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HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Het onderhavig reglement regelt de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden en dit ongeacht hun
leeftijd, geslacht, nationaliteit, statutaire, contractuele of andere tewerkstelling en ongeacht de duur of
de aard van de arbeidsovereenkomst.
Bepalingen uit het arbeidsreglement kunnen voor wat de praktische schikkingen betreft worden geregeld
door middel van dienstnota’s die verwijzen naar de betrokken artikels van het arbeidsreglement.
Er kan in individuele gevallen –tijdelijk of definitief – afgeweken worden van bepalingen in het
arbeidsreglement, zonder echter bestaande wettelijke voorschriften of reglementen te overtreden. Deze
afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de werkgever en de werknemer en
worden bij de individuele arbeidsovereenkomst gevoegd.
Artikel 2
Zowel de werkgever als het personeelslid worden geacht onderhavig reglement te kennen en te
aanvaarden en verbinden zich ertoe al de voorschriften na te leven.
Artikel 3
Alle aanwervingen gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de rechtspositieregeling.
Artikel 4
§1 Bij de indiensttreding zal het diensthoofd of een daartoe door het diensthoofd aangeduide werknemer,
zijnde een peter of een meter, het nieuwe personeelslid in zijn werking inleiden en informeren over
zijn/haar taakomschrijving. Daarnaast zal hij/zij het nieuwe personeelslid wegwijs maken in de gehele
organisatie, de cultuur en de missie en visie van het bestuur.
De personeelsdienst informeert het nieuwe personeelslid over bestaande regels inzake:
 rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit rechtspositieregeling en arbeidsreglement
 mogelijkheden binnen loopbaan
 salaris en procedure rond uitbetaling salaris
 uurregeling en verlofregeling
 werktijdregeling
 communicatie- en informatiekanalen binnen Wingene
 welzijn op het werk en preventiebeleid
§2 Alle nieuwe werknemers kunnen op eenvoudig verzoek schriftelijk of via mail een exemplaar van de
rechtspositieregeling en het arbeidsreglement, inclusief de wijzigingen en aanvullingen, ontvangen van
de personeelsdienst. De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zullen ook ter beschikking staan
op het intranet. Voor de personeelsleden, die geen toegang hebben tot een pc op het werk, zal een
exemplaar van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement ter beschikking liggen bij hun
diensthoofd/directe chef.
Daarnaast bezorgt de leidinggevende een toelichting rond welzijn op het werk , preventiebeleid en
geldende veiligheidsvoorschriften.
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HOOFDSTUK 2 – PLICHTEN
Artikel 5
Met het oog op een juiste toepassing van de sociale en fiscale wetgeving zal het personeelslid bij de
indiensttreding zijn naam, adres, verblijfplaats, rijksregisternummer, burgerlijke staat, gezinstoestand en
zijn nationaliteit meedelen. Het personeelslid zal bij wijziging van deze persoonlijke gegevens onmiddellijk
de personeelsdienst hiervan op de hoogte brengen. Bij fouten of onregelmatigheden ten gevolge van niet
of niet correct verschafte informatie kan het bestuur in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 6
§1. De werknemer die een ongeval op de werkplek, hoe onbeduidend ook, is overkomen, is verplicht zich
te laten verzorgen door de personen belast met EHBO. Deze regel doet geen afbreuk aan het recht tot
vrije keuze van een geneesheer na het toedienen van de eerste zorgen.
De werknemer die een ongeval op de werkplek of op de arbeidsweg, hoe onbeduidend ook, is overkomen,
is verplicht om zo snel als mogelijk zijn onmiddellijke directe chef/diensthoofd te verwittigen en dit te
registreren overeenkomstig de procedure met betrekking tot arbeidsongevallen.


De directe chef/diensthoofd geeft deze melding zo snel mogelijk door aan de dienst
verzekeringen:
Dienst verzekeringen:
Oude Bruggestraat 13,
(051/65 00 74)

verzekering@wingene.be
Bij haar afwezigheid verwittigt het diensthoofd de personeelsdienst:
Oude Bruggestraat 13,
(051/65 00 76),

personeel@wingene.be


De werknemer zelf doet onverwijld aangifte van het ongeval aan de dienst verzekeringen via een
daartoe bestemd formulier. De werknemer geeft daarbij een volledige beschrijving van de plaats,
tijdstip en omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en bezorgt de identiteit
van de eventuele getuigen en de mogelijk derde aansprakelijke aan de werkgever.

Indien een personeelslid slachtoffer wordt van een ongeval, anders dan een arbeidsongeval, dient hij de
personeelsdienst hierover alle inlichtingen te verstrekken indien een derde aansprakelijk is voor het
ongeval. Zo kan het bestuur zich burgerlijke partij stellen voor de door hen betaalde loonwaarborg.
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§2. De verbandkisten door het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp bevinden zich op de
volgende plaatsen:
Gebouw
Gemeentehuis

Adres
Oude Bruggestraat 13

Sociaal huis
Bibliotheek Wingene
Recreatiebad De Alk

Marktplein 5
Gemeenteplein 1,
Beernemstraat 23,

CC De Feniks

Beernemstraat 25

Loods Technische dienst Rozendalestraat 34

Loods opslag TD
Garage TD
Tekenacademie
Sporthal Wingene

Hillesteenweg 31 a
Kasteelstraat
Beernemstraat 21
Beernemstraat 23

Sporthal Zwevezele
De Tuimelaar
Sportcentrum
CC De Wissel
OC Oude Wissel
OC Damberd
Recyclagepark

Kasteelstraat
Beernemstraat 23

Feestzaal De Verrekijker
Koetshuis
Tennisclub
De Schakel

Verrekijker 1
Kasteelpark
Rozendalestraat 36
Hoogweg 16

Tramstraat 8
Tramstraat 8
Marktplein 11
Hille Zuid 13

Locatie binnen gebouw
Keuken (1ste verdieping, achter
de raadzaal)
Keuken (1ste verdiep)
Balie (aan de inkom)
EHBO lokaal (redderslokaal)
Reservatiedienst
Personeelslokaal (1ste verdieping
laatste lokaal rechts) en in gang
boven
Personeelslokaal en in alle
voertuigen
Draagberrie
voorzien
in
personeelslokaal
Boven werkbank
Naast uitgietbak
In berging bovenaan de trap
EHBO-lokaal (inkom) en in
danszaal (witte kast)
EHBO-lokaal
EHBO-lokaal (rechts achteraan bij
toiletten)
in de keuken
Bijkeuken
Boven en beneden in de keuken
Vergaderzaal van het portierhuis,
een draagberrie is ook voorzien
Bar (rechts)
In de keuken
In de keuken
Bar

Daarnaast is er in alle werfwagens een EHBO koffer beschikbaar.
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§3. De personen belast met EHBO zijn:
 Alle redders
 Sportfunctionaris
 Sportpromotor
 Coördinator Vrijetijd
 Alle begeleidsters / begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang
 In de nominatieve lijst opgenomen medewerkers van de dienst Onderhoud en Ontvangsten
 In de nominatieve lijst opgenomen medewerkers van de dienst Werken in eigen beheer
 De in de nominatieve lijst opgenomen medewerkers van diverse diensten
In de nominatieve lijst als bijlage zijn de namen opgenomen van de medewerkers belast met EHBO.

HOOFDSTUK 3 – AARD VAN HET OVEREENGEKOMEN WERK
Artikel 7
Ieder personeelslid moet de arbeid verrichten waarvoor het werd aangeworven. Dit is duidelijk en
omstandig omschreven in de functieomschrijving. Ieder personeelslid zal uiterlijk bij het van kracht
worden van onderhavig reglement in het bezit zijn van zijn toepasselijke functieomschrijving.
Personeelsleden die later in dienst komen ontvangen hun van toepassing zijnde functieomschrijving bij
hun indiensttreding.
Artikel 8
Het personeelslid mag echter niet weigeren tijdelijk ,maximaal één jaar, een andere, bij zijn lichamelijke
en verstandelijke geschiktheden passende arbeid te verrichten, als de werkgever, binnen de wettelijke
perken, daarvoor op hem een beroep doet. Dit kan bijvoorbeeld bij acuut personeelsgebrek,
verlofperiodes, piekmomenten, … Voor dit vervangingswerk zal geen lager loon worden betaald dan het
loon dat het personeelslid voordien verdiende. Het vervangingswerk mag geen verdoken tuchtsanctie
inhouden.
Artikel 9
De werknemers werken op één van volgende locaties:
 Gemeentehuis Wingene, Oude Bruggestraat 13
 OCMW – Sociaal huis, Marktplein 5 en 7
 Recreatiebad de Alk, Beernemstraat 23
 Sportzaal De Tuimelaar Wingene, Beernemstraat 23
 Sporthal Wingene, Beernemstraat 23
 Sporthal Zwevezele, Kasteelstraat
 Bibliotheek Wingene, Gemeenteplein 1
 Bibliotheek, Uitleenpost Zwevezele , Tramstraat 8
 Cultureel Centrum Wingene De Feniks, Beernemstraat 25
 Cultureel Centrum Zwevezele 'de Wissel', Tramstraat 8
 Oude Wissel Zwevezele, Tramstraat 6
 Koetshuis Zwevezele, Kasteelpark
 Feestzaal De Verrekijker Wingene, Verrekijker 1
 Kunstacademie Wingene, Beernemstraat
 Loods Wingene, Rozendalestraat
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Loodsopslag TD, Hillesteenweg 31 a
Recyclagepark Hille Zuid 13
Tennisclub , Rozendaelestraat 36
Begraafplaatsen Wingene, Beernemstraat
Begraafplaatsen Zwevezele, Schoolstraat
Begraafplaatsen St-Joris, Wildenburg
Begraafplaatsen St-Jan, Keukelstraat
OCMW – assistentiewoningen De Schakel

Aanvullingen en wijzigingen van locaties gebeuren op initiatief van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Bij verhuis van een dienst naar een nieuwe locatie of bij oprichting van een nieuwe dienst aanvaarden de
werknemers te zullen werken op de vastgestelde locatie volgens de bij dit reglement bepaalde
voorwaarden.

HOOFDSTUK 4 – ARBEIDSDUUR
Artikel 10
§1.Een gemiddelde voltijdse arbeidsweek, overeengekomen in het bestuur, omvat 5 werkdagen en duurt
38 uur. De arbeidsduur mag maximaal 11u per dag en maximaal 50u per week bedragen, met
uitzondering van de gevallen opgesomd in artikel 5 en 8 van de arbeidstijdenwet van 14 december 2000.
§2. Bij overschrijding in de gevallen en onder de voorwaarden voorzien in de wet, moet de wekelijkse
arbeidsduur gemiddeld geëerbiedigd worden over de referentieperiode van 4 maanden. Voor de
deeltijdse werknemers waarvan de wekelijkse arbeidsduur variabel is, zal de gemiddelde arbeidsduur
berekend worden over de referentieperiode van 4 maanden.
Artikel 11
Elk personeelslid dient aanwezig te zijn op de plaats waar de arbeid of de werkplaats van waaruit de
arbeid moet worden verricht, op het vastgestelde beginuur en er blijven tot het einduur. Aanvang en
einde van de gewone arbeidsdag, alsook tijdstip en duur van de onderbrekingen worden volgens de
uurroosters en het reglement van de werktijdregeling in bijlage 1 en 2 geregeld. Zij kunnen volgens de
noodwendigheid van de dienst gewijzigd worden volgens de wettelijke procedure.
Artikel 12
Indien van de normale uurroosters wordt afgeweken, wordt dit ten minste vijf kalenderdagen vooraf ter
kennis gebracht aan de betrokken personeelsleden door een in de lokalen aangeplakt bericht,
gedagtekend en ondertekend door de werkgever of zijn vertegenwoordiger.
Dit bericht vermeldt de datum van inwerkingtreding en de periode tijdens dewelke het afwijkende
uurrooster van toepassing is. Dit bericht van afwijking blijft aangeplakt zolang het van toepassing is.
Indien de dienst het vergt, en rekening houdend met de wettelijke overlegprocedures, kunnen de
personeelsleden buiten de gewone arbeidsduur worden opgeroepen. De in de rechtspositieregeling
vastgestelde overurenregeling is hier van toepassing.
Behoudens specifieke uurregelingen (cfr. Bijlage 2) wordt er niet gewerkt op zondagen, zaterdagen,
feestdagen, dagen die een feestdag vervangen en het reglementair verlof.
Personeelsleden die conform hun werkrooster weekendprestaties leveren, wordt minstens een rustdag
tijdens de week gegarandeerd.
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HOOFDSTUK 5 – UURROOSTERS
Artikel 13
Elk personeelslid ontvangt van de werkgever zijn eigen uurrooster. De verschillende uurroosters en het
reglement van de werktijdregeling zijn terug te vinden in Bijlage 1 en Bijlage 2.
Artikel 14
De personeelsleden dienen aanwezig te zijn op de plaats waar hun arbeid of op de werkplaats van waaruit
de arbeid moet worden verricht, op het in hun uurrooster bepaalde beginuur.
Dit met inachtneming van de voorziene rusttijden dienen zij aan het werk te blijven tot het einduur.
Artikel 15
Voor de personeelsleden die deeltijds tewerkgesteld worden zullen aangepaste uurroosters opgesteld
worden rekening houdende met de prestatiebreuk van het personeelslid en rekening houdende met het
uurrooster in functie van de taak van het betrokken personeelslid.
Deze uurroosters dienen vastgesteld te worden vooraleer het bevoegde orgaan formeel beslist tot
deeltijdse tewerkstelling van het betrokken personeelslid.
Artikel 16
Indien bepaalde personeelsleden belast worden met andere opdrachten
(bv. evaluatiegesprekken, volgen van vorming, …) die betrekking hebben op hun functioneren binnen de
organisatie, dan worden deze opdrachten bij voorkeur tijdens de diensturen gepland.

HOOFDSTUK 6 – JAARKALENDER - VERLOFREGELING
Artikel 17
De in de rechtspositieregeling bepaalde verlof- en afwezigheidsregeling is van toepassing.
De jaarlijkse vakantie wordt met een periode van dienstactiviteit gelijk gesteld. Het wordt opgenomen
naar keuze van het personeelslid en met inachtneming van de behoeften van de dienst.
In afwijking van het vorige lid, kan het personeelslid vier dagen vakantie nemen zonder dat het
dienstbelang kan worden ingeroepen om de vakantie te weigeren.
De jaarlijkse vakantie wordt opgenomen binnen het kalenderjaar. Wanneer het personeelslid in de
onmogelijkheid verkeerde om deze verlofdagen op te nemen wordt een overdracht van maximaal 5
verlofdagen naar het volgend jaar door de algemeen directeur toegestaan.
Deze overgedragen vakantiedagen dienen te worden opgenomen voor 1 april. Bij gemotiveerde vraag
kan de algemeen directeur toestaan dat deze beperking niet van toepassing is.
Bepalingen omtrent de aanvraag van vakantiedagen zijn opgenomen in het reglement van de
werktijdregeling, toegevoegd in Bijlage 2.
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Artikel 18
§1. Personeelsleden hebben recht op betaalde vakantie voor feestdagen, zoals bepaald in de
rechtpositieregeling.
§2. Bepalingen omtrent de feestdagen zijn opgenomen in het reglement van de werktijdregeling,
toegevoegd in Bijlage 2.

HOOFDSTUK 7 – ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Artikel 19
In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval dient het personeelslid volgende richtlijnen
in acht te nemen:
- VERWITTIGING
o Behoudens overmacht dienen de personeelsleden de werkgever (in eerste instantie het
diensthoofd en bij afwezigheid de personeelsdienst) telefonisch van hun
arbeidsongeschiktheid te verwittigen op de eerste werkdag vóór 9 uur ’s morgens.

-

o

Wanneer het personeelslid tijdens de arbeidsongeschiktheid eventueel niet thuis verblijft,
dient hij/zij het adres van de verblijfplaats aan de personeelsdienst mee te delen. Het
personeelslid dat verzuimt zijn verblijfadres bekend te maken of dit laattijdig doet, kan
het recht op loon verliezen voor de dagen die voorafgaan aan de dag waarop hij zijn juiste
verblijfadres aan de personeelsdienst heeft bekendgemaakt.

o

De juiste duur van de afwezigheid wordt onmiddellijk meegedeeld aan het
diensthoofd/directe chef na het doktersbezoek. Ook wanneer het om een opname in het
ziekenhuis gaat, deelt hij/zij dit mee.

GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT
o Voor elke afwezigheid moet uiterlijk de derde werkdag van de afwezigheid een
geneeskundig attest op de personeelsdienst toekomen. Dit kan op volgende manieren
verlopen:
 Opsturen van doktersattest met de post op de eerste dag van de afwezigheid
 Doorfaxen of doormailen van doktersattest naar personeelsdienst op eerste dag
van de afwezigheid
 Persoonlijk overhandigen van doktersattest aan de personeelsdienst binnen de
twee werkdagen na eerste dag van afwezigheid
Personeelsdienst:
Oude Bruggestraat 13, (051/65 00 76), fax 051/ 65 70 78 personeel@wingene.be
o

Op het geneeskundig attest moet de begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid
vermeld worden, alsook of het toegestaan is al dan niet de woning te verlaten. Wanneer
het personeelslid geen contact opneemt met de werkgever, wordt het geacht het werk
te hervatten op de werkdag volgend op de einddatum die aangegeven staat op het
geneeskundig attest. Indien de periode van ongeschiktheid langer duurt dan de voorziene
datum, licht het personeelslid onmiddellijk, en in elk geval voor de aanvang van de
voorziene normale arbeidsprestatie de werkgever(in eerste instantie het diensthoofd en
bij afwezigheid de personeelsdienst) telefonisch in over de verlenging en moet het
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personeelslid uiterlijk de tweede werkdag na het verlopen van de eerste
arbeidsongeschiktheidsperiode een nieuw geneeskundig attest inleveren of opsturen.
-

CONTROLEVERPLICHTING
o De zieke werknemer kan aan een medisch tegenonderzoek onderworpen worden door
een geneesheer die aangesteld is door het bestuur. De controle gebeurt volgens het door
het bestuur vastgelegde systeem of op uitdrukkelijk verzoek van de algemeen directeur
of het diensthoofd.
o De werknemer moet zich aan het tegenonderzoek onderwerpen.
Het tegenonderzoek omvat alle medische, gespecialiseerde, klinische en radiologische
onderzoeken. Het tegenonderzoek is kosteloos voor de werknemer. Deze
controlegeneesheer gaat na of betrokkene gewettigd afwezig is wegens ziekte. Het
onderzoek gebeurt in de woon- of verblijfplaats :
 Als betrokkene een attest heeft waaruit blijkt dat hij/zij de woonst niet mag
verlaten, is hij/zij verplicht thuis aanwezig te zijn.
 Behoudens overmacht of wettelijke verhindering dient de werknemer zich
tijdens de eerste drie dagen van de periode van arbeidsongeschiktheid tussen 10
uur en 14 uur in zijn woonplaats of op een andere aan de werkgever
meegedeelde verblijfplaats verplicht ter beschikking te houden voor een
medische controle.
 Bij afwezigheid laat de controlegeneesheer een bezoekverklaring achter en het
personeelslid wordt opgeroepen om zich op zijn kabinet aan te melden.
o

In geval van hospitalisatie wordt geen controle uitgevoerd voor de periode van opname.

o

De controlegeneesheer gaat na of het personeelslid werkelijk arbeidsongeschikt is en
controleert of de duur van het attest gerechtvaardigd is. Wie de woning heeft verlaten,
dient bij terugkeer de brievenbus te controleren. Het niet aanmelden bij de controlearts
kan gevolgen met zich meebrengen. Indien de controlearts geen controle kon uitvoeren,
kan ook niet nagegaan worden of de aanwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is. Wie
ongerechtvaardigd afwezig is, , verliest het recht op loon voor de dagen van
arbeidsongeschiktheid vanaf de datum van het geplande onderzoek tot de dag
voorafgaand aan het effectieve onderzoek.

-

BETWISTINGEN
o Ingeval de controlerende geneesheer niet akkoord gaat met de beslissing van de
behandelende geneesheer en het personeelslid meent het werk ondanks het bevel van
de controlegeneesheer niet te kunnen hervatten, neemt de controlegeneesheer eerst
contact op met de behandelende geneesheer om tot een mogelijk vergelijk te komen.
Ingeval het niet tot een akkoord komt, zullen de controlerende geneesheer en de
geneesheer van het personeelslid in onderling overleg een arts-scheidsrechter aanwijzen.

-

ARBITRAGEPROCEDURE
o De aanwijzing van de arts-scheidsrechter moet gebeuren binnen de 2 werkdagen nadat
de controlearts aan de werknemer zijn bevindingen overmaakte. De arts- scheidsrechter
voert zijn onderzoek uit binnen de 3 werkdagen na zijn aanwijzing. De uitspraak van deze
arts is bindend voor beide partijen en zij zullen zich naar zijn oordeel schikken. De kosten
van de scheidsrechterlijke procedure vallen ten laste van de werkgever, enkel de kosten
van de behandelende geneesheer zijn ten laste van het personeelslid. Zolang er geen artsscheidsrechterlijke beslissing is, wordt het personeelslid als arbeidsongeschikt
beschouwd. De scheidsrechterlijke procedure doet geen afbreuk aan het recht der
partijen om het geschil door de arbeidsrechtbank te laten beslechten.
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HOOFDSTUK 8 – (DIENST)VERPLAATSINGEN
Artikel 20
De personeelsleden die dienstreizen maken met hun eigen voertuig, en die geen omniumverzekering via
de werkgever genieten, dienen hun verzekeringsmaatschappij ervan in kennis te stellen dat zij hun
voertuig gebruiken in dienstverband.
Tijdens verplaatsingen in dienstverband dient men zich strikt te houden aan de verkeersreglementen.
Verkeersboetes worden door het bestuur niet ten laste genomen.
De betreffende personeelsleden dienen bij het gebruik van hun eigen voertuig een reiswijzer bij te houden
met vermelding van de gemaakte verplaatsing, de datum en het aantal kilometers. Deze reiswijzer dient
binnen een termijn van maximaal 6 maanden na de dienstreis en voor het jaareinde te worden ingediend.
Artikel 21
De personeelsleden die gebruik maken van hun fiets om zich te verplaatsen van en naar het werk,
volledig of gedeeltelijk, of voor dienstreizen, dienen een fiets-registratie te doen in het
tijdsregistratiesysteem
De bepalingen van de rechtspositieregeling zijn hierbij van toepassing.

HOOFDSTUK 9 – VORMING
Artikel 22
De vorming wordt steeds vooraf gemotiveerd aangevraagd met een vormingsformulier.
Op het vormingsformulier worden per specifieke vorming de afspraken voor terugbetaling van de
vormings- en verplaatsingskosten vastgelegd. De afspraken rond recuperatie van de vormingstijd en
verplaatsingstijd worden per vorming op het vormingsformulier vastgelegd.
De bepalingen van de rechtspositieregeling zijn van toepassing.

