36 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.1.2. De deskundige milieu- en natuureducatie

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Dagrooster 8.30 uur 16.36 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondrooster 10.30 uur 19.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.1.3. De tuinier

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Weekdienst 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Weekenddienst (april–sept.) 6.45 uur 12.00 uur Geen

4.1.4. Het onderhoudspersoneel

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
50%-rooster (vroege) 6.45 uur 10.33 uur geen
50%-rooster (late) 10.33 uur 14.51 uur van 12.00 tot 12.30 uur
Dagshift 7.00 uur 15.06 uur van 12.00 tot 12.30 uur

4.1.5. De hoofdwachter en de wachter (continurooster)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Vroege shift 6.45 uur 14.21 uur 30 min. in overleg met collega’s
Wintershift 12.00 uur 19.36 uur 30 min. in overleg met collega’s
Late shift 14.19 uur 21.55 uur 30 min. in overleg met collega’s
Zomershift 10.30 uur 18.06 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.3.6. De redder en de medewerker die een kassa bemant (continurooster)

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Dagshift 10.30 uur 20.30 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.3.7. De seizoenmedewerker die een attractie bemant (continurooster)

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Dagshift 10.30 uur 19.15 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.2. Provinciedomein Huizingen

4.2.1. De domeinbeheerder

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
April - september 9.00 uur 18.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Oktober – maart 9.00 uur 17.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.2.2. De tuinarchitect

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
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8.30 uur 16.36 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.2.3. De secretariaatsmedewerker, de deskundige natuur- en milieueducatie, de coördinator 
technisch onderhoud en de technisch medewerker

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
8.30 uur 16.36 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.2.4. De technisch assistent mecanicien, de tuinier en de tuinier-dierenverzorger

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Weekrooster 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Weekenddienst (sporadisch) 8.00 uur 11.48 uur Geen

4.2.5. De poetser

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
September - April 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Juli + augustus 7.00 uur 15.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Weekenddienst (sporadisch) 8.00 uur 11.48 uur Geen

4.2.6. De wachter (continurooster)

variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
April-september (1ste shift) 7.45 uur 17.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
April-september (2de shift) 10.00 uur 19.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
April-september (3de shift) 12.00 uur 21.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
April-september (4de shift) 13.00 uur 22.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
November-Februari 7.45 uur 18.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Maart + oktober (1ste shift) 7.45 uur 16.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Maart + oktober (2

de
shift) 11.00 uur 19.30 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.2.7. De zwembadverantwoordelijke (continurooster)

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
April - september 8.00 uur 18.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Oktober – maart 8.00 uur 17.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.3.8. De seizoenmedewerker-technisch onderhoud

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Week 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.3.9. De seizoenmedewerker-tuinier

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Week 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Weekenddienst (sporadisch) 8.00 uur 11.48 uur Geen

4.3.10. De seizoenmedewerker die de attracties bemant (continurooster)

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Weekrooster 10.45 uur 18.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Weekendrooster 10.45 uur 19.00 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.3.11. De seizoenmedewerker-redder (continurooster)

vast Aanvang werk Einde werk Pauze
11.45 uur 18.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
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4.3. Provinciedomein ‘Halve Maan’

4.3.1. De beheerder

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Dagrooster 8.30 uur 16.36 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondshift (15-30 juni + sept) 11.00 uur 19.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondshift (juli-augustus.) 12.00 uur 20.06 uur 30 min. in overleg met de collega’s
Weekenddienst (sporadisch) 13.00 uur 19.06 uur 30 min. in overleg met de collega’s

4.3.2. De coördinator technisch onderhoud en veiligheid

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
8.30 uur 16.36 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.3.3. De recreatief coördinator 

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Dagrooster 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondshift (mei + juni + sept) 10.00 uur 18.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondshift (juli-augustus.) 12.00 uur 20.06 uur 30 min. in overleg met de collega’s

4.3.4. De deskundige milieu- en natuureducatie en de administratief medewerker

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Dagrooster 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondshift (15-30 juni + sept) 11.00 uur 19.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Avondshift (juli-augustus.) 12.00 uur 20.06 uur 30 min. in overleg met de collega’s
Weekenddienst (sporadisch) 13.00 uur 19.06 uur 30 min. in overleg met de collega’s

4.3.5. De poetser en de tuinier

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
April – juni 8.00 uur 16.00 uur van 12.00 tot 12.30 uur
Juli en augustus 7.30 uur 15.30 uur van 12.00 tot 12.30 uur
September – maart 8.00 uur 16.00 uur van 12.00 tot 12.30 uur
Weekenddienst (april-juni) 8.00 uur 16.00 uur van 12.00 tot 12.30 uur
Weekenddienst (juli-aug.) 7.30 uur 15.30 uur van 12.00 tot 12.30 uur

4.3.6. De wachter (continurooster)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Oktober - januari 10.00 uur 17.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 12.30 uur
Februari – 15 maart 10.00 uur 18.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 12.30 uur
16 maart – 31 maart 11.00 uur 19.00 uur 30 min. tussen 12.30 en 13.00 uur
April + mei (eerste shift) 8.00 uur 16.00 uur 30 min. Tussen 12.00 en 12.30 uur
April (tweede shift) 13.00 uur 20.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Mei (tweede shift) 13.00 uur 20.30 uur 30 min. in overleg met collega’s
juni + september (1ste shift) 8.00 uur 16.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 12.30 uur
juni + september (2de shift) 13.00 uur 20.30 uur 30 min. in overleg met collega’s
juli – augustus (eerste shift) 7.30 uur 15.30 uur 30 min. tussen 12.00 en 12.30 uur
juli – augustus (tweede shift) 11.00 uur 19.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
juli – augustus (derde shift) 13.00 uur 21.00 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.3.7. De redder (continurooster)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
April 8.00 uur 16.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Mei en september 9.00 uur 18.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
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Juni (shift 1) 9.00 uur 17.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Juni (shift 2) 13.00 uur 19.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Juli en augustus (shift 1) 7.30 uur 15.30 uur 30 min. in overleg met collega’s
Juli en augustus (shift 2) 10.00 uur 18.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Juli en augustus (shift 3) 11.00 uur 19.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Juli en augustus (shift 4) 13.00 uur 20.30 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.3.8. De attractie- en faciliteitenmedewerker (continurooster)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Kleedkamers (1

ste
shift) 7.30 uur 15.30 uur 30 min. in overleg met collega’s

Kleedkamers (2
de

shift) 8.00 uur 15.30 uur 30 min. in overleg met collega’s
Kassa (1

ste
shift) 8.30 uur 16.00 uur 30 min. in overleg met collega’s

Kassa (2
de

shift) 8.30 uur 13.30 uur /
Kleedkamers (3

de
shift) 9.00 uur 18.00 uur 30 min. in overleg met collega’s

Minigolf, boten (1
ste

shift) 10.00 uur 18.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Minigolf, boten (2

de
shift) 11.00 uur 19.00 uur 30 min. in overleg met collega’s

Kleedkamers (4
de

shift) 12.00 uur 19.00 uur 30 min. in overleg met collega’s
Kassa, minigolf (3

de
shift) 12.00 uur 20.30 uur 30 min. in overleg met collega’s

Kassa (4
de

shift) 13.00 uur 19.00 uur /
Kleedkamers (5

de
shift) 13.00 uur 21.00 uur 30 min. in overleg met collega’s

4.4. Provinciedomein Het Vinne

4.4.1. De beheerder, de deskundige milieu- en natuureducatie, de administratief medewerker
en de technisch medewerker ploegbaas

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
8.30 uur 16.36 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.4.2. De groenarbeider

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.5. ‘Hanenbos’ (Provinciaal Vormingscentrum)

4.5.1. De beheerder, de deskundige publieksgerichte werking, de ontvangstmedewerker en de 
klusjesman

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Shift 1 7.00 uur 15.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 13.30 uur
Shift 2 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 13.30 uur
Shift 3 9.00 uur 17.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 13.30 uur

4.5.2. De keukenhulp-poetser (continurooster)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Shift 1 6.00 uur 14.06 uur 30 min. tussen 11.00 en 12.30 uur
Shift 2 7.00 uur 15.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 13.30 uur
Shift 3 9.00 uur 17.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 13.30 uur
Shift 4 11.34 uur 20.00 uur 30 min. tussen 12.00 en 13.30 uur + 20 min. 

