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ARBEIDSREGLEMENT 

Werkplaatsen 
 

Maatschappelijke Zetel:   2280 Grobbendonk, Vierselse baan 5 

 
Kantoor Antwerpen:   2018 Antwerpen, Desguinlei 246-250 

 

Hidrodoe    2200 Herentals, Haanheuvel 7  

 

Productie-entiteiten: WPC  2491 Balen (Olmen), Beukenbergsveld 6 

     2930 Brasschaat, Miksebaan 295 

     2910 Essen, Huybergsebaan 171 

     2280 Grobbendonk, Vierselse baan 3 

     2200 Herentals, Haanheuvelstraat 3 

     2320 Hoogstraten, Loenhoutseweg 46 

     2950 Kapellen, Middelbeeklaan 35 

     2330 Merksplas, Steenweg op Hoogstraten 201 

     2400 Mol, Diepestraat 90 

     2360 Oud-Turnhout, Kinschotsebaan 11 

     2260 Westerlo, Smalle Rijt 12 

 

Ondernemingsnummer:   BE 0204908936     

Naam en adres van de organismen waarbij Pidpa aangesloten is: 

 
- RSZ (sociale bijdragen: aansluitingsnr. 4270-0006): 

Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel 

- FAMIFED (kinderbijslag: aansluitingsnr. 4270-0006): 

Trierstraat 9 te 1000 Brussel 

- Federale Pensioendienst  (FPD): 

Zuidertoren te 1060 Brussel 

- Axa (arbeidsongevallenverzekeraar): 

Troonplein 1 te 1000 Brussel 

- Interbedrijfsgeneeskundige Dienst voor Werkgevers v.z.w.: 

Entrepotkaai 15 te 2000 Antwerpen 

- MEDIWE v.z.w. (controle-onderzoeken bij ziekte): 

Sneeuwbeslaan 20 bus 4 2610 Antwerpen 

- SD Diensten NV (elektronische archiveringsdienst m.b.t. elektronische sociale documenten): 

Brouwersvliet 5 te 2000 Antwerpen 

Deze documenten blijven 5 jaar ter beschikking en raadpleegbaar via een aanlogprocedure (paswoord of 

e-id) en dit in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer.   
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Arbeidstijd – uurregeling – meting en controle van de arbeid 

 
Art. 1.1 De werkprestatie is, behalve bijzondere of dringende dienstverplichtingen en/of een 

geëigende prestatieregeling, gespreid over de eerste vijf werkdagen van de week. 

 

Art. 1.2     a) Een voltijdse werkweek bedraagt 37 1/2 uur. 

Voor personeelsleden die hiervoor uitdrukkelijk opteren, conform de modaliteiten bepaald in 

de lopende collectieve (arbeids-)overeenkomst, en alle personeelsleden indienstgetreden na 

31/12/2007 bedraagt een voltijdse werkweek 38 uur. 

  b) Voor de personeelsleden met vermindering van arbeidsprestaties, gelden de volgende 

arbeidsregelingen: - halftijdse prestaties; 

- 3/5e prestaties (enkel voor personeelsleden tewerkgesteld onder 

de in art. 1.5 litt. g) vermelde voorwaarden); 

- 4/5e prestaties. 

 

Concrete roosters worden vastgelegd in functie van de dienstnoodwendigheden. 

De in art. 1.4 en art. 1.5 gestelde werktijdregelingen zijn van toepassing op de 

personeelsleden met een verminderde prestatie.  De bepalingen in art 1.4 litt. d) en e) zullen 

voor laatstgenoemde personeelsleden pro rata toegepast worden. 

 

c)  Voor personeelsleden tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsovereenkomst (3/5e-tijds = 

22u48min op weekbasis) geldt volgend uurrooster: 

10u tot 15u (op maandag van 10u tot 15u18) met een middagpauze van 30 minuten. Deze 

middagpauze is, in functie van de dienstafspraken, op te nemen tussen 12u en 13u30. 

 

Art. 1.3 Voor de personeelsleden waarvoor een voltijdse werkweek 37 ½ uur bedraagt, zijn twee uren 

begrepen die bij prestatie aanleiding geven tot het compensatieverlof waarvan sprake in art. 

5. Dit compensatieverlof wordt niet toegekend aan de personeelsleden waarvoor de voltijdse 

werkweek 38 uur bedraagt. 

 

Art. 1.4 De in art. 1.2 gestelde werkduur is met volgende werktijdregeling van toepassing op de 

personeelsleden waarvoor, ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur, de flexibele 

werktijdregeling van toepassing is op grond van volgende principes: 

a) Stamtijd : van 09.00 u tot 12.00 u en van 13.30 u tot 16.00 u. 

b) Glijtijd : van 08.00 u tot 09.00 u, van 12.00 u tot 13.30 u (met verplichte onderbreking 

van min. 1/2 u) en van 16.00 u tot 18.00 u. 

c) Basisperiode : één maand. 

d) Overschot (credit) of tekort (debet): max. 18 uren einde maand als credit, max. 8 uren 

einde maand als debet. 

e) Gebruik van de credituren:  

- hetzij geheel op de glijtijd; 

- hetzij onder vorm van recuperatieverlof beperkt tot 05.30 u per maand en de rest 

op de glijtijd. Het credit op de laatste werkdag van de maand komt in aanmerking 

bij het toestaan van recuperatie-verlof tijdens de daaropvolgende maand, en dient 

daartoe min. 3u te bedragen. Het recuperatieverlof wordt aangerekend op het 

credit en kan, zoals het compensatieverlof ingevolge overuren, ook in kwartieren 

worden opgenomen tijdens de stamtijden. Voor personeelsleden tewerkgesteld in 

de 38-urenweek is de opname van recuperatieverlof beperkt tot maximaal 1 uur 

per dag. 

 

Art. 1.5 Voor de personeelsleden die niet vallen onder de bepalingen van art. 1.4. geldt volgende 

dienstregeling: 

a) voor de werklieden die werken op of vanuit een vestiging van het bedrijf: van 08u tot 

16u (tot 16.06u in de 38-urenweek) met een onderbreking van 12u tot 12.30u bij meer 

dan een halve dag tewerkstelling; 
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b) voor de werklieden die werken van huis uit: 7u30 per dag (7u36 per dag in de 38-

urenweek) met begin tussen 7u45 en 9u en einde tussen 15u45u en 17u. met 

middagpauze van 30’. Op basis van de dienstnoodwendigheden kan echter een vast 

beginuur worden afgesproken. 

c) voor de personeelsleden behorende tot de gradengroepen  buizenlegger en 

grondwerker-pompstation, gespecialiseerd arbeider (technieker-pompstation) en 

werktuigkundigen en voor zover tewerkgesteld op de WPC’s, bij de EMI, bij de diensten 

gebouwen & terreinen en elektronica en het departement riolering: 7u30 per dag (7u36 

per dag in de 38-urenweek) met begin tussen 7u45 en 9u en einde tussen 15u45u en 17u 

met middagpauze van 30’. Op basis van de dienstnoodwendigheden kan echter een vast 

beginuur worden afgesproken (door de (adjunct-)productieverantwoordelijke voor zijn 

WPC-groep, door de verantwoordelijke EMI, riolering, gebouwen & terreinen en 

elektronica voor hun medewerkers). 

d) voor de monsternemers: 7u30 per dag (7u36 per dag in de 38-urenweek) met begin 

tussen 7u en 8u en einde tussen 15u en 16u. met middagpauze van 30’.  

e) voor de personeelsleden belast met de keukendienst: van 7u tot 15u (tot 15.06u in de 

38-urenweek) met een onderbreking van 11u tot 11.30u bij meer dan een halve dag 

tewerkstelling. 

f) voor de arbeiders belast met magazijnopdrachten in Grobbendonk en hiertoe aangeduid 

na kandidaatstelling: naast de vaste werktijdregeling een poule van maximaal 6 

medewerkers waarvan steeds 2 medewerkers, op wekelijks afwisselbare basis, worden 

tewerkgesteld van 7u tot 15u (tot 15.06u in de 38-urenweek) en 2 medewerkers van 9u 

tot 17u (17.06u in de 38-urenweek) met een middagpauze van 30 minuten tussen 12u 

tot 13u bij meer dan een halve dag tewerkstelling waarbij een continue dienstverlening 

dient gegarandeerd. 

g) voor de personeelsleden tewerkgesteld in de 38-urenweek bij de directie klantenrelaties 

binnen het CCC (callcentermedewerkers binnen de cellen telefonische ondersteuning), 

voor zover hun prestatiebreuk 3/5e bedraagt: van 10u tot 15u (op maandag van 10u tot 

15u18) met een middagpauze van 30 minuten. Deze middagpauze is, in functie van de 

dienstafspraken, op te nemen tussen 12u en 13u30. 

h) voor de personeelsleden belast met de aansturing en opvolging van ploegen (dispatching 

riolering, distributie en mobiele dienstverlening; adjunct-productieverantwoordelijken, 

brigadiers en werkopzichters): flexibele werktijdregeling gelijk aan het vermelde onder 

art. 1.4, maar met uitbreiding van de glijtijd, nl. van 7.45u tot 8u. 

i) voor de personeelsleden tewerkgesteld te Hidrodoe geldt - afhankelijk van de specifieke 

functie en opdrachten - een werktijdregeling zoals beschreven in bijlage I. 