HOOFDSTUK 10 – LOON, VERGOEDINGEN EN TOELAGEN
Artikel 23
De vigerende rechtspositieregeling is van toepassing.
Artikel 24
§1. De elementen die de basis vormen voor de berekening van het loon staan vermeld op de individuele
rekening. De vaststelling van het loon of de wedde gebeurt op basis van de bepalingen opgenomen in
rechtspositieregeling
§2. Het loon wordt voor de personeelsleden per maand berekend.
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Artikel 25
De werknemers worden bezoldigd per maand. De uitbetaling van het loon voor de vastbenoemden
gebeurt op de derde laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de maand van de prestaties. De
contractuele personeelsleden worden betaald de derde laatste werkdag van de maand waarin de
prestaties werden geleverd.
De werkgever is bevrijd van het tijdstip van betaling door overmacht of toeval, zijnde omstandigheden
buiten de wil om van de werkgever.
De betaling van het loon gebeurt per overschrijving op een bankrekening, rekening houdend met de
bepalingen van de loonbeschermingswet van 12 april 1965. Het personeelslid stemt in met de betaling
via overschrijving door het nummer van de bankrekening bekend te maken waarop het loon wordt gestort.
Bij voorkeur betreft dit haar of zijn eigen rekening.
Artikel 26
§1. Uitsluitend de volgende inhoudingen kunnen op het loon verricht worden :
 inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid
en de bepalingen op basis van bijzondere overeenkomsten inzake aanvullende voordelen van de
sociale zekerheid ;
 boetes opgelegd krachtens het arbeidsreglement en de rechtspositieregeling ;
 uitkeringen en schadevergoedingen die toe te schrijven zijn aan de aansprakelijkheid van het
personeelslid ;
 de voorschotten in geld op loon dat nog niet werd verdiend, uitbetaald door de werkgever ;
 de borgsom ter garantie van de uitvoering van de verplichtingen van de werknemer.
§2. De fiscale en sociale inhoudingen gebeuren op het brutoloon, vooraf en zonder enige beperking. De
andere inhoudingen worden daarna ingehouden en mogen niet meer bedragen dan 1/5de van het
contante nettoloon dat bij elke uitbetaling verschuldigd is.
§3. Loonbeslag of –overdracht wordt uitgeoefend op basis van de voorwaarden en grenzen die voorzien
zijn door de Wet van 12 april 1965 en het Gerechtelijk Wetboek.

HOOFDSTUK 11 – METING EN CONTROLE OP DE ARBEID
Artikel 27
De meting en controle op de arbeid gebeurt overeenkomstig het reglement van de werktijdregeling,
toegevoegd in Bijlage 2.
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HOOFDSTUK 12 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET
TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL
Artikel 28
Het toezichthoudend personeel bestaat uit de algemeen directeur, de financieel directeur en de
leidinggevende personeelsleden.
Het personeel belast met de leiding en het toezicht over het werk, vervangt de hogere leiding van het
bestuur, elk volgens hun verleende bevoegdheden. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van het
werk en voor de naleving van de geldende arbeidsvoorwaarden.
Artikel 29
Het toezichthoudende personeel is in het bijzonder belast met:
 De controle op de aanwezigheid
 De werkverdeling
 De controle op de prestaties van het onder toezicht staande personeel
 Het behoud van de orde en de tucht in de organisatie
 De goede werking van de dienst
 De voorschriften inzake veiligheid en hygiëne doen naleven:
1. Voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever in het kader van het
dynamisch risicobeheersingsysteem;
2. Ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan
onderzoeken en maatregelen voorstellen om dergelijke ongevallen en
incidenten te voorkomen;
3. Een effectieve controle uitoefenen op de arbeidsmiddelen, de collectieve en
persoonlijke beschermingsmiddelen en de gebruikte stoffen en preparaten
teneinde onregelmatigheden vast te stellen en maatregelen te nemen om
hieraan een einde te maken;
4. Tijdig het advies inwinnen van de Diensten voor Preventie en Bescherming op
het werk;
5. Controleren of de verdeling van de taken op een zodanige wijze geschiedt dat
de verschillende taken worden uitgevoerd door de werknemers die de daartoe
vereiste bekwaamheid hebben en de vereiste opleiding en instructies hebben
ontvangen;
6. Waken over de naleving van de instructies die in toepassing van de wetgeving
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk moeten
worden verstrekt;
7. Zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen
hebben in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk goed begrijpen en in praktijk brengen.
8. Het onthaal van elke beginnende werknemer organiseren en een ervaren
werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden. Het door de
werkgever aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het verzekeren
van het onthaal, tekent onder zijn naam een document waaruit blijkt dat in het
kader van zijn taken bedoeld onder 6° en 7° de nodige inlichtingen en
instructies werden verstrekt met betrekking tot het welzijn op het werk.
In hun hoedanigheid beschikken zij over de bevoegdheid om vaststellingen te doen.
Zij hebben het recht vast te stellen dat een ondergeschikt personeelslid dat zich op het werk aanbiedt,
klaarblijkelijk niet geschikt is om te werken en hem te verbieden het werk te beginnen.
15
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Wanneer iemand van het toezichthoudend personeel afwezig is, wordt hij vervangen; de plaatsvervanger
krijgt dezelfde rechten en plichten.

HOOFDSTUK 13 – BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN
Artikel 30
§1. Het is niet toegelaten om tijdens de diensturen:
 Alcoholische dranken op de werkplaats te brengen en te gebruiken;
 Zich in dronken toestand op de werkplaats te bevinden;
§2. Het is verboden alcoholhoudende dranken en roesopwekkende middelen mee te brengen of te
gebruiken in de inrichtingen.
§3. Personeelsleden die alcoholische dranken nuttigen of roesopwekkende middelen gebruiken voor of
tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. Bij herhaalde vaststelling
van een overtreding van dit verbod kan het contractueel personeelslid ontslagen worden en kan het
statutair personeelslid een tuchtsanctie opgelegd worden.
Artikel 31
§1. Er geldt een rookverbod voor alle werknemers alsook voor alle bezoekers in gesloten ruimtes zoals
werkplaatsen, burelen, inkomhallen, gangen, vergaderzalen, refters, trappen, liften, verbindingsruimten,
gesloten parkeergarages en sanitaire voorzieningen.
Het verbod geldt evenzeer in werkplaatsen andere dan gebouwen, zoals bijvoorbeeld in de werfketen,
cabines van vrachtwagens, bestelwagens, dienstwagens, wagens voor gemeenschappelijk vervoer.
De werkruimte in open lucht valt niet onder het rookverbod, bijvoorbeeld de binnenkoer.
§2. Het is voor ondervermelde diensten enkel toegestaan te roken binnen de arbeidstijd op volgende
tijdstippen en onder de volgende voorwaarden:
- Technische dienst:
o Enkel tijdens de pauzes zoals opgenomen in het uurrooster
o Tijdens werk in open lucht indien dit geen veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.
- Poetsdienst:
o Tijdens de pauzes zoals opgenomen in het uurrooster
- Administratief personeel:
o Een personeelslid heeft recht op één rookpauze van 5 minuten in voormiddag en/of 5
minuten in namiddag. Voorwaarde is wel dat het personeelslid zich laat registreren bij de
personeelsdienst als roker. De toegestane rookpauze wordt evenredig in mindering
gebracht op de dagelijkse arbeidstijd.
§3 Bij herhaalde vaststelling van een overtreding van bovenstaande bepalingen kan het contractueel
personeelslid ontslagen worden en kan het vastbenoemd personeelslid een tuchtsanctie opgelegd
worden
Artikel 32
 Tijdens de diensturen mogen geen zichtbare tekens worden gedragen die een persoonlijke
overtuiging weergeven van religieuze, politieke of filosofische aard;
 Zichtbare tatoeages mogen niet aanstootgevend zijn. Het hoofd van het personeel beslist of een
tatoeage al dan niet aanstootgevend is.
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HOOFDSTUK 14 – EINDE VAN DE TEWERKSTELLING
Artikel 33
Voor het statutair personeel zijn de bepalingen van de rechtspositieregeling van toepassing.
De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid
op proef:
1°
het vrijwillige ontslag;
2°
de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van het evaluatieresultaat
ongunstig voor de eindevaluatie van de proeftijd, of voor de tussentijdse evaluatie in de proeftijd.
Het statutair personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal gedurende drie
maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit kan ontslagen worden.
De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast aangestelde
statutaire personeelslid:
1°
het vrijwillige ontslag;
2°
de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid naar aanleiding van een evaluatie met het
evaluatieresultaat ongunstig, gevolgd door een tussentijdse evaluatie met een ongunstig
evaluatieresultaat;
3°
de pensionering ingevolgde de toepassing van de pensioenwetgeving;
4°
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.
In afwijking van het eerste lid, 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangestelde statutaire
personeelslid na het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden. Het statutaire
dienstverband wordt verlengd op verzoek van de aanstellende overheid of op verzoek van het
personeelslid. In het eerste geval is de uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist. In het
tweede geval is de uitdrukkelijke instemming van de aanstellende overheid vereist.
In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de verlenging voor een periode van hoogstens één
jaar, telkens verlengbaar met hoogstens één jaar. Het betrokken personeelslid behoudt gedurende de
volledige periode van de verlenging de hoedanigheid van vast aangesteld statutair personeelslid.
Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt het bestuur daarvan schriftelijk in kennis.
De algemeen directeur, de financieel directeur en de leden van het managementteam stellen de raad
daarvan schriftelijk in kennis.
De aanstellende overheid en in voorkomend geval, de raad neemt kennis van het ontslag. Het
personeelslid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de kennisneming.
De datum waarop het statutaire personeelslid de dienst effectief verlaat, wordt vastgesteld in onderling
akkoord tussen het personeelslid en het bestuur. Indien er geen akkoord wordt bereikt, gelden de
termijnen zoals bepaald in de arbeidsovereenkomstenwet.

Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde
beroepsongeschiktheid, kan een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag
waarop het ontslag werd betekend, worden toegekend.
Het ontslag wordt met een aangetekende brief, die de datum van uitwerking vermeldt, betekend.
Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid van het vast aangestelde statutaire
personeelslid wordt met een aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de datum van uitwerking
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vermeld en wordt het personeelslid geïnformeerd over alle verplichtingen van het bestuur en het
personeelslid die voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen.
De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van het ontslag.
Het vast aangestelde statutaire personeelslid dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde
beroepsongeschiktheid heeft een opzeggingstermijn van drie maanden.
Het bestuur kan opteren om deze opzegtermijn te vervangen door een verbrekingsvergoeding. Deze
keuze wordt in de ontslagbrief expliciet vermeld.
Het statutaire personeelslid op proef en vast aangestelde statutaire personeelslid dat ontslagen wordt
wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid krijgt maximaal één dag of twee halve dagen per
week om te solliciteren bij een andere werkgever.
Het personeelslid stelt zijn leidinggevende op voorhand in kennis van de afwezigheid voor deelname aan
een sollicitatieprocedure.
In onderling akkoord met het bestuur kan de opzeggingstermijn van het vast aangestelde statutaire
personeelslid dat ontslagen wordt wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid, worden
ingekort.
Artikel 34
Het ontslag van het contractueel
arbeidsovereenkomstenwetgeving.

personeel

gebeurt

conform

de

bepalingen

van

de

Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter kunnen de handelingen
opgenomen in artikel 35, zonder hierbij limitatief te willen zijn, beschouwd worden als ernstige
tekortkomingen die elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken.
Het personeelslid dat ontslagen wordt door het bestuur en dat recht heeft op een opzeggingstermijn van
minstens 30 weken of een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de duur van de
opzeggingstermijn van minstens 30 weken, kan aanspraak maken op een ontslagpakket.
Dit pakket bestaat uit een
 opzeggingsvergoeding of een opzeggingstermijn
 een outplacementbegeleiding.
Bij een ontslag met een opzeggingsvergoeding wordt de vergoeding verminderd met vier weken (de
waarde van de outplacementbegeleiding).
Bij een ontslag met inachtneming van een opzeggingstermijn wordt de tijd die wordt besteed aan deze
outplacementbegeleiding aangerekend op de tijd gedurende dewelke deze werknemer met behoud van
loon van het werk mag wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken krachtens artikel 41 van
voormelde wet van 3 juli 1978.
De bepalingen van afdeling 1 van hoofdstuk V van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van
de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, zijn van toepassing.
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HOOFDSTUK 15 – SANCTIES
A. Contractueel personeel
Artikel 35 – Inbreuken
De volgende handelingen (geen limitatieve opsomming) kunnen door middel van de onderstaande
straffen gesanctioneerd worden:
 herhaalde ongerechtvaardigde afwezigheid na verwittigingen,
 weigering om toevertrouwde arbeid uit te voeren,
 ernstige en vrijwillige onachtzaamheid,
 elk feit dat tegenstrijdig is met de goede zeden,
 vervalsen van tijdsregistraties en medische attesten,
 voorleggen van valse attesten,
 druggebruik, alcoholintoxicatie en dronkenschap,
 diefstal,
 plegen van geweld,
 overtreden van veiligheidsvoorschriften,
 opzettelijk schade toebrengen aan de inrichting(en) en materieel van de werkgever, met
inbegrip van het bewust binnenbrengen of verspreiden van een virus op de informaticaserver of
elke poging om de veiligheidssystemen van de informatica te schenden,
 overbrengen van gegevens die beschermd zijn door beroepsgeheim aan derden,
 verspreiding, op om het even welke manier, van beelden of teksten met een racistisch of
pornografisch karakter binnen de inrichtingen van de werkgever, met inbegrip van de
informaticaserver,
 ongewenst en ongepast seksueel gedrag,
 morele intimidatie.
Van de inbreuken bedoeld in dit artikel wordt een verslag opgemaakt door de hiërarchische meerdere
van het personeelslid. Het personeelslid wordt gehoord door de algemeen directeur of het diensthoofd.
Op basis van het verslag en, desgevallend, de repliek van het personeelslid, beslist het bestuur over
mogelijke strafmaatregelen zoals bepaald in artikel 36. Het personeelslid heeft het recht om gehoord te
worden door de aanstellende overheid.

Artikel 36 – Straffen en procedure
De tekortkomingen van het personeelslid in verband met de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst en
van dit reglement, kunnen worden bestraft op de volgende manier:
 blaam;
 einde van de overeenkomst wegens dringende redenen;
 ontslag.
De beslissingen ter zake zijn onderworpen aan het algemeen administratief toezicht en kunnen
desgevallend worden aangevochten voor de bevoegde arbeidsrechtbank.

B. Statutair personeel
Artikel 37 – De strafbare feiten
Tuchtstraffen kunnen onder meer worden opgelegd wegens:
 tekortkomingen aan de beroepsplichten;
 handelingen die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen;

Arbeidsreglement OCMW Wingene (juli 2019)

19

 overtredingen inzake de rechten en plichten zoals bepaald in de deontologische code voor het
personeel;
 handelingen opgesomd in artikel 35.

Artikel 38 – De tuchtstraffen en de procedure
De regeling en de procedure voorzien in de artikelen 198 tot 216 van het decreet over het lokaal
bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot vaststelling van de tuchtprocedure
voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling
en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken.

De volgende tuchtstraffen kunnen aan de statutaire personeelsleden van de gemeente worden
opgelegd:
 een blaam ;
 de inhouding van salaris;
 de schorsing;
 het ontslag van ambtswege;
 de afzetting.

HOOFDSTUK 16 – VOORSCHRIFTEN INZAKE VEILIGHEID,
HYGIËNE EN GEZONDHEID
Artikel 39
De werknemers worden geacht de regels inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne te kennen en na te
leven.
Naast de door hun diensthoofd gegeven richtlijnen, zijn de werknemers in het bijzonder verplicht:
 Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals werkkledij, beschermingskledij, hoofddeksels, brillen
of gelaatsschermen, handschoenen, beschermingsschoeisel, …) volgens de gegeven voorschriften te
gebruiken.
 Alle elementen die de veiligheid in het gedrang brengen onmiddellijk te signaleren en indien nodig
zelf de eerste maatregelen te treffen
 Aandacht te besteden aan de persoonlijke hygiëne en het volgen van de richtlijnen inzake hygiëne.
 Artikel 6 van de welzijnswet van 04 augustus 1996 legt aan elke werknemer op:
Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de
door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid
en gezondheid en deze van de andere betrokken personen.
Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de werkgever gegeven
instructies:
 Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen,
vervoermiddelen en andere middelen;
 Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter
beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen;
 De specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen,
installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze
voorzieningen op de juiste manier gebruiken;
 De werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op
de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat
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deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt,
alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen;
Bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk, zolang dat nodig is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle
verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk zijn opgelegd;
Bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de
arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en de gezondheid
binnen hun werkterrein.

Artikel 40
§1. In de functies waar het vereist is, dragen de medewerkers de voor hun functie vereiste werkkledij,
zoals bepaald door het diensthoofd en/of bestuur.
§2. Het diensthoofd/directe chef draagt de verantwoordelijkheid, dat uiterlijk 14 dagen na hun
indiensttreding, zijn/haar medewerkers kunnen beschikken over alle verplichte werkkledij en
beschermingsmiddelen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de functie.
§3. Bij ontvangst van hun werkkledij van het diensthoofd/directe chef ondertekenen de medewerkers een
bewijs en bevestigen de veiligheidskledij te zullen dragen tijdens het uitoefenen van hun job.
§4. De medewerkers moeten hun persoonlijke kledij en goederen bewaren in de daarvoor bestemde
kleedkamer. De werkgever verbindt zich ertoe dat de werknemers hun persoonlijk gerief in een afgesloten
kleerkast kunnen opbergen.
§5. Persoonlijke voorwerpen en kledingstukken moeten voorafgaand aan de arbeidstaak in de afgesloten
kleerkast geplaatst worden.
§6. De werknemers zijn verplicht alle individuele beschermingskledij of –middelen te gebruiken die vereist
zijn voor de uitvoering van hun werk. Zij moeten ieder gevaar melden, als het de veiligheid in het gedrang
brengt, aan hun onmiddellijk chef.
§7. Het onderhoud en de herstelling van de specifieke werkkledij die ter beschikking gesteld wordt,
gebeurt door de werkgever.
§8. Medewerkers bezorgen onmiddellijk na hun uitdiensttreding de ontvangen werkkledij en
beschermingsmiddelen terug aan de werkgever, tenzij zij de toelating hebben gekregen van hun
diensthoofd die te bewaren.
Artikel 41 - Arbeidsgeneeskunde
Medisch toezicht gebeurt tijdens de werkuren en op kosten van de werkgever.
De arbeidsgeneesheer kan een werknemer verzoeken tot een geneeskundig onderzoek bij aanwerving
alsook tot periodieke medische toezicht.
Deze onderzoeken gebeuren voor rekening van de werkgever door de aangeduide externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk.
Personeelsleden kunnen ook zelf de arbeidsgeneesheer aangesteld door de werkgever consulteren,.
Consultaties worden bij voorkeur voorafgaandelijk aangevraagd via de personeelsdienst, die de afspraak
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met de arbeidsgeneesheer vastlegt, of kunnen eventueel rechtstreeks gebeuren.
consultaties heeft het personeelslid recht op dienstvrijstelling.

Ook voor deze

Artikel 42 - Inentingen
§1. De personeelsleden, die preventief moeten worden ingeënt, dienen zich op de hiervoor gestelde dag
te melden. Niemand mag zich aan deze verplichtingen onttrekken, tenzij met voorlegging van een bewijs
van een andere geneesheer. De inentingen gebeuren voor rekening van de werkgever door de
aangeduide externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
§2. Voor inentingen, opgelegd door de werkgever, heeft een personeelslid recht op dienstvrijstelling.
De eventueel voorgeschreven inentingen moeten door de arbeidsgeneesheer verricht worden of door
een door de werknemer gekozen arts. Indien de werknemer de voorgeschreven inentingen door een zelf
gekozen arts wil laten verrichten, moet hij de kosten zelf dragen en zal de tijd die eraan besteed wordt
tijdens de werktijd, afgetrokken worden van de effectieve werkuren.
Artikel 43 - Werken met gevaarlijke machines
Veilig werken met machines houdt in dat je zorg draagt voor je eigen veiligheid maar ook voor die van je
collega’s en bezoekers. Laat nooit machines onbewaakt achter.
Respecteer de algemene en specifieke veiligheidsinstructies. Specifieke veiligheidsvoorzieningen mogen
onder geen beding uitgeschakeld worden “om gemakkelijker of vlugger te kunnen werken”.
Meld (zichtbare) gebreken, onvoldoende functionerende beveiligingen, … onmiddellijk aan je
rechtstreekse chef. Voer zelf geen herstellings- of onderhoudswerken uit, tenzij je hiervoor zelf de
bevoegdheid of de opdracht hebt gekregen.
Artikel 44 - Gevaarlijke stoffen en preparaten (GSP)
Gebruikt nooit GSP zonder toestemming van je rechtstreekse chef. Lees steeds zorgvuldig het etiket en
raadpleeg indien nodig de instructiekaart en de veiligheids- en gezondheidsfiche.
Ook wanneer je een product overgiet, moet het recipiënt voorzien zijn van een aangepast (reglementair)
etiket. Recipiënten voor dranken of voedingswaren mogen nooit gebruikt worden voor stockeren of
gebruiken van GSP.
Laat GSP nooit onbewaakt achter en plaats ze na gebruik steeds terug in de daartoe bestemde
opslagruimte.
Artikel 45 - Brandveiligheid
Respecteer rook- en vuurverbod op de aangeduide plaatsen. Verricht geen werkzaamheden waarbij
vonken vrijkomen in de buurt van ontvlambare stoffen.
Hou de brandbestrijdingsmiddelen altijd vrij, zodat ze steeds en gemakkelijk bereikbaar zijn.
Blokkeer nooit vluchtwegen.
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HOOFDSTUK 17 – AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 46
De wet van 10 februari 2003 betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van
openbare rechtspersonen, is van toepassing voor statutaire personeelsleden.
De wet op de arbeidsovereenkomsten regelt de aansprakelijkheid van de contractuele personeelsleden.
De werkgever is aansprakelijk voor de schade die hun personeelsleden aan derden berokkenen bij de
uitoefening van hun dienst. De personeelsleden die schade berokkenen bij de uitoefening van hun dienst
zijn enkel aansprakelijk voor hun bedrog, zware schuld en voor lichte schuld die eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomt.
Als er een gerechtelijke procedure volgt, stellen de personeelsleden de werkgever hiervan in kennis. De
werkgever kan vrijwillig of moet gedwongen in het geding tussenkomen.
Tussen de werkgever en het personeelslid geldt dezelfde regel dat het personeelslid slechts moet instaan
voor schade berokkend aan het bestuur, als dit door bedrog, zware schuld of een lichte schuld die eerder
gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Alvorens het bestuur procedeert tegen haar personeelslid, moet het een minnelijke schikking voorstellen.
Indien het personeelslid, ondanks deze verlichting van aansprakelijkheid, de schade veroorzaakt aan de
werkgever-bestuur moet vergoeden, kan het bestuur beslissen dat de schade slechts gedeeltelijk moet
worden vergoed.
Artikel 47 - Beroepsgeheim en discretieplicht
§1. Op elke werknemer rust een discretieplicht in verband met alle interne en externe informatie die hij
verkrijgt door de uitoefening van zijn functie. De werknemer verbindt zich ertoe het beroepsgeheim na
te leven zowel tijdens de overeenkomst als na de beëindiging ervan.
§2. Het is uitdrukkelijk verboden om volgende zaken die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze zijn
verkregen te verspreiden of voor persoonlijk voordeel te gebruiken:
 uitvindingen, octrooien, fabricagemethoden en -procédés, gegevensbanken en
informaticasoftware,
 adresbestanden,
 persoonlijke gegevens van personeelsleden en derden,
 vertrouwelijke informatie.
§3. Elk verzuim aan die verplichting kan de oorzaak zijn voor een tuchtmaatregel / van een dringende
reden die een onmiddellijk ontslag rechtvaardigt zonder opzegging of vergoeding.
De werkgever behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen.
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HOOFDSTUK 18 – PREVENTIE VAN PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP
HET WERK WAARONDER STRESS,GEWELD, PESTERIJEN EN
ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK
Artikel 48
De procedure ter preventie van psychosociale risico’s op het werk wordt in Bijlage 8 opgenomen.