tussen 16.30 - 17.30 uur

4.5.3. De kok en hulpkok (continurooster)

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
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Shift 1 7.00 uur 15.06 uur 30 min. tussen 11.30 en 14.00 uur
Shift 2 8.54 uur 17.00 uur 30 min. tussen 11.30 en 14.00 uur
Shift 3 11.34 uur 20.00 uur 30 min. tussen 16.30 - 17.30 uur

4.6. ‘De Wijnpers’ (Provinciaal Onderwijs Leuven)

4.6.1. De technisch medewerker en de administratief medewerker

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.6.2. De technisch assistent

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
dagrooster 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
75%rooster ma.-di. + do.-vrij. 8.00 uur 14.15 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
75%rooster op woe. 11.00 uur 17.15 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.7. P.I.S.O. (Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs)

4.7.1. Het onderhoudspersoneel

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
50%rooster 1 6.00 uur 10.22 uur geen
50%rooster 2 9.00 uur 13.22 uur 30 min. tussen 12.00 en 13.00 uur
63%rooster 6.29 uur 12.00 uur geen
80%rooster 6.00 uur 14.06 uur 30 min. tussen 11.00 en 12.30 uur

4.7.2. De medewerker van de technische ploeg

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
7.45 uur 16.30 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.7.3. De Logopediste (50%-rooster)

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Week 1 (maa. + din.) 8.30 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Week 2 (maa. + din. + don.) 8.30 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur

4.8. ‘Blauwe Stap’ (Provinciaal Agrarisch Centrum Herent)

4.8.1. De bedrijfsleider, de beheerder en de voorlichter

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
8.30 uur 16.51 uur 45 min. van 12.00 tot 12.45 uur

4.8.2. De technisch hoofdmedewerker, de technisch hoofdassistent en de technisch assistent

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Maa. – don. 8.00 uur 16.45 uur 45 min. van 12.00 tot 12.45 uur
Vrijdagshift 8.00 uur 15.00 uur 45 min. van 12.00 tot 12.45 uur
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4.9. Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ (PPK)

4.9.1. De beheerder, de voorlichter en de administratief medewerker

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Standaardrooster 8.30 uur 16.36 uur 30 min. van 12.00 tot 12.30 uur
Zomershift (sporadisch*) 7.00 uur 15.06 uur 30 min. van 11.30 tot 12.00 uur

4.9.2. De technisch hoofdmedewerker-teeltleider, de technisch medewerker, de technisch 

assistent en de technisch assistent-seizoenmedewerker

Vast Aanvang werk Einde werk Pauze
Standaardrooster 8.00 uur 16.30 uur 30 min. van 12.00 tot 12.30 uur
Zomershift (sporadisch*) 5.30 uur 16.30 uur 30 min. van 11.30 tot 12.00 uur

* in functie van de verwachte weersomstandigheden (bij hoge temperaturen)

4.10. Uitleendienst

4.10.1. De technisch hoofdmedewerker, de technisch medewerker en de technisch assistent

Variabel Aanvang werk Einde werk Pauze
Dagshift 8.00 uur 16.06 uur 30 min. tussen 12.00 en 14.00 uur
Late shift 12.00 uur 20.06 uur 30 min. tussen 13.30 en 14.30 uur
Combishift 8.00 uur 19.36 uur 30 min. tussen 13.00 en 14.00 uur
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Bijlage 3

Deontologische code
van het niet-onderwijzend personeel

Inleiding

De deontologische code geeft de basiswaarden weer van het provinciebestuur. Elke waarde wordt 
concreet ingevuld in een niet-beperkende opsomming van gewenst gedrag. Zo vormt ze een leidraad 
die het personeel van de provincie behulpzaam moet zijn om zijn gedrag af te stemmen op de 
waarden die de provincie wil uitdragen. 
De deontologische code is gegroepeerd rond de vier waarden en principes van de provincie 
(betrouwbaar, klantgericht, betrokken en doelmatig) en is gebaseerd op de bepalingen i.v.m. de 
rechten en plichten in het Provinciedecreet (art. 103-107).

Deze code is van toepassing op alle niet-onderwijzende personeelsleden van het provinciebestuur 
(contractueel, statutair, kabinetsmedewerker, gedetacheerde, seizoensarbeider, tijdelijke ...) en is niet 
vrijblijvend. De deontologische code vormt dan ook een onderdeel van en is een leidraad bij de 
plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot sancties.

Deze code is van toepassing onverminderd de bepalingen die vastgesteld zijn door de wet, het 
Provinciedecreet, de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en andere reglementeringen die 
gelden voor het provinciepersoneel. 
Sommige activiteiten (als personeelslid of via een tussenpersoon) zijn onverenigbaar met de 
hoedanigheid van personeelslid (zie de bepalingen in de rechtspositieregeling). 

Andere regels en afspraken of dienstnota's zullen bepaalde aspecten uitwerken en aanvullen, waarbij 
de deontologische code met zijn basisafspraken als achtergrond zal dienen. Bijvoorbeeld de nota's 
'omgaan met de pers' en 'alcohol- en drugbeleid'. 

Deontologische code

1. Betrouwbaar

Respectvol en loyaal 

De verplichting om je ambt op een loyale wijze uit te oefenen, is de hoeksteen van deze code. 
Loyauteit betekent in de eerste plaats trouw aan en respect voor de democratische instellingen en 
voor de bestaande regelgeving.

Loyauteit betekent ook dat je de missie van het provinciebestuur tot de jouwe maakt en gezamenlijk 
met je collega's en de mandatarissen dagelijks werkt aan een optimale dienstverlening met respect 
voor de vrijheid en de gelijkheid van elke persoon. Je toont respect voor de diversiteit van onze 
samenleving, en je hebt oog voor een gezond en veilig leefmilieu evenals voor welzijn op het werk.

Je straalt respect uit door je handelen en je correcte en positieve ingesteldheid tegenover iedereen.

Je respecteert gemaakte afspraken, ook de afspraken in je plannings- of functioneringsgesprek.

Het algemeen belang en de gemaakte beleidskeuzes staan voorop.

Correct

Je handelt correct. Tijdens de diensturen wijd je je aan je job en je maakt dan ook geen ongeoorloofd 
gebruik van tijd, uitrusting of middelen van het bestuur. 
Je gebruikt geen financiële middelen of goederen van de provincie voor persoonlijk gebruik.
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Je bent correct in je houding. Je doet of zegt niets wat iemand anders als een inbreuk op zijn of haar 
waardigheid kan beschouwen. Geweld, ongewenst seksueel gedrag en pestgedrag, zowel door 
middel van woorden als door feitelijke handelingen of gedragingen, zijn verboden.

Je gaat correct om met je (voor)kennis. Als je op de hoogte bent van mogelijke toekomstige 
beslissingen die voor derden of jezelf van persoonlijk en/of financieel belang kunnen zijn, mag je 
hieromtrent geen informatie meedelen of die (voor)kennis gebruiken.

Krijg je opdrachten die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen 
strafrechtelijke bepalingen, dan voer je die niet uit en meld je dit via de hiërarchische weg of op een 
gepaste wijze binnen de organisatie.

Objectief

Je bent neutraal in je functie en je aanvaardt het gelijkheidsbeginsel. Iedereen en elk dossier of elke 
opdracht wordt op dezelfde wijze door jou behandeld. Discriminatie is verboden. Je laat je bij de 
uitoefening van je functie niet beïnvloeden door o.a. persoonlijke voorkeuren, filosofische, politieke of 
religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, geslacht, ras of herkomst.

Doet er zich een situatie voor waarbij je persoonlijke integriteit in het gedrang kan komen, dan meld je 
dit via de hiërarchische weg of op een gepaste wijze binnen de organisatie en kan de opdracht 
worden doorgegeven.

Je laat je niet beïnvloeden door externe partners en je aanvaardt géén geschenken, fooien of andere 
voordelen ten persoonlijke titel of die tot misbruik van het ambt leiden of kunnen leiden. In contacten 
met externe partners mag je geen indruk van partijdigheid wekken.