 

Een halvedagprestatie - voor zover goedgekeurd door de verantwoordelijke(n) - bedraagt 

steeds 3u45 (of 3u48 in de 38-urenweek). 

 
Art. 1.6 De meting en controle op de arbeid kunnen op verschillende manieren gebeuren: 

a) elektronische registratie; 

b) registratie met prikklok; 

c) registratie op papier. 

 

Bij bewuste manipulatie of omzeiling van de toepasselijke tijdsregistratiesystematiek, kan de 

directeur-generaal voor de duur die hij bepaalt het betrokken personeelslid plaatsen in een 

specifieke dienstregeling.  

Bijprestaties 

 
Art. 2 Het personeelslid kan door de directeur-generaal belast worden met wacht- en/of 

permanentiedienstprestaties, waarvan de  voorwaarden en voorschriften zijn opgenomen in 

de regeling continuïteit.  
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Bij eventuele prestaties van meer dan 4u na 24u en vóór 06.00u, dient de wachtmedewerker 

4u inhaalrust op te nemen de volgende dag. 

Overwerk – bijkomende uren 

 
Art. 3.1 Prestaties, geleverd ingevolge een opdracht van de directie en buiten de werktijdregelingen 

opgesomd in art. 1.4 en 1.5, geven aanleiding tot inhaalrust en uitbetaling van overloon. 

Het overloon bedraagt 50% van het uurloon. Het uurloon wordt berekend als 1/1515e 

(1/1603,6 voor personeelsleden tewerkgesteld in de 38-urenweek) van de jaarlijkse bruto-

bezoldiging dat het personeelslid op het ogenblik van de geleverde prestaties geniet voor 

voltijdse prestaties per week. 

Het overloon bedraagt 100% van het uurloon indien de overuren gepresteerd worden op een 

zondag, een feestdag, een vaste sluitingsdag of een vervangingsdag van een feestdag of vaste 

sluitingsdag. Indien het wegens dienstnoodwendigheden niet mogelijk is inhaalrust te 

verlenen, wordt voor elk uur een vergoeding toegekend gelijk aan het uurloon. 

 

Art. 3.2 Een personeelslid met deeltijdse prestaties kan, ingevolge een opdracht van de directie, 

bijkomende uren presteren. Dit zijn prestaties buiten het op hem van toepassing zijnde 

uurrooster waarbij de grenzen van de voltijdse arbeidsduur op weekbasis niet overschreden 

worden. Bijkomende uren geven enkel aanleiding tot compensatie in tijd. Het 13e en 

volgende bijkomende uren, berekend op maandbasis, geven recht op inhaalrust en overloon 

zoals bepaald in art. 3.1 en 3.4. 

 

Art. 3.3 Een personeelslid dat bij uitzondering, buiten zijn dienstverplichtingen, wordt teruggeroepen 

om deel te nemen aan een dringend en onvoorzien werk, ontvangt een toeslag welke gelijk is 

aan viermaal het uurloon. Deze toeslag is onafhankelijk van het bepaalde in art. 3.1 en 3.2. 

Deze regeling is niet van toepassing op de personeelsleden die van wacht zijn. 

 

Art. 3.4 Een prestatie, geleverd in toepassing van art. 3.1 en 3.3, van minder dan een kwartier geeft 

geen aanspraak op enige compensatie of vergoeding. Voor het overige worden dergelijke 

prestaties integraal gecompenseerd en vergoed. 

 

Art. 3.5 Het bepaalde in art. 3.1 tot en met art. 3.4 is niet van toepassing op personeelsleden van 

niveau 1. 

 
Loonbetaling 

 
Art. 4 Het loon wordt uitbetaald per maand. De uitbetaling aan het vastbenoemd personeelslid 

geschiedt uiterlijk op de eerste dag van de betrokken maand. De uitbetaling aan de overige 

personeelsleden geschiedt uiterlijk de vierde werkdag na de maand waarvoor de betaling 

geschiedt. 

 

 De personeelsleden dienen een rekening te openen bij een financiële instelling. Alle 

betalingen zullen op de rekening geschieden. 

Onderbreking van de arbeid 

 
Art. 5 Behoudens specifieke regelingen, dient er op onderstaande dagen geen arbeid verricht te 

worden: 

a) het weekend; 

b) de wettelijke feestdagen; 

c) de bijkomende feestdagen: 11 juli; 

d) de bijkomende verlofdagen: vrijdag na OH Hemelvaart,  2e Kerstdag en 31 december; 



ALG-#57407-v27-Arbeidsreglement.docx pagina 5 van 34 

 

 

e) het compensatieverlof, toegekend overeenkomstig art. 1.3 en pro rata de geleverde 

prestaties. Deze dagen dienen opgenomen te worden à rato van drie per kwartaal en dit 

binnen het kwartaal waarop zij betrekking hebben. 

f) het recuperatieverlof bij toepassing van de flexibele werktijdregeling overeenkomstig 

art. 1.4 en art. 1.5 litt. d); 

g) de vakantiedagen (bij volledige prestaties in het refertejaar 1): 

minder dan 45 j.   32 dagen in de 35,5-urenweek 

    35 dagen in de 38-urenweek 

tussen 45 en 50 j.  33 dagen in de 35,5-urenweek 

    36 dagen in de 38-urenweek 

tussen 50 j. en 59 j.  34 dagen in de 35,5-urenweek 

37 dagen in de 38-urenweek 

Vanaf de leeftijd van 60 jaar, krijgt het personeelslid 1 bijkomende dag vakantieverlof 

per jaar. 

h) het omstandigheidsverlof (zie bijlage II); 

i) het politiek verlof overeenkomstig de decretale bepalingen ter zake van toepassing op 

de lokale besturen; 

j) vakbondsverlof en dienstvrijstelling wegens syndicale opdrachten overeenkomstig de 

bepalingen van het syndicaal statuut in de overheidssector; 

k) Het personeelslid geniet het bijzonder verlof wegens onderscheiding: 

-  bij vijfendertig jaar dienst: 2 dagen; 

- in de overige gevallen, voor zover de onderscheiding uitgereikt of medegedeeld 

wordt op een plechtigheid van Pidpa: 1 dag. 

Dit bijzonder verlof dient genomen te worden, rekening houdend met de 

dienstnoodwendigheden en volgens de modaliteiten geldend voor het jaarlijks 

vakantieverlof, binnen het jaar volgend op de plechtigheid tijdens dewelke de onderscheiding 

uitgereikt of medegedeeld werd. 

l) de (weder)oproeping voor militaire dienst waarbij het genot van de volle maandwedde 

verzekerd wordt voor de onvolledige kalendermaanden van militaire oproeping. 

Bijkomende militaire dienst ingevolge nalatigheid of krijgstucht wordt als non activiteit 

beschouwd en bijgevolg niet door Pidpa vergoed.  

De volle kalendermaanden militaire oproeping worden niet door Pidpa bezoldigd. 

Wederopgeroepen reserve officieren bekomen het genot van hun wedde indien en voor 

het gedeelte dat deze de militaire wedde overschrijdt.  