HOOFDSTUK 19 – GEBRUIK VAN DE TER BESCHIKKING
GESTELDE COMMUNICATIEMIDDELEN EN
TRANSPORTMIDDELEN
Artikel 49
De gedragscode en de policy aangaande het gebruik van de telecommunicatie-infrastructuur worden in
Bijlage 5 en 11 opgenomen. De afspraken bij het gebruik van de transportmiddelen worden in Bijlage 10
opgenomen

HOOFDSTUK 20 – DEONTOLOGIE
Artikel 50 - Professionaliteit
De personeelsleden vatten onmiddellijk hun taak aan zodra de arbeidstijd aanvangt en beëindigen hun
taak pas op de vastgestelde einduren. De arbeidstijd wordt efficiënt besteed en dient uitsluitend voor
de uitvoering van arbeidstaken.
Het is niet toegestaan een andere arbeid te verrichten dan die welke wordt opgelegd of tot de normale
taak behoort, tenzij dit in het belang van de organisatie opgedragen wordt door het diensthoofd.
Artikel 51 - Gebruik van –werkmiddelen en werktijd
Het gebruik van werkmiddelen ter beschikking gesteld door de werkgever voor private doeleinden is
niet toegelaten.
Persoonlijke bezoeken en telefoongesprekken zijn niet toegelaten, behalve in dringende gevallen.
Er worden geen persoonlijk werk en geen persoonlijke boodschappen verricht tijdens de diensturen.
Artikel 52 - Onafhankelijkheid
Het is het personeel verboden geschenken of fooien te aanvaarden, geschonken door klanten met het
oog op het bevorderen van hun persoonlijk belang. Geldbedragen mogen niet aanvaard worden, noch
geschenken van derden die iets van het lokale bestuur nodig hebben (vergunning, opdracht, uitkering,
subsidie, beslissing, …)
Iedere vorm van handel drijven gericht op persoonlijk winstbejag is strikt verboden op de werkplaats.
Artikel 53 - Gelijke behandeling
Er wordt een correcte houding geëist op alle vlakken, het bevoordelen van de ene klant of collega
tegenover de andere wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming.
Artikel 54 - Klantvriendelijkheid en collegialiteit
In de omgang met derden stelt het personeel zich dienstverlenend op. Het is beleefd en gebruikt zijn
deskundigheid. Elk personeelslid laat de klant weten met wie hij te maken heeft en in welke
hoedanigheid. Dit geldt evenzeer in externe relaties als bij de onderlinge collegialiteit.
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Artikel 55 - Vertrouwelijkheid
Elke werknemer is door de aard van zijn beroepsbezigheid tot het beroepsgeheim en tot de grootste
discretie gehouden. Dit geldt zowel gedurende de dienstperiode als na het beëindigen ervan.
Artikel 56 - Aanvullende deontologische regels
De deontologische regels worden verder uitgewerkt en aangevuld in een deontologische code voor het
OCMW-personeel, op te maken conform de bepalingen van artikel 111 van het OCMW-decreet.
Zie Bijlage 7.

HOOFDSTUK 21 – SLOTBEPALINGEN
Artikel 57
Alle aangelegenheden die niet zijn geregeld in onderhavig arbeidsreglement en zijn bijlagen worden
geregeld overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling en haar bijlagen.
Artikel 58
Volgende bijlagen worden aan het arbeidsreglement gehecht om er integraal deel van uit te maken:
 Bijlage 1: uurroosters
 Bijlage 2: het reglement van de werktijdregeling
 Bijlage 3: interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en syndicale delegaties
 Bijlage 4: algemene inlichtingen
 Bijlage 5: gedragscode aangaande het gebruik van de telecommunicatie-infrastructuur
 Bijlage 6: personeel belast met EHBO
 Bijlage 7: deontologische code voor het personeel
 Bijlage 8: procedures ter preventie van psychosociale risico’s op het werk
 Bijlage 9: alcohol- en drugsbeleid
 Bijlage 10: track & tracing transportmiddelen
 Bijlage 11: policy mobiele communicatie
Artikel 59
Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de beslissing van de
Raad.
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BIJLAGE 1: UURROOSTERS
Administratief personeel
voltijdse prestaties - maandag tot en met vrijdag
week
ma
di
wo
do
vr
za
zo

van
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
0:00
0:00

tot
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
0:00
0:00

3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
0:00
0:00

van
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
0:00
0:00

tot
17:06
17:06
17:06
17:06
17:06
0:00
0:00

4:06
4:06
4:06
4:06
4:06
0:00
0:00

7:36
7:36
7:36
7:36
7:36
0:00
0:00
38:00

van
0:00
13:00
13:00
13:00
13:00

tot
0:00
17:06
17:06
17:06
17:06

0:00
4:06
4:06
4:06
4:06

0:00
7:36
7:36
7:36
7:36
30:24

van
13:00
13:00
0:00
13:00
0:00

tot
17:06
17:06
0:00
17:06
0:00

4:06
4:06
0:00
4:06
0:00

7:36
7:36
3:48
7:36
3:48
30:24

4/5 prestaties - 1 vaste dag vrij te bepalen
dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
0:00
8:30
8:30
8:30
8:30

tot
0:00
12:00
12:00
12:00
12:00

0:00
3:30
3:30
3:30
3:30

4/5 prestaties - 2 vaste halve dagen vrij te
bepalen
dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

tot
12:00
12:00
12:18
12:00
12:18

3:30
3:30
3:48
3:30
3:48

3/4 prestaties - 1 vaste dag en 1 vaste halve dag vrij te bepalen
dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
8:30
8:30
0:00
8:30
0:00

tot
12:30
12:30
0:00
12:30
0:00

4:00
4:00
0:00
4:00
0:00
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van
13:00
13:00
0:00
13:00
13:00

tot
17:00
17:00
0:00
17:00
17:30

4:00
4:00
0:00
4:00
4:30

8:00
8:00
0:00
8:00
4:30
28:30
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3/4 prestaties - 3 vaste halve dagen vrij te bepalen
dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

tot
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

4:00
4:00
4:00
4:00
4:00

van
0:00
13:00
0:00
13:00
0:00

tot
0:00
17:00
0:00
17:30
0:00

0:00
4:00
0:00
4:30
0:00

4:00
8:00
4:00
8:30
4:00
28:30

tot
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

4:00
4:00
3:30
3:30
4:00
19:00

tot
0:00
17:00
0:00
17:00
0:00

0:00
4:00
0:00
4:00
0:00

0:00
7:30
0:00
7:30
4:00
19:00

1/2 prestaties - 5 vaste halve dagen vrij te bepalen
dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

tot
12:30
12:30
12:00
12:00
12:30

4:00
4:00
3:30
3:30
4:00

van
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

1/2 prestaties - 2,5 vaste dagen vrij te bepalen
dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
0:00
8:30
0:00
8:30
8:30

tot
0:00
12:00
0:00
12:00
12:30

0:00
3:30
0:00
3:30
4:00
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0:00
13:00
0:00
13:00
0:00
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BIJLAGE 2: HET REGLEMENT VAN DE WERKTIJDREGELING
Inhoudstafel

1
2
3
4
5
6
7

Inleiding ................................................................................................................................
Algemeen kader ....................................................................................................................
Algemene principes ..............................................................................................................
Terminologie ….. ..................................................................................................................
Soorten werktijdregelingen en toepassingsgebied ................................................................
Details werktijdregelingen ....................................................................................................
Bijzondere bepalingen ..........................................................................................................

1. Inleiding

Dit reglement regelt de werktijdregeling.
De tijdsregistratie werd in de gemeente ingevoerd in 1989-1990.
Opzet was een transparant inzicht in de werktijden van de medewerkers.
Eind 2011 maakte de gemeente de overstap van Protime (oude tijdsregistratiesysteem) naar Primetime
(tijdsregistatie met online toepassing).
Deze versie van tijdsregistratie heeft nog meer voordelen:
- Automatisering administratief personeelsbeheer
- Modern personeelsmanagement: responsabilisering van de eerste lijn
- Flexibiliteit in uurroosters in het licht van combinatie arbeid en gezin
- Ken- en stuurgetallen waarmee er managementrapporten kunnen gemaakt worden
Half 2014 zijn de medewerkers van het OCMW overgestapt naar het gebruik van tijdsregistratie.
2. Algemeen kader
Het prikklok beleid is een onderdeel van het Human Resources beleid.
Het prikklok beleid uitgewerkt in dit reglement ondersteunt volgende doelstellingen:







Een kwalitatieve dienstverlening voor externe en interne klanten met oog voor efficiëntie en
effectiviteit.
Het opleggen van een structuur in aanwezigheden en permanentie.
Het controleren van de prestaties door registratie met transparantie en opvolging op
dienstniveau.
Automatisering van het administratief personeelsbeheer door koppeling aan loonadministratie
(maaltijdcheques) en outlook
Het verschuiven aan individueel presteren naar teamwerk door meer collegialiteit, kennisdeling
, back-up en continuïteit in de werking.
Een correcte werk-privé balans voor de werknemer.

3. Algemene principes
Alle personeelsleden maken steeds gebruik van de prikklok telkens ze de dienst beginnen of verlaten ook
tijdens de middagpauze. Na registratie in de prikklok moeten de prestaties direct worden aangevat.
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Er zijn 3 verschillende soorten werktijdregelingen één vaste werktijdregeling en 2 variabele
werktijdregelingen. Elk personeelslid van onder één van de regelingen.
Vaste werktijdregeling
Variabele werktijdregeling
Variabele werktijdregeling

Vaste werktijdregeling
Specifieke werktijdregeling met variabel uurrooster
Standaard variabele werktijdregeling

4. Terminologie:
De vaste werktijdregeling houdt in dat deze personeelsleden gehouden zijn aan een vast uurrooster met
vaste begin- en eindtijden. Het personeelslid met vaste werktijden moet tijdens de opgelegde uren de
prestaties verrichten.
De specifieke variabele werktijdregeling is een variabele werktijdregeling die afgestemd is op de eigen
werking van een dienst. Het diensthoofd stelt dienstroosters op in functie van de noden van de dienst. Het
personeelslid moet de prestaties tijdens de opgelegde uren in het dienstrooster verrichten.
De standaard variabele werktijdregeling is variabel werken met stam, glijtijden en servicetijden.
De stamtijd is de periode waarin het personeelslid moet aanwezig zijn. Elke afwezigheid tijdens de
stamtijd moet gerechtvaardigd worden door bijvoorbeeld vakantie, verlof, ziekte, opdracht,
dienstvrijstelling of dergelijke.
De glijtijd is de periode waarin het personeelslid zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening
houdend met de goede werking van de dienst.
De servicetijd is tijdsduur waarin iedere dienst permanentie dient te zijn. Het diensthoofd moet ervoor
zorgen dat de dienst operationeel is.

5. Soorten werktijdregelingen en toepassingsgebied
5.1. De vaste werktijdregeling
5.1.1. Omschrijving
Niet van toepassing in het OCMW.
5.2. De variabele werktijdregeling
5.2.1. De Specifieke variabele werktijdregeling
Niet van toepassing in het OCMW
5.2.2. De standaard variabele werktijdregeling
5.2.2.1.

Omschrijving

In de variabele werktijdregeling werken de personeelsleden gemiddeld 38 uur per week en 7.36 uur per
dag.
In de dagelijkse werktijdregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen stamtijd (de periode waarbinnen
het personeelslid arbeid moet verrichten), de glijtijd ( de periode waarbinnen het personeelslid de keuze
heeft om
al dan niet te werken) en de servicetijd (de periode waarbinnen de dienst bereikbaar moet
zijn).
Deze werktijdregeling laat dus toe de werktijd min of meer zelf aan te passen. Dit vergt duidelijke
afspraken tussen de personeelsleden en het diensthoofd.
Prestaties buiten de opgelegde uurrooster kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden
verricht en gebeuren steeds op aanvraag van het diensthoofd
5.2.2.2.

Toepassingsgebied
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Alle personeelsleden die niet onder de vaste of specifieke werktijdregeling vallen, werken volgens de
variabele werktijdregeling.
6. Details verschillende werktijdregelingen
6.1. De vaste werktijdregeling
Niet van toepassing in het OCMW.
6.2. De variabele werktijdregelingen:
6.2.1. De specifieke variabele werktijdregeling
Niet van toepassing in het OCMW.
6.2.2. De standard variabele werktijdregeling
6.2.2.1.

Indeling van de stamtijden, glijtijden en servicetijden

De werktijd wordt ingedeeld in
stamtijd, dit is de periode waarin het personeelslid moet aanwezig zijn. Elke afwezigheid tijdens de
stamtijd moet gerechtvaardigd worden door bijvoorbeeld verlof, ziekte, opdracht,
dienstvrijstelling of dergelijke
glijtijd, dit is de periode waarin het personeelslid zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening
houdend met de goede werking van de dienst
servicetijd, dit is tijdsduur waarin op iedere dienstpermanentie moet zijn. Het diensthoofd moet
ervoor zorgen dat de dienst operationeel is van 8.30 tot 12 uur en van 13.00 tot 17 uur.

Glijtijd
Stamtijd
Servicetijd

8u 8u30

8u30- 9u

9u- 12u

12u 13u

13u13u45

13u4516u

16u-17u

17u 18u

De minimale middagpauze bedraagt 30 minuten.
De gewone dagprestatie bedraagt 7.36 uur, een halve dagprestatie 3.48 uur. Deze tijdsduur wordt ook
aangerekend bij vakantie, ziekte, compensatie, enzovoort.
Wie in de voormiddag vrij neemt of thuis is door vermindering van prestaties kan ten vroegste om 13 uur
het werk aanvangen.
De tijd voor 8 uur en na 18 uur kan niet als prestatie worden beschouwd tenzij deze gebeuren in opdracht
van het diensthoofd.
6.2.2.2.

Registratie

De personeelsleden moeten persoonlijk volgende gegevens registreren:
aankomst en vertrek
het begin en einde van een toegestane afwezigheid
Voor wie niet kan registreren onder de middag wegens dienstprestaties rekent het systeem een
automatische middagpauze aan van 30 minuten. Indien de geregistreerde middagpauze minder dan 30
minuten bedraagt, rekent het systeem 30 minuten
Personeelsleden die de stamtijden niet respecteren en te laat beginnen of te vroeg de arbeidstijd stoppen
worden naast de verloren tijd bijkomend 1 uur in mindering gebracht van hun meerprestaties saldo vanaf
het moment van de registratie. Ze dienen de arbeidsprestaties direct aan te vatten.
6.2.2.3.

Recuperatie en inhalen van werkuren

Op het einde van de maand wordt het aantal gepresteerde uren verrekend door een vergelijking te maken
met de referentietijd die voor een voltijdse tewerkstelling 7.36 uur x het aantal arbeidsdagen bedraagt.
Voor personeelsleden met verminderde prestaties worden de gemiddelde prestaties in verhouding
verminderd.
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Op het einde van elke maand heeft het personeel meestal een overschot of een tekort aan werkelijk
gepresteerde uren.
6.2.2.3.1.

Overschot

De te veel gepresteerde uren kunnen opgenomen worden tijdens de glijtijd: tussen 8 uur en 9 uur, tussen
12 en 13:45 uur, tussen 16 en 18 uur.
Het diensthoofd is verantwoordelijk dat de belangen van de dienst hierbij niet in het gedrang komen.
Het maximale overschot op het einde van de maand bedraagt 8 uur. Indien het overschot hoger is, wordt
dit automatisch tot 8 uur verminderd.
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de Algemeen directeur
6.2.2.3.2.

Tekort

De debeturen moeten ingehaald worden binnen de glijtijd: tussen 8 uur en 9 uur, tussen 12 en 13:45 uur,
tussen 16 en 18 uur. De middagpauze van minstens 30 minuten telt uiteraard niet mee.
Op het einde van de maand mag het aantal debeturen maximum 4 uur bedragen bij een voltijdse
tewerkstelling. Bij deeltijdse prestaties wordt dit pro rata verrekend.
Bij overschrijding zonder geldige reden van het maximum aantal debeturen op het einde van de maand
wordt onverminderd de toepassing van tuchtstraffen:
 In de eerste plaats het tekort ingehaald in de daaropvolgende maand
 Indien dit niet is gebeurd worden de te recupereren overuren verminderd
 Bij gebrek aan overuren wordt de jaarlijkse vakantie verminderd
 Worden de uren op geen enkele wijze ingehaald, dan wordt het debet beschouwd als
ongewettigde afwezigheid. In dat geval verliest het personeelslid zijn recht op salaris.
 De Algemeen directeur kan een vast uurrooster opleggen.

6.2.2.4.

Presteren van meerprestaties

In de reguliere werking kunnen géén overuren gepresteerd worden, m.a.w. alle prestaties verricht tijdens
een bestaand dienstrooster worden als gewone prestaties beschouwd.
Overuren worden enkel gepresteerd op tijdstippen waarvoor géén uurrooster bestaat. Het invallen voor
collega’s, deelnemen aan personeelsvergaderingen of vorming zijn géén overuren, maar worden
opgenomen in de gewone werktijdregeling.
De meerprestaties gepresteerd voor 8:00 en na 18:00 of op zaterdag en zondag buiten het bestaande
dienstrooster, moeten gemotiveerd aangevraagd worden aan het diensthoofd via een aanvraag te
registreren meerprestaties.
Het maximale overschot van meerprestaties bedraagt jaarlijks 38 uur.
De meerprestaties boven de 38 uur op 31/12/X worden op jaarbasis automatisch uitbetaald.
Op die manier wordt historische opbouw van meerprestaties vermeden.
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de algemeen directeur.
6.2.2.5.

Opname van meerprestaties

De goedgekeurde meerprestaties gepresteerd voor 8:00 en na 18:00 of op zaterdag en zondag buiten het
bestaande dienstrooster kunnen worden opgenomen tijdens de stamtijden.

7. Bijzondere bepalingen
7.1. Vakantie en compensaties
Bij aanvragen voor vakantie of compensatie wordt bij de toekenning in eerste instantie rekening
gehouden met de noden van de dienst. Indien bij meerdere aanvragen voor een zelfde periode een keuze
moet gemaakt worden tussen personeelsleden, wordt rekening gehouden met het personeelslid wiens
partner collectief verlof heeft, in tweede instantie wordt ook rekening gehouden met de personeelsleden
met kinderen jonger dan 16 jaar.
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Langere vakantieperiodes (méér dan één week) worden minstens één maand op voorhand, en bij voorkeur
voor 15 maart voor de zomervakanties, aangevraagd onverminderd de bepalingen voor de specifieke
werktijdregeling. Voor de overige vakantiedagen wordt de aanvraag beoordeeld door het diensthoofd en
wordt rekening gehouden met de werking van de dienst.
7.2. Verminderde prestaties
Personeelsleden die deeltijds of verminderde prestaties werken, presteren steeds halve of volle dagen
volgens volgend stramien (op basis van een voltijds equivalent):
4/5-prestaties = 4 dagen werken in één week in halve of volle dagen (de arbeidsprestatie per week
wordt met 1 volle of 2 halve dagen verminderd)
¾-prestaties = 7,5 dagen werken in twee weken in halve of volle dagen (de arbeidsprestatie wordt per
twee weken met 2,5 dagen verminderd)
2/3-prestaties = 10 dagen werken in drie weken in halve of volle dagen (de arbeidsprestatie wordt per
drie weken met 5 dagen verminderd)
½-prestaties = 2,5 dagen werken in één week in halve of volle dagen (de arbeidsprestatie wordt per
week met de helft verminderd)
De aanvraag gebeurt via de dienst Personeel. De toekenning gebeurt op advies van het diensthoofd.
7.3. Feestdagen
Op kerstavond en oudejaarsavond eindigt de servicetijd om 12 uur.
7.4. Presteren van overuren
De diensthoofden kunnen hun personeelsleden bij wijze van uitzondering vragen extra uren te presteren.
Overuren zijn prestaties die gepresteerd worden buiten de gewone werking van de dienst, m.a.w. uren die
buiten de dienstroosters van de dienst vallen. Personeelsleden presteren geen overuren op eigen initiatief.
7.5. Studiedagen en vorming
De vorming wordt steeds vooraf gemotiveerd aangevraagd met een vormingsformulier.
Op het vormingsformulier worden per specifieke vorming de afspraken voor terugbetaling van de
vormings- en verplaatsingskosten vastgelegd. De afspraken rond recuperatie van de vormingstijd en
verplaatsingstijd worden per vorming op het vormingsformulier vastgelegd.
De bepalingen van de rechtspositieregeling zijn van toepassing.
7.6. Controle
Het diensthoofd is volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale
beschikbaarheid van zijn dienst.
Het diensthoofd draagt bovendien de volle verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van de
werktijdregeling en de registratie in de dienst. Het rapporteert daaromtrent periodiek aan de dienst
Personeel.
Om het systeem van de werktijdregeling goed te laten functioneren, moet elk personeelslid het loyaal
toepassen. Tegenover elk misbruik dient dan ook streng te worden opgetreden, inzonderheid bij
herhaling.
:
Het herhaaldelijk niet correct registreren bij aankomst en/of vertrek wordt vermeld in het individueel
evaluatiedossier. Hetzelfde geldt voor het niet-respecteren van de stamtijden of vaste arbeidstijd
of permanent een tekort vertonen (dit is gedurende een periode van minstens 3 maanden meer een
negatief dan een positief saldo vertonen).
Het personeelslid dat zonder ziekte- of ander verlof, vakantie of dienstvrijstelling te hebben gekregen
afwezig is, komt van rechtswege op non-activiteit zonder salaris te staan (tenzij ingeval van
overmacht). Daarnaast kan een tuchtstraf of een administratieve maatregel worden opgelegd.
Het registreren voor andere personeelsleden en het klaarblijkelijk bewust herhaaldelijk niet-prikken
tijdens de middagpauze worden als een zware fout beschouwd. Naast een vermelding in het
individueel evaluatiedossier door middel van persoonlijke nota's en het toepassen van
tuchtstraffen geven ze aanleiding tot het opleggen van een vaste werktijdregeling.
7.7. Het registratiesysteem
7.7.1. Afwezigheidsaanvragen
Personeelsleden die werken in de variabele of specifieke werktijdregeling en die over een PC beschikken
kunnen afwezigheden aanvragen via de tikklok.
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Arbeidsreglement OCMW Wingene (juli 2019)

Personeelsleden die niet over een PC beschikken en de personeelsleden die in een andere dan de variabele
werktijdregeling werken, dienen een afwezigheidaanvraag in via het voorziene formulier.
Voor de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in een specifieke werktijdregeling wordt de aangevraagde
afwezigheid ingevuld op het rooster.
7.7.2. Regularisaties
Personeelsleden van wie het registratiesysteem onjuiste gegevens weergeeft omwille van ontbrekende
gegevens kunnen hiervoor een regularisatie-aanvraag indienen.
Personeelsleden die over een PC beschikken, kunnen dit zelf. De overige personeelsleden gebruiken
daarvoor het voorziene regularisatieformulier.
7.7.3. Bijzondere prestaties
Personeelsleden die bijzondere prestaties verrichten dienen steeds te registreren. Enkel op die locaties
waar géén registratieterminal aanwezig is, moet niet geregistreerd worden.
Om de toekenning van de uren en toeslagen van de bijzondere prestaties te bekomen moet een formulier
ingediend worden. De prestaties moeten steeds gemotiveerd én goedgekeurd zijn
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BIJLAGE 3: INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK EN SYNDICALE DELEGATIES
Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW):
Elke werkgever moet een Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) of
kortweg preventiedienst genoemd, aanstellen. De persoon belast met deze dienst is de
preventieadviseur.
De preventieadviseur heeft een adviserende bevoegdheid met betrekking tot Welzijn op het werk. De
term Welzijn omvat onder meer veiligheid, psychosociaal welzijn, ergonomie, arbeidshygiëne,
arbeidsgezondheid.
Deze adviserende functie richt zich tot zowel werkgever als werknemers.
Binnen Gemeente en OCMW Wingene werd gekozen voor een interne preventiedienst bestaande uit
drie personen:
 Luc Allaert, diensthoofd IDPBW
o Loods Rozendalestraat (z/n),
o 0475/47.87.77,
o luc.allaert@wingene.be
 Daan Verschelde, adjunct-preventieadviseur
 Joeri Deloof, adjunct-preventieadviseur
Wanneer een personeelslid een gevaarlijke toestand vaststelt, dient hij dit zo vlug mogelijk te melden
aan zijn leidinggevende. Deze persoon is ermee belast onmiddellijk maatregelen te nemen of dit verder
door te geven aan de preventieadviseur. Eventueel kan u ook zelf de preventieadviseur aanspreken.