In geval van tussenkomsten behoud je je objectiviteit en onpartijdigheid en wijk je niet af van de 
normale administratieve procedures. Dat geldt voor alle tussenkomsten: vanwege mandatarissen of 
hun medewerkers, vanwege bekenden, vanwege andere ambtenaren, vanwege vertegenwoordigers 
van drukkingsgroepen of verenigingen, vanwege hulpverleners of vanwege welke andere persoon 
ook. Je neemt elke tussenkomst op in het dossier en als deze de vorm zou aannemen van 
ongeoorloofde inmenging of druk meld je dit via de hiërarchische weg of op een gepaste wijze binnen 
de organisatie.

2. Klantgericht

De interne en externe klant verdienen een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. 
Hoffelijkheid, flexibiliteit, inlevingsvermogen en oplossingsgericht denken zijn voortdurende 
aandachtspunten.

Je denkt met de klant mee en je zorgt voor een snelle en maximale dienstverlening. 
Je zorgt ervoor dat je makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar bent en respecteert de eenvormige 
huisstijl.

Je gebruikt een duidelijke en correcte taal en neemt zelf initiatief om je klant zo goed mogelijk te 
helpen, ook al is dit maar een doorverwijzing naar een andere persoon of dienst.

Je handelt binnen de opgelegde termijnen, maar je doet in ieder geval je uiterste best om zo snel 
mogelijk een opdracht of dossier af te handelen.

Het algemeen belang primeert en dit betekent dat je soms de klant moet teleurstellen.
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3. Betrokken

Je bent betrokken bij jouw opdrachten. Je leeft en denkt mee met de behoeften van jouw klanten, je 
bent gemotiveerd om hen ten dienste te staan en je hebt een grote betrokkenheid bij de hele Vlaams-
Brabantse samenleving. 

Je toont initiatief, je neemt verantwoordelijkheid en volgt de nodige vorming om je verder te bekwamen 
en te ontwikkelen zodat je je taak adequaat kunt uitoefenen.

Je stelt je open en opbouwend op om samen met je collega's en je leidinggevenden aan de 
geformuleerde doelstellingen te werken.

Als leidinggevende of evaluator ben je aanspreekbaar en loyaal tegenover je medewerkers en zorg je 
ervoor dat je medewerkers, binnen het beschikbaar budget, ook over de nodige ondersteuning, 
middelen en informatie beschikken om hun doelstellingen te bereiken. 

Je hebt oog voor het welzijn en de motivatie van alle medewerkers en handelt ernaar. 

Personeelsleden dragen motivatie, enthousiasme en waardering op elkaar over.

Communicatie: het spreekrecht en de spreekplicht

Je hebt in je functie het recht om je eigen mening te formuleren en je standpunt te verdedigen. Zodra 
een beslissing is genomen, schaar je je erachter en voer je ze loyaal uit.

Adviezen, opties en voorstellen formuleer je op basis van een precieze, volledige en praktische 
voorstelling van de feiten. Je waarborgt de betrouwbaarheid van de gebruikte of verstrekte informatie.

Wanneer er een onregelmatigheid is, heb je spreekplicht. Stel je een fout, nalatigheid, misbruik of 
onverenigbaarheid vast, dan probeer je dit onmiddellijk te stoppen en meld je dit via de hiërarchische 
weg of op een gepaste wijze binnen de organisatie. 
Je hebt het recht om klanten op eigen initiatief informatie te bezorgen. Verzoekt een klant om 
informatie, dan ben je verplicht om die informatie snel en volledig te bezorgen en toe te lichten indien 
nodig.

In je functie vertegenwoordig je het provinciebestuur en beperk je je tot duidelijke, objectieve en 
neutrale informatie over de feiten. 

Contacten met de pers verlopen steeds via de informatiedienst.

Je geniet als privépersoon spreekrecht, maar je bent hierin beperkt door de plicht om vertrouwelijke 
informatie geheim te houden voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen.

De geheimhoudingsplicht blijft gelden na je uitdiensttreding.
Deze geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen 
die je tot spreken verplichten.

4. Doelmatig

Je handelt doelmatig zodat doelstellingen van het beleid ook effectief worden nagestreefd en dit op 
een efficiënte manier.

Je bent flexibel, werkt resultaatgericht en streeft steeds naar de meest efficiënte werkwijze.

Integrale kwaliteitszorg is belangrijk en je streeft dan ook voortdurend kwaliteit in je werk na.

Via vorming werk je je kennis, vaardigheden en attitude bij.
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Bijlage 4: LEIDRAAD ALCOHOL & DRUGS

INHOUD

1.  Beleid
2.  Wetgeving en terminologie
3.  Gebruik van alcohol voor en tijdens het werk
4.  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
5.  Hoe omgaan met een medewerker die zichtbaar onder invloed is (acuut misbruik)? 
6.  Hoe omgaan met een medewerker die vermoedelijk met een verslaving kampt (chronisch

misbruik)?
7.  Chronisch misbruik detecteren
8.  Begeleiding en hulpverlening
9. Informatie

1. BELEID

Het voeren van een beleid om het welzijn van de werknemers, bij de uitvoering van hun werk, te 
bevorderen, is een geïntegreerd onderdeel van het algemene beleid van de provincie Vlaams-
Brabant. Een preventief alcohol- en drugsbeleid maakt hiervan deel uit.

Werkgerelateerd gebruik van alcohol of drugs is een van de factoren die de veiligheid, de gezondheid 
en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het 
ook een negatieve impact hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk en kan het imago 
van de provincie Vlaams-Brabant er door geschaad worden.

De provincie Vlaams-Brabant wil een beroep doen op het gezond verstand en het verantwoordelijk 
gedrag van al haar medewerkers. De provincie Vlaams-Brabant verwacht daarom van haar 
medewerkers dat zij op een verantwoorde wijze omgaan met alcohol om te voorkomen dat het gebruik 
ervan zou leiden tot problematische situaties voor zichzelf, hun collega's of derden. Met dat doel voor 
ogen wordt voor een aantal veiligheids- of toezichttaken en/of potentieel gevaarlijk werk, nultolerantie 
gehanteerd tegenover alcohol. Voor andere niet-medicinale drugs geldt een algemene nultolerantie, 
zonder uitzonderingen. 

De provincie Vlaams-Brabant verwacht van haar leidinggevend personeel dat zij een voorbeeldrol 
vervullen en passend optreden ten aanzien van hun medewerkers in probleemsituaties. Dit optreden 
moet erop gericht zijn om problematisch middelengebruik in een zo vroeg mogelijk stadium te 
detecteren en door middel van begeleiding of doorverwijzing de werknemer te ondersteunen met het 
oog op volledig herstel. Tegelijk geniet de veiligheid van de werknemers en bezoekers absolute 
prioriteit en staat een kwalitatieve dienstverlening voorop. 

2. WETGEVING EN TERMINOLOGIE

Alcohol komt via de slokdarm, de maag en de dunne darm in de bloedbaan terecht. Het bereikt zo de 
verschillende delen van het lichaam, waaronder de hersenen. Alcohol heeft een verdovend effect op 
de hersenen dat maakt dat de gebruiker trager reageert en minder accuraat de gebeurtenissen in zijn 
omgeving waarneemt. 

Eén eenheid alcohol (12 g alcohol ofwel 1 glas bier van 250 cc, 1 glas wijn van 100 cc of 1 glas sterke 
drank van 35 cc) resulteert in een bloedalcoholgehalte van 0,2 promille bij een doorsneeman en 0,3 
promille bij een doorsneevrouw. Het effect van het bloedalcoholgehalte op het functioneren (de graad 
van alcoholintoxicatie) vertaalt zich als volgt:
 0,5 promille (2 glazen): concentratievermindering, ontremming, je bent in de wind,
 1,0 promille (4 à 5 glazen): verminderde controle over bewegingen, je bent dronken,
 2,0 promille (8 à 10 glazen): je strompelt, kunt niet meer duidelijk praten en bent emotioneel labiel,



185

 3,0 promille (13 à 15 glazen): je reageert amper nog op prikkels en begrijpt niet meer wat er in je 
omgeving gebeurt,

 4,0 promille of meer (16 à 25 glazen): levensbedreigende toestand.

De verkeerswet legt de wettelijk toegelaten grens op 0,5 promille. Dat betekent dat personen met een 
hoger alcoholbloedgehalte de verkeerswet overtreden en kunnen gesanctioneerd worden.