Bij oproeping tot militaire dienst stelt het personeelslid de verantwoordelijke chef ervan 

in kennis met toevoeging van een kopie van het oproepingsbevel. 

m)  de dagen loopbaankrediet en uitstapregeling zoals voorzien in de reglementering ter 

zake.  

n) bijkomende of toevallige verlofdagen, bij algemene regel aan het personeel van de 

rijksbesturen toegekend; 

o) bijkomend verlof, bij uitzonderlijke gelegenheden toegestaan door de directeur-

generaal; 

p) Door de verantwoordelijke chef worden in navermelde gevallen dienstvrijstelling voor de 

hoogstnodige tijd verleend: 

1) voor deelneming aan examens ingericht door Pidpa; 

2) bij oproeping tot de provincie- of gemeenteraadsverkiezingen; 

3) bij oproeping om voor het gerecht te getuigen; 

4) voor het verschijnen voor de burgerlijke of militaire invaliditeitscommissie; 

5) bij oproeping om gehoord te worden door de directeur-generaal of de sociale dienst; 

6) voor kennisneming van het persoonlijk dossier of het tuchtdossier; 

                                                 
1 Voor contractuele personeelsleden is dit wat betreft de wettelijke vakantiedagen het voorgaande 

kalenderjaar en de bovenwettelijke vakantiedagen het lopende kalenderjaar. Voor statutaire personeelsleden 

is dit steeds het lopende kalenderjaar. 
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7) bij oproeping voor Medex, de arbeidsgeneeskundige dienst, de controlegeneesheer 

van Pidpa en de controlegeneesheer van het verzekeringsorganisme tegen 

arbeidsongevallen; 

8) voor andere door de Raad van Bestuur bij algemene maatregel bepaalde gevallen. 

 

Daarenboven kan de verantwoordelijke chef dienstvrijstellingen voor de hoogstnodige tijd 

verlenen: 

9) voor behandeling van gevallen, zonder het daadwerkelijk een ziekte betreft, zoals 

tandenverzorging, raadpleging van specialisten, wanneer de verantwoordelijke chef 

er zich heeft van vergewist dat de consultatie van de geneesheer of de verzorging 

niet buiten de diensturen kan geschieden; 

10)  voor ernstige humanitaire gevallen van hoogstdringende aard; 

 

Prioriteit wordt gegeven aan de personeelsleden die hun verlof aanvragen: 

- 4 maanden op voorhand voor  een periode van meer dan veertien dagen; 

- 2 weken op voorhand voor een periode van minstens één week en minder dan twee weken; 

- 2 werkdagen op voorhand voor een periode van minder dan één week. 

Dit vakantieverlof moet aangevraagd worden aan de verantwoordelijke chef. 

 

Het al dan niet toestaan van het verlof aangevraagd binnen de perken van de 

prioriteitsregeling wordt door de verantwoordelijke chef binnen een redelijke termijn 

meegedeeld. Het intrekken van het verlof door een personeelslid dient eveneens binnen een 

redelijke termijn te gebeuren en is onderworpen aan de goedkeuring van de chef.  

 

Het personeelslid heeft in principe de keuze van zijn vakantieverlofdagen, evenwel in overleg 

met de verantwoordelijke chef en mits inachtneming van de dienstnoodwendigheden. Het 

vakantieverlof moet per kalenderjaar minstens één doorlopende periode van minimum één 

week en mag maximaal één maand omvatten. 

 

Het vakantieverlof moet genomen worden tijdens het kalenderjaar waarop het betrekking 

heeft. Het kan, zelfs gedeeltelijk, niet overgedragen worden naar het volgend kalenderjaar.  

 

Indien, ingevolge dienstnoodwendigheden waarover de directeur-generaal oordeelt, het  

personeelslid verhinderd is zijn vakantieverlof of een gedeelte ervan te genieten tijdens het 

kalenderjaar, mogen de resterende bovenwettelijke verlofdagen naar het volgend 

kalenderjaar overgedragen worden. Deze dagen zijn te nemen voor einde maart.  

Een verlofoverdracht van bovenwettelijke verlofdagen wordt automatisch toegestaan indien 

dit verlof wordt opgenomen vóór het einde van het officiële kerstverlof.  

Het vakantieverlof wordt geacht genoten te zijn indien het voor de aanvang ervan niet 

herroepen werd. 

 

Alleen indien tijdens het vakantieverlof in het binnenland in éénmaal een ononderbroken 

ziekteverlof voorgeschreven wordt van minstens veertien kalenderdagen, wordt voor de 

voorgeschreven duur van het ziekteverlof het vakantieverlof in ziekteverlof omgezet. 

Bij de aanvraag tot opschorting van het vakantieverlof dient het verblijf van het zieke 

personeelslid te worden medegedeeld met het oog op een eventueel onderzoek door de 

controlegeneesheer. 

 

Art. 6 Alle personeelsleden kunnen een volledige afwezigheid aanvragen, en ook een prestatievermindering 

conform de hiernavolgende bepalingen:  

a) loopbaanonderbreking (algemeen stelsel – Vlaams zorgkrediet) kan worden bekomen 

conform de regeling voor het contractueel en statutair personeel van de plaatselijke en 

provinciale besturen. 
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b) loopbaanonderbreking in de vorm van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, 

medische bijstand of palliatief verlof) (cf. regeling voor het contractueel en statutair 

personeel van de plaatselijke en provinciale besturen). 

c) verminderde prestaties (Pidpa-basis), hetgeen enkel van toepassing is op statutaire 

personeelsleden en personeelsleden tewerkgesteld met een contract van onbepaalde 

duur. Verminderde prestaties kunnen worden aangevraagd voor een periode van 

minimum 1 jaar en maximum 3 jaar, onder de vorm van 1/5, 2/52 of voltijdse 

afwezigheid.  

De directeur-generaal beslist, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, over de 

aanvragen na kennis te hebben genomen van de inzichten van de directeur, het diensthoofd 

en de 1e evaluator. Tevens neemt hij kennis van de nodige maatregelen die worden getroffen 

om de goede werking van de dienst te garanderen.  

 

Elke aanvraag tot (wijzigingen van) verminderde prestaties of loopbaanonderbreking (alle 

hiervoor vermelde stelsels) dient te gebeuren ten laatste drie maanden voor de gewenste 

ingangsdatum (in principe steeds de 1e van de maand). Laattijdige aanvragen worden niet 

goedgekeurd. 

 

Voor thematische verloven kan de directeur-generaal – mits gunstig advies van de betrokken 

directeur - alsnog een afwijking van de aanvraagtermijn toestaan. 

 

Door het vragen en bekomen hebben van deeltijdse prestaties, aanvaardt het betrokken 

personeelslid dat het - binnen een vrij analoog functieprofiel - kan worden belast met andere 

taken, dat het aan een andere dienst kan worden toegewezen, dat er een wijziging kan 

worden opgelegd inzake werkregime en dat de kantoorfaciliteiten eventueel te delen zijn 

met andere personeelsleden. 

 

Art. 7 Zowel het vastbenoemd personeelslid als het personeelslid tewerkgesteld met een contract 

van onbepaalde duur kan, voor zover het belang van de dienst het toelaat en mits 

goedkeuring door de directeur-generaal, een verlof voor sociale promotie wordt verleend 

overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het vormingsreglement. 

 

Art. 8 Elk personeelslid kan voor het geven van bloed een halve dag onbetaalde dienstvrijstelling 

genieten  voor de halve dag waarbinnen de bloeddonatie plaatsvindt. De aanvraag voor deze 

dienstvrijstelling wordt minstens vierentwintig uren op voorhand ingediend bij het 

diensthoofd. Na de bloeddonatie dient een getuigschrift, uitgereikt door een geneesheer of 

een erkende dienst voor bloedinzameling, aan het diensthoofd bezorgd te worden. Deze 

halve dag onbetaalde dienstvrijstelling kan maximaal vier maal per jaar bekomen worden. 

Het wordt verhoudingsgewijs verminderd voor personeelsleden met deeltijdse prestaties. 

 

Art. 9 Wanneer een bij het personeelslid inwonend persoon aangetast is door een van navermelde 

ziekten, welke de behandelende geneesheer in zulke mate besmettelijk acht dat zij het 

personeelslid verhindert zijn dienst waar te nemen uit vrees voor verspreiding van 

ziektekiemen, kan door de algemene directie een verlof tot voorbehoeding worden 

toegekend op grond van een door het personeelslid ingediend geneeskundig attest. Een 

controleonderzoek kan in voorkomend geval worden uitgevoerd. 

 

Volgende aandoeningen geven aanleiding tot voormeld verlof: 

- diphteritis: 7 kalenderdagen indien het personeelslid niet door de kiemen aangetast is; 

- epidemische encephalitis: 17 kalenderdagen; 

- tyfus en  paratyfus: 12 kalenderdagen; 

                                                 
2 Voor personeelsleden zoals vermeld in artikel 1.2 b) 
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- meningitis cerebro-spinalis: 9 kalenderdagen; 

- maleus: 12 kalenderdagen; 

- kinderverlamming: 17 kalenderdagen; 

- roodvonk: 10 kalenderdagen; 

- pokken: 18 kalenderdagen. 