De leden van de syndicale delegaties worden hierna vermeld:
ACV – Openbare Diensten: secretariaat – President Kennedypark 16D, 8500 Kortrijk
Afgevaardigden: Secretaris de heer Joris Vanraes
ACOD: secretariaat - Sint Amandstraat 112 , 8800 Roeselare
Afgevaardigden: Verantwoordelijke leider Mathieu Godefroidt, vast gemachtigd techniekers Nancy
Rombaux en Kristof Dupon
VSOA: secretariaat – Hortensialaan 4, 8310 Assebroek
Afgevaardigden: Provinciaal secretaris Mevrouw Ingrid Daveloose
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BIJLAGE 4: ALGEMENE INLICHTINGEN
Kinderbijslagfonds :
RZSPPO
Jozef II straat 47
1000 Brussel
Aansluitingsnummer : 5371 00 11
Verzekering arbeidsongevallen :
Ethias
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
Polisnummer :6.051.048

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW):
Groep IDEWE vzw
Hof ter Weze 1
8800 Roeselare
051/27 29 29
www.idewe.be
arbeidsgeneesheer: Dr. Ingrid Maes
051/27 29 29
roeselare@idewe.be
Interne vertrouwenspersonen

Katelijne Vanparys,
Oude Bruggestraat 13,
051/65.00.76
katelijne.vanparys@wingene.be
Luc Allaert,
Loods Rozendalestraat (z/n),
0475/47.87.77,
luc.allaert@wingene.be

preventieadviseur in de psychosociale aspecten: team psychosociaal
-

051/27 29 29
roeselare@idewe.be
psychosociale. roeselare@idewe.be

preventieadviseur in de psychosociale aspecten: team psychosociaal
Administratieve gezondheidsdienst (arbeidsongevallen en pensioencommissie)
MEDEX
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
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Sociale Inspectie
Oude Gentweg 75c
8000 BRUGGE
Tel.: 050/44.59.60
Toezicht op de Sociale Wetten
Directie Brugge
FAC Kamgebouw
Koning Albert I - laan 1/5 bus 4
8200 Brugge
Tel. : 050/44.20.30
Fax : 050/44.20.39
E-mail : tsw.brugge@werk.belgie.be
Toezicht welzijn op het werk
Directie West-Vlaanderen
FAC Kamgebouw
Koning Albert I - laan 1/5 bus 5
8200 Brugge
Tel. : 050/44.20.20
Fax : 050/44.20.29
E-mail : west-vlaanderen@werk.belgie.be
Sociale dienst
Het bestuur is aangesloten bij de gemeenschappelijke sociale dienst van DIBISS,
Jozef II-straat 47, 1000 Brussel
https://www.dibiss.fgov.be/nl/gsd/gemeenschappelijke-sociale-dienst
Contactpersoon voor West-Vlaanderen:
Mevrouw Martine De Clercq, maatschappelijk assistent
GSM: 0473/63 72 74
martine.declercq@dibiss.fgov.be
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BIJLAGE 5 – GEDRAGSCODE AANGAANDE HET GEBRUIK VAN DE
TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR
Artikel 1
§1. Om de communicatie in het bestuur en met derden te optimaliseren en om de productiviteit en de
kwaliteit van de arbeid te verbeteren stelt het bestuur in het kader van tewerkstelling, bepaalde
communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, GSM en telefoon ter beschikking.
§2. Elke medewerker kan een voorstel tot terbeschikkingstelling van één of meerdere
communicatiemiddelen richten aan het management team. Hierover is overleg aangewezen met het
diensthoofd van de medewerker(s) in kwestie en is men verplicht advies in te winnen bij de ICT-dienst
binnen de gemeente.
§3. Het management team neemt hierover zijn beslissing in functie van de noden en de werking van de
dienst, waarbinnen de medewerker(s) zijn tewerkgesteld
Artikel 2 - Gebruiksvoorwaarden voor elektronische communicatiemiddelen
§1. GSM, telefonie en/of andere elektronische communicatiemiddelen mogen, tijdens de arbeidstijd, in
principe enkel voor professionele doeleinden worden gebruikt.
De gebruiker is verantwoordelijk voor de apparatuur die hem ter beschikking gesteld wordt. Deze
apparatuur moet in goede toestand gehouden worden, mag niet onbeheerd achtergelaten worden en
de door het bestuur getroffen veiligheidsmaatregelen moeten gerespecteerd worden om diefstal en
beschadiging te voorkomen.
De gebruiker neemt alle voorzorgen om programma’s en gegevens intact te houden. Om onrechtmatige
toegang te vermijden sluit de gebruiker de werksessie degelijk af of activeert de schermbeveiliging van
de computer bij het verlaten van de werkplek.
Programma’s en bestanden verkregen via extern netwerk of verschaft op draagbare media moeten
gecontroleerd worden om na te gaan of ze virusvrij zijn
Wie geconfronteerd wordt met een virus, een verdacht elektronisch bericht of bestand; moet
onmiddellijk de werksessie onderbreken, zo mogelijk het bericht of bestand zelf verwijderen en in geval
daarmee problemen ontstaan, onverwijld contact opnemen met de ICT-dienst
Het e-mail adres dat het bestuur ter beschikking stelt mag enkel voor professionele doeleinden gebruikt
worden. Het feit dat het e-mail adres de persoonlijke naam bevat, betekent niet dat alle e-mail een
persoonlijk karakter krijgt. Het is altijd mogelijk dat een diensthoofd, of de ICT-dienst in het kader van
hun functie kennis moeten nemen van deze gegevens.
§2. Het bestuur, staat het gebruik van GSM, telefonie of andere elektronische communicatie-middelen
voor privédoeleinden echter uitzonderlijk toe, op voorwaarde dat dit enkel wordt gebruikt voor
hoogstdringende zaken, beperkt blijft tot een minimum en de goede werking van de dienst en het
bestuur niet schaadt.
§3. Ongeoorloofd, ongepast en/of veelvuldig gebruik van GSM, telefonie of andere elektronische
communicatiemiddelen kunnen gesanctioneerd worden volgens de bepalingen opgenomen in artikel 6.
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Artikel 3 - Gebruiksvoorwaarden voor de elektronische on-line-communicatiemiddelen
§1. De toegang tot het internet en de elektronische mail mag, in principe, enkel voor professionele
doeleinden worden gebruikt.
§2. Het bestuur staat uitzonderlijk het gebruik voor privé-doeleinden toe op voorwaarde dat dit gebruik
de goede werking en de belangen van het bestuur niet schaadt en mits aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan :
het personeelslid mag de toegang tot het internet voor privé-doeleinden enkel tijdens de pauzetijd
gebruiken.
§3. Het is het personeelslid bovendien ook verboden om :
 vertrouwelijke gegevens aangaande het bestuur, personeelsleden of derden te verspreiden;
 elektronische boodschappen te versturen die de waardigheid van anderen kunnen schaden of
waarvan de inhoud indruist tegen de goede zeden ;
 deel te nemen aan elektronische kettingbrieven die het informaticanetwerk van de
onderneming verstoren en ontregelen ;
 illegale websites te raadplegen ;
 in te tekenen op een pornografische site.

§4. De ICT-dienst kan aanvullend nadere bepalingen uitwerken rond gebruik van de ter beschikking
gestelde communicatiemiddelen. Deze bepalingen worden als bijlage bij dit arbeidsreglement
toegevoegd.
Artikel 4 - Controlemodaliteiten voor het gebruik van de communicatiemiddelen
§1. Het bestuur en de algemeen directeur behouden zich het recht voor om op elk ogenblik algemene
controles uit te voeren over het gebruik, per personeelslid, van de ICT-middelen indien één of meer van
de volgende doeleinden worden nagestreefd:
 het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de zeden of de
waardigheid van een andere persoon kunnen schaden.
Hiermee wordt meer bepaald bedoeld: het kraken van computers, het lekken van gegevens over
het personeelsbeheer, het raadplegen van pornografische of pedofiele sites of sites die
aanzetten tot discriminatie wegens ras, etnische afkomst, godsdienst, enz. De werkgever kan
daarom de toegang blokkeren tot sites waarvan hij de inhoud onwettig of beledigend acht.
 de bescherming van de belangen van het bestuur die een vertrouwelijk karakter hebben en het
tegengaan van praktijken die ermee in strijd zijn.
Hiermee wordt meer bepaald bedoeld: het verspreiden van bestanden, enz.
 de veiligheid en/ of de goede technische werking van de IT-netwerksystemen van het bestuur
(met inbegrip van de controle op de kosten die ermee gepaard gaan) alsook de fysieke
bescherming van de installaties van het bestuur.
Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: overbelasting of verspreiding van virussen, enz. Het
bestuur kan hiertoe software gebruiken die het verzenden van elektronische kettingmails
opspoort of die uitermate grote mails isoleert en/ of blokkeert.
 het te goeder trouw naleven van de beginselen en regels voor het gebruik van on-line
technologieën bepaald in deze afdeling.
 Het vermijden van buitensporig gebruik.
§2. Deze controles kunnen enkel uitgevoerd worden door de ICT-dienst.
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In het kader van deze controle worden enkel elektronische communicatiegegevens verzameld die
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn met betrekking tot het doel dat wordt nagestreefd
of een ander doel dat hiermee verenigbaar is.
Het betreft algemene informatie zoals gegevens over:
 de adressen van de geraadpleegde websites ;
 de duur en het ogenblik van de verbinding ;
 het aantal en het volume van de uitgaande elektronische mail per werkpost ;
 …
§3. Wanneer het bestuur tijdens een controle een onregelmatigheid vaststelt, zal het overgaan tot een
individualisering van de verzamelde gegevens teneinde de identiteit van het personeelslid te bepalen.
§4. De individualisering kan direct of indirect zijn naargelang het doel van de controle:
 indien het gaat om een onregelmatigheid, vastgesteld tijdens een controle die als doel heeft om
hetzij ongeoorloofde of lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede zeden te
voorkomen, hetzij de belangen van het bestuur te beschermen, hetzij de veiligheid en/ of de
goede werking van het netwerk van het bedrijf te garanderen, worden de verzamelde algemene
gegevens geïndividualiseerd zonder enige voorafgaande formaliteit of voorafgaand akkoord van
het personeelslid (= directe individualisering) ;
 indien de onregelmatigheid daarentegen wordt ontdekt tijdens een controle die wordt
uitgevoerd om na te gaan of de personeelsleden de geldende regels respecteren, dan kunnen
de gegevens pas geïndividualiseerd worden nadat de personeelsleden werden verwittigd (=
indirecte individualisering).
Het bestuur zal de personeelsleden immers voorafgaand informeren over het bestaan van een
onregelmatigheid en van de inwerkingstelling van de procedure tot individualisering van de
gegevens indien de onregelmatigheid een wederkerend karakter heeft (de zgn. alarmbelfase).
Alvorens te beslissen over een eventuele sanctie zal het geïdentificeerd personeelslid door het bestuur
worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek vermeldt het personeelslid, eventueel
bijgestaan door een vakbondsafgevaardigde, zijn bezwaren tegen de vooropgestelde maatregel
(sanctie) en geeft hij uitleg over zijn gebruik van de communicatiemiddelen die hij ter beschikking heeft.
Artikel 5 - Rechten van het personeelslid
§1. Het personeelslid heeft het recht kennis te nemen van elk gegeven hem betreffende dat zou worden
verzameld bij een dergelijke controle.
§2. Indien een gegeven niet correct blijkt te zijn, dan verbindt het bestuur zich ertoe de nodige
verbeteringen aan te brengen.
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Artikel 6 - Sancties
§1 Elke inbreuk van het personeelslid op deze richtlijnen kan als volgt worden gesanctioneerd :
 een aanmaning ;
 een geldboete;
 een ingebrekestelling;
 inbeslagneming van communicatiemiddel.
Het personeelslid dat een dergelijke sanctie wordt opgelegd, beschikt over een recht om zich in beroep
te laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde.
Algemeen gezien kan het niet-respecteren van de richtlijnen ook worden beschouwd als een dringende
reden die het ontslag van het personeelslid zonder opzegging of vergoeding rechtvaardigt,
onverminderd de soevereine beoordelingsmacht van de arbeidsrechtbanken.
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BIJLAGE 6 –PERSONEEL belast met EHBO
1. De personen binnen het bestuur belast met EHBO zijn:
 Alle redders
 Sportfunctionaris
 Sportpromotor
 Coördinator Vrijetijd
 Alle begeleidsters / begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang
 In de nominatieve lijst opgenomen medewerkers van de dienst Onderhoud en Ontvangsten
 In de nominatieve lijst opgenomen medewerkers van de dienst Werken in eigen beheer
 De in de nominatieve lijst opgenomen medewerkers van diverse diensten

2. de nominatieve lijst van de medewerkers belast met EHBO per gebouw
De personen belast met EHBO zijn:
 Gemeentehuis: Katelijne Vanparys, Katrien Maeseele, Koen Clinckemaillie
 Sociaal huis: Stefanie Mesure
 Recreatiebad De Alk: Sam Ledoux, Gunther Depuydt, Stijn Deboeuf, Nick Decaesstecker, Mireille
Vermeersch, Ilse Patteeuw
 Sportcentrum Wingene: Siska George, Gert Vandierendonck
 Sporthal ‘de Zwaluw’: Heidi De Cock enKarolien Degryse Feniks: Steffie Lucidarme
Loods Wingene : Luc Allaert, Marnix Cneut, Dirk Vancauwenberghe
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BIJLAGE 7 – DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET
PERSONEEL
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INLEIDING

Artikel 1 – Situering
Artikel 193 van het Decreet Lokaal Bestuur verplicht de gemeente- en OCMW-raad een
gedragscode vast te stellen voor de personeelsleden.
Hoewel we misschien denken dat integer handelen een karaktertrek is die je kan toetsen bij de
aanwerving, blijkt dat vooral de context en de organisatie zelf ervoor zorgen of iemand moreel
juiste beslissingen neemt.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheidsorganisatie om mensen veiligheid en
bescherming te bieden bij de risico's die ze lopen in de uitoefening van hun functie of ambt.
Die risico's hebben te maken met geld, macht, kennis(monopolie), geweld(monopolie),
afhankelijkheid, emotionele betrokkenheid, dubbele pet… Ze hebben allemaal gemeen dat
mandatarissen of ambtenaren misschien niet meer in volledige onafhankelijkheid (en dus in
het algemeen belang) een beslissing kunnen nemen. Ze opsporen, in kaart brengen en ermee
leren omgaan vormt de uitdaging van elke werkgever.
Iedere medewerker wordt geconfronteerd met lastige situaties waarbij hij rechten, belangen
en verwachtingen moet afwegen. Het is belangrijk dat een organisatie ondersteuning biedt om
daarmee om te gaan. Dat begint met ervoor te zorgen dat mensen op een laagdrempelige
manier en in vertrouwen lastige zaken kunnen melden en bespreken. Vervolgens moet de
organisatie hen laten oefenen in het omgaan met vaak voorkomende lastige kwesties.
Integer handelen is niet hetzelfde als de wet volgen. Een handeling of beslissing kan perfect
legaal zijn maar niet de meest zorgvuldige. De kernvraag is dus niet: mag het of mag het niet,
maar wel: is het goed om zo te handelen?
Integer handelen mikt op een hoger ambitieniveau. Zo bijvoorbeeld heeft een personeelslid
recht op goed werkgeverschap, ook al staat dit nergens in het Decreet Lokaal Bestuur. Het is
de plicht van een werkgever, en zeker van een overheid, om een goede werkgever te zijn
tegenover zijn personeelslid. Het personeelslid van zijn kant heeft de plicht om een zorgvuldige
handelende ambtenaar of civil servant te zijn. Ten slotte heeft ook de burger het recht om
goed bestuurd te worden. Hij mag van zijn lokale overheid transparante, redelijke en
onderbouwde beslissingen verwachten (cf. algemene beginselen behoorlijk bestuur).
Daarnaast is het belangrijk om een morele ondergrens vast te leggen in een deontologische
code. Dat is het absolute minimum dat iedere medewerker moet respecteren. Deze
deontologische code wordt gehandhaafd door in geval van overtreding een tucht- of
disciplinaire procedure op te starten.
De formele integratie van de gemeente en het OCMW vanaf 1 januari 2019 is een aanleiding
om de deontologische code opnieuw aan te scherpen. Deze deontologische code steunt verder
op de organisatiewaarden die recent (juni 2018) binnen het DiVA-traject (Dienstverlening
Vernieuwd Anders Werken) bottom-up werden geformuleerd.
Deze gedragscode bevat een aantal algemene richtlijnen die een houvast kunnen bieden. De
richtlijnen bieden evenwel geen pasklare oplossingen voor alle situaties waarmee de
personeelsleden geconfronteerd worden. Ze moeten als een middel ter ondersteuning gezien
worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontologische problemen en
dilemma’s. Tegelijk geven ze inhoud aan de ambtelijke integriteit en bevorderen ze dat
iedereen, zowel werklieden als administratieve personeelsleden, daar hetzelfde onder
verstaan. Tenslotte hebben ze mede tot doel het ethische en professionele gedrag te
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stimuleren en te normeren om zo bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de werking
van de organisatie.
Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om de naleving van deze
richtlijnen zo goed als mogelijk te stimuleren. Daarnaast sporen de personeelsleden elkaar aan
tot de actieve naleving van deze gedragscode.

Artikel 2 – Toepassingsgebied
Deze gedragscode is van toepassing op alle personeelsleden van de gemeente en het OCMW
van Wingene, ongeacht het dienstverband, het regime van tewerkstelling, de graad of de functie
(dus ook voor gelegenheidsmedewerkers). De lokale mandatarissen hebben een specifieke
gedragscode.
Artikel 3 – Inhoud
Deze gedragscode maakt duidelijk welke waarden belangrijk zijn voor onze organisatie. De
waarden bepalen onze gedragingen, onze manier van werken en hoe we met elkaar omgaan.
Onze rechtspositieregeling, richtlijnen en regels, ons arbeidsreglement en onze eigen
interpretatie ervan moeten deze gedragscode ondersteunen. Concreet betekent dit dat we
onze bestaande regels en afspraken en ons doen en laten permanent moeten toetsen en –
waar nodig – aanpassen aan onze gedragscode.
Onze gedragscode is gestoeld op vier gemeenschappelijke deontologische bouwstenen:
-

klantgerichtheid

-

loyauteit

-

integriteit

-

spreekrecht en spreekplicht

Midden 2018 werd binnen de schoot van het DiVA-traject (cfr. supra) vier nieuwe
organisatiewaarden vanuit de medewerkers geformuleerd. Deze organisatiewaarden worden
continu getoetst aan deze gemeenschappelijke deontologische bouwstenen. De vier
organisatiewaarden zijn:
-

zorg

-

open

-

raak

-

ondernemend

In wat volgt, worden deze vier bouwstenen verder verduidelijkt. We zijn ervan overtuigd dat
alle personeelsleden inzien dat goede dienstverlening enkel mogelijk is als we inderdaad met
zijn allen van deze kernwaarden doordrongen zijn.
Daarnaast acht het gemeente- en OCMW-bestuur de wettelijkheid (= altijd handelen in
overeenstemming met richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, reglementen en verordeningen
die van toepassing zijn op het grondgebied), de grondwettelijke rechten en vrijheden en de
menselijke waardigheid fundamenteel.
Geregeld kunnen er spanningen zijn tussen deze bouwstenen en waarden onderling. Het is de
bedoeling dat de personeelsleden zelf zoveel mogelijk uitmaken hoe ze reageren in concrete
situaties. Het gemeente- en OCMW-bestuur engageert er zich evenwel toe om te helpen bij
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het maken van moeilijke keuzes. De directe leidinggevende vormt hierbij het eerste
aanspreekpunt.
Tot slot wijzen we erop dat wanneer er problemen of onduidelijkheden zijn, de
personeelsleden zich kunnen richten tot hun respectievelijke leidinggevenden, de
personeelsdienst, de vertegenwoordigers van de syndicale organisaties en het
managementteam.
Elke verwijzing naar een persoon is genderneutraal en wordt omschreven als ‘hij’.
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KLANTGERICHTHEID

Artikel 4 – Onze visie
De burger verwacht als ‘klant’ van het gemeente- en OCMW-bestuur een klantvriendelijke en
professionele dienstverlening. We staan ten dienste van alle burgers, bedrijven en bezoekers
zonder onderscheid en hebben oog voor hun wensen en behoeften en handelen hiernaar. We
anticiperen op de snel veranderende behoeften en staan garant voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening.