Een persoon bevindt zich in staat van openbare dronkenschap wanneer hij zich op een openbare 
plaats bevindt en zodanig onder invloed van de drank is dat hij de blijvende controle over zijn 
daden heeft verloren, zonder dat hij noodzakelijk de bewustheid daarvan verloren heeft. 
Dronkenschap staat aldus volledig los van de graad van alcoholintoxicatie. Bepaalde personen 
kunnen reeds dronken zijn wanneer zij de wettelijk toegelaten grens van alcoholintoxicatie nog niet 
bereikt hebben. Andere personen kunnen een zeer hoge graad van alcoholintoxicatie vertonen 
zonder dronken te zijn. Doorsnee genomen zal men zich echter baseren op de graad van 
alcoholintoxicatie die voor een doorsneeman of -vrouw resulteert in dronkenschap.

Van alcoholmisbruik is er sprake wanneer je in combinatie met alcohol bepaalde handelingen 
onderneemt die niet verantwoord zijn. Ook hier speelt de graad van alcoholintoxicatie geen rol, 
maar wel het feit dat alcohol (in welke hoeveelheid ook) gecombineerd wordt met potentieel 
gevaarlijke handelingen of uitmondt in potentieel gevaarlijke situaties.

3. GEBRUIK VAN ALCOHOL VOOR EN TIJDENS HET WERK

De provincie ent haar drugs- en alcoholbeleid op de bestaande wetgeving, maar combineert deze met 
nultolerantie voor bepaalde taken.

Verantwoord gebruik van alcohol veronderstelt dat de gebruiker zich in eerste instantie houdt aan de 
verkeerswet én de wet op de openbare dronkenschap. Op de openbare weg geldt de verkeerswet, op 
een openbare plaats (plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn of m.a.w. alle gebouwen van de 
provincie) geldt de wet op de openbare dronkenschap. 

In tweede instantie veronderstelt verantwoord gebruik eveneens dat er geen sprake is van 
alcoholmisbruik. Elke vorm van alcoholgebruik die gepaard gaat met potentieel gevaarlijke 
handelingen of uitmondt in potentieel gevaarlijke situaties, is dus uit den boze. Voor bepaalde taken 
wordt m.a.w. nultolerantie opgelegd, ondanks het feit dat dit strikt wettelijk gezien niet noodzakelijk 
hoeft. De provincie wenst op dat vlak echter alle risico's uit te sluiten en de veiligheid en het welzijn 
van haar werknemers en klanten maximaal te garanderen. 
Nultolerantie houdt in dat de werknemer die een van deze taken gaat uitvoeren, voorafgaandelijk aan 
de uitvoering van de taak en ook tijdens de uitvoering ervan geen alcohol nuttigt. Hij heeft m.a.w. een 
bloedalcoholgehalte van 0,0 promille. 

Tot slot veronderstelt verantwoord gebruik eveneens dat de medewerker ook na het nuttigen van 
alcohol nog naar behoren kan functioneren. Een personeelslid dat 'in de wind' is, functioneert niet 
zoals in normale omstandigheden, ook al is er niet onmiddellijk sprake van potentieel gevaar.

Het gebruik van alcohol ten slotte hoort niet thuis op de werkvloer, ook al wordt er aan de hierboven 
vermelde criteria voldaan. Enkel bij gelegenheden van sociale aard kan er met mate alcohol 
geconsumeerd worden. Deze vinden echter enkel en alleen plaats met toestemming van het 
diensthoofd of de directeur en zijn uitzonderlijk. Tijdens deze gelegenheden wordt er altijd een 
voldoende groot aanbod aan niet-alcoholische dranken te beschikking gesteld. Alcoholische dranken 
worden centraal bewaard op een niet-zichtbare plaats.

Samengevat betekent dit dat de provincie van haar personeelsleden verwacht dat zij zich houden aan 
de verkeerswet én te allen tijde naar behoren blijven functioneren. Voor bepaalde taken wordt 
nultolerantie gehanteerd. Het betreft hier een niet-limitatieve lijst die in de planning van de 
medewerker kan aangevuld of verfijnd worden:
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 Vervoer van personen of materiaal in opdracht van de provincie: chauffeurs, busbestuurders, 
personeelsleden die materiaal in opdracht van de provincie vervoeren ... (Voor individueel woon-
werkverkeer of voor dienstreizen geldt de verkeerswet);

 Activiteiten waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn;
 Ontvangst en begeleiding van bezoekers, klanten, cliënten ...
 Het geven van lessen, vorming, (praktijk)opleidingen ...
 Het besturen of gebruiken van zware of gevaarlijke machines: houtbewerkingsmachine, bosmaaier, 

heftruck, hakselaar, tractor ...
 Het werken aan elektrische of technische installaties;
 Activiteiten op de brandplaat, bouwwerven, aan drukke wegen, spoorwegen of waterbouwkundige 

constructies;
 Uitvoering van technische controles;
 Toezichthoudende taken: redden, bewakingsopdrachten, busbegeleiding ...
 Het hanteren van gevaarlijke stoffen of producten.

Het gebruik van drugs en de verdeling ervan is bij wet verboden. Ook de provincie hanteert 
logischerwijs nultolerantie tegenover druggebruik.

4. VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun werknemers en kunnen aansprakelijk 
gesteld worden voor ongevallen die te wijten zijn aan alcohol of andere drugs. De werkgever heeft 
zelfs de plicht om de werknemer te verbieden het werk aan te vatten of voort te zetten wanneer dit 
gevaar zou opleveren voor hemzelf of voor de anderen (artikel 16 en 20, 2° van de 
Arbeidsovereenkomstenwet). Vanzelfsprekend kan ook de werknemer die door alcohol- of ander 
druggebruik een ongeval met schade aan derden veroorzaakt, aansprakelijk worden gesteld. Elk 
geval van aansprakelijkheid is echter een feitenkwestie en zal in concreto moeten worden onderzocht.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Strafrechtelijke verantwoordelijkheid

Wanneer een werknemer in dronken toestand of onder invloed van drugs een ongeval veroorzaakt en 
daarbij een derde verwondt, is hij daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk. Hij kan daarvoor een 
correctionele straf en/of een geldboete krijgen (artikel 418 t.e.m. 420 van het Strafwetboek).

Ook een werkgever kan op grond van die bepalingen strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld 
als blijkt dat hij niet voorzichtig genoeg is geweest of onvoldoende voorzorg heeft genomen (schuldig 
verzuim). Dat is bijvoorbeeld het geval als een werkgever nalaat een kennelijk dronken werknemer te 
verwijderen van zijn werkplaats en deze laatste een ongeval veroorzaakt of wanneer de werknemer na 
afloop van een bedrijfsfeest dronken in de wagen stapt en op weg naar huis een ongeval veroorzaakt.

Tot slot zijn eveneens strafsancties mogelijk wanneer een werkgever dealen toelaat in zijn 
onderneming.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Wanneer een werknemer tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een fout begaat ten 
gevolge van alcohol- of ander druggebruik en daardoor schade toebrengt aan een derde, zal de 
werkgever de schade moeten vergoeden. Gebeurt de schade niet tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. 
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De werkgever kan de schade verhalen op zijn werknemer als het disfunctioneren door alcohol of 
andere drugs als een zware fout wordt aanzien. De rechtspraak beschouwt bijvoorbeeld dronken 
sturen als een zware fout.

Ook de werkgever zelf kan burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, als blijkt dat hem een 
persoonlijke fout kan worden verweten. Bijvoorbeeld als de werkgever iemand tot drinken heeft 
aangezet of een werknemer onder invloed niet van de werkvloer heeft verwijderd.

Arbeidsongeval

Als de betrokken werknemer zelf gewond raakt of sterft of als andere werknemers of derden gewond 
raken of sterven, dan zal de arbeidsongevallenverzekering in principe tegemoetkomen in de kosten. 
Een grove fout of het roekeloos gedrag van de werknemer sluit met andere woorden de kwalificatie 
van een arbeidsongeval niet uit. Aan de basis hiervan ligt de redenering dat de werknemer tijdens het 
uitoefenen van zijn functie of tijdens een bedrijfsfeest onder het gezag staat van de werkgever. 
Wanneer de werknemer het slachtoffer wordt van een ongeval op de weg van en naar het werk of een 
bedrijfsfeest, geldt eenzelfde redenering.