 

De perioden van verlof tot voorbehoeding zijn geldig vanaf het ogenblik dat de zieke persoon 

de eerste duidelijke verschijnselen vertoont en niet vanaf de dag waarop het attest werd 

opgemaakt. 

 

Het hernemen van de dienst door het personeelslid voor het verstrijken van het verlof tot 

voorbehoeding zal slechts toegestaan worden na aanvraag van het personeelslid en mits 

instemming van de arbeidsgeneesheer. 

 

Art. 10 Het personeel kan, conform de regeling voor de rijksbesturen (zie bijlage III), een 

uitzonderlijk verlof bekomen in volgende gevallen: 

- politiek verlof voor verkiezingscampagne; 

- verlof voor deelname aan een jury van het Hof van Assisen; 

- verlof voor het leveren van prestaties bij de civiele bescherming; 

- verlof wegens overmacht 3; 

- verlof voor het vergezellen van mindervaliden 4; 

- verlof voor beenmergafstand; 

- verlof voor afstand van organen en weefsels. 

 

Art. 11 Aan het personeel in dienstactiviteit kan bij de geboorte of de adoptie van een kind 

maximum drie maanden ouderschapsverlof worden toegestaan na uitputting van het 

bestaand thematisch ouderschapsverlof. Dit verlof wordt aan de directie aangevraagd op 

voorlegging van een bewijs van geboorte of van adoptie. 

 

Het ouderschapsverlof, dat in volledige dagen wordt genomen, moet genomen worden voor 

het kind de leeftijd van 10 jaar heeft bereikt. Op vraag van het personeelslid wordt het verlof 

gesplitst in maanden. Het ouderschapsverlof moet genomen worden in volledige dagen. 

 

Het ouderschapsverlof wordt niet vergoed. Het wordt voor het overige met een periode van 

dienstactiviteit gelijkgesteld. 

 

Art. 12 De directeur-generaal kan, op aanvraag van het personeelslid, opvangverlof toekennen met 

het oog op adoptie en pleegvoogdij. Een opvangverlof wordt toegestaan aan het 

personeelslid dat een kind beneden de 10 jaar adopteert. Het verlof bedraagt ten hoogste 6 

weken voor een kind beneden de 3 jaar en ten hoogste 4 weken in de andere gevallen. 

 

De maximumduur van het opvangverlof wordt verdubbeld wanneer het opgenomen kind aan 

de voorwaarden voldoet om de bijzondere kinderbijslag voor mindervalide kinderen te 

genieten. 

 

Voor de toepassing van dit artikel worden pleegvoogdij en adoptie gelijkgesteld. 

 

Het opvangverlof wordt slechts toegestaan indien het gaat om ‘caritatieve’ adopties. Indien 

het gaat om een adoptie om feitelijke toestanden te regulariseren, wordt het verlof niet 

toegekend, vermits dit geen eigenlijke opvang van een kind is. 

 

Het opvangverlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. 

                                                 
3 Dit verlof wordt bij deeltijdse prestaties verhoudingsgewijs verminderd. 
4 Dit verlof wordt bij deeltijdse prestaties verhoudingsgewijs verminderd. 
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Beëindiging 

 
Art. 13 Ontslag wordt verleend volgens de beschikkingen ter zake van het algemeen 

personeelsstatuut voor wat betreft het vastbenoemd personeelslid. Voor contractuele 

personeelsleden geldt de wettelijk vastgestelde ontslagregeling zoals gespecifieerd in bijlage 

IV. 

Rechten en plichten van het personeel 

 
Art. 14 Elk personeelslid is er toe gehouden de arbeidstijd volledig aan Pidpa te besteden. Elk 

personeelslid dient het werk uit te voeren waarvoor hij is aangenomen. Hij mag niet 

weigeren tijdelijk een ander gelijk gekwalificeerd werk uit te voeren dat met zijn 

bekwaamheden overeenstemt, wanneer dit noodzakelijk is voor de goede werking van de 

dienst. 

Zonder voorafgaandelijke toelating van de betrokken chef mag het personeelslid de 

uitoefening van zijn dienst niet opschorten. Bij opschortingen, zonder voorafgaandelijke 

toestemming, voor persoonlijke redenen is Pidpa ten aanzien van derden niet aansprakelijk. 

 

Art. 15 Personen belast met leiding en toezicht zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van de 

werkzaamheden en de naleving van de arbeids- en veiligheidsvoorschriften. Met het oog 

hierop kunnen zij, binnen de reglementaire bepalingen, ten opzichte van het onder toezicht 

staand personeel alle maatregelen treffen rekening houdend met de beginselen van 

redelijkheid, beleefdheid en rechtvaardigheid. 

 

 Van personeelsleden die de arbeidstijd voornamelijk spenderen aan het beheren van de 

telefonische klantencontacten kunnen telefoongesprekken in uitvoering van hun functie 

worden opgenomen met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te controleren en 

zodoende te bepalen of training van het betrokken personeelslid aangewezen is. Deze 

gesprekken worden opgenomen met een daarvoor geschikt registratiesysteem, kunnen enkel 

worden beluisterd door de personen belast met leiding en toezicht, en worden maximum 30 

dagen bewaard. Na deze termijn worden de gesprekken definitief gewist.    

 

Op zijn beurt stelt elk personeelslid zich op alle plaatsen van tewerkstelling loyaal op ten 

opzichte van toezichthoudende en leidinggevende personen. Het zal al wat de veiligheid van 

het personeel en van derden in het gedrang kan brengen, elke nalatigheid op het werk wat 

ongevallen zou kunnen teweegbrengen en elk gebrek in de gebruikte materialen, meedelen 

aan zijn hiërarchische meerdere, en zo mogelijk meewerken aan een oplossingsgericht 

optreden. 

 

Art. 16 Ten overstaan van collega’s en externen, zal het personeelslid de principes van 

klantgerichtheid, loyauteit, inzet en objectiviteit respecteren. 

 

 Het personeelslid zal, zowel in dienst als in zijn particulier leven, alles vermijden wat het 

imago van Pidpa kan schaden. 

 

Het personeelslid zal nalaten, rechtstreeks of bij tussenpersoon, elke gift, beloning of eender 

welk voordeel, ter oorzaak of ter uitvoering van zijn functie, uit te lokken, te eisen of te 

aanvaarden. Het is aan elk personeelslid verboden, naar aanleiding van de uitoefening van 

zijn functie, daden te stellen die, hetzij hemzelf, hetzij zijn echtgeno(o)t(e), zijn kinderen of 

derden zouden bevoordelen. 

 

Het personeelslid zal de bepalingen vermeld in de van toepassing zijnde integriteitscode 

naleven. 
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Met het oog op vrijwaren van een vreedzame en verdraagzame werkplaats, geldt binnen 

Pidpa een neutrale dresscode. Om die reden mag het personeel geen opvallende zichtbare 

politieke, filosofische of religieuze tekens dragen. 

 

Art. 17 Elk personeelslid is er toe gehouden tijdig de gegevens te verstrekken die invloed hebben op 

de bezoldigingsregeling (diploma, burgerlijke staat, gezinssituatie, …). 

Laattijdige, onjuiste of onvolledige aangifte van gegevens geeft aanleiding tot terugvordering 

van de ten onrechte genoten voordelen; zij kan ook leiden tot verlies van recht op de 

toepasselijkheid met terugwerkende kracht van deze voordelen. 

 

Art. 18 Elk personeelslid dat de uitoefening van een openbaar mandaat beoogt, dient voor de 

mandaatsaanvaarding de directeur-generaal ervan kennis te geven. Indien een voorafgaande 

kandidaatstelling is vereist, dient deze mededeling ook voor de datum waarop de 

kandidatenlijsten worden ingediend te geschieden. 

 

 Daar Pidpa zich politiek neutraal opstelt is elke verwijzing naar Pidpa in de 

verkiezingscampagne niet toegelaten. 

 

Art. 19 Aan sommige personeelsleden kan de verplichting worden opgelegd, conform de geldende 

reglementering, een uniform te dragen. Het personeelslid dat deze verplichting wordt 

opgelegd, dient zich te schikken naar de onderrichtingen ter zake. 

 

Art. 20  Het personeelslid mag zich niet inlaten met een met de wet strijdige bedrijvigheid. Het 

personeelslid zal de nodige acties ondernemen om elk misbruik, nalatigheid of overtreding 

van wetten of reglementen, vastgesteld naar aanleiding van zijn dienstuitoefening, te doen 

ophouden. 