Artikel 5 – Contact met de klant
We behandelen elke klant gelijkwaardig en verzekeren een discrete behandeling van zijn
vraag; we nemen dan ook elke hulpvraag ernstig. We behandelen de klant steeds vriendelijk
en met respect en zoeken actief naar een oplossing voor eventuele problemen of antwoorden
op zijn vraag, voor zover dit past binnen de mogelijkheden van de dienst. We leven ons
maximaal in in de positie van de klant. Een burger is een klant en klanten laat je niet wachten.
Soms moeten we ook eens een gefundeerde ‘neen’ zeggen. We lichten dit ‘neen’ toe en leggen
uit waarom.
Wij onthouden ons van een kwetsende, denigrerende of aanstootgevende houding, kledij en
taalgebruik. We spreken mensen aan zoals we zelf willen aangesproken voelen.
We geven heldere en volledige informatie, gebruiken duidelijke en correcte taal en verzorgen
het professioneel imago van het gemeente- en OCMW-bestuur door bekwaamheid en initiatief
te tonen. Wij zijn behulpzaam bij administratieve formaliteiten. Indien er geen oplossing
voorhanden is, verwijzen wij de klant zo nodig door naar de bevoegde dienst. Vergeet ook niet
dat collega’s en interne diensten klanten zijn! Tijdig de nodige informatie doorgeven en
afspraken nakomen is belangrijk.
In elke correspondentie met klanten vermelden we onze naam, functie en contactgegevens.
In onze contacten met de klant, hanteren we de waarden open en ondernemend.
Voorbeelden
Een cliënt klaagt erover dat hij niets begrijpt van een document.
Wij kunnen het document in begrijpelijke taal proberen uitleggen, eventueel in een persoonlijk
gesprek na afspraak.
Een cliënt maakt er een personeelslid attent op dat er toch wel altijd lange wachtrijen staan
aan het loket.
Dit personeelslid dient hieraan tegemoet te komen zonder het bestuur in een slecht daglicht te
plaatsen. Het kan bijvoorbeeld meedelen dat hij dit ook opmerkt en dat deze problematiek zal
aangekaart worden bij de direct leidinggevende.
Een klant aan het loket begint te roepen en te schelden.
We behandelen klanten steeds correct, beleefd en met respect. Misschien heeft de klant wel een
reden om boos te zijn, al is dat niet noodzakelijk jouw schuld of de schuld van de organisatie.
Mensen zijn zelden over één ding mistevreden, en meestal is een eerder banale tegenslag de
spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Zelf rustig blijven is dus de boodschap.
We proberen best te achterhalen wat de klant precies dwars zit. Afhankelijk hiervan kunnen we
nagaan of de situatie verholpen kan worden. Indien deze aanpak niet helpt, zetten we het
gesprek stop en vragen we de klant om later terug te komen.
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In de gedragscode staat dat we steeds tijdens de arbeidstijd beschikbaar en aanspreekbaar zijn
voor diegenen die op ons of onze dienst beroep wensen te doen. Ook buiten de arbeidstijd word
ik regelmatig aangesproken door klanten. Hoe dien ik daarmee om te gaan?
Je blijft vriendelijk en beleefd, je kunt het gesprek kort houden en vragen of ze bv. tijdens de
openingsuren contact met je kunnen opnemen.
Een burger is al 3 keer telefonisch doorgeschakeld en heeft nog steeds geen antwoord
gekregen op zijn vraag.
De collega, die de telefoon doorgeschakeld krijgt, weet het antwoord ook niet, maar merkt wel
dat de burger ontevreden is over de manier waarop hij telkens doorgeschakeld wordt. De
collega noteert het nummer van de beller en zegt hem dezelfde dag nog terug te bellen met het
juiste antwoord, naar waar hij onmiddellijk op zoek gaat en dezelfde dag effectief nog
terugbelt.
Specifiek voor maatschappelijk werkers
Als maatschappelijk werker hebben we vaak persoonlijk contact met een hulpvrager. Deze
hulpvrager verhoudt zich tot de maatschappelijk werker in een vertrouwensrelatie. We letten
er echter steeds op dat onze relatie op professionele grondslag berust waarbij een
basishouding van openheid en respect essentieel is. We zoeken naar een gepast evenwicht
tussen afstand en nabijheid waarbij we rekening houden met de grenzen die de hulpvrager
aangeeft en de grenzen die de maatschappelijk werker heeft vanuit het OCMW.
We verwerken enkel de voor de hulp- en dienstverlening relevante gegevens op een
systematische wijze en trachten hier steeds de juistheid en de waarde van de informatie die
we krijgen, goed in te schatten en ze niet steeds automatisch opnemen in het dossier.
We houden er altijd rekening mee dat de hulpvrager recht heeft om te weten wat er over hem
wordt genoteerd en recht heeft op toegang en informatie tot alle gegevens in zijn dossiers. De
hulpvrager mag echter geen gegevens over anderen (‘derden’) te weten komen. Dit behoort
tot de privacy van deze derden. Er zijn uitzonderingen mogelijk (door bv. selectief informatie
mee te delen) indien dat van belang is voor de hulpvrager. We bespreken dit alleszins steeds
met onze direct leidinggevende. In sommige gevallen werden gegevens uitdrukkelijk als
vertrouwelijk bestempeld, deze dienen te worden uitgesloten van inzage.
Als maatschappelijk werker hebben we recht op persoonlijke notities en reflecties die we voor
onszelf bewaren. Deze follow-up is een instrument bij het uitoefenen van zijn beroep en het
vrij reflecteren over het hulpverleningsverloop en maakt deel uit van zijn autonoom
hulpverlenend handelen. Tenslotte dient er nauwgezet over gewaakt te worden dat enkel
bevoegde personen toegang hebben tot het dossier.
Indien we als maatschappelijk werker om persoonlijke redenen een dossier van een hulpvrager
niet professioneel en sereen kan verwerken, geven we dit onmiddellijk door onze direct
leidinggevende en geven aan waarom we dit dossier weigeren.
Artikel 6 – Professionaliteit
We zijn verantwoordelijk voor de taken die ons zijn toegewezen en voelen ons persoonlijk
betrokken bij de dienstverlening waarvoor we zorg dragen. We doen dit op een deskundige,
kwaliteitsvolle, efficiënte (“de dingen juist doen”) en effectieve (“de juiste dingen doen”)
manier en met respect voor de gemaakte afspraken.
We gaan ervoor en werken samen voor hetzelfde einddoel. Ervoor gaan, dat is ook correct en
nauwkeurig werken, met aandacht en betrokkenheid. Alsof het voor jezelf is. We voelen ons
medeverantwoordelijk voor de resultaten. Je zet je in om het beste resultaat te halen. Doe je
job met enthousiasme, gedrevenheid en wees trots op je werk! Onze burger-klant en onze
eigen collega’s verdienen immers de beste service!
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We behandelen vragen, meldingen en klachten als waardevolle informatie en aanzien ze als
elementen die onze dienstverlening kunnen verbeteren en ons persoonlijk kunnen doen
groeien. We reageren hier snel en gepast op. Klachten nemen we correct op. We letten er wel
op dat we enkel het standpunt van de gemeente of het OCMW geven en spaarzaam zijn met
onze eigen appreciatie.
Een professionele houding sluit aan bij de waarden ondernemend en raak.

Voorbeelden
Een collega van een andere dienst komt regelmatig dossiers inkijken en klaagt erover dat deze
niet meer up-to-date zijn.
Zeggen tegen de collega dat hij maar geduld moet hebben is geen goede oplossing. De
personeelsleden hebben recht op duidelijkheid, zeker indien de dossiers van groot belang zijn
voor de werking van andere diensten binnen het bestuur. Eventueel kan de leidinggevende
ingeschakeld worden wanneer dit probleem zich regelmatig voordoet. Is de prioriteit minder
groot of zijn er op de dienst dossiers met een grotere prioriteit, kan de oplossing erin bestaan
met de collega af te spreken dat hij zal verwittigd worden wanneer de dossiers bijgewerkt zijn.
Dit dient dan wel binnen een redelijk te voorziene termijn te zijn.
Voor de permanentie van de avonddienst raken de medewerkers zelf wel tot een consensus,
maar de voorgestelde oplossing is negatief voor de burgers.
De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de organisatie van de dienstverlening.
Inspraak van de medewerkers is essentieel, maar de klantgerichte dienstverlening dient
centraal te blijven staan. Dit impliceert dat minder populaire beslissingen soms moeten worden
genomen in het belang van de dienstverlening.
Een klant vraagt zonder bijkomende informatie te verschaffen één specifiek document aan. Uit
ervaring weten we dat de kans groot is dat dezelfde klant later dient terug te keren. Het
document maakt immers deel uit van een welbepaalde procedure die meerdere verschillende
documenten vereist.
De professionaliteit vereist om de klant te polsen naar de reden van zijn vraag. Op deze manier
kunnen we achterhalen of hij eventueel nog andere formulieren naar de toekomst toe nodig
heeft. Het is dan raadzaam deze documenten nu al mee te geven. Hierdoor moet de klant niet
opnieuw langskomen.
Artikel 7 – Efficiëntie en effectiviteit
We realiseren de opdrachten binnen de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen,
binnen de gemaakte afspraken, procedures en het reglementair kader. Wij handelen dossiers
efficiënt en binnen de opgelegde termijn af.
We helpen actief mee om administratieve handelingen eenvoudiger te maken. We doen
voorstellen ter verbetering van de werking van de dienst en de organisatie. We durven de
huidige werking ook in vraag te stellen.
Indien het afhandelen van een vraag of een dossier niet gebonden is aan termijnen, moeten
wij een termijn als richtlijn nemen die wij zelf als een goede dienstverlening zouden ervaren.
Het is onaanvaardbaar dat een burger of instantie geen antwoord krijgt.
Om een goede opvolging van de vragen van de klant te garanderen, is het noodzakelijk de
precieze behoefte te detecteren en de gemaakte afspraken en beloftes na te komen.
We begrijpen en kennen de structuren van de organisatie zo goed dat we er op een adequate
manier op kunnen inspelen. Zo brengen we klanten snel, correct en direct in contact met de
juiste dienst of persoon.
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Eigen fouten dekken we niet toe, maar we leren er uit. Onze leidinggevenden waarderen het
als personeelsleden zo met fouten omgaan.
Conflicten binnen het team maken we bespreekbaar; we dragen bij tot een oplossing.
Efficiënt en effectief handelen betekent dat we de waarden ondernemend en raak uitdragen.
Voorbeelden
Ik heb een fout gemaakt en durf het niet te zeggen tegen mijn directe leidinggevende. Wat kan
ik best doen, verzwijgen of naar hem toestappen?
Je hoeft geen schrik te hebben om naar je leidinggevende te stappen. Iedereen maakt wel eens
fouten. Jouw directe leidinggevende staat ervoor open en gaat er op een constructieve manier
mee om. Hij zal geen beschuldigende vinger in de lucht steken. In het gesprek zal hij ingaan op
wat de oorzaak ervan was en samen met jou bekijken hoe dergelijke fouten in de toekomst best
vermeden kunnen worden. Uiteindelijk wil je hieruit leren en dezelfde fout niet meer maken in
de toekomst.
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LOYAUTEIT

Artikel 8 – Onze visie
De personeelsleden oefenen hun functie op een loyale en correcte wijze uit. Wij stellen ons
steeds op in functie van het algemeen belang van de gemeente en het OCMW en werken er
actief en constructief aan mee opdat de organisatie zo goed mogelijk naar buiten overkomt.
Wij voeren onze opdrachten plichtsgetrouw, eerlijk en zorgvuldig uit, met respect voor wet- en
regelgeving. Wij voeren geen opdrachten uit die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen
de mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen.
We handelen met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de organisatie en zijn
bereid om collega’s te helpen doelen te bereiken. Organisatienoden zijn een prioriteit
tegenover het nastreven van eigen professionele interesses. We zijn er om het algemeen
belang van de burgers te behartigen.
We beseffen ten volle dat we het visitekaartje van de organisatie zijn en gedragen ons er ook
naar!
Loyauteit vraagt in het bijzonder een toepassing van de waarden zorg en open.

Artikel 9 – Ten opzichte van het beleid
We werken constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding en de uitvoering
van het beleid.
Wij nemen actief deel aan teamwerk en formuleren adviezen, opties en voorstellen op basis
van een precieze en praktische voorstelling van de feiten.
Wij besteden bij alles wat we ondernemen, ook aandacht voor de financiële kant door na te
gaan of er geen onnodige kosten worden gemaakt en of er niet kan bespaard worden door het
anders te doen.
Eenmaal de beleidsbeslissing is genomen, voeren we deze loyaal en met de nodige
verantwoordelijkheidszin uit, ook al zijn we niet altijd akkoord met de genomen beslissingen.
Eénmaal genomen, scharen we ons erachter.
Voorbeelden
Een mandataris vraagt om een bepaald dossier prioriteit te verlenen.
Dergelijke tussenkomsten kunnen een ongelijke behandeling van burgers impliceren, en
daarom zijn ze verboden. We verwittigen in dit geval onze direct leidinggevende.
In een beleidsnota wordt de inbreng van de personeelsleden geminimaliseerd en vervangen
door de persoonlijke voorkeur van de mandataris.
Het is in het kader van de beleidsvoorbereiding onze taak om vanuit onze expertise een
objectief advies te formuleren, ook al is deze afwijkend van de mening van de bevoegde
mandataris. Wordt de beslissing anders genomen, moet deze loyaal uitgevoerd worden.
Artikel 10 – T.o.v. collega’s
We streven naar een vlotte samenwerking waarbij het belang van de organisatie centraal
staat. In samenwerking met collega’s binnen en buiten de eigen dienst en in wederzijds
vertrouwen werken wij in een open dialoog en een opbouwende sfeer naar resultaten toe. Wij
nemen initiatief en verantwoordelijkheid, komen afspraken na en benaderen onze taken
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oprecht. Wij stellen de collega’s en direct leidinggevende op de hoogte van alles wat belangrijk
is voor de taken waar we samen aan werken en maken eventuele problemen bespreekbaar.
Samenwerken betekent ook vertrouwen hebben in elkaar en in elkaars capaciteiten, één team
vormen waarin iedereen zich verbonden en betrokken voelt ten voordele van de organisatie.
Dit vraagt ook om collega’s te laten meedenken, initiatief te laten nemen en voorstellen te
doen.
Voorbeelden
De personeelsleden merken dat een collega een burger bijzonder klantonvriendelijk behandelt.
Eerst dient de collega aangesproken te worden over zijn gedrag en gemotiveerd te worden de
zaken anders te benaderen. Lukt dit niet of onvoldoende, dan wordt dit best gemeld aan de
direct leidinggevende.
Ik ben al een tijdje ontevreden over hoe het bij ons op de afdeling gaat en een leverancier
maakte een opmerking, waardoor ik bijna tegen hem mijn hart wilde luchten. Kan ik dit doen?
Die verleiding kan groot zijn, maar nee: dat kan niet, want het verzwakt de positie van je
leidinggevende en van je afdeling als geheel. Hoe lastig het misschien ook is: bespreek je
onvrede over het werk altijd binnen de organisatie met collega’s of leidinggevenden.
Artikel 11 – T.o.v. medewerkers
De direct leidinggevenden zijn aanspreekbaar voor en loyaal tegenover de medewerkers en
stellen alles in het werk om een goede werksfeer te creëren. Ze schakelen de juiste
medewerker in op de juiste plaats zodat de capaciteiten van iedereen optimaal benut kunnen
worden.
Zij communiceren open en duidelijk met de medewerkers over dienstaangelegenheden en wat
zij van hen verwachten en luisteren naar hun kritiek. Zij stellen hen met de nodige middelen in
staat om de doelstellingen te bereiken en zorgen ervoor dat ze een eerlijke evaluatie krijgen.
We streven naar een open communicatie tussen leidinggevende en medewerker. Dit betekent
ook dat de direct leidinggevende zorgt voor oprechte feedback, zowel positief als negatief.
Voorbeeld
In het kader van een systeem van glijdende uren dient er permanentie te zijn tijdens de
servicetijden. De medewerkers zelf raken wel tot een consensus maar de voorgestelde
oplossing is negatief voor de burgers.
De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor de organisatie van de dienstverlening.
Inspraak van de medewerkers is essentieel, maar de klantgerichte dienstverlening dient
centraal te blijven staan. Dit impliceert dat minder populaire beslissingen soms moeten worden
genomen in het belang van de dienstverlening.
Artikel 12 – T.o.v. de direct leidinggevende
We steunen de direct leidinggevende in zijn/haar beslissingen en helpen hem om deze zo snel,
efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren.
In de samenwerking met de direct leidinggevende staat openheid en loyauteit centraal.
Meningsverschillen dienen zo snel mogelijk eerlijk en open besproken te worden.
Voorbeeld
De direct leidinggevende neemt voor zijn medewerkers een aantal onbegrijpelijke beslissingen.
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Deze beslissingen moeten gerespecteerd en de opdrachten moeten uitgevoerd worden. In
overleg met de direct leidinggevende kunnen de bezwaren medegedeeld worden maar de
eindbeslissing blijft bij hem liggen. Indien een beslissing indruist tegen bestaande regelgeving
dienen we dit te melden aan de direct leidinggevende van hun leidinggevende.
Artikel 13 – Gebruik van arbeidstijd
Tijdens de diensturen wijden we ons volledig aan onze taken en voelen we ons betrokken. Wij
maken geen ongeoorloofd gebruik van de werktijd. Wij nemen het werk spontaan op, voeren
het vlot uit en zijn bereid om een extra inspanning te leveren als het werk daarom vraagt. Wij
aanvaarden binnen de wettelijke en reglementaire perken veranderingen binnen de opdracht,
werkomstandigheden en doelstellingen.

Artikel 14 – Gebruik van materialen van de gemeente en het OCMW
Het gebruik van materialen van de organisatie voor privé-doeleinden is in principe niet
toegestaan.
Apparaten, gereedschap, producten, kantoorartikelen en andere verbruiksgoederen mogen
enkel aangewend worden in het kader van de beroepsuitoefening. Op deze regel zijn geen
uitzonderingen mogelijk.
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INTEGRITEIT

Artikel 15 – Onze visie
Alle personeelsleden moeten zowel in hun relatie met het bestuur als in de contacten met de
burger en collega’s correct, betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Wij oefenen onze functie
zonder vooringenomenheid en zonder enige discriminatie uit. Burgers, klanten en leveranciers
moeten erop kunnen rekenen dat zij in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat het
algemeen belang van de gemeente en het OCMW voorop staat. Alle schijn van partijdigheid,
afhankelijkheid en willekeur dient vermeden te worden, zowel binnen als buiten de
werkomgeving. De burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in het gemeente- en OCMWbestuur en zijn personeelsleden. Ons handelen moet in overeenstemming zijn met de
organisatiewaarden.
Ook buiten ons werk gedragen we ons op een waardige manier.
Integer handelen sluit aan bij de waarden zorg en open.

Artikel 16 – Non-discriminatie, objectiviteit en neutraliteit
Om de burgers en klanten in gelijke gevallen op eenzelfde manier te behandelen, blijven we in
alle omstandigheden objectief en oefenen we onze functie op een neutrale wijze uit. Iedere
vorm van discriminatie is hierbij verboden.
Wij eerbiedigen ieders waardigheid, gevoelens en overtuiging.
Wij onthouden ons, ook onder elkaar, van elke vorm van discriminatie op grond van geslacht,
seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit, politieke of
religieuze overtuiging, sociale, lichamelijke of geestelijke handicap.
Wij doen of zeggen niets dat als een inbreuk op iemands waardigheid kan worden beschouwd
of deze in het gedrang kan brengen.
Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging of politieke
partij mogen geen weerslag uitoefenen op de objectiviteit waarmee we onze taak uitoefenen.
Wij voeren tijdens de diensturen geen politieke, ideologische, religieuze of filosofische
propaganda.

Artikel 17 – Belangeloosheid
Van ons bestuur ontvangen we loon voor de uitoefening van onze functie. Het is verboden om
daarnaast een gift of ander voordeel te vragen. In principe mag je zelfs geen giften in
ontvangst nemen voor je geleverd werk.
Als het dan toch eens voorkomt, breng dan je leidinggevende altijd op de hoogte van de
geschenken, die je ontvangt of van uitnodigingen voor etentjes, sport- en andere
evenementen. Je leidinggevende gaat na of hetgeen invloed heeft op de toekomstige
werkrelaties of kan leiden tot voorkeursbehandeling of de schijn ervan kan opwekken.
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Indien nodig zal je leidinggevende een principiële vraag stellen aan het college. In de meeste
gevallen zal hij naar een praktische oplossing zoeken. Zo kan een doos pralines bijvoorbeeld bij
de koffie gezet worden, zodat iedereen er kan van genieten. Een ticket voor een leuke
theatervoorstelling kan bijvoorbeeld verloot worden onder de collega’s.
Dit artikel dient met extra aandacht opgevolgd te worden door de personeelsleden van
aankoop- of vergunningverlenende diensten en de diensten actief inzake de gunning van en
toezicht op de uitvoering van overheidsopdrachten.
Voorbeelden
Een firma die regelmatig opdrachten uitvoert voor het gemeentebestuur nodigt een aantal
mensen uit voor een boottocht.
We moeten een aantal afwegingen doen. Gaat het om pure vriendelijkheid of staat er
binnenkort een nieuwe opdracht op til en probeert men zich in de gunst te werken? We mogen
ons niet laten beïnvloeden. In dat laatste geval moet de uitnodiging geweigerd worden.
Betreft het een terugblik op een geslaagd project en de materiële waarde vormt slechts een
fractie van de opdracht, dan kunnen we hierop ingaan, op voorwaarde uiteraard dat dit niet
ten koste van de normale dienstverlening gaat.
Naar aanleiding van de geboorte van een kind krijgt een personeelslid een doosje pralines of
een andere kleine attentie aangeboden door een bedrijf dat werkzaamheden in opdracht van
de gemeente of OCMW uitvoert.
Er is geen bezwaar tegen het aanvaarden van een kleine attentie als bedankje. We melden dit
wel aan de direct leidinggevende.
Naar aanleiding van de geboorte van een kind krijgt een personeelslid een dure kinderfiets
aangeboden door een bedrijf dat werkzaamheden in opdracht van de gemeente of OCMW
uitvoert.
Dit geschenk mag niet worden aanvaard en dient teruggestuurd te worden naar de afzender.

Artikel 18 – Belangenconflict
We dienen neutraal te handelen wanneer de belangen van de gemeente of het OCMW in
conflict dreigen te komen met hun persoonlijke belangen. Privé-belangen die de objectiviteit
van de uitoefening van de taken kunnen beïnvloeden dienen dan ook te worden vermeden.
Indien wij dossiers ter behandeling ontvangen waarin we zelf, vrienden, familieleden,
bedrijven of organisaties waarin we zelf, vrienden of familieleden actief zijn, melden we dat
onmiddellijk aan de direct leidinggevende. Deze duidt een collega aan ter behartiging van het
dossier. Hetzelfde geldt wanneer we in de loop van het dossier persoonlijk betrokken raken.

Artikel 19 – Nevenwerkzaamheden
Als nevenwerkzaamheid worden alle betaalde of onbetaalde activiteiten verstaan, die de
personeelsleden op min of meer regelmatige basis buiten hun diensturen voor zichzelf of voor
derden verrichten. Voor bezoldigde nevenwerkzaamheden geldt een meldingsplicht aan de
algemeen directeur.
Je mag gerust een nevenberoep hebben, maar dit mag niet ten koste gaan van je functie.
Nevenactiviteiten moeten wettelijk in orde zijn en mogen nooit tijdens de werkuren of op de
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werkplaats (uitgezonderd de redders van de Alk die op zelfstandige basis zwemlessen geven
binnen de zwemacademie) uitgevoerd worden.
Het is evenmin toegelaten om materiaal van het gemeentebestuur te gebruiken voor
nevenactiviteiten of privédoeleinden. Anderzijds mag je ook niet meewerken aan een opdracht
in het kader van je functie, waarvoor je zelf rechtstreeks of onrechtstreeks op privé-vlak
belanghebbende partij bent. Dit om belangenvermenging, of zelfs de schijn ervan, te
vermijden en de objectiviteit van je werk te garanderen.
Wanneer je een zelfstandige nevenactiviteit uitoefent of wanneer de uitoefening van je taken
of de onafhankelijkheid in het gedrang komt, bespreek je het met je leidinggevende of met de
dienst personeel!
Voorbeelden
Moeten personeelsleden die actief zijn in het bestuur van een vrijetijdsclub toelating vragen
aan de algemeen directeur?
Indien zij dit doen in de hoedanigheid van vrijwilliger is er geen probleem. Betreft het een
bezoldigd mandaat, dan dient er een melding te gebeuren.
Een maatschappelijk werker is na zijn uren financieel consulent.
Het betreft hier een bezoldigde nevenwerkzaamheid. Hij zal dit moeten melden aan de
algemeen directeur.