5. HOE OMGAAN MET EEN MEDEWERKER DIE ZICHTBAAR ONDER INVLOED IS (ACUUT 
MISBRUIK)?

Een medewerker die zichtbaar onder invloed is van drugs of alcohol en niet langer in staat is normaal 
te functioneren en/of een gevaar vormt voor zichzelf of zijn collega's, moet onmiddellijk van de 
werkvloer verwijderd worden. De naaste collega's en leidinggevende dragen hier een belangrijke 
verantwoordelijkheid. Ook indien deze medewerker zich op eigen kracht naar huis wil begeven, moet 
alles in het werk gesteld worden om hem op een veilige manier thuis te brengen. Het laten vertrekken 
van een collega die onder invloed is, kan niet alleen ernstige gevolgen hebben voor de collega zelf en 
de eventuele slachtoffers van een ongeval dat hij/zij veroorzaakt. Ook de collega's die geen poging 
ondernamen om te verhinderen dat de medewerker zich onder invloed in het verkeer begaf of 
potentieel gevaarlijke taken uitvoerde, komen in het vizier wanneer er gezocht wordt naar wie 
aansprakelijk kan gesteld worden. 

Indien het voorval zich voordoet tijdens de werkuren en er tekenen zijn dat de roes van voorbijgaande 
aard is, kan de collega tijdelijk afgezonderd worden in het EHBO-lokaal. Houd er echter rekening mee 
dat het lichaam er gemiddeld 1 tot 1,5 uur over doet om 1 glas alcohol (12 gram alcohol) af te breken. 
Wie 5 glazen heeft gedronken, zal dus minstens 3 uur moeten ontnuchteren om opnieuw onder het 
wettelijk toegelaten maximum te raken.

Indien het voorval zich voordoet aan het einde van de werkdag of wanneer de medewerker zo onder 
invloed is dat hij binnen een redelijke tijdspanne niet zal ontnuchteren, moet hij onder begeleiding naar 
huis gebracht worden. Dit kan met de taxi (bij voorkeur) of met een collega. Indien het een eenmalig 
voorval betreft, kan de taxirit uitzonderlijk vergoed worden door de werkgever. De niet-gepresteerde 
uren zijn altijd voor rekening van de werknemer.

In de uitzonderlijke gevallen waarin de werknemer weigert om af te zien van mogelijk gevaarlijke taken 
of wanneer een duidelijk dronken werknemer toch achter het stuur wil kruipen, kan de politie 
ingeschakeld worden om te voorkomen dat er zich een ernstig ongeval voordoet. Dit gebeurt echter 
altijd met toestemming van de provinciegriffier of zijn vervanger of de beheerder / directeur van de 
betrokken provinciale buitendienst. Op de politie kan een beroep gedaan worden wanneer een 
werknemer onder invloed lijkt te zijn en aanstalten maakt om zich in het verkeer te begeven of reeds 
een voertuig bestuurt óf wanneer er sprake is van openbare dronkenschap. Het spreekt voor zich dat 
het wenselijk is om eerst minder drastische maatregelen te nemen om te verhinderen dat de 
medewerker, die onder invloed is, in de wagen stapt of het werk aanvat of voortzet.
Welke ook de genomen maatregelen zijn, het is belangrijk dat de leidinggevende en de werknemer 
hierover de eerste werkdag die volgt op het voorval een gesprek hebben. Dit gesprek kan de vorm 
aannemen van een functioneringsgesprek.
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6. HOE OMGAAN MET EEN MEDEWERKER DIE VERMOEDELIJK MET EEN VERSLAVING 
KAMPT (CHRONISCH MISBRUIK)?

Daar waar het functioneren zelf en de evaluatie ervan deel uitmaken van de gewone evaluatiecyclus, 
komt ook het hulpverleningsaspect om de hoek kijken indien er een vermoeden is van verslaving. De 
leidinggevende, de sociaal werker of vertrouwenspersoon en de arbeidsgeneesheer kunnen elk een 
eigen rol spelen in de begeleiding van een medewerker van wie vermoed wordt dat hij met een 
verslaving kampt.

Rol van de leidinggevende

De leidinggevende en de naaste collega's zijn vaak de eersten die signalen opvangen dat er 'iets' aan 
de hand is. Het is belangrijk dat de leidinggevende hiervoor voldoende alert is en tijdig het 
vermoedelijk misbruik detecteert.

De rol van de leidinggevende beperkt zich niettemin hoofdzakelijk tot de opvolging van het 
functioneren van de werknemer. Deze opvolging maakt deel uit van de evaluatiecyclus waarvan 
functioneringsgesprekken en de evaluatie zelf de voornaamste instrumenten zijn. Bij het beoordelen 
van het functioneren wordt er in principe geen link gelegd met het vermoedelijke chronisch misbruik. 
Slechts wanneer de werknemer dit vermoeden zelf bevestigt ten overstaan van de leidinggevende, 
kan hij hiermee rekening houden bij de beoordeling van het functioneren op voorwaarde dat de 
werknemer zich bereid toont om zich te laten begeleiden. In dat geval is het wenselijk om de 
werknemer te motiveren de sociaal werker of de arbeidsgeneesheer te raadplegen.

Wanneer de werknemer de verslaving ontkent of wanneer hij ze niet zelf ter sprake brengt, doet de 
leidinggevende er goed aan de medewerker vrijblijvend door te verwijzen naar de sociaal werker of 
arbeidsgeneesheer of hem te wijzen op eventuele hulpverleningskanalen. De werknemer is op die 
manier op de hoogte van het vermoeden van zijn leidinggevende en weet meteen ook dat zijn 
probleem 'bespreekbaar' is. Deze doorverwijzing staat echter los van het disfunctioneren dat 
aangekaart wordt binnen de bestaande evaluatiecyclus en dit op objectieve wijze, zonder dat het 
gelinkt wordt aan het vermoeden van chronisch misbruik. 

Ook wanneer er geen sprake is van disfunctioneren, maar de leidinggevende of naaste collega 
vermoeden dat de medewerker met een probleem kampt, is het wenselijk om de medewerker door te 
verwijzen. Mogelijkerwijs bevindt de verslaving zich nog in een vroeg stadium en kan snelle 
hulpverlening erger voorkomen.

Los van de evaluatiecyclus kunnen handelingen of gedragingen die een inbreuk zijn tegen de 
deontologie, de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen of een inbreuk zijn tegen de 
rechtspositieregeling, te allen tijde aanleiding geven tot het opleggen van een tuchtstraf (voor de 
statutaire medewerkers) of onmiddellijk ontslag (voor de contractuele medewerkers). 

Rol van de sociaal werker en de vertrouwenspersoon

De medewerker kan bij de sociaal werker terecht voor elke vorm van individuele hulpverlening: 
informatieve vragen, morele ondersteuning, begeleiding, financiële hulp (leningen, tegemoet-
komingen) ... Het maakt niet uit of het probleem ligt binnen de werksfeer of in de thuissituatie. De 
sociaal werker kan de medewerker indien gewenst doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen. 
De sociaal werker treedt niet op als therapeut maar geeft raad, biedt opvang en verschaft informatie 
over de verschillende externe hulpverleningsmogelijkheden.

De leidinggevende kan bij de sociaal werker terecht voor advies over de manier waarop hij/zij met een 
personeelslid met een (vermoedelijke) verslaving moet omgaan. De sociaal werker kan de 
leidinggevende helpen om het probleem bespreekbaar te maken. De sociaal werker stelt zich 
niettemin onafhankelijk en onpartijdig op zodat ook de medewerker te allen tijde bij hem terecht kan. 
Leidinggevenden en sociaal werker hebben ieder hun eigen taak, respectievelijk het opvolgen van het 
functioneren en het bekijken van het eigenlijke probleem. Het werk van de ene is m.a.w. geen alibi 
voor de inactiviteit van de andere. Beide circuits lopen parallel én zijn complementair. Ondanks het feit 
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dat het garanderen van de privacy van de betrokken werknemer en het beroepsgeheim van de 
hulpverlener cruciale voorwaarden zijn, is de nodige feedback noodzakelijk.

De vertrouwenspersoon behandelt in principe vooral vragen van slachtoffers van grensover-
schrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon kan echter ook een luisterend oor bieden aan 
medewerkers die hun verhaal elders minder goed kwijt kunnen of willen, ook al behoort dit strikt 
genomen niet tot hun takenpakket.