Onverminderd het recht op vrije meningsuiting is het hem verboden, ook na uitdiensttreding, 

feiten kenbaar te maken die hij zou kennen ingevolge de uitoefening van zijn functie en die 

van nature of wegens de voorschriften van zijn hiërarchische overheid van geheime of 

vertrouwelijke aard zouden zijn. 

Alle creaties en uitvindingen die de werknemer in dienstverband maakt zijn eigendom van de 

werkgever. Wanneer deze creaties aanleiding kunnen geven tot enige vorm van intellectuele 

eigendomsrechten dan is de werkgever van rechtswege titularis van deze rechten. 

Art. 21 Het personeelslid dat tijdens de uitoefening van de dienst of op weg van en naar het werk 

schade lijdt aan kleding, lichamelijke voorwerpen of fiets bekomt daarvoor een vergoeding 

indien de schade niet terugvorderbaar is van derden. De terugbetaling zal naar redelijkheid 

gebeuren op basis van gekweten rekeningen op naam van het personeelslid. 

 

Pidpa wijst echter elke vraag tot vergoeding af in geval van beschadiging ingevolge 

nalatigheid of diefstal van voorwerpen die aan het personeelslid toebehoren. 

 

Art. 22 Elk personeelslid heeft het recht, mits vooraf gemaakte afspraak en kennisgeving aan de 

dienstchef, om inzage te nemen van het dossier dat op zijn naam geopend is, evenals van alle 

sociale documenten die op hem betrekking hebben. 

 
Art. 23 Elk personeelslid ontvangt bij indiensttreding een legitimatiebewijs. Met het oog hierop, 

evenals voor interne communicatiedoeleinden, bezorgt het personeelslid 1 pasfoto aan de 

dienst HR. 

Het legitimatiebewijs dient op eenvoudig verzoek getoond te worden. 

 

Art. 24 Het personeelslid is er toe gehouden de geldende reglementeringen en richtlijnen met 

betrekking tot het rookverbod binnen Pidpa stipt na te leven. 
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Tuchtregeling – sanctionering 

 
Art. 25 Er kunnen sancties genomen worden indien een personeelslid tekort schiet in de vervulling 

van zijn taak of de bepalingen van de binnen Pidpa geldende reglementeringen 

(arbeidsreglement, integriteitscode,…). 

 

De sanctionering voorzien in het algemeen personeelsstatuut geldt voor het statutair 

personeelslid. 

 

Het contractueel personeelslid kan ingevolge bovenvermelde overtredingen gesanctioneerd 

worden door de directeur-generaal of zijn vervanger met een schriftelijke verwittiging, 

schorsing van één tot drie dagen met inhouding van loon en het ontslag. Het personeelslid 

heeft steeds het recht gehoord te worden door de directeur-generaal of zijn vervanger. Het 

personeelslid kan zich daarvoor laten bijstaan. 

Art. 26 Boetes ingevolge verkeersovertredingen begaan tijdens de taakuitvoering worden door het 

betrokken personeelslid zelf betaald.5 

Eerste hulp bij ongevallen 

 
Art. 27 Ieder personeelslid dat het slachtoffer wordt van een ongeval dient zich te laten verzorgen. 

Hiervoor doet het een beroep op de in bijlage V genoemde hulpverleners. Voor de eerste 

hulp bij ongevallen is op het hoofdkantoor, in het exploitatiecentrum te Grobbendonk en te 

Hidrodoe een EHBO-lokaal en een hulpverlener ter beschikking. In de  W.P.C.-’s is er een 

EHBO-koffer aanwezig die zich in het bureeltje bevindt. Verder is ieder voertuig uitgerust met 

een EHBO-koffer. 

 

Bij ernstig ongeval zal een beroep gedaan worden op de dienst 112. 

Preventie van psychsociale risico’s op het werk met inbegrip van stress, pesten, geweld en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk 

 
Art. 28  

Pidpa engageert zich om een actief preventiebeleid rond psychosociale aspecten op het werk uit te bouwen 

waarbij maatregelen worden getroffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade 

ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken. De specifieke regeling inzake 

psychosociale risico's is opgenomen in bijlage VI van het arbeidsreglement.  

 

Regeling inzake alcohol- en drugsgebruik  
 

Art. 29  Uitgangspunten 

 

1. Een preventief alcohol- en drugsbeleid beoogt te voorkomen dat alcohol- of drugsproblemen 

de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers en hun omgeving negatief 

beïnvloeden.  Alcohol- en drugsproblemen kunnen anderzijds ook een negatieve impact 

hebben op de productiviteit en de kwaliteit van het werk en kunnen het imago van Pidpa 

schaden. 

2. Dit beleid heeft betrekking op alcohol- en drugsproblemen op het werk of met invloed op het 

werk.   

                                                 
5 Ter verduidelijking: hiermee wordt bedoeld boetes die toerekenbaar zijn aan het personeelslid ingevolge niet 

naleving van de verkeersreglementen en nalatigheden mbt overige verplichtingen die gekoppeld zijn aan het 

besturen en parkeren van een voertuig. 
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3. Aangezien het gaat om een problematiek die iedereen kan raken, geldt het alcohol- en 

drugsbeleid voor iedereen in de onderneming, van hoog tot laag.  Het beleid zal consequent 

toegepast worden bij elk alcohol- of drugsprobleem. 

4. Het is de bedoeling van het beleid om problemen door alcohol en drugs te voorkomen en 

wanneer ze zich toch voordoen, deze problemen vroegtijdig op te vangen.  De werknemers 

moeten een kans krijgen om hun problemen aan te pakken. 

5. Zowel de werkgever als de werknemers zijn verantwoordelijk voor het voorkomen en/of 

aanpakken van problemen met alcohol of drugs: 

• iedere werknemer dient naar vermogen mee te werken aan het alcohol- en drugsbeleid in 

de onderneming en aan de testen waarin  het arbeidsreglement voorziet 

• de leidinggevenden die geconfronteerd worden met een medewerker die niet goed 

functioneert, mogelijk door alcohol of drugs, kunnen dit aanpakken via de 

functioneringsopvolging (WINST-systeem) 

• de arbeidsgeneesheer, de vertrouwenspersoon of de externe preventieadviseur 6 dienen 

de werknemer te motiveren om zijn onderliggend alcohol- of drugprobleem aan te 

pakken en daartoe eventueel de nodige externe hulpverlening te aanvaarden. 

6. De leidinggevenden spreken dus de werknemers met een mogelijk alcohol- of drugsprobleem 

aan op basis van aanwijzingen van alcohol- of drugsmisbruik in het gedrag en/of op basis van 

hun functioneren, namelijk hun arbeidsprestaties en werkrelaties. 

7. Onder “werkgerelateerd” alcohol- en drugsmisbruik wordt elk misbruik verstaan dat zich 

voordoet tijdens werkgerelateerde uren, dit zijn deze voorafgaand aan het werk met mogelijk 

effect op het werk, tijdens de werktijd (inclusief de beschikbaarheid voor wachtopdrachten), 

de lunchpauzes, specifieke aangelegenheden op het werk en de weg van en naar het werk. 

 

Regels 

 

1. Het gebruik en/of het onder invloed zijn en/of de aanwezigheid op de werkplek van drugs is 

verboden. 

2. Het gebruik en/of het onder invloed zijn en/of de aanwezigheid op de werkplek van alcohol is 

verboden, behoudens de hierna vermelde uitzonderingen.  Het eventueel gebruik zoals 

toegestaan overeenkomstig punt 3 mag zeker niet van die aard zijn dat het functioneren 

negatief beïnvloed wordt. 

3. Een beperkt gebruik van alcoholische dranken is toegestaan tijdens de bedrijfsactiviteiten, 

met respect voor de geldende verkeersreglementering, zoals: 

• Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

• Periodieke afscheidsvieringen 

• Bij activiteiten waarbij een MT-lid toestemming heeft gegeven 

 

Procedures 

 

Bij aanwijzingen van alcohol- of drugsmisbruik of indien er zich functioneringsproblemen 

voordoen die (mogelijks) veroorzaakt worden door alcohol of drugs zal de leidinggevende 

tussenkomen: 

 

a)  bij duidelijke vaststelling van werkonbekwaamheid (acuut alcohol- of drugsmisbruik) is 

snel optreden noodzakelijk en zal de leidinggevende de werknemer uit 

veiligheidsoverwegingen dienen te verwijderen van de werkvloer of de werven. Hierbij 

geldende navolgende regels: 

 

                                                 
6 Thans mevr. Katty Waeyenbergh 

E-mail:  Katty.Waeyenbergh@IDEWE.be 

Telefoonnummer: 03/218.83.83 

Externe Preventiedienst IDEWE Entrepotkaai 15 – 2000 Antwerpen 
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• dronkenschap of het onder invloed zijn van drugs, met waarneembare gedragingen en 

hun gevolgen kan bewezen worden door getuigen en observaties, eventueel ondersteund 

door een ademtest. 