Artikel 20 – Waardigheid
De personeelsleden mogen zelf of door een tussenpersoon geen activiteiten uitoefenen die de
ambtsplichten in de weg kunnen staan of met de waardigheid van het ambt in strijd zijn.
Ook buiten de uitoefening van het ambt worden wij meestal geassocieerd met het gemeenteof OCMW-bestuur. Daarom moeten we elke handelswijze vermijden die het vertrouwen van
de burgers of het bestuur in de dienstverlening kan aantasten.

Artikel 21 – Optreden tegen ongeoorloofd gedrag
De personeelsleden moeten reageren wanneer er iets gebeurt binnen de organisatie dat in
strijd is met de richtlijnen zoals opgenomen in deze gedragscode (zie ook spreekplicht).
Eveneens bestrijden wij fraude en corruptie met alle mogelijke middelen en zijn wij alert als er
mogelijkheden voor fraude en corruptie ontstaan. Bij vermoedens bespreken wij dit
onmiddellijk met de direct leidinggevende of - als die zelf betrokken is - met de algemeen
directeur.
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SPREEKRECHT EN SPREEKPLICHT

Artikel 22 – Onze visie
In het kader van de openbaarheid van bestuur vormen spreekrecht en spreekplicht belangrijke
waarden.
Het spreekrecht omvat het recht van de personeelsleden om op verzoek van de burger, de
bestuurders of uit eigen beweging, mits inachtneming van de wetgeving openbaarheid van
bestuur, mondeling of schriftelijk informatie te geven en toelichting te geven over de materies
waarover ze bevoegd zijn.
De spreekplicht omvat de plicht om misbruiken en nalatigheden die we vaststellen tijdens de
uitoefening van onze functie, onmiddellijk te proberen stoppen. Wij dienen hiertoe
onmiddellijk de direct leidinggevende te verwittigen die op zijn beurt de nodige stappen
onderneemt. Is de direct leidinggevende zelf betrokken partij, dan is het de personeelsleden
toegestaan onregelmatigheden te signaleren aan de algemeen directeur, of als die zelf het
voorwerp uitmaakt, de burgemeester.
Spreekrecht en spreekplicht vraagt een correcte toepassing van de waarde open.

Artikel 23 –Ten opzichte van de burger
De personeelsleden hebben het recht om op verzoek van de burger of uit eigen beweging
informatie te geven of toelichting te verstrekken over materies waarover ze bevoegd zijn.
Hierbij houden we evenwel rekening met eventuele wettelijke beperkingen, de discretieplicht,
het beroepsgeheim en de plicht tot gereserveerdheid. Zo mag vertrouwelijke informatie niet
meegedeeld worden. Evenmin mogen beleidsplannen die nog niet rijp zijn voor
besluitvorming, informatie over vertrouwelijke problemen en gegevens over intern beraad
zolang de eindbeslissing niet is genomen, meegedeeld worden.
Wel hebben we de plicht om toelichting te geven aan burgers die - in toepassing van het
bestuursdecreet van 7 december 2018 inzake de openbaarheid van bestuur of in het kader van
een openbaar onderzoek - documenten of dossiers inzien.
We geven de informatie transparant, correct, volledig, objectief en belangeloos weer in een
voor de aanvrager begrijpelijke taal. Wij mogen geen schade berokkenen aan derden en zijn
persoonlijk aansprakelijk voor het gebruik dat wij maken van het spreekrecht. Wij dienen
zoveel mogelijk te verwijzen naar schriftelijke bronnen zoals regelgeving, reglementen en
beslissingen van de politieke organen.
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Artikel 24 –T.o.v. het bestuur en de collega’s
De personeelsleden hebben het recht om met collega’s, diensthoofden en medewerkers
informatie uit te wisselen en ideeën te formuleren over beleidsvoorbereidingen en beslissingen, over de uitvoering van die beslissingen, de taakverdeling en de samenwerking
binnen de diensten. Wij mogen daarbij ons eigen standpunt verdedigen, zonder evenwel de
wettelijke beperkingen en de discretie uit het oog te verliezen. Op het niveau van de diensten
bieden het dienstoverleg, de werkvergaderingen en de functionerings- en evaluatiegesprekken
een platform.
Wij bezorgen uit eigen beweging of op vraag van collega’s alle nuttige en bruikbare informatie
nodig voor de goede afhandeling van de dienstverlening.
Er worden openbaar geen negatieve dingen gezegd over de organisatie of zijn dienstverlening
zonder ze eerst binnen de eigen organisatie trachten te verbeteren.

Artikel 25 –T.o.v. de pers en de media
Omdat in de pers en de media een uitspraak snel verkeerd kan worden uitgelegd, gebeurt het
geven van informatie via de communicatieverantwoordelijke.
Wij nemen nooit uit eigen beweging contact op met de pers en de media over
dienstaangelegenheden. Contacten met de pers en de media mogen dan ook enkel verlopen
mits voorafgaandelijk overleg met de communicatieverantwoordelijke.
Wie een persoonlijk standpunt wil vertolken, maakt duidelijk dat hij in eigen naam handelt.
Voorbeeld
Kort na de opening van het nieuwe administratief centrum wordt er ingebroken. De schade is
enorm en is te wijten aan de alarminstallatie die niet naar behoren functioneerde. De pers is er
als de kippen bij en vraagt de personeelsleden wat er juist is fout gelopen.
De personeelsleden verwijzen de pers door naar de communicatieverantwoordelijke, ook al
weten ze misschien exact wat er gebeurd of fout gelopen is. Zij hebben immers geen verweer
indien hun woorden verkeerdelijk worden geciteerd of in een andere context worden geplaatst.
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MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN

Artikel 26 – Onze visie
Er wordt van ons verwacht dat we melding maken van onregelmatigheden die we vaststellen
in de uitoefening van ons ambt. Hieronder worden misbruiken, nalatigheden, overtredingen
van interne reglementen of strafrechtelijke misdrijven verstaan.
In eerste instantie dienen we deze onregelmatigheden te signaleren aan de direct
leidinggevende.
In delicate gevallen is het evenwel toegestaan onregelmatigheden te signaleren aan de
algemeen directeur, of als die zelf het voorwerp uitmaakt, de burgemeester. Zij worden op hun
vraag tevens onder de bijzondere bescherming van de algemeen directeur of in voorkomend
geval de burgemeester geplaatst.
Deze bescherming geldt niet in het geval van kwade trouw, persoonlijk voordeel of een
foutieve of valse aangifte met als resultaat dat aan een dienst of een persoon schade wordt
toegebracht.

Artikel 27 – Beschermperiode
De algemeen directeur, of in voorkomend geval de burgemeester, neemt het personeelslid
onder zijn bescherming indien uit het onderzoek is gebleken dat de melding ontvankelijk en
niet kennelijk ongegrond is. Hij stelt de direct leidinggevende onmiddellijk in kennis van de
bescherming en bezorgt een kopie van deze mededeling aan het college van burgemeester en
schepen en vast bureau.
De bescherming houdt in dat tijdens deze periode tegen het personeelslid geen
tuchtmaatregel of andere openlijke of verdoken maatregelen (ontslag, schorsing, ontneming
van bevoegdheden, overplaatsing naar een andere dienst, weigering van verlof, negatieve
functionering- of evaluatiegesprekken) kunnen worden genomen door de bevoegde overheid
omwille van redenen die verband houden met de melding van de onregelmatigheid.
Indien de bevoegde overheid tijdens de beschermperiode een tuchtmaatregel oplegt of
andere maatregelen neemt tegen het personeelslid, dan moet zij bewijs leveren dat er geen
verband is met de melding van de onregelmatigheid. De bevoegde overheid moet dit in de
motivering duidelijk aangeven en aantonen.
De beschermingsperiode loopt vanaf de melding van de onregelmatigheid tot één jaar na het
afsluiten van het onderzoek naar de gemelde onregelmatigheid. Na het afsluiten van het
onderzoek deelt de algemeen directeur, of in voorkomend geval de burgemeester, het
resultaat van het onderzoek schriftelijk mee aan het personeelslid. De datum van deze brief
geldt als datum van afsluiting van het onderzoek en is bepalend voor de einddatum van de
beschermingsperiode.

Artikel 28 – Vroegtijdig einde van de bescherming
De algemeen directeur, of in voorkomend geval de burgemeester, zal de bescherming
onmiddellijk opheffen als tijdens en na het onderzoek blijkt dat de melding van de
onregelmatigheid is gebeurd op basis van een foutieve of valse aangifte die schade toebrengt
aan een persoon of een dienst.
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BIJLAGE 8 - PROCEDURES TER PREVENTIE VAN
PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK
artikel 1 - Verbodsbepaling
Het is elke werknemer absoluut verboden om enige handeling te stellen van
grensoverschrijdend gedrag bij de uitvoering van het werk (nl. geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag).
Een werknemer die – niettegenstaande de preventiemaatregelen (zie art. 4) – bij de uitvoering
van het werk psychische schade ondervindt kan terecht bij de vertrouwenspersoon en/of de
preventieadviseur psychosociale aspecten van de EDPB (PAPA) die overeenkomstig voormelde
wetgeving worden aangeduid.
artikel 2 - Begrippen
Wordt verstaan onder:
“Psychosociale risico’s op het werk”: ‘de kans dat één of meerdere werknemers
psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke
schade waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.
Dit ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van
o De arbeidsorganisatie
o De arbeidsinhoud
o De arbeidsvoorwaarden
o De arbeidsomstandigheden
o De interpersoonlijke relaties op het werk’
- “Geweld op het werk” : ‘elke feitelijke situatie waarin een werknemer psychisch of
fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.
Hiermee worden met name bedoeld: gedragingen van fysieke of verbale agressie zoals
scheldwoorden, beledigingen, pesterijen.’
- “Pesterijen op het werk”: ‘meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige
gedragingen, buiten of binnen de organisatie, die plaats hebben gedurende een
bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of
de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop
de welzijnswet van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt aangetast, dat zijn
betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten
in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze
gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming.’
- “Ongewenst seksueel gedrag op het werk” (OSGW): 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.
artikel 3 - Psychosociale preventieadviseur en vertrouwenspersonen
Iedere werknemer die bij de uitvoering van het werk meent bloot te staan aan een psychosociaal
risico, kan zich wenden tot één van volgende personen:
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De vertrouwenspersonen, met name:
Katelijne Vanparys,
Oude Bruggestraat 13, 051/65.00.76,
katelijne.vanparys@wingene.be
preventieadviseur in de psychosociale aspecten: team psychosociaal
051/27 29 29
roeselare@idewe.be
psychosociale. roeselare@idewe.be
artikel 4 - Preventiemaatregelen
Volgende preventieve maatregelen worden in de organisatie vastgesteld om de werknemers te
beschermen tegen psychosociale risico’s:
a) Betreffende de materiële inrichting van de arbeidsplaatsen:
 Gescheiden toiletten en kleedkamers voor mannen en vrouwen
 Goede verlichting in alle lokalen en gangen
 Toekennen van nodige uitrusting en communicatiemiddelen zodat iedereen zijn job
naar behoren kan uitvoeren
 Het weren van provocerende affiches of posters
b) Betreffende de middelen waarover de werknemers beschikken om hulp te krijgen:
 Ruime en duidelijke bekendmaking van naam, telefoonnummer, e-mailadres van
vertrouwenspersoon en preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA)
 Bij nood ter beschikking stellen van een lokaal waar de aanklager “op verhaal” kan
komen
 De mogelijkheid om tijdens het werk discreet contact op te nemen met de
vertrouwenspersoon en/of de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA)
c) Betreffende het bijhouden van alle gegevens in het kader van de interne procedures
 Zorgvuldig noteren en bijhouden van alle formele en informele psychosociale
interventies: bijhouden individuele dossiers
 Voor werknemers die in contact komen met derden bij de uitvoering van hun werk,
wordt door de vertrouwenspersoon systematisch de verklaring genoteerd van de
gemelde feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag door dit publiek.
Er is eveneens een register aanwezig om deze verklaringen bij te houden. Dit register
ligt ter inzage van de preventieadviseur psychosociale aspecten en de medische
inspectie.
d) Interne procedures
Binnen de organisatie zijn de aanspreekpunten de vertrouwenspersoon en/of de
preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA EDPB). De werknemers kunnen deze
personen raadplegen tijdens de werkuren. De tijd besteed aan de raadpleging wordt
beschouwd als arbeidstijd en de verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever.
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De wet voorziet dat de werknemers eerst de interne procedures uitputten alvorens zij
naar de rechtbank trekken met een verzoek.
Een overzicht van de stappen in de procedure:
1. De aanklager wendt zich tot de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur
psychosociale aspecten (PAPA EDPB)
2. De vertrouwenspersoon of de PAPA hoort de betrokkene binnen de 10 kalenderdagen
na het eerste contact
3. Informatie over mogelijkheden tot interventie
4. Werknemer ontvangt op vraag een document dat het gesprek bevestigt
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VERZOEK INFORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE:
VERZOEK FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE:
door vertrouwenspersoon of door PAPA (EDPB)
door preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA EDPB)
Doel = op informele wijze zoeken naar oplossing
- Als werknemer geen gebruik wenst te maken van informele interventie
(tussenkomst werkgever niet noodzakelijk)
- Indien informele interventie niet tot een oplossing heeft geleid
Akkoord werknemer vereist voor iedere stap.

interventie bij
collega/ lid HL

NIET VRIJBLIJVEND

Toepasbaar voor risico’s met:
- Hoofdzakelijk collectief karakter (organisatorisch probleem, risico meerdere
werknemers)
- Hoofdzakelijk individueel karakter (risico 1 individu, specifieke arbeidssituatie)
- Voor feiten van geweld, pesten of OGGW
FORMELE WEG
Indienen van verzoek

INFORMELE WEG

onthaal/advies

-

verzoeningspoging

Type interventie wordt gedocumenteerd – kopie aan
verzoeker

1) Verplicht persoonlijk gesprek met PAPA (EDPB) voor indienen verzoek (binnen de 10
kalenderdagen nadat werknemer te kennen gaf dat hij een klacht zal indienen)
2) Indiening van document met volgende inhoud:
o ‘Een door de verzoeker ondertekend en gedateerd document dat een
beschrijving van de problematische arbeidssituatie en het verzoek om passende
maatregelen te treffen, omvat’
o Indien grensoverschrijdend gedrag: toevoegen identiteit aangeklaagde, ogenblik
en plaats feiten
3) Werknemer ontvangt een kopie
4) INONTVANGSTNAME verzoek (uiterlijk 10 kalenderdagen na in ontvangstname
beslissing)
weigering
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Verzoek met hoofdzakelijk COLLECTIEF KARAKTER
PAPA (EDPB) brengt WG op hoogte
procedure en deelt risico’s mee
(identiteit verzoeker blijft geheim)

Indien nodig: PAPA (EDPB) stelt
individuele maatregelen voor

WG vraagt advies aan vakbond

Werkgever deelt beslissing mee aan
PAPA (EDPB), interne PA, vakbond
binnen 3 maanden (indien risicoanalyse
3 maanden extra)

-

Werkgever deelt beslissing niet
tijdig mee
Werkgever neemt geen
maatregelen
Verzoeker meent dat maatregelen
niet aangepast zijn aan individuele
situatie

Schriftelijk gemotiveerde beslissing

+

Geen risicoanalyse uitgevoerd of
risicoanalyse niet in samenwerking
met PAPA (EDPB)

Indien akkoord verzoeker:
PAPA (EDPB) voert onderzoek + geeft
advies aan WG  zie individueel
karakter
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Verzoek met hoofdzakelijk INDIVIDUEEL KARAKTER
PAPA (EDPB) informeert WG en
vermeldt identiteit verzoeker

PAPA ( EDPB ) doet analyse en hoort
eventueel getuigen
PAPA ( EDPB) verstrekt advies binnen
3 maanden aan WG (verlengbaar) en
indien nodig vertrouwenspersoon +
informeert verzoeker + andere partij +
interne PA

Werkgever:
- Adviseert leidinggevende
verzoeker indien nodig
- WN op hoogte brengen van
individuele maatregelen
- Gemotiveerde beslissing
meedelen aan PAPA (EDPB),
verzoeker en andere partij +
interne PA binnen 2 maanden na
ontvangen advies
- Maatregelen uitvoeren
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Interventie voor FEITEN VAN GEWELD, PESTEN of OGGW
PA psychosociale EDPB informeert WG
en vermeldt identiteit verzoeker +
ontslagbescherming
PAPA (EDPB) doet analyse en hoort
aangeklaagde + getuigen (krijgen kopie
van hun verklaring)

Indien nodig: voorstel bewarende
maatregelen

PAPA( EDPB) brengt werkgever op de
hoogte van feit dat er een
getuigenverklaring is en geeft identiteit
getuigen mee.
Ontslagbescherming getuigen.
PAPA (EDPB) verstrekt advies binnen 3
maanden aan WG (en eventueel
vertrouwenspersoon):

Werkgever:
- Klager op de hoogte brengen van
individuele maatregelen
- Gemotiveerde beslissing
meedelen aan PAPA (EDPB),
verzoeker en andere partij +
interne PA: binnen 2 maanden
- Maatregelen uitvoeren
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e) Betreffende onthaal van, de hulp aan en de vereiste ondersteuning van de personen die menen
psychosociale schade te ondervinden bij de uitvoering van het werk:
o Locatie ter beschikking gesteld waar de aanklager met de vertrouwenspersoon kan spreken
o De vertrouwenspersoon mag voldoende tijd uitrekken tijdens de arbeidstijd om de
aanklager te adviseren en bij te staan
f)

Betreffende de opvang en de wedertewerkstelling van werknemers die verklaren psychosociale schade
te ondervinden bij de uitvoering van het werk:
o Indien mogelijk en nodig tijdelijke overplaatsing van de aangeklaagde totdat een
definitieve oplossing is gevonden

g) Identificeren en evalueren van situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het
werk (algemene risicoanalyse) en analyse van psychosociale risico’s op niveau van een specifieke
arbeidssituatie (specifieke risicoanalyse) indien HL dit wenst of minstens 1/3 van de
werknemersvertegenwoordigers
o Op basis van de analyse treft de werkgever de passende preventiemaatregelen
h) Betreffende de verplichtingen van de leidinggevenden in de organisatie inzake de preventie van
psychosociale schade bij de uitvoering van het werk:
o De thematiek op teamvergaderingen bespreken
o Communiceren dat iedereen verantwoordelijk is voor het voorkomen en desgevallend
beëindigen van het (contraproductief) pestgedrag binnen zijn dienst of afdeling aan alle
nieuwe werknemers
o Nultolerantie rond pesten
artikel 5 - Procedure in geval van feiten met derden
Eigen werknemer
Wanneer een werknemer meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
vanwege een derde moet hij een verklaring kunnen laten opnemen in het register van feiten door derden
(zie art. 4 punt C).

Derde zelf
De werknemer van een onderneming van buitenaf die meent het voorwerp te zijn van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer van de werkgever in wiens inrichting hij
permanent werkzaamheden uitvoert, kan een beroep doen op de interne procedure van de werkgever bij
wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Wanneer er individuele preventiemaatregelen moeten getroffen worden ten aanzien van een werknemer
van een onderneming van buitenaf, legt de werkgever in wiens inrichting permanent werkzaamheden
worden uitgevoerd de nuttige contacten met de werkgever van de onderneming van buitenaf, opdat deze
maatregelen daadwerkelijk zouden kunnen getroffen worden.
artikel 6 - Externe procedures
In tweede lijn kan de werknemer een beroep doen op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het
Werk.
Om een lange en dure gerechtelijke procedure te vermijden kan desgevallend beroep gedaan worden op een
erkende bemiddelaar, die de partijen zal begeleiden bij het zoeken naar een akkoord.
1e ontwerpversie A&S
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De werknemer kan een vordering instellen bij de arbeidsrechtbank. De rechter kan de werknemer bevelen
eerst de interne procedure in de onderneming uit te putten.
artikel 7 - Sancties
Aan de werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag bij de uitvoering van het
werk, kan de werkgever of zijn lasthebber inzake personeelszaken, een van de sancties treffen vermeld in
artikel 36 en 38 van het arbeidsreglement.
artikel 8 - Misbruik van voormelde interne procedures en andere actiemogelijkheden op grond van wet
d.d. 4.08.1996 (gewijzigd door wet van 28.02.2014) betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk en KB van 10.04.2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het
werk
Bij manifeste kwaadwilligheid en/of ongegrondheid van interne verzoeken en of andere wettelijke
actiemogelijkheden, kan de werkgever of zijn lasthebber inzake personeelszaken, een van de sancties treffen
vermeld in artikel 36 en 38 van het arbeidsreglement.
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BIJLAGE 9 : ALCOHOL- EN DRUGSBELEID
1. Waarom een middelenbeleid ? Doelstelling?
Geïnspireerd door de bepalingen van CAO 100 van 1 april 2009 betreffende het voeren van een preventief
alcohol –en drugsbeleid (KB 28/06/2009) stellen we een intentieverklaring op.
Deze verklaring kadert in het beleid ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk (wet van 4/8/1996, art. 5 § 1).
We kiezen voor een preventief beleid waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van ongeschiktheid voor een
goede functie-uitoefening. Dit beleid komt ten goede aan zowel de werkgever (minder ongevallen en ziekte,
betere dienstverlening) als aan de werknemer (vroegtijdige aanpak op basis van arbeidsgedrag) en bevordert
de algemene veiligheid.
2. Uitgangspunten van het preventief beleid
2.1 Inspelen op het functioneren van de werknemer
De werkgever spreekt zich niet uit over het alcohol– en of drugsprobleem, wel in hoeverre dit gebruik invloed
heeft op het goed functioneren. De nadruk ligt op het disfunctioneren van een werknemer, wat zorgt voor
een correcte, objectieve aanpak. De medewerker wordt aangesproken op zijn arbeidsgedrag en de
leidinggevende heeft hierin een belangrijke rol. Hij/Zij is immers de persoon die de eerste signalen kan
opvangen en die hierop kan inspelen in het kader van de functioneringsgesprekken of evaluatieprocedures.
2.2 Preventieve aanpak en vroegtijdige detectie i.f.v. werkbehoud
Het is niet de voornaamste bedoeling om de werknemer te confronteren met het gebruik van alcohol of
drugs zelf, maar wel met de gevolgen die dit gebruik kan hebben binnen de werksituatie. Het behoud van
de betrekking en/of het niet onderhevig zijn aan disciplinaire maatregelen kan voor de werknemer een
belangrijke motivatie en ondersteuning zijn om het gedrag te veranderen. Er moet zo vlug mogelijk een
proces op gang gebracht worden om hieraan te werken.
2.3 Alcohol- en ander drugbeleid dient te kaderen binnen een globaal welzijns – en personeelsbeleid
Functioneringsproblemen tengevolge van alcohol –en druggebruik moeten behandeld worden als alle
andere problemen in verband met het welzijn van de werknemers en kaderen binnen het functionerings –
en evaluatiesysteem.
2.4 Een beleid voor alle niveaus
Het beleid geldt voor iedereen binnen de onderneming, van hoog tot laag. Belangrijk hierbij is de
voorbeeldfunctie van de leiding en de hiërarchische lijn die motiverend werkt voor alle werknemers.
3. Regelgeving met betrekking tot gebruik en beschikbaarheid
A/Het gebruik van alle alcoholische dranken tijdens de diensturen is verboden, behoudens de hierna
vermelde uitzonderingen:


bij feestjes of vergaderingen op het werk : kan na toelating van de algemeen directeur een beperkt
gebruik van alcoholische dranken worden toegestaan. Er wordt op toegezien dat er ook steeds een
non-alcoholische drank aanwezig is.