Rol van de arbeidsgeneesheer

De arbeidsgeneesheer peilt naar de geschiktheid van een werknemer voor een bepaalde functie. Hij 
zal zich hierbij in de eerste plaats richten op de ondervraging en het medisch onderzoek van de 
werknemer. Het afnemen van een alcohol- drugstest behoort niet expliciet tot de taak van de 
arbeidsgeneesheer en kan in geen geval zonder akkoord van de werknemer (Wet Mahoux). De 
arbeidsgeneesheer kan op basis van het klinische onderzoek en de ondervraging wel een advies 
formuleren over de geschiktheid van de werknemer, zonder vermelding van enige motivering. Dit 
advies heeft echter geen enkele waarde in een tuchtprocedure of bij een ontslag wegens 
dronkenschap of druggebruik, maar kan wel de aanleiding zijn voor een tijdelijke ongeschiktheid of om 
tot een herplaatsing over te gaan.

Verplicht aanwervingsonderzoek: indien de werknemer wordt aangeworven voor de uitoefening van 
een veiligheidsfunctie en er zijn signalen die wijzen op een mogelijke drugs- of alcoholverslaving, dan 
kan een bijkomend onderzoek uitsluitsel geven. Dit onderzoek kan echter alleen plaatsvinden indien 
de werknemer ermee instemt.

Verplicht periodiek onderzoek: indien vermoed wordt dat de werknemer kampt met een verslaving 
en de arbeidsgeneesheer hiervan op de hoogte is, kan hij de medewerker hierover aanspreken. Indien 
de arbeidsgeneesheer het nuttig acht om zijn klinisch onderzoek aan te vullen met een screening, dan 
kan hij daartoe overgaan zonder dat de medewerker hiermee moet instemmen. Het resultaat van deze 
test valt onder het medisch geheim. Op basis van het resultaat kan de arbeidsgeneesheer de 
werknemer tijdelijk ongeschikt verklaren of een overplaatsing naar een andere functie voorstellen. Het 
resultaat zal echter nooit meegedeeld worden aan de werkgever en kan in geen geval aanleiding 
geven tot een tuchtprocedure of ontslag. Deze gegevens mogen niet worden bewaard in het 
personeelsdossier.

'Spontaan onderzoek' op aanvraag van de werkgever: indien de leidinggevende vermoedt dat de 
werknemer kampt met een verslaving, dan kan hij de werknemer voorstellen om de 
arbeidsgeneesheer te raadplegen. De werknemer kan hiertoe niet verplicht worden. Dit onderzoek 
wordt beschouwd als een 'spontaan onderzoek' en kan - zoals het verplicht periodiek onderzoek -
leiden tot tijdelijke ongeschiktheid of herplaatsing. De medewerker kan ook zelf een spontaan 
onderzoek aanvragen, indien hij van mening is dat de arbeidsgeneesheer een rol kan spelen in zijn 
genezingsproces.

7. CHRONISCH MISBRUIK DETECTEREN

Onder chronisch misbruik wordt verstaan dat een personeelslid gedurende een bepaalde periode 
herhaaldelijk minder goed tot slecht functioneert als gevolg van een vermoedelijk alcohol- of 
drugsprobleem. Symptomen die kunnen wijzen op een verslaving zijn onder meer: 

Verzuim: toegenomen ziekteverzuim, vooral losse dagen; regelmatig te laat komen; vaak afwezig 
zonder toestemming; vreemde en ongeloofwaardige excuses voor afwezigheid; te vroeg het werk 
verlaten ...

Ongevallen: toegenomen kleine of grote arbeidsongevallen.

Afwezigheid tijdens het werk: extra lange pauzes; veelvuldig wc-bezoek; veelvuldig weg van het 
eigen kantoor; fysiek aanwezig, maar tot weinig in staat ...
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Concentratieverlies: opdrachten uitvoeren kost meer tijd en moeite dan normaal; problemen met het 
onthouden van instructies en opdrachten; problemen met complexe, opeenvolgende handelingen, het 
routinematige werk kan nog vlot verlopen, maar bij onverwachte elementen wordt er niet adequaat 
gereageerd. 

Afwijkend werkpatroon: periodes van hoge en lage werkzaamheid; vertraagde reflexen; 
toenemende onbetrouwbaarheid; onvoorspelbare, soms ongepaste reacties ...

Uiterlijke kenmerken: rood, opgezet gezicht; trillende, bevende handen; geur van het product; 
bloeddoorlopen ogen; waggelende, struikelende gang; dubbele tong; 'lallen'; minder verzorgd uiterlijk; 
zoeken naar aanleidingen om te drinken ...

Verminderde efficiëntie: niet tijdig kunnen afronden van taken; vergissingen; verkeerde beslissingen 
nemen; materiaal verspillen ...

Verstoorde werkrelaties: agressief; nerveus; opgewonden; luidruchtig; achterdochtig; heftige 
reacties op klachten of opmerkingen; niet voor rede vatbaar; ontlopen van controle of chef ...

Houd er rekening mee dat deze symptomen ook het gevolg kunnen zijn van een ander medisch 
probleem of medicatie. De aanwezigheid van een of meerdere van deze symptomen leveren niet het 
bewijs van chronisch misbruik, ze kunnen enkel een aanwijzing zijn dat de medewerker in kwestie 
mogelijkerwijs kampt met een verslaving. Zolang de medewerker zelf niet aangeeft dat er een 
probleem is, is het m.a.w. niet evident om chronisch misbruik ook daadwerkelijk aan te tonen.

8.  BEGELEIDING EN HULPVERLENING

Via de arbeidsgeneesheer of de sociaal werker

Personeelsleden die van mening zijn dat zij baat hebben bij begeleiding of therapie kunnen op eigen 
initiatief, of na overleg met hun leidinggevende, contact opnemen met de arbeidsgeneesheer (via 
IDPB) of de sociaal werker. Zowel de arbeidsgeneesheer als de sociaal werker kan de medewerker op 
weg helpen en doorverwijzen naar de juiste instantie. Eventuele gesprekken met de 
arbeidsgeneesheer of de sociaal werker zijn confidentieel en vallen onder het beroepsgeheim. Enkel 
op aanvraag van de medewerker zelf, worden andere personen op de hoogte gebracht. De eerste 
afspraak kan door de medewerker zelf gemaakt worden, maar ook de arbeidsgeneesheer of sociaal 
werker kan dit voor hem doen.

Een personeelslid dat na doorverwijzing door de sociaal werker of de arbeidsgeneesheer start met 
een therapie, kan voor de eerste sessie gebruikmaken van uren uit teller 1. De kosten van de therapie 
zijn echter voor rekening van het personeelslid. Indien de medewerker moeilijkheden ondervindt om 
de kosten van de therapie te dragen, kan hij bij de sociale commissie een aanvraag indienen tot het 
verkrijgen van een sociale lening. Ook deze aanvraag wordt met uiterste discretie behandeld.

Op eigen houtje

Voor sommige medewerkers is de stap naar de sociaal werker of de arbeidsgeneesheer te groot. Zij 
kunnen een beroep doen op een zelfhulpgroep of zelf contact opnemen met een 
hulpverleningsinstantie:

Zelfhulp 
Je gaat op eigen houtje aan de slag, eventueel geholpen door je partner of een andere 
vertrouwenspersoon. Wanneer je echter zeer lang of zeer veel gedronken hebt, raadpleeg je niettemin 
best je huisarts om de risico's van de ontwenningsverschijnselen op te vangen. Je kunt gebruikmaken 
van een zelfhulpprogramma (www.alcoholhulp.be, www.cannabishulp.be of  www.hoeveelisteveel.be) 
of je kunt een beroep doen op een zelfhulpgroep (www.aavlaanderen.org of 
www.sosnuchterheid.org). Zij komen regelmatig in groep samen en bieden steun, nuttige informatie, 
enz.
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Ambulante hulp
Ambulant wil zeggen dat je een afspraak maakt, een gesprek hebt met een hulpverlener, en daarna 
weer naar huis gaat. Een aantal diensten zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be), 
OCMW’s ... bieden net zoals de huisarts een eerste opvang en ondersteuning. Wanneer meer 
gespecialiseerde hulpverlening nodig is, kan je terecht in een privépraktijk van een psychiater/ 
psycholoog/psychotherapeut. Voor meer gespecialiseerde hulp kan je eveneens terecht in een 
ambulant centrum, zoals een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. De meeste ambulante centra 
worden gesubsidieerd door de overheid, waardoor ze geen of slechts een geringe financiële bijdrage 
vragen aan hun cliënten. Sommige van deze ambulante centra zijn expliciet gespecialiseerd in 
problemen rond middelenmisbruik. Meer info vind je op de website van de Druglijn (www.druglijn.be), 
die ook alcoholproblemen behandelt, of de Vereniging voor Alcohol- en andere drugproblemen 
(www.vad.be). De Druglijn beschikt over een adressenbestand van meer dan driehonderd adressen 
en zal je een woordje uitleg verschaffen over hoe een eerste contact met een centrum verloopt en wat 
je van het hulp- of preventieaanbod mag verwachten. Je kunt anoniem contact opnemen met De 
Druglijn  op weekdagen van 10 uur tot 20 uur op het nummer:
0478-15 10 20. 