• eventuele vaststellingen door de leidinggevende en/of bijgeroepen getuigen dienen door 

de leidinggevende opgenomen te worden in een nota die dient overgemaakt aan de 

directeur-generaal. 

• een ademtest wordt slechts afgenomen op aanvraag van de leidinggevende, na overleg 

met de dienst HR en mits akkoord van betrokkene. 

• de eventuele ademtest wordt uitgevoerd door een verantwoordelijke van de dienst HR. 

• de leidinggevende zorgt voor vervoer, waarvan de eventuele kosten ten laste zijn van de 

werknemer. 

• het werkverlet wordt gelijkgesteld met een dag onbetaalde afwezigheid, onverminderd 

eventueel tuchtonderzoek (voor statutairen) of een ontslag om dringende reden bij zware 

of zich herhalende fout (voor contractuelen). 

 

b) bij vaststelling van disfunctioneren (bepaalde periode met daling van kwantiteit en/of 

kwaliteit van de prestaties, verhoogde afwezigheid, problemen met collega’s, enz.) 

(chronisch alcohol- of drugsmisbruik) zal de leidinggevende de werknemer confronteren met 

het functioneringsprobleem aan de hand van concreet en objectief feitenmateriaal: 

 

• de leidinggevende neemt dit functioneringsprobleem op in de WINST-gesprekken en volgt 

de betrokkene van dichtbij op tot de evaluatie (via opvolgingsnota’s). 

• de leidinggevende adviseert betrokkene contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer, 

de vertrouwenspersoon of een externe instantie en licht de dienst HR in, die de 

arbeidsgeneesheer en/of vertrouwenspersoon aanspreekt over het gegeven advies. 

• indien geen verbetering van het functioneren wordt vastgesteld kan dit aanleiding geven 

tot een ongunstige evaluatie, met de mogelijke gevolgen die daaraan verbonden zijn (zie 

evaluatiereglement art 7).  

Afwezigheid ingevolge ziekte of privé-ongeval 

 
Art. 30 Elke afwezigheid of verlenging van afwezigheid dient de verantwoordelijke chef onmiddellijk 

en uiterlijk binnen het uur volgend op de aanvang van de prestatie te bereiken. Indien het 

personeelslid werkt in ploegverband, volgens een bijzondere uurindeling of een geëigende 

prestatieregeling, dient de mededeling de verantwoordelijke chef zo snel mogelijk en in elk 

geval voor de aanvang van de prestatie te bereiken. 

 

Vergt de ziekte of het letsel een afwezigheid van méér dan vierentwintig uur, dan dient deze 

bevestigd te worden door een geneeskundig getuigschrift. Een geneeskundig getuigschrift is 

eveneens vereist wanneer de ziekte of ongeval maar één dag bedraagt én wanneer de 

medewerker tijdens het lopende kalenderjaar reeds twee maal afwezig is geweest als gevolg 

van ziekte of ongeval met een duur van één dag zonder een geneeskundig getuigschrift. Het 

getuigschrift wordt zo snel mogelijk en ten laatste in de week na aanvang van de afwezigheid 

aan Pidpa bezorgd. 

Dit getuigschrift mag niet uitgaan van een geneesheer behorend tot het gezin van het 

personeelslid, noch van een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad. Dit attest dient bij de 

verantwoordelijke chef toe te komen uiterlijk bij de aanvang van de derde werkdag van 

afwezigheid. Het zal de periode van vermoedelijke afwezigheid vermelden en aangeven of 

het personeelslid al dan niet zijn woonst mag verlaten. Indien het attest niet aangeeft of het 

personeelslid al dan niet zijn woning mag verlaten, wordt het personeelslid geacht thuis te 

moeten blijven. 

 

Bij een ééndagsziekte dient het personeelslid in principe de volledige dag thuis bereikbaar te 

zijn. Bij verblijf op een ander adres dan de normale gekende woonplaats, is het personeelslid 
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er toe gehouden dit op het ogenblik van de ziektemelding kenbaar te maken en aldaar 

bereikbaar te zijn. 

 

Ingevolge elke afwezigheid wegens ziekte kan de controlegeneesheer zich bij het 

personeelslid aanmelden voor een controle-onderzoek. Indien de controle niet kan 

plaatsvinden ingevolge enige nalatigheid vanwege het personeelslid, is er in principe sprake 

van ongewettigde afwezigheid. 

 

Ingeval het zieke personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de 

controlegeneesheer om op een bepaalde datum het werk te hervatten zal een 

overlegprocedure worden gestart tussen de behandelende arts en de controlegeneesheer. 

Indien de betwisting blijft bestaan zal, in onderling akkoord tussen de controlegeneesheer en 

de behandelende arts, een derde geneesheer-arbiter worden aangeduid. Deze doet een 

bindende uitspraak. De kosten van dit onderzoek vallen ten laste van de verliezende partij. 

 

Indien de afwezigheid te wijten is aan een privé-ongeval dient dit zo snel mogelijk aan de 

chef gemeld te worden met opgave van de omstandigheden van het ongeval en de eventuele 

verantwoordelijkheid van derden. 

Subrogatie (in de plaatsstelling bij privé-ongeval) 

Art. 31 Bij afwezigheid te wijten aan de fout van een derde wordt aan het personeelslid zijn loon of 

zijn wachtgeld alleen als voorschot uitbetaald op de door de derde verschuldigde en op deze 

te verhalen vergoeding. Het personeelslid dient hiertoe te laten overgaan tot de officiële 

vaststelling van de omstandigheden waarin de feiten geschiedden. Vervolgens zal het 

personeelslid, onmiddellijk en langs hiërarchische weg, de directie hiervan in kennis stellen. 
 

Het personeelslid ontvangt het voorschot slechts op voorwaarde dat het Pidpa bij iedere 

betaling, ten bedrage van de door haar gestorte som, in zijn rechten doet treden tegen de 

verantwoordelijke derde. De subrogatie geschiedt ambtshalve bij terugbetaling van de 

kosten voor geneeskundige verzorging en herstel van materiële schade veroorzaakt door een 

arbeidsongeval. 

Medisch onderzoek 

Art. 32 Bij twijfel over de fysische of mentale geschiktheid van het personeelslid voor de uitoefening 

van zijn beroepsactiviteiten, kan het personeelslid onderworpen worden aan een voor hem 

kosteloos medisch, klinisch of radiologisch onderzoek van een door Pidpa aangestelde 

arbeidsgeneesheer. 

 

Op grond van een nieuw getuigschrift van zijn behandelende geneesheer, kan het 

personeelslid, binnen 72 uren na de kennisgeving, per aangetekend schrijven beroep 

aantekenen tegen het onderzoeksresultaat. In voorkomend geval dient de kandidaat zich te 

onderwerpen aan een tegenonderzoek vanwege een college van 3 geneesheren. Dit college 

bestaat uit de geneesheer die het eerste onderzoek verrichtte, een geneesheer aangeduid 

door en op kosten van de beroeper en een geneesheer aangeduid door de algemene directie. 

De uitspraak van het college is niet vatbaar voor beroep. 

 

Het personeelslid dat wegens longtuberculose afwezig is, mag zijn dienst slechts hernemen 

mits instemming van de door Pidpa aangestelde geneesheer. 

 

Elk personeelslid, dat gedurende tenminste vier aaneengesloten weken arbeidsongeschikt is, 

heeft recht op een bezoek aan de arbeidsgeneesheer voorafgaand aan de werkhervatting. 

Hiertoe verwittigt het personeelslid voorafgaandelijk de dienst HR.   
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Arbeidsongevallen 

 
Art. 33 Voor de arbeidsongevallen heeft Pidpa een verzekeringscontract gesloten bij een erkende 

verzekeringsmaatschappij. De personeelsleden hebben de vrije keuze van geneesheer en van 

apotheker. 

 

Het slachtoffer laat het formulier "geneeskundig getuigschrift" invullen door de 

behandelende geneesheer. Dit  getuigschrift dient volledig ingevuld binnen de wettelijke 

aangiftetermijn overgemaakt te worden aan de dienst HR. Alle verdere getuigschriften 

betreffende werkongevallen dienen eveneens zo snel mogelijk op de dienst HR toe te komen. 