Indien bij feestjes of vergaderingen alcohol wordt toegestaan, dient ieder die nadien de baan nog op
moet rekening te houden met het geldende verkeersreglement (< 0,5 pro mille voor alcohol)

B/Het gebruiken van illegale drugs is verboden (nultolerantie).
C/Het is de werknemer verboden enige vorm van alcohol en/of illegale drugs bij zich te hebben op de
werkplaats.
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4. Procedure voor aanpakken (problematisch) gedrag
Acuut middelenmisbruik (zie ook schema)
Als een medewerker niet normaal kan functioneren ten gevolge van een (vermoedelijk) middelenmisbruik
dan moet de leidinggevende onmiddellijk optreden teneinde de veiligheid te garanderen. Hij/Zij baseert zich
hierbij op uiterlijke waarneembare tekenen en beoordeelt deze tekenen enkel in functie van de
arbeidsgeschiktheid. De leidinggevende laat de niet arbeidsgeschikte werknemer zijn functie niet uitoefenen
en brengt hem in veiligheid. Hij/Zij zorgt er eveneens voor dat de werknemer op een veilige manier thuis
geraakt. De leidinggevende registreert het voorval en laat dit ondertekenen door eventuele getuigen.
De betrokken medewerker moet de verloren arbeidstijd op een later tijdstip inhalen.
De leidinggevende volgt de medewerker op door ten laatste acht kalenderdagen na het incident of bij de
werkhervatting een gesprek te voeren met de medewerker. Tijdens dit gesprek wordt gewezen op de
weerslag op het functioneren in de werksituatie. Er wordt van dit gesprek een nota gemaakt die door de
betrokken medewerker wordt ondertekend en die wordt toegevoegd aan het functionering- en
evaluatiedossier.
Chronisch middelenmisbruik (zie ook schema)
Als de leidinggevende vaststelt dat een medewerker herhaaldelijk niet kan functioneren ten gevolge van een
(vermoedelijk) middelenmisbruik dan brengt hij het probleem van het disfunctioneren ter sprake.
De leidinggevende heeft de opdracht en de verantwoordelijkheid om de werknemer hiermee te confronteren.
Hij/Zij baseert zich hiervoor op heel concrete feiten over werkprestaties, verzuim en incidenten. De
leidinggevende maakt afspraken om te streven naar een verbetering van het functioneren binnen een
gestelde, korte termijn. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er wordt gewezen op de gevolgen
als het functioneren niet verbetert. De leidinggevende motiveert de medewerker tot contactname met de
arbeidsgeneesheer, externe hulpverlenende instantie of vertrouwenspersoon.
Als de leidinggevende na enkele opvolgingsgesprekken met de medewerker geen raad meer weet met het
disfunctioneren van een werknemer, vraagt hij/zij advies bij de medische dienst (Provikmo). De werknemer
wordt dan, mits goedkeuring van de werkgever, uitgenodigd voor onderzoek bij de bedrijfsarts.
De bedrijfsarts kan na dit onderzoek een uitspraak doen over de al dan niet geschiktheid. De bedrijfsarts
mag de reden van de eventuele ongeschiktheid niet kenbaar maken, gezien het beroepsgeheim.
Indien een medewerker gezien zijn alcohol – of drugsprobleem tijdelijk ongeschikt wordt bevonden,
motiveert de arbeidsgeneesheer de medewerker externe hulp te zoeken.
Gezien de zware verantwoordelijkheid van de functie is dit de laatste kans tot herstel. Indien de werknemer
zich dan nog niet houdt aan de gemaakte afspraken, wordt overeenkomstig hoofdstuk 15 van het
arbeidsreglement een sanctie opgelegd.
5. Hulpverleners
Onderstaande partijen hebben een hulpverlenende rol in het kader van een (vermoedelijk) alcohol -of
drugsprobleem.
5.1 De interne hulpverleners


Vertrouwenspersoon

Elke werknemer die meent een alcohol -of drugprobleem te hebben, kan op vrijwillige basis de
vertrouwenspersoon aanspreken.
Hij/zij peilt naar de ernst van het probleem. Hij/zij behandelt nooit zelf, maar verwijst door naar de
arbeidsgeneesheer, de huisarts of externe hulpverlening.
Indien gewenst, kan hij/zij bemiddelend optreden bij de leidinggevende. Hij/zij mag het beroepsgeheim niet
schenden.


De arbeidsgeneesheer

Arbeidsreglement OCMW Wingene (juli 2019)

70

Arbeidsreglement

OCMW Wingene

Elk personeelslid kan, mits akkoord van de werkgever, een afspraak maken voor een onderhoud bij de
arbeidsgeneesheer. Deze arts heeft een hulpverlenende rol.
arbeidsgeneesheer: Dr. Ingrid Maes
-

051/27 29 29

-

roeselare@idewe.be

De evaluatie van al dan niet geschiktheid voor de functie gebeurt via een klinisch-neurologisch onderzoek.
In gevallen waarin de klinische methodes ontoereikend zouden zijn om gefundeerd advies over de
geschiktheid te verstrekken en waarbij er een vermoeden is van een alcohol –of drugsprobleem, kan de
arbeidsgeneesheer een urine -en/of bloedonderzoek uitvoeren mits handtekening/goedkeuring van de
werknemer en in overleg met de betrokken huisarts. De arbeidsgeneesheer kan gezien zijn beroepsgeheim
nooit een resultaat kenbaar maken. Hij/Zij doet enkel een uitspraak over de geschiktheid/ongeschiktheid
voor de functie.
Alcohol -en andere drugproblematiek kunnen aanleiding zijn tot tijdelijke ongeschiktheid.
De arbeidsgeneesheer geeft dan aan binnen welke termijn een terugkeer mogelijk is en motiveert het
betrokken personeelslid tot externe hulpverlening. De arbeidsgeneesheer volgt deze verwijzing verder op.
5.2 De externe hulpverlening
De vertrouwenspersonen, de leidinggevenden en de arbeidsgeneesheer informeren de betrokkene over de
mogelijkheden van externe hulpverlening.
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een personeelslid dat zoveel alcohol of drugs heeft gebruikt waardoor hij op dat ogenblik minder goed kan
presteren (dronkenschap). Een onmiddellijke tussenkomst is nodig omwille van veiligheidsriscio's!

Vaststellen van minder goed presteren (dronkenschap) door direct leidinggevende
indien direct leidinggevende niet aanwezig, dan
of algemeen directeur
algemeen directeur
leidinggevende doet vaststelling op de plaats waar betrokken medewerker zich bevindt en op
het moment dat betrokken medewerker zijn functie uitvoert.

leidinggevende baseert zich op uiterlijke waarneembare tekenen en beoordeelt deze in functie van
arbeidsgeschiktheid
Gesprek tussen direct leidinggevende en betrokken medewerker

discreet
Registratie van het voorval door LG
wordt ev meeondertekend door getuigen

Beslissing

Kan verder werken

Kan niet verder werken
Kan iemand medewerker ophalen?
Zo niet, opbellen taxi.

Betrokkene hervat het werk

Betrokkene naar huis sturen
(verloren tijd moet worden ingehaald)

Opvolgingsgesprek door direct leidinggevende
binnen de acht kalenderdagen na het incident

Gesprek door leidinggevende binnen de
acht kalenderdagen na het incident of bij werkhervatting

Nota opgemaakt die door medewerker wordt
ondertekend en toegevoegd aan het functioneringsen evaluatiedossier

Nota opgemaakt die door medewerker wordt
ondertekend en toegevoegd aan het functionerings- en
evaluatiedossier.
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Interne procedure van CHRONISCH middelenmisbruik
CHRONISCH

Een personeelslid dat herhaaldelijk (gedurende een bepaalde periode) minder goed of slecht presteert
Herhaalde voorvallen van "acute dronkenschap" worden eveneens aanzien als chronisch misbruik.
bepaalde periode met verminderde werkprestaties,
verhoogde afwezigheid, problemen met collega's, …

Vaststellen van minder goed presteren (dronkenschap) door direct
leidinggevende of directie of algemeen directeur

1) Confrontatie met het minder goed presteren op basis van
bij voorkeur zelf ervaren feiten (objectief)
2) Polsen naar eventuele oorzaken van de problemen
(mogelijk werkgerelateerde zaken)

Gesprek tussen direct leidinggevende en betrokken medewerker

3) Motiveren tot contactname met arbeidsgeneesheer,
externe hulpverlenende instantie of vertrouwenspersoon
4) Aangeven dat het functioneren moet verbeteren
en wijzen op gevolgen bij niet-verbetering
5) Afspraken maken

Opvolgen

6) Verslagen bewaren bij functionerings- en evaluatiedossier

Verbetering functioneren

Geen verbetering van het functioneren
1) Confrontatie met het minder goed presteren

Opmaak verslag
Bewaren in dossier

2) Polsen naar eventuele oorzaken van de problemen
3) Motiveren tot contactname met arbeidsgeneesheer,

Opvolgen

externe hulpverlenende instantie of vertrouwenspersoon
4) Aangeven dat het functioneren moet verbeteren en wijzen

Verbetering functioneren

Geen verbetering functioneren

Opmaak verslag
Ondersteuning afbouwen

Inschakelen medische dienst

verbetering functioneren

op gevolgen bij niet-verbetering

geen verbetering functioneren
dossier doorgeven aan algemeen directeur die passende sanctie oplegt
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BIJLAGE 10: TRACK & TRACING TRANSPORTMIDDELEN
Wat is Track & Tracing?
Een track & tracing-systeem is een trajectnavigatiesysteem, dat gebaseerd is op GPS-technologie, en aan de
hand van een fleetlogger de locatie en het traject van een voertuig registreert.
Een fleetlogger is een elektronisch boordlogboek. Het bestaat uit een carbox, die een GPS-module bevat.
Wanneer een dergelijke carbox in een voertuig wordt gemonteerd, kan via de GPS-module de locatie en het
traject van het voertuig geregistreerd worden. Via een GSM-module kunnen deze gegevens doorgestuurd
worden naar een centrale databank.
Een gebruiker, die over de nodige rechten daartoe beschikt, kan deze gegevens consulteren.
Wat is het doel van Track & Tracing?
Een track & tracing-systeem laat het bestuur toe controles uit te voeren en analyses te maken aan de hand van
de verkregen gegevens. Een dergelijk systeem heeft vooral de bedoeling de arbeidsorganisatie efficiënter te
maken door de rijtijden en -afstanden te optimaliseren en waar mogelijk in te korten.
Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan een rationalisatie van het wagenpark en wordt de gemeentelijke
CO2-afdruk in kaart gebracht.
Uitzonderlijke trajecten (bv. strooiroutes) kunnen beter geprogrammeerd en opgevolgd worden.
Daarnaast draagt het systeem bij tot de beveiliging van de dienstvoertuigen, verhoogt het de veiligheid van de
chauffeurs, biedt het objectieve gegevens bij betwistingen en zorgt het voor administratieve vereenvoudiging.
Wat kan door Track & Tracing geregistreerd worden?
Onderstaande info kan mogelijks geregistreerd worden:
- Het afgereden traject, inclusief de tijdstippen
- De afgelegde kilometers
- Geofencing (= alarmering wanneer het voertuig buiten een vooraf bepaalde zone treedt)
- Snelheidsinfo
- Acceleratie-info
- Opdrachten sturen van en naar een GPS-toestel of tablet
- Brandstofverbruik
- Status van het voertuig
- Personeelsidentificatie (indien van toepassing)
- Het eventueel gebruik van dienstvoertuigen voor woon-werkverkeer.
De geregistreerde gegevens kunnen enkel worden gemeten en gerapporteerd ten behoeve van het beoogde
doel.
In welke voertuigen zal Track & Tracing geïmplementeerd worden?
Het track & tracing-systeem zal in principe in voertuigen voorzien worden.
Wie heeft toegang tot de gegevens?
De algemeen directeur en de diensthoofden.
De bestuurder heeft het recht om de gegevens omtrent zijn persoon op te vragen conform de Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De inzage dient gemotiveerd te zijn en kan schriftelijk aangevraagd worden bij de bovenvermelde personen.
1e ontwerpversie A&S
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Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden 1 jaar bewaard.
De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van
personeelsgegevens is van toepassing op het track & tracing-systeem.
Ieder systeem waarmee de registratie wordt beoogd van de identiteit van de bestuurder van het dienstvoertuig,
evenals van gegevens betreffende het gebruik van het dienstvoertuig, op basis waarvan informatie wordt
verkregen over de dienstuitvoering dient te beantwoorden aan welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden (finaliteitsbeginsel), en dient ter zake dienend en niet overmatig te zijn
(proportionaliteitsbeginsel).
Het bestuur doet aangifte bij de privacy commissie van de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig
art 17 van voornoemde wet.
Hoe wordt het personeelslid geïnformeerd omtrent Track & Tracing?
Nieuwe personeelsleden worden geïnformeerd via deze nota en de nota omtrent het verbod op het gebruik van
dienstvoertuigen voor woon-werkverkeer of privédoeleinden.
Reeds in dienst zijnde personeelsleden zullen op het ogenblik van implementatie van het systeem via de geijkte
interne informatiekanalen geïnformeerd worden.
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BIJLAGE 11: POLICY MOBIELE COMMUNICATIE
Policy mobiele telefonie gemeente en OCMW Wingene
Inleiding
Deze handleiding bevat de procedures, richtlijnen en praktische afspraken omtrent het gsm-gebruik, evenals
de criteria om het soort gsm en de gsm-profielen te bepalen en de daaraan gekoppelde gebruikslimiet en het
type gsm of smartphone.
Voor wie
Deze handleiding geldt voor alle personeelsleden van de gemeente en OCMW Wingene.
Contactpunten
De actuele versie van deze policy is terug te vinden op het Intranet.
Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij de Personeelsdienst via het interne nummer 31, via 051 65 00 76
of personeelsdienst@wingene.be.
Met technische vragen kan je terecht bij de IT-dienst via het interne nummer 320, via 051 65 00 65 of
helpdesk@wingene.be.
Inhoud
Soorten en types gsm ............................................................................................................................ 77
GSM/SMARTPHONE AANVRAGEN ..................................................................................... 77
BEOORDELING GSM-AANVRAAG ....................................................................................... 78
GSM-PROFIEL EN GEBRUIKSLIMIET .................................................................................... 78
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MOBIEL TOESTEL VERVANGEN OF TERUGGEVEN ................................................................ 80
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Soorten en types gsm
Inleiding
Het bestuur hanteert een toewijzingsbeleid voor gsm’s en bijhorend mobiel dataverkeer gebaseerd op de
jobinhoud. Medewerkers met een bepaalde jobinhoud of rol en bepaalde ploegen, afdelingen, diensten kunnen
gebruik maken van een gsm om de werkefficiëntie en de bereikbaarheid te verhogen. In dit hoofdstuk lees je
welke soorten en types gsm er bestaan, hoe je een gsm kan aanvragen en wat de beoordelingscriteria zijn.
Soorten GSM



een persoonsgebonden gsm - toegekend op naam
een dienst-gsm:
o met oproepbeperking - toegekend aan een dienst of afdeling. Dit toestel kan enkel naar
nummers bellen binnen de groep van de gemeente;
o zonder oproepbeperking - om naar alle nummers te bellen.

Types GSM




standaard gsm (bellen, sms’en en een basisfototoestel)
Android Smartphone (gsm met datamogelijkheden)
iPhone Smartphone (gsm met datamogelijkheden)

Aankoop smartphone mogelijkheden
UTCD (Use The Company Device)
 Gemeente koopt smartphone aan
 Toestel zal enkel worden vervangen indien dit stuk is of niet meer functioneel is
 Kapotte accessoires worden vervangen door de gemeente
 Toestel blijft eigendom van de gemeente
 Toestel terug inleveren bij langdurige afwezigheid
CYOD (Choose Your Own Device)
 Medewerker kan zelf een nieuw toestel kiezen voor zijn professioneel gebruik, en dit uit een gamma
toegelaten toestellen die voldoen aan specifieke kenmerken alsook eisen van de werkgever en/of ITafdeling
 Medewerker krijgt om de 3 jaar een voucher van € 200,00 of € 500,00 voor MAT-leden
 Er kan een fiscale vrijstelling gelden voor de vouchers omdat het gaat om ‘kosten eigen aan de
werkgever’
 Accessoires worden door de medewerker zelf aangekocht
 De medewerker moet zelf instaan voor de vervanging bij defect toestel
 Toestel is eigendom van de medewerker
Gsm/smartphone aanvragen
Je kan enkel een gsm krijgen als dat de werking van de dienst bevordert. Hieronder lees je hoe jouw dienst een
persoonsgebonden of dienst-gsm aanvraagt.
1. Vraag toestemming aan uw leidinggevende om een persoonsgebonden of dienst-gsm te krijgen. Dit kan
aan de hand van het aanvraagformulier dat terug te vinden is op het Intranet.
2. De leidinggevende beoordeelt of jij of de dienst een gsm nodig heeft. Zie het onderdeel Beoordeling gsmaanvraag in deze policy.
3. Oordeelt de leidinggevende dat een gsm wenselijk is, dan beoordeelt hij of een persoonsgebonden of
dienst-gsm de beste optie is en welk gsm-profiel van toepassing is. Zie het onderdeel Beoordeling gsmaanvraag
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4. De leidinggevende legt de aanvraag voor een persoonsgebonden of dienst-gsm met zijn advies ter
goedkeuring voor aan de algemeen directeur.
5. De algemeen directeur geeft bij goedkeuring rechtstreeks opdracht aan de IT-dienst om de nodige zaken
aan te vragen.
6. De IT-dienst neemt contact met jou op met de vraag of je kiest voor Use The Company Device of Choose
Your Own Device.
7. De IT-dienst laat je weten wanneer de gsm kan af gehaald worden. Indien er werd gekozen voor CYOD dient
het resterende bedrag eerst betaald te worden aan de gemeente vooraleer het toestel kan overhandigd
worden. Bij afhaling wordt er voor ontvangst getekend en wordt kort even het toestel overlopen (e-mails,
gebruik, …).
Beoordeling gsm-aanvraag
Jouw leidinggevende beoordeelt of jijzelf of de dienst een gsm kan aanvragen en houdt hierbij rekening met
 hoe bereikbaar je moet zijn voor collega’s, klanten en/of andere derden (leveranciers,
overheidsorganisaties enz.), gecombineerd met de duur van jouw activiteiten buiten de vaste werkplek;
 hoeveel contacten je moet onderhouden binnen en/of buiten de organisatie.
Vindt jouw leidinggevende dat jij of de dienst een gsm nodig heeft, dan beoordeelt hij wat de beste optie is
m.b.t. de volgende aspecten:
 persoonsgebonden of dienst-gsm
- een persoonsgebonden gsm geniet de voorkeur.
- een dienst-gsm is geschikt:
 voor groepen die slechts beperkt activiteiten verrichten buiten de vaste werkplek, maar
op die momenten toch bereikbaar moeten zijn;
 voor groepen die veel werk verrichten buiten de administratieve werkplek (bijvoorbeeld
ploegen van arbeiders);
 ter ondersteuning van evenementen.
 passend gsm-profiel bij de noden van de dienst.
 Een dienst-gsm …
o met oproepbeperking wordt zo geprogrammeerd dat er enkel kan worden
gebeld naar een reeks voorgeprogrammeerde nummers (leidinggevenden,
collega’s, aannemers of leveranciers waarmee de dienst een contract heeft
enz.). Deze dienst-gsm geniet de voorkeur.
o zonder oproepbeperking kan naar alle nummers bellen.
Opmerking
Indien je dit wenst, kan jouw privé-nummer worden overgenomen in het abonnement van de gemeente. Op
deze manier vermijd je de nood aan twee mobiele toestellen. De IT-dienst zorgt dan voor de beëindiging van
het lopende contract met jouw provider. Alle gemeenterichtlijnen worden dan volledig van toepassing op jouw
nummer.
Gsm-profiel
Inleiding
Een dienst-gsm mag enkel en alleen gebruikt worden voor beroepsgebruik. Een persoonsgebonden gsm mag
ook gebruikt worden voor privégebruik. Het privégebruik van het toestel en abonnement wordt beschouwd als
een voordeel van alle aard.
Hieronder lees je meer over de gsm-profielen.
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Gsm-profielen
Een medewerker kan een persoonsgebonden gsm krijgen als hij:
 veel activiteiten heeft buiten de eigen werkplek;
 bereikbaar moet zijn;
 contacten moet onderhouden binnen en/of buiten de organisatie;
Een medewerker met een persoonsgebonden gsm mag deze ook gebruiken voor privégebruik. Het privégebruik
van toestel en abonnement wordt beschouwd als een voordeel van alle aard voor de medewerker en wordt als
volgt gewaardeerd:
 36 euro per jaar voor het kosteloos ter beschikking gesteld tablet of een mobiele telefoon;
 60 euro per jaar voor de kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht of het vaste
aansluiting is of een mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die
internetaansluiting;
 48 euro per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement;
Een dienst kan een dienst-gsm krijgen als de medewerkers slechts af en toe een gsm nodig hebben voor het
werk. Elke leidinggevende beoordeelt welke dienst een dienst-gsm nodig heeft.
Abonnement
Voor een persoonsgebonden gsm met privégebruik wordt volgend abonnement voorzien:

Onbeperkt bellen en sms’en binnen Europa

5 GB aan data
Betaalnummers en betaalsms’en
Betaaldiensten automatisch aangerekend op de privé factuur van de medewerker.
Afrekening
Inleiding
In dit hoofdstuk lees je hoe de afrekening gebeurt voor persoonsgebonden toestellen.
Forfaitaire systeem – Voordeel van alle aard (VAA)
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de
voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet,
internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement:
Het privégebruik van het telefoonabonnement is een voordeel in natura dat moet geraamd worden op 4 EUR
per maand.
Het privégebruik van het internet (dataverkeer) moet geraamd worden op 5 EUR per maand.
Het privégebruik van de tablet of mobiele telefoon moet geraamd worden op 3 EUR per maand.
Een personeelslid dat heeft gekozen voor een aankoop van een smartphone, met persoonlijke inbreng – via het
principe Choose Your Own Decice (CYOD) - moeten op het privégebruik van de smartphone geen voordeel van
alle aard (VAA) meer betalen.
Deze forfaitaire bedragen zijn van toepassing vanaf. 01.01.2018.
Mobiele betalingen
Mobiele betalingen – bijvoorbeeld sms-parking of tickets van De Lijn – zijn standaard toegelaten, maar worden
standaard altijd aangerekend op de privéfactuur. Als dit om een werk gerelateerde betaling gaat kan deze
worden teruggevorderd via een terugvorderingsnota.
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Bellen in het buitenland (buiten de EU-roaming)
Roaming betekent dat je met jouw mobiel toestel kan bellen en oproepen ontvangen als je in het buitenland
bent. De tarieven zijn verschillend van land tot land. Zelf bellen, data downloaden of gebeld worden in het
buitenland kost erg veel en doet de factuur ernstig stijgen. Binnen de EU gelden de binnenlandse tarieven.
Mobiel toestel vervangen of teruggeven
Uw mobiel telefoontoestel is eigendom van de gemeente (UTCD). Hieronder lees je wat je moet doen bij
verlies of diefstal, defect of beschadiging, verandering van dienst, langdurige afwezigheid, pensioen en
uitdiensttreding.
Is jouw gsm verloren of gestolen?
1. Doe aangifte bij de politie, bezorg het proces-verbaal van diefstal of verlies aan de IT-dienst.
2. Laat meteen jouw simkaart blokkeren via de Proximus klantendienst: 0800 22 800 (of +32 475 15 60 00
vanuit het buitenland).
3. De IT-dienst zorgt voor een vervangtoestel.
Is jouw gsm defect of beschadigd?
Meld dit aan de IT-dienst via het interne nummer 320, 051 65 00 65 of helpdesk@wingene.be.
Verander je van dienst?
Heb je in de nieuwe dienst geen gsm nodig?
Je levert jouw persoonsgebonden toestel of dienst-gsm in bij de IT-dienst.
Hebt u in uw nieuwe dienst opnieuw een gsm nodig?
Dan dient jouw (nieuw) leidinggevende opnieuw een aanvraag in, conform de bepalingen in het hoofdstuk
Mobiel toestel aanvragen van deze policy.
Heb je een persoonsgebonden gsm, dan vermeldt jouw leidinggevende dit. Eens het diensthoofd toestemming
geeft en de aanvraag is verwerkt, kan je de oude (persoonsgebonden) gsm gebruiken binnen de nieuwe dienst,
al dan niet met hetzelfde gsm-profiel.
Ben je langdurig ziek of afwezig?
Ben je langer dan twee maanden ziek of afwezig, dan betaal je zelf alle verbruikte belminuten. Voor die periode
wordt het bel- en data-abonnement niet als een voordeel van alle aard beschouwd aangezien de werknemer
zelf de verbruikte minuten betaalt.
Treed je uit dienst of ga je met pensioen?
Lever jouw persoonsgebonden toestel of dienst-gsm en simkaart in bij de IT-dienst.
Algemene richtlijnen
Gsm-etiquette
Ga zorgvuldig om met uw gsm en vermijd anderen te storen:
 Kies een neutrale beltoon die niet te luid staat, of nog beter de trilfunctie. Opvallende of irritante
beltonen storen. Laat jouw gsm ook niet te lang rinkelen;
 Spreek jouw voicemail kort en duidelijk in;
 Zet jouw gsm uit tijdens een vergadering, presentatie, opleiding en dergelijke. Behandel jouw oproepen,
sms-berichten en voicemails pas tijdens de pauze. Moet je toch absoluut een bepaalde oproep
beantwoorden, verlaat dan de vergadering. Ben je jouw gsm vergeten uitzetten? Neem niet op maar zet
hem meteen op stil.
 Laat jouw gsm niet onbewaakt achter! Het is niet de bedoeling dat een collega andermans oproep
beantwoordt;
 Maak gebruik van voicemailbericht als je er niet in slaagt om de persoon per telefoon te bereiken;
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Hou jouw gesprekken kort en zakelijk. Vermijd luide, emotionele gesprekken in publiek. Doe geen privételefoontjes aan jouw bureau, want zo stoor je de werkende collega’s in de onmiddellijke omgeving niet.
Hou afstand van jouw collega’s tijdens het bellen. Zoek, indien mogelijk, een aparte ruimte om te bellen.
Bel de beller terug als het over privézaken gaat.

Gebruiksrecht
Het personeelslid verwerft geen enkel eigendomsrecht over de persoonsgebonden (CTCD) of dienst-gsm en
verbindt zich ertoe de persoonsgebonden of de dienst-gsm te gebruiken als een ‘goede huisvader’.
Privacy
De werkgever zal de inhoud zelf van de communicatie op de bedrijfs- of dienst-gsm nooit bekijken of beluisteren.
De werkgever is gemachtigd om de gegevens rond de communicatie (dus niet de inhoud van de communicatie)
zoals bijvoorbeeld het aantal gesprekken, de bestemming van de gesprekken en duurtijd te bekijken en bij
kennelijk misbruik de gepaste maatregelen te nemen.
Rapportering, controle en evaluatie
De diensten moeten het correcte gebruik en verbruik van de gsm’s bewaken via rapportering, controle en
evaluatie.
Bij een vermoeden van sterk afwijkend verbruik vraagt de leidinggevende het akkoord van de algemeen
directeur om de bestemming, duur en tijdstip van de gesprekken te kunnen nakijken.
De leidinggevende zorgt ook minimaal jaarlijks voor een evaluatie van het aantal gsm’s en de bijhorende gsmprofielen en bewaakt voor zijn/haar dienst de kosten op basis van de budgetten. De IT-dienst rapporteert
jaarlijks aan het managementteam over het gsm-gebruik van alle diensten.
Telefonische bereikbaarheid
De werkgever verwacht een bereikbaarheid tijdens de diensturen en voor dringende sporadische oproepen
tijdens privétijd.
Bekendmaking telefoonnummer
Aangezien het gaat om een toestel die door de werkgever wordt ter beschikking gesteld, kan het gsm-nummer
in sommige gevallen worden doorgegeven aan derden.
Veel gestelde vragen
Hieronder leest u enkele veel gestelde vragen. U vindt ook heel wat nuttige antwoorden omtrent gsminstellingen
Hoe zijn de profielen bepaald?
Elk diensthoofd bepaalt het individuele gsm-profiel van haar/zijn medewerkers. De gsm-profielen zijn ingedeeld
op basis van de specifieke jobinhoud van de medewerkers, in het bijzonder op basis van de gewenste
bereikbaarheid en van de ‘uithuizigheid’ van de medewerkers.
Wanneer kan ik een gsm bestellen / aanvragen?
Je kan enkel een gsm bestellen / aanvragen als dat de werking van de dienst bevordert. Dit gebeurt na het
akkoord van jouw diensthoofd. Een aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier op het Intranet.
Kan ik bijleggen om een (duurdere) smartphone te krijgen?
Bij Use The Company Device kan je niet bijbetalen om een performanter toestel te krijgen. Bij Choose Your Own
Device kies je zelf welk toestel je wenst te gebruiken (uit een vooraf vastgelegde lijst).
Kan ik een iPhone of iPad UTCD krijgen?
iPhones en iPads zijn enkel voorzien voor de leden van het college en het managementteam.
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Kan ik mijn privétoestel / privénummer behouden en enkel het abonnement van de gemeente gebruiken of
moet ik een toestel / nummer van Gemeente Wingene gebruiken?
Heb je recht op een gsm, dan krijg je een toestel (UTCD) of een voucher (CYOD) van de gemeente Wingene.
Indien je dit wenst, dan kan je jouw eigen toestel blijven gebruiken, maar je kan ook jouw privé-nummer laten
overnemen door de gemeente Wingene. De IT-dienst zorgt dan voor de beëindiging van het lopend contract
met de provider.
Alle gemeenterichtlijnen worden dan volledig van toepassing op dit (werk)nummer.
Wanneer gaat mijn abonnement in als ik een werk-gsm krijg?
Het abonnement gaat in rond het ogenblik dat u het toestel komt afhalen.
Kan ik met mijn gsm naar of in het buitenland bellen?
Ja, je kan naar het buitenland bellen. Roaming betekent dat je met jouw mobiel toestel kan bellen en oproepen
ontvangen als je in het buitenland bent. De tarieven zijn verschillend van land tot land. Let wel op: zelf bellen,
data downloaden of gebeld worden in het buitenland kost erg veel en doet de factuur ernstig stijgen.
Zijn er bepaalde nummers waar ik met mijn gsm niet naar kan bellen of sms’en?
Je kan met een persoonsgebonden toestel of dienst-gsm naar alle nummers bellen en sms’en, maar
betaalnummers (0900, betalende sms- diensten enz.) komen steeds op de eigen rekening.
Uitzondering: met een dienst-gsm kan je niet naar betaalnummers bellen of sms’en.
Kan ik mijn smartphone behouden als ik van een profiel met data naar een profiel zonder data overschakel?
Het is niet de bedoeling om toestellen die reeds in gebruik zijn om te wisselen. Je kan het verkregen toestel dus
houden.
Kan ik mijn gsm (UTCD) overkopen van het gemeentebestuur?
Neen, dit is niet mogelijk.
Kan ik mijn nummer behouden als ik mijn gsm moet teruggeven?
Je kan in overleg met de IT-dienst jouw nummer laten overzetten op een prepaid-kaart waarna je zelf een
abonnement kan afsluiten bij een provider naar keuze.
Kan ik weigeren om een gsm van het werk te gebruiken?
Wanneer je een gsm van de gemeente ter beschikking krijgt, is dit in het belang van de goede werking van jouw
dienst. Wel of niet een werk-gsm gebruiken, wordt geregeld tussen jou en jouw leidinggevende.
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BIJLAGE 12: PROCEDURE TEGEMOETKOMING
BEELDSCHERMWERKBRIL
1.

Doelstelling

Deze procedure heeft als doel de modaliteiten vast te leggen inzake de eventuele tegemoetkoming door de
werkgever voor de aankoop van een beeldschermbril.

De procedure werd goedgekeurd in het BOC van 4 december 2017 en treedt in werking vanaf 1 januari 2018.
Ze is van toepassing op elke werknemer van Gemeente en OCMW Wingene waarvan de hoofdtaak bestaat uit
beeldschermwerk (minstens vier uur per dag).

2.

Wat

Het accommodatievermogen van de ooglens daalt met de leeftijd. Wanneer werknemers een leescorrectie
nodig hebben, kan deze met het ouder worden onvoldoende zijn voor het zicht op intermediaire afstand
(beeldschermafstand).
Een gewone leesbril corrigeert op de korte afstand (30 tot 50 cm), terwijl een bril voor veraf geschikt is voor het
zien op een afstand verder dan 70 cm.
Een beeldschermwerkbril is specifiek en uitsluitend aangepast om een correctie door te voeren op de specifieke
tussenafstand waarop doorgaans een beeldscherm gepositioneerd staat, het zogenoemde intermediair zicht.
Deze beeldschermbril is dan ook een speciaal correctiemiddel voor het intermediair zicht en bijgevolg niet voor
het lezen van tekst of het rijden met de wagen. Een combinatie met de leesafstand kan wel omdat de werknemer
bij beeldschermwerk dikwijls ook tekst moet lezen.

Naast het gebruik van een beeldschermbril kunnen eventuele klachten ook verbeterd worden door deze
maatregelen:
 advies door de preventiedienst bij de inrichting van de beeldschermwerkpost
 het blijkt dat een werknemer ook baat kan hebben bij het gebruik van de oude leesbril. Door het
verzwakken van de ogen kan de oude leesbril mogelijks scherpstellen op de intermediaire afstand.
De oude leesbril kan dus worden meegenomen naar het medisch onderzoek bij de
arbeidsgeneesheer.
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Stappenplan

Indien een werknemer, ondanks het gebruik van een leesbril of een gewone bril voor verzicht, hinder ondervindt
om zijn beeldscherm behoorlijk te kunnen lezen, kan het gebruik van een beeldschermbril een oplossing bieden.
Om deze beeldschermbril te bekomen, is een medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer nodig. Onderstaand
stappenplan legt vast welke procedure het personeelslid dient te volgen.

Stap 1 – medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.
Wanneer de beeldschermwerker meent baat te hebben bij een beeldschermbril, dient hij hiervoor, via de
personeelsdienst, een afspraak te maken voor medisch onderzoek bij de externe dienst PBW.
Tijdens dit medisch onderzoek wordt het zicht getest, specifiek op de tussenafstand 50-70 cm.

Stap 2 – doorverwijzing naar de oogarts
Als uit het medisch onderzoek blijkt dat de correctie voor leesafstand of voor het verzicht niet voldoet voor het
werken op beeldscherm, verwijst de arbeidsgeneesheer de werknemer door naar de oogarts. Hiervoor krijgt de
werknemer een verwijsbrief mee.
De oogarts vult de verwijsbrief in en stelt een voorschrift op voor de beeldschermbril.
Eventueel kan deze bril gecombineerd worden met een bijkomende correctie voor het lezen van tekst,
overeenkomstig het advies van de arbeidsgeneesheer.

Stap 3 – aanschaf van de beeldschermbril
De werknemer laat op basis van het voorschrift van de oogarts een aangepaste bril maken bij een opticien naar
keuze. Hij vraagt een gedetailleerde factuur, waarin aangegeven wordt om welke glazen het gaat en waarin
duidelijk onderscheid gemaakt wordt hoeveel voor de montuur en hoeveel voor de glazen betaald wordt.

Stap 4 – terugbetaling van de kosten
Om een (gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten te bekomen, dient de werknemer volgende documenten te
bezorgen:
1. Aan de arbeidsgeneesheer via post (via de personeelsdienst):
 De door de oogarts ingevulde verwijsbrief
 Een kopie van het voorschrift van de oogarts
 Een kopie van de factuur van de opticien
2. Aan de personeelsdienst:
 De originele factuur van de oogarts

De arbeidsgeneesheer controleert of de bril specifiek werd opgemaakt voor het beoogde doel en attesteert dit
aan de personeelsdienst.
De personeelsdienst bezorgt het dossier aan college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring en regelt
de tegemoetkoming.
Er is een tegemoetkoming van 50 procent van de factuur van de opticien met een maximum van 300 euro per 5
jaar. Indien de beeldschermbril duurder was, valt dit ten laste van de werknemer.
Er is geen tegemoetkoming voor de kosten van de oogarts. Daarvoor dient de werknemer het getuigschrift van
de oogarts aan zijn mutualiteit te bezorgen.
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Er is enkel tegemoetkoming voor monofocale glazen voor de intermediaire afstand en voor degressieve glazen
voor dichtbij en intermediair (combinatie lezen – beeldscherm).
Er is geen tegemoetkoming voor unifocale en multifocale glazen voor bijziendheid, verziendheid, astigmatisme,
ouderdomsverziendheid of combinaties daarvan.

De procedure kan pas opnieuw ingeroepen worden, wanneer de werknemer van mening is dat de huidige bril
onvoldoende toereikend is geworden. Uiteraard is er opnieuw een bevestiging door de arbeidsgeneesheer nodig
om recht te hebben op tegemoetkoming.

Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan geen aanspraak gemaakt worden op de tegemoetkoming.
Verlies of beschadiging van de bril vallen volledig ten koste van de werknemer.
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BIJLAGE 13: GEDRAGSCODE SOCIALE MEDIA
Inleiding
Het bestuur vindt het positief dat zijn personeelsleden zowel professioneel als privé actief bezig zijn
met sociale media. Sociale media bieden vele mogelijkheden. Maar het gebruik ervan brengt ook
verantwoordelijkheden met zich mee. De snelheid waarmee informatie zich via sociale media
verspreidt, en het publieke karakter ervan kunnen immers een enorme impact hebben op het bestuur,
en dus ook op zijn personeelsleden.
Deze gedragscode legt de richtlijnen vast die personeelsleden moeten respecteren bij professioneel en
persoonlijk gebruik van sociale media.
Wat zijn sociale media?
Sociale media zijn onlinetools en onlineplatformen waarop mensen voortdurend met elkaar in contact
staan en zelf de inhoud bepalen. Mensen gebruiken sociale media om hun inzichten en ervaringen,
informatie en activiteiten met elkaar te delen. Sociale media kunnen verschillende vormen aannemen.
Zo zijn er:
- onlinenetwerken zoals Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp en LinkedIn;
- microblogs zoals Twitter;
- websites om bestanden en locaties te delen zoals YouTube, Flickr, Slideshare en Foursquare;
- blogs.
Welke plaats hebben sociale media in onze organisatie?
Het bestuur kiest ervoor sociale media op diverse vlakken te benutten. We zijn actief op verschillende
sociale mediakanalen onder andere om:
- in contact te komen met de doelgroep, potentiële personeelsleden en vrijwilligers;
- activiteiten bekend te maken aan het bredere publiek;
- kennis en informatie te delen tussen personeelsleden en met externe partners;
- inzetten op dialoog, participatie en inspraak;
- te komen tot een converserende overheid;
De officiële communicatie vanuit onze organisatie gebeurt alleen via de officiële accounts. Op dit
ogenblik heeft onze organisatie volgende officiële accounts:
- Facebookpagina Wingene
- Facebookpagina De Alk
- Facebookgroepen- en profielen jeugd en sport
- Whatsapp door sport- en jeugddienst
Natuurlijk blijven sociale media continu in ontwikkeling. Daarom is het niet uitgesloten dat er in de
toekomst kanalen of accounts bijkomen of dat sommige kanalen verdwijnen. De officiële
communicatie via deze accounts valt onder de verantwoordelijkheid van de
communicatieverantwoordelijke. Hij/zij heeft toegang tot deze accounts, beheert deze en vervult de
rol van gemeentelijk social media manager. Daarnaast zijn er per dienst/afdeling contactpersonen
communicatie die (via een professionele deelaccount) een antennerol ‘sociale media’ opnemen.
Alle andere communicatie via sociale media valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van het
betrokken personeelslid. Daarbij gaat het om:
- privécommunicatie die (uitsluitend) gebeurt via de persoonlijke sociale media-account van
een personeelslid (persoonlijke Facebook-pagina op eigen naam).
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Privé- of professioneel gebruik?
Het onderscheid tussen privé- en professioneel gebruik van sociale media is soms moeilijk te maken,
maar het is wel van belang. Zodra volgers en vrienden weten dat je voor ons bestuur werkt, kan het
immers zijn dat je daarop aangesproken wordt. Je uitlatingen kunnen dan ook gezien worden als
uitlatingen van ons bestuur. Kortom, alles wat je post op sociale media kan een invloed hebben op de
professionele reputatie van jezelf en van het bestuur. De hierna opgesomde basisprincipes, do’s en
don’ts helpen je om de communicatie via sociale media (voor iedereen) veilig te laten verlopen.
Basisprincipes
Als personeelslid vragen wij om volgende basisprincipes in het achterhoofd te houden bij het gebruik
van sociale media (professioneel en privé):
- je bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die je post op sociale media;
- realiseer je dat je als personeelslid ook ambassadeur bent van ons bestuur;
- let op wat je zegt: wat je post op sociale media blijft altijd en wereldwijd terug te vinden op het
internet (ook al heb je de boodschap gewist);
- wat je op sociale media deelt met iedereen, is publieke informatie en valt niet onder de
bescherming van de privacywetgeving (ook niet wanneer het buiten de werktijden en/of vanuit
een persoonlijke account gebeurt).
Belangrijkste do’s
-

-

-

bij professionele communicatie:
volg ook op sociale media altijd de algemene gedragsregels van ons bestuur;
volg de spelregels van de huisstijl van ons bestuur;
gebruik een stijlvolle foto om je profiel een gezicht te geven;
beveilig je account door een veilig paswoord;
verbind het logo van ons bestuur niet aan ongepaste inhoud;
gebruik sociale media niet alleen voor informatiedeling, maar ook voor interactie en dialoog;
participeer en discussieer mee op sociale netwerken over de laatste ontwikkelingen in je
vakgebied;
denk na voor je iets online plaatst: zorg voor toegevoegde waarde, wees positief en let op je
taalgebruik;
respecteer copyright, gebruik geen materiaal van anderen zonder toestemming, maak
eventuele bronnen kenbaar;
geef vergissingen toe en bied zo nodig je excuses aan;
gebruik je privacy-instellingen: selecteer je ‘vrienden’ verstandig, deel niet alles met iedereen,
laat je niet taggen zonder voorafgaande controle, laat niet eender wie toe om berichten op je
tijdlijn te plaatsen, enz.;
respecteer de privacy van anderen;
spreek met respect over andere mensen, culturen en waarden;
gebruik je gezond verstand, wees eerlijk en correct;
contacteer de communicatieverantwoordelijke bij twijfel of iets past in de professionele
communicatie die je als personeelslid van ons bestuur wilt voeren, of bij twijfel over de
conformiteit van een communicatie met de richtlijnen in deze gedragscode;
kijk de bron en de inhoud van informatie altijd goed na op betrouwbaarheid, integriteit en
correctheid voor je die deelt met anderen.
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bij persoonlijke communicatie:
gebruik je privacy-instellingen: selecteer je ‘vrienden’ verstandig, deel niet alles met iedereen,
laat je niet taggen zonder voorafgaande controle, laat niet eender wie toe om berichten op je
tijdlijn te plaatsen, enz.;
spreek met respect over andere mensen, culturen en waarden;
vermeld gerust in je biografie waar je werkt en wat je interesses zijn, maar maak duidelijk dat
je je berichten in eigen naam plaatst; gebruik de ik-vorm;
gebruik je gezond verstand, wees eerlijk en correct;
pas je profiel waar nodig aan en verwijder de verwijzingen naar ons bestuur wanneer je niet
langer in dienst bent.

Belangrijkste don’ts

-

bij professionele communicatie:
maak geen accounts aan op naam van de organisatie zonder toestemming van ons bestuur;
neem niet deel aan discussiefora zonder goedkeuring van ons bestuur;
treed niet op als woordvoerder van ons bestuur, dat is de taak van de
communicatieverantwoordelijke;
citeer geen collega’s en gebruik hun materiaal niet zonder toestemming;
spreek niet slecht over collega- en partnerorganisaties, leden, medewerkers enz.;
plaats geen spam;
reageer niet onmiddellijk op negatieve uitlatingen over ons bestuur, juridische kwesties of
crisissituaties, maar licht je leidinggevende of de communicatieverantwoordelijke in om te
bekijken of een reactie aangewezen is en zo ja wie hoe reageert.

bij persoonlijke communicatie:
verspreid geen interne of vertrouwelijke informatie;
verspreid geen lasterlijke berichten over ons bestuur of andere berichten die de organisatie
kunnen schaden;
- geef geen kritiek op en spreek niet slecht over collega’s, andere medewerkers (vrijwilligers,
freelancers), leden, gebruikers, collega- en partnerorganisaties en belanghebbenden;
- gebruik nooit de naam of het logo van ons bestuur in je profielnaam of –foto;
- treed niet op als woordvoerder van ons bestuur.
-

Sancties
Gelet op het belang van een correcte toepassing van deze gedragscode, begrijpen de personeelsleden
dat elk gebruik van sociale media waarbij deze gedragscode ernstig geschonden wordt, een zware fout
kan uitmaken die aanleiding kan geven tot een ontslag om dringende reden voor contractuele
personeelsleden. Voor statutaire personeelsleden kan dit aanleiding geven tot het opstarten van een
tuchtprocedure.
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