Residentiële hulp
Residentieel houdt in dat je gedurende een bepaalde tijd in een centrum of een kliniek verblijft. De tijd 
kan variëren van enkele dagen tot enkele weken of maanden. Opnames van korte duur kunnen in 
CIC’s (Crisis Interventie Centra, verbonden aan sommige ziekenhuizen), psychiatrische afdelingen 
van algemene ziekenhuizen (PAAZ-diensten), ontwenningsafdelingen in psychiatrische ziekenhuizen, 
en centra waar een kortdurend therapeutisch programma aangeboden wordt (meestal een drietal 
weken). Opnames van lange duur kunnen in een gespecialiseerde ontwenningskliniek (gedurende 
enkele maanden) of Therapeutische Gemeenschappen (tot een jaar). Meer informatie hierover vind je 
op de website van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (www.vlabo.be). 

9. BIJKOMENDE INFORMATIE 

Personeelsleden of leidinggevenden met vragen of opmerkingen over het alcohol- en drugsbeleid van 
de provincie kunnen terecht bij de dienst personeelsbeleid. Medewerkers met specifieke vragen over 
begeleiding en hulpverlening kunnen terecht bij de sociaal werker of de arbeidsgeneesheer. 

Op het internet is er op verschillende websites algemene informatie over drugs, alcohol en andere 
verslavingen beschikbaar. Naast de onder punt 8 vernoemde websites, vermelden we nog: 
www.bekijkheteensnuchter.be, een website die informeert en sensibiliseert.

Bronnen: 
- Nationale Arbeidsraad, Een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming - In overleg 
werken aan preventie, Brussel, 2009
- www.kuleuven.be/gezondheid/preventie/dossiers/alcohol
- Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100
- Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978
- www.alcoholhulp.be
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Bijlage 5

Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Toepassingsgebied

Alle personeelsleden hebben het recht om met waardigheid te worden behandeld. Geen enkele
daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk mag worden toegelaten.
Alle personen die in aanraking komen met de werknemers bij de uitvoering van het werk, moeten zich 
onthouden van eender welke daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Met
'personen' bedoelt men zowel de werkgever, de werknemers en de daarmee gelijkgestelde
personen (bv. stagiairs, personen in een beroepsopleidingsprogramma, leerovereenkomsten, ...)
als individuen extern aan het provinciebestuur.

Definities

Geweld op het werk wordt gedefinieerd als elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek 
wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als meerdere gelijkaardige of uiteenlopende
onrechtmatige gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaatshebben
gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of
de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast,
dat zijn betrekking in
gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd die zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren 
of eenzijdige geschriften.

Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging,

handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming.

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

Elk personeelslid dat meent het slachtoffer te zijn van een dergelijke daad, ongeacht de
dader, heeft het recht om een klacht in te dienen en dit zonder vrees voor vergelding of 
tegenmaatregelen.

De procedure om een conflict op te lossen of om een klacht in te dienen

1. Informele (eerste) aanpak

Elke werknemer en de daarmee gelijkgestelde persoon die meent het slachtoffer te zijn van daden
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan hulp en advies krijgen bij de 
vertrouwenspersonen of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Dit belet niet dat de 
werknemer zich rechtstreeks kan wenden tot de werkgever of een persoon van de hiërarchische lijn.

De vertrouwenspersoon/externe preventieadviseur zal de feiten eerst aanhoren en dan in overleg
met de klager bekijken welke stappen kunnen gedaan worden. De vertrouwenspersoon geeft raad,
biedt opvang en hulp aan de slachtoffers.

Wanneer een informele procedure wordt opgestart, dient de klager te worden gehoord binnen 8
dagen na eerste contact. Een interventie bij een lid van de hiërarchische lijn kan enkel met
goedkeuring van de klager, een verzoeningspoging kan enkel met akkoord van beide partijen.
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Bij de informele aanpak vindt geen onderzoek plaats en wordt geen uitspraak gedaan over de 
ontvankelijkheid van de klacht. M.a.w. men doet geen uitspraak over 'wie' gelijk heeft en ook niet 'in 
welke mate' iemand gelijk heeft.

2. Formele aanpak

Indien de werknemer niet wenst dat er op informele wijze gezocht wordt naar een oplossing, indien de 
werknemer aan de informele wijze een eind wil maken, indien de verzoening of interventie niet leidt tot 
een oplossing of indien de feiten hierna blijven bestaan heeft de werknemer het recht
om schriftelijk een met redenen omklede klacht in te dienen nadat hij een persoonlijk onderhoud heeft 
gehad (binnen 8 dagen) met een vertrouwenspersoon of met de externe preventieadviseur. Dit 
onderhoud is verplicht.

De met redenen omklede klacht is een door de werknemer ondertekend en gedateerd document dat
de volgende elementen omvat:
- het verzoek aan de werkgever om maatregelen te nemen om een eind te maken aan de feiten;
- de nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werkgever constitutief zijn voor geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
- het ogenblik en de plaats waarop elk van die feiten zich hebben voorgedaan;
- de identiteit van de aangeklaagde.

Het verschil met de informele aanpak is dat er een onderzoek nodig is om een uitspraak te doen
over de ontvankelijkheid van de klacht.

De preventieadviseur onderzoekt de gemotiveerde klacht binnen een termijn van drie maanden (hij zal 
de personen horen die hij nuttig acht voor de analyse van de situatie. De aangeklaagde moet zo snel 
mogelijk gehoord worden) en stelt in een verslag aan de werkgever maatregelen voor.

3. Interventie door de inspectie toezicht over het welzijn op het werk

Indien de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk doorgaan na het 
nemen van de maatregelen of indien de werkgever nalaat de nodige maatregelen te nemen, wendt
de preventieadviseur zich, na akkoord van het slachtoffer, tot de inspectie toezicht welzijn op het
werk. De werknemer zelf kan zich ook rechtstreeks tot de inspectie richten. De inspectiediensten
zullen eveneens trachten de situatie te normaliseren door de maatregelen die door de
preventieadviseur werden gesuggereerd of andere maatregelen op te leggen.
Indien de werknemer zich rechtstreeks wenst te wenden tot de inspectie zonder een beroep te doen
op de interne procedure van de onderneming, zal de inspectie deze werknemer doorverwijzen naar
deze interne procedure indien zij kan toegepast worden.

4. Auditoraat

Wanneer de interventie van de inspectie is mislukt, kan deze dienst een pro-justitia opstellen, dat 
bezorgd wordt aan de arbeidsauditeur (persoon die het ambt van openbaar ministerie vervult bij de 
arbeidsrechtbank).

Toegang tot de documenten

Zowel de vertrouwenspersonen als de externepreventieadviseur vallen
principieel onder beroepsgeheim, behalve enkele wettelijke uitzonderingen.

De KLAGER heeft recht op alle informatie wat betreft een verzoeningspoging, een kopie van
de formele klacht en dat deel van het eindverslag naar de werkgever dat betrekking heeft op
zijn persoon.
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De AANGEKLAAGDE heeft recht op alle info nodig voor een geslaagde verzoeningspoging, de feiten 
die hem ten laste worden gelegd, de mededeling dat er tegen hem een klacht werd neergelegd, een 
kopie van zijn eigen verklaring en dat deel van het eindverslag naar de werkgever dat betrekking heeft 
op zijn persoon.

De WERKGEVER heeft recht op informatie met betrekking tot een verzoeningspoging voor zover dit 
nodig wordt geacht, de identiteit van de klager in het geval van een met redenen omklede klacht, de 
mededeling dat er een werknemer een klacht heeft neergelegd, het verslag van de preventieadviseur
en eventueel de mededeling dat er een beroep wordt gedaan op de inspectie. De werkgever ontvangt
geen kopie van de klacht.