In principe dient het slachtoffer van een arbeidsongeval zelf geen dokters- of 

apothekersrekeningen e.d. te betalen; indien dit toch gebeurt, kan terugbetaling worden 

bekomen nadat de desbetreffende rekeningen hiervan op de dienst HR worden bezorgd. 

 

Bij afwezigheid ingevolge een arbeidsongeval kan een controlegeneesheer optreden analoog 

aan het bepaalde in art. 30 van het arbeidsreglement. 

 

 

Ter beschikking gesteld materiaal 

 
Art. 34 Behalve wanneer het anders werd vastgelegd of overeengekomen, verschaft Pidpa aan ieder 

personeelslid het materiaal, toestellen en machines nodig voor de werkzaamheden. Ieder 

personeelslid is persoonlijk en desgevallend in groep verantwoordelijk voor het gebruik en 

het onderhoud van hetgeen hem werd toevertrouwd om zijn arbeid te verrichten of om zich 

te beveiligen. 

 
 De binnen Pidpa geldende reglementeringen betreffende het gebruik en de eventuele 

tussenkomst in de kosten dienen door ieder personeelslid nageleefd te worden. 

Dienstverplaatsingen  
 

Art. 35 
 

Met het oog op het verrichten van dienstverplaatsingen, kan het personeelslid, in overeenstemming met de 

geldende reglementeringen en mits het bekomen van de vereiste machtiging, gebruik maken van: 

1) het openbaar vervoer; 

2) een door Pidpa ter beschikking gesteld voertuig; 

3) een eigen voertuig; 

4) elk vervoermiddel waarvan het gebruik als opportuun wordt beschouwd. 

 

Behoudens andersluidende reglementaire bepalingen, wordt de machtiging verleend door de directie. 

 

Dienstverblijven buiten de landsgrenzen waarvoor een vergoeding wordt toegekend dienen door het 

Directiecomité de voorzitter van de Raad van Bestuur (behoudens voor opdracht verbonden prestaties) te 

worden gemachtigd. 

 

Kosten ingevolge het verrichten van dienstverplaatsingen worden aan het personeelslid vergoed conform de 

geldende reglementeringen ter zake. 

Diverse diensten 

 
Art. 36 a) De representatieve vakorganisaties die zitting hebben in het Bijzonder 

Onderhandelingscomité en het Hoog Overlegcomité bij Pidpa zijn: 

- A.C.O.D. 
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- A.C.V. – openbare diensten 

- V.S.O.A. 

 

De bevoegdheid, de samenstelling en de werking van het Bijzonder Onderhandelingscomité 

en het Hoog Overlegcomité worden geregeld door de bepalingen van het syndicaal statuut in 

de overheidssector. 

 

b) De samenstelling van het Bijzonder Onderhandelingscomité is vermeld in bijlage VII. 

 

c) De samenstelling van het Hoog Overlegcomité is vermeld in bijlage VIII. 

 

d) De samenstelling van de Werkgroep voor Preventie en Bescherming op het Werk is 

vermeld in bijlage IX . 

 

e) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: 

- Algemene Directie toezicht op de sociale wetten: 

 

Theaterbuilding 

Italiëlei 124 bus 56, 2000 Antwerpen 

Tel. 03/213.78.10 

 

Louizastraat 1, 2800 Mechelen 

Tel. 015/45.09.80 

 

Warandestraat 49, 2300 Turnhout 

Tel. 014/44.50.10 

 

- Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk  

 

Theaterbuilding 

Italiëlei 124 bus 77, 2000 Antwerpen 

Tel. 03/232.79.05 

 

f) FOD sociale Zekerheid   

 

Directie Generaal Sociale Inspectie  

 

Theaterbuilding 

Italiëlei 124 bus 63, 2000 Antwerpen 

Tel. 03/206.99.00 
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Bijlage I 
 
WERKTIJDREGELING VOOR PERSONEELSLEDEN TEWERKGESTELD TE HIDRODOE 
 

medewerkersgroepen werkregeling 

A. Niveau 1 – medewerkers Identieke werk- en verlofregeling als niveau 1 medewerkers 

tewerkgesteld binnen Pidpa. 

B. Educatieve medewerkers Een voltijdse tewerkstelling veronderstelt prestaties op: 

- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; 

- 1 op 3 zondagen op jaarbasis7.  

De arbeidstijden bestaan uit vaste werktijden, zijnde van 9u tot 17u  of 

van 9u30 tot 17u30. Personeelsleden tewerkgesteld in de 38-urenweek 

dienen, in functie van de dienstnoodwendigheden, hun 

werkzaamheden 6 min. vroeger aan te vangen of later te beëindigen. 

Van het verlofcontingent worden er 4 verlofdagen vastgelegd tijdens de 

sluitingsweek van Hidrodoe (in de regel: de eerste volledige werkweek 

van september). 

C. Onderhoudsmedewerkers  Een voltijdse tewerkstelling veronderstelt prestaties op: 

- maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag waarvan één 

vrije dag per week wordt vastgelegd in het maandrooster; 

- 1 op 3 zondagen op jaarbasis8. 

De arbeidstijden bestaan uit vaste werktijden, zijnde van 8u tot 16u (tot 

16.06u in de 38-urenweek). Op zondag dient er gewerkt te worden van 

9u30 tot 17u30 (tot 17u36 in de 38-urenweek). 

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen de werkzaamheden 

aanvangen om 7u en eindigen om 15u (15.06u in de 38-urenweek). In 

voorkomend geval zal het werkrooster één maand voor aanvang van de 

desbetreffende werkweek worden bekendgemaakt. 

D. Technici Identieke werk- en verlofregeling als medewerkers tewerkgesteld 

binnen Pidpa. 

E. Seizoensmedewerkers De seizoensmedewerkers zijn tewerkgesteld in de 38-urenweek. 

Een voltijdse tewerkstelling veronderstelt prestaties op 5 

kalenderdagen per week gespreid van maandag tot en met zondag.  

De arbeidstijden bestaan uit vaste werktijden, waarbij de medewerker  

7u36 per dag dient te presteren tussen 9u en 17u30 volgens een - ifv de 

dienstnoodwendigheden – vastgesteld werkrooster. 

Het werkrooster wordt één maand voor aanvang van de desbetreffende 

werkweek bekendgemaakt. 

                                                 
7 17 zondagen op jaarbasis. 
8 17 zondagen op jaarbasis. 
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Gemeenschappelijke bepalingen m.b.t. groep B en C. 

Een maandplanning zal worden opgemaakt en tijdig aan de medewerkers worden medegedeeld. 

Afwezigheden op een zondag waarop normaliter gewerkt dient te worden, worden als dusdanig genoteerd. Zij 

worden evenwel niet als gepresteerde zondag beschouwd voor de berekening van het aantal gewerkte 

zondagen op jaarbasis. 

Tewerkstelling op Pidpa-feestdagen of Pidpa-specifieke vaste sluitingsdagen kan verplicht worden.  

Bij tewerkstelling van meer dan de voorziene 1 op 3 zondagen, wordt een toeslag van 100% uitbetaald. 

Behoudens het personeel tewerkgesteld in de 38-urenweek, geniet het personeel de verlofregeling 

opgenomen onder art. 5 g) van het arbeidsreglement. Personeelsleden tewerkgesteld in de 38-urenweek 

genieten bij voltijdse tewerkstelling van 26 vakantiedagen indien betrokkene minder dan 45j. is, 27 

vakantiedagen tussen 45 en 50 j. en 28 vakantiedagen tussen 50 j. en 59 j. Vanaf de leeftijd van 60 jaar, krijgt 

het personeelslid 1 bijkomende dag vakantieverlof per jaar. 

Het personeel geniet geen arbeidsduurverminderingsdagen. 

Gemeenschappelijke bepalingen m.b.t. groep B, C, D en E. 

Voor al deze medewerkers bedraagt de middagpauze ½ uur te nemen tussen 11u en 13u30.  

Gemeenschappelijke bepalingen m.b.t. groep A, B, C, D en E. 

Van het verlofcontingent wordt één dag vastgelegd op 24 december (sluitingsdag Hidrodoe). 

Er wordt niet gewerkt op 1 januari, paasdag, 25 december en 31 december. 
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Bijlage II 

OMSTANDIGHEIDSVERLOF 
 

1.1. Vaderschapsverlof. 

 

Een omstandigheidsverlof, vaderschapsverlof genaamd, wordt toegekend voor de bevalling van de echtgenote 

of van de persoon met wie het vastbenoemde personeelslid op het tijdstip van de gebeurtenis samenleeft. Het 

vaderschapsverlof bedraagt tien werkdagen, op te nemen tijdens de zes eerste maanden na de bevalling, en 

wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. 

Het contractueel personeelslid heeft het recht om van het werk afwezig te zijn, ter gelegenheid van de 

geboorte van een kind/meerling waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat, gedurende tien dagen, door 

hem te kiezen binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Gedurende de eerste drie 

dagen afwezigheid geniet de werknemer het behoud van zijn loon. 

Gedurende de volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering waarvan het bedrag wordt bepaald 

door de Koning en die hem wordt uitbetaald in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen. 

 

1.2. Omstandigheidsverlof (ander dan vaderschapsverlof). 

 

Het omstandigheidsverlof, voorzien in art. 5 van het arbeidsreglement , wordt verder vastgesteld volgens de 

bepalingen van art. 15 van het K.B. van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden 

toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. 

 

“Art. 15. - Het omstandigheidsverlof wordt toegekend binnen de perken zoals hierna bepaald:  

1° huwelijk van de ambtenaar: 4 werkdagen; 

2°  bij bevalling: zie punt 1.1 

3° overlijden van de echtgeno(o)t(e), van  de ambtenaar , van een bloed- of aanverwant in de eerste graad 

van de ambtenaar of van zijn  echtgeno(o)t(e) : 4 werkdagen; 

4° huwelijk van een kind van de ambtenaar of van zijn echtgeno(o)t(e): 2 werkdagen; 

5° het huwelijk van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, de vader, de moeder, de 

schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder, de stiefmoeder, een kleinkind van de ambtenaar of van 

zijn  echtgeno(o)t(e): 1 werkdag; 

6° overlijden van een bloed- of aanverwant van de ambtenaar of van zijn  echtgeno(o)t(e) in om het even 

welke graad maar onder hetzelfde dak wonend als de ambtenaar: 2 werkdagen;  

7° overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede of in de derde graad van de ambtenaar of van zijn  

echtgeno(o)t(e) maar niet onder hetzelfde dak wonend als de ambtenaar: 1 werkdag;  

8° verandering van standplaats opgelegd in het belang van de dienst, wanneer de verplaatsing een bijdrage 

van de Staat in de verhuiskosten meebrengt: 2 werkdagen 

9° priesterwijding of intreden in het klooster of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere 

erkende religie van een kind van de ambtenaar of van zijn  echtgeno(o)t(e): 1 werkdag; 

10° plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van de 

ambtenaar of van zijn  echtgeno(o)t(e): 1 werkdag; 

11° deelneming van een kind van de ambtenaar of van zijn  echtgeno(o)t(e)  aan het feest van de 

"vrijzinnige jeugd”: 1 werkdag; 

12° oproeping als getuige voor een rechtscollege of persoonlijke verschijning op aanmaning van een 

rechtscollege: voor de nodige duur; 

13° de uitoefening van het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris van een stembureau of een 

opnemingsbureau: de nodige tijd met een maximum van twee werkdagen. 

 

De verloven bedoeld in dit artikel worden met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld.” 

 

In geval van deeltijdse tewerkstelling wordt het verlof verhoudingsgewijs toegekend. 
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Wordt gelijkgesteld met: 

- de ambtenaar: elk contractueel personeelslid in dienst vanPidpa; 

- de echtgeno(o)t(e): de persoon, van verschillend of gelijk geslacht, met wie de 

ambtenaar samenleeft als koppel op dezelfde woonplaats. 

 

De hierboven vermelde dagen omstandigheidsverlof dienen te worden opgenomen volgens onderstaande 

modaliteiten: 

 

Gebeurtenis Modaliteiten 

Huwelijk (personeel en kinderen) (1° en 4° ) Tijdens de week waarin het burgerlijk of kerkelijk 

huwelijk plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende 

week. 

Huwelijk (overige) (5° ) De dag van het huwelijk. 

Overlijden (3° en 6°) Tijdens de 6 maanden te rekenen vanaf de dag van 

overlijden. 

Overlijden (7°) De dag van de begrafenis. 

Verandering standplaats (verhuis) (8°) Tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of 

tijdens de daaropvolgende week. 

Priesterwijding of intrede in het klooster (9° ) De dag van de gebeurtenis. 

Oproeping als getuige (12°) De dag van de gebeurtenis. 

Uitoefening van het ambt van voorzitter, bijzitter of 

secretaris van een stembureau (13°) 

Tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of 

tijdens de daaropvolgende week. 

Plechtige communie of gelijkaardig (10°) of feest 

vrijzinnige jeugd (11°) 

De dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtigheid 

samenvalt met een inactiviteitsdag, de onmiddellijk 

daaropvolgende of voorafgaande gewone 

activiteitsdag.  
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Bijlage III 
 

UITZONDERLIJK VERLOF 
 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden 

toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, geniet het personeel het uitzonderlijk verlof conform 

onderstaande regeling. 

 

Art. 16. - De ambtenaar bekomt verlof om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen van de federale 

wetgevende kamers, van de gewest- en gemeenschapsraden, van de provincieraden, de 

gemeenteraden of van de Europese vergaderingen. 

 

Deze verloven worden toegekend voor een periode die overeenkomt met de duur van de 

verkiezingscampagne waaraan de betrokkenen als kandidaat deelnemen. 

 

Deze verloven worden niet vergoed en worden voor het overige gelijkgesteld met een periode van 

dienstactiviteit. 

 

Art. 18. - De ambtenaar bekomt een verlof om deel uit te maken van de jury van het Hof van Assisen en dit 

tijdens de duur van de zitting. Dit verlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. 

 

Art. 19. - De ambtenaar verkrijgt verlof om in vredestijd prestaties te verrichten hij het Korps Civiele 

Bescherming als vrijwillige dienstnemer bij dit korps. Dit verlof wordt met een periode van 

dienstactiviteit gelijkgesteld. 

 

Art. 20. -   §1 De ambtenaar bekomt uitzonderlijk verlof wegens overmacht die het gevolg is van de ziekte of 

van een ongeval overkomen aan één van de hierna opgesomde personen, met wie hij samenleeft 

op dezelfde woonplaats: 

 1° de echtgeno(o)t(e) van de ambtenaar; 

 2° een bloed- of aanverwant van de ambtenaar of zijn echtgeno(o)t(e);  

 3° een persoon opgenomen met het oog op zijn adoptie, met het oog op de uitoefening van een 

pleegvoogdij of ingevolge een rechterlijke beslissing tot plaatsing in een opvanggezin. 

 

 De ambtenaar bekomt eveneens een uitzonderlijk verlof wegens overmacht die het gevolg is van 

de ziekte of van een ongeval overkomen aan zijn kind dat bij hem verblijft maar gedomicilieerd is 

bij de andere ouder van het kind. 

 

 De noodzaak van de aanwezigheid wordt bewezen aan de hand van een doktersattest. 

 

 §2 De duur van de verloven bedoeld in §1 is tot 4 werkdagen per jaar beperkt. De verloven zijn 

gelijkgesteld met periodes van dienstactiviteit. 

 
 
Art. 21. -    De ambtenaar heeft recht op een verlof van 5 werkdagen per jaar voor: 

 1° zieken, personen met een handicap en maatschappelijke kwetsbare mensen te vergezellen en 

bij te staan tijdens vakantiereizen en –verblijven in België en het buitenland. Deze vakantiereizen 

en –verblijven moeten georganiseerd worden door een vereniging, een openbare instelling of een 

privé-instelling, waarvan de opdracht erin bestaat de zorg voor zieken, personen met een 

handicap of maatschappelijke kwetsbare mensen op zich te nemen en die hiervoor subsidies van 

de overheid krijgt; 

 2° sporters met een handicap te begeleiden die deelnemen aan de paralympische spelen of de 

"special olympics". 

 

Om het verlof in toepassing van artikel 21 van dit besluit te genieten, kan de dienst de ambtenaar 

vragen het bewijs te leveren van deelname aan de activiteiten.  
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Art. 22. - De ambtenaar verkrijgt een verlof van ten hoogste vier werkdagen voor het afstaan van beenmerg. 

Het verlof neemt een aanvang op de dag waarop de beenmergafstand in de verzorgingsinstelling 

plaatsvindt; het wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.  

 

Art. 23. - De ambtenaar verkrijgt een verlof voor het afstaan van organen of weefsels. Dit verlof wordt 

toegestaan voor een periode die overeenkomt met de duur van de hospitalisatie en van de 

eventueel