In geen geval heeft iemand recht op de notities van de vertrouwenspersonen of van de 
preventieadviseur, op de verklaringen van betrokkenen (buiten hemzelf) of persoonlijke gegevens.

Ontslagbescherming

Er werden een aantal beschermingsmechanismen ingesteld opdat de werknemers die menen het 
voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk hun toestand
ter sprake durven brengen zonder represailles te moeten vrezen voor hun beroepsloopbaan:

- de werkgever mag de arbeidsrelatie niet beëindigen en ook niet de arbeidsvoorwaarden
op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigen;

- de werkgever mag deze handelingen niet stellen tijdens de 12 maanden die volgen op het indienen 
van de klacht of het afleggen van de getuigenverklaring of na de instelling van de rechtsvordering, en 
dit tot drie maanden nadat de uitspraak definitief is geworden;

- indien de werkgever desondanks binnen voornoemde termijn de arbeidsrelatie beëindigt of de 
arbeidsvoorwaarden op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigt, moeten de redenen van de 
beslissing van de werkgever vreemd zijn aan de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring. 
Hij zal het bewijs van deze redenen moeten leveren voor de rechter.
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Nr. 28 Provinciaal reglement ter ondersteuning van de opmaak van een 
netwerk trage wegen
(Directie ruimte – dienst mobiliteit)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2, 2° van het Provinciedecreet;

Overwegende dat dit reglement tot doel heeft de opmaak van het gemeentelijk beleid van trage wegen 
in de vorm van een netwerk trage wegen en actieplan te ondersteunen; 

Er dient bij de eerste budgetwijziging van 2015 een nieuwe budgetsleutel te worden aangemaakt: 
102MOB01/002/001/6490 (werkingssubsidie) voor de subsidie van de netwerken trage wegen; 

Gelet op het advies van de commissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 

Het provinciaal reglement ter ondersteuning van de opmaak van een netwerk, als bijlage bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd en treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 7 oktober 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van de opmaak van een netwerk trage wegen

Artikel 1 - Doel

§1. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 

kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 

toekennen voor de opmaak van een netwerk trage wegen en bijhorend actieplan.

§2. Met dit reglement wil de provincie de opmaak van een netwerk trage wegen met bijhorend 

actieplan stimuleren. Dat netwerk is gebaseerd op de terreininventarisatie, participatiegegevens en de 

gemeentelijke visie. 

Art. 2 – Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° trage wegen: de trage verbindingen (inclusief buurt- en voetwegen) die enkel toegankelijk 

zijn voor het langzaam verkeer; 

2° inventarisatie trage wegen: de kaart en de ingevulde camino-databank met de resultaten 

van de inventarisatie; 

3° kaart met netwerk trage wegen: bevat alle trage verbindingen (inclusief buurt- en 

voetwegen) en de niet toegankelijke buurt- en voetwegen volgens hun prioriteit. De prioriteit 

van de wegen wordt bepaald door het participatieproces, de wenslijnen tussen de 

attractiepolen en de gemeentelijke visie rond trage wegen;

4° actieplan trage wegen: een lijst met alle geïnventariseerde trage wegen en buurt- en 

voetwegen en hun prioriteit volgens het participatieproces en de wenslijnen tussen de 

attractiepolen en de acties per trage weg; 

5° participatie: proces zoals aangegeven volgens de provinciale dienst mobiliteit; 

6° wenslijnen en attractiepolen: wenslijnen zijn de mogelijke connecties tussen de polen 

(functies) zoals aangegeven volgens de provinciale dienst mobiliteit.

Art. 3 - Begunstigden

§ 1 De subsidie voor het netwerk trage wegen kan éénmalig toegekend worden aan elke gemeente 

die gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 4 - Voorwaarden

§ 1. Er is een inventarisatie uitgevoerd van alle toegankelijke trage wegen en ontoegankelijke buurt-

en voetwegen volgens de methodiek van de provincie Vlaams-Brabant. 

§ 2. De inventarisatie, het netwerk en het bijbehorende actieplan omvat alle trage wegen en 

ontoegankelijke buurt- en voetwegen over heel het grondgebied van de gemeente. 

§ 3. Het resultaat van de inventarisatie is opgenomen in het provinciaal geoloket inventarisatie trage 

wegen.

§4. Bij de opmaak van het netwerk is er rekening gehouden met de resultaten uit het 

participatieproces.

Art. 5 – Aanvraagprocedure

§1. Het aanvraagdossier bevat de volgende stukken:
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1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;

2° de samenwerkingsovereenkomst met de provincie en bijhorende procesfiche;

3° de inventarisatiedocumenten bevatten minimaal:

a) de gebiedsdekkende kaarten over heel het grondgebied van de gemeente met 

alle trage verbindingen en ontoegankelijke buurt- en voetwegen;

b) de ingevulde camino-databank en de aangepaste GIS-laag volgens de 

inventarisatieresultaten;

4° de documenten rond het netwerk trage wegen bevatten minimaal: 

a) een beschrijving van de mate waarin voorafgaand aan de opmaak van het dossier een 

participatieproces met de betrokken doelgroep heeft plaatsgevonden;

b) een gebiedsdekkende kaart met wenslijnen en attractiepolen;

c) een beschrijving van de gemeentelijke visie op trage wegen;

d) verslagen van de vergaderingen rond de gemeentelijke visie en het uiteindelijke 

netwerk en actieplan, waar de aanwezigheid van de provinciale dienst bij vereist is;

e) het gebiedsdekkende netwerk trage wegen over heel het grondgebied van de 

gemeente;

f) een inhoudelijke omschrijving van het proces waarbij minstens wordt aangetoond in

welke mate wordt voldaan aan de vormelijke en inhoudelijke criteria van dit reglement;

5° het actieplan beschrijft per trage weg in het netwerk trage wegen de prioriteit en actie(s);

6° het besluit van het college of gemeenteraad betreffende het akkoord tot aanvraag van de 

subsidie.

§ 2. De aanvraag moet uiterlijk 3 jaar na de start van het project ingediend zijn. De start van het 

project is de eerste infovergadering rond de terreininventarisatie.

§ 3. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In 

dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal 

systeem.

Art. 6 – Subsidiebedrag

Er wordt een éénmalig vast forfaitair bedrag gesubsidieerd. Gemeenten groter dan 30 km² worden 

voor 6.000 euro gesubsidieerd. Gemeenten kleiner dan 30 km² worden voor 4.000 euro 

gesubsidieerd. 

Art. 7- Beoordelingsprocedure

§ 1. De deputatie toetst na advies van de provinciale dienst mobiliteit elke aanvraag aan de 

toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen. De provincie heeft recht tot inzage in 

alle stukken die te maken hebben met de voorbereiding, planning en realisatie van het initiatief.

§ 4. De deputatie kan bij de toekenning van de subsidie bindende voorwaarden naar uitvoering 

opleggen. 

Art. 8 - Betalingsmodaliteiten

§1. De subsidie voor het netwerk trage wegen wordt volledig vereffend als de deputatie het netwerk 

trage wegen en bijbehorend actieplan heeft goedgekeurd. 

§2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 

bankrekening.
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Art. 9 - Verbintenissen 

De gemeente verbindt zich ertoe om: 

1° alle maatregelen te nemen om de trage wegen en buurt- en voetwegen te onderhouden;

2° een gedetailleerde beschrijving te geven van de return voor de provincie Vlaams-Brabant (bijv. 

logovermelding en zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de opstart en in de loop van het 

proces). 

De return omvat minstens dat de medewerking van de provincie wordt vermeld in alle informatieve en 

publicitaire communicatie naar derden.

Art. 10 - Verantwoordingsprocedure

§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 

de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:

1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;

2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot inzage in alle relevante 

stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende subsidie te kunnen 

controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;

b) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan.

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 6 maanden na het einde van het project ingediend worden via 

de wijze beschreven in artikel 5 § 3 en §5. Het einde van het project is de collegebeslissing van de 

betreffende gemeente. 

Art. 11 - Sancties

§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sanctie opleggen 

indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;

2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;

3° de medewerking van de gemeente aan het proces werd als onvoldoende geëvalueerd;

4° de in artikel 10, §3 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft.

§ 3. Als sanctie kan de gehele of gedeeltelijke uitbetaalde subsidie worden teruggevorderd. 

Art. 12 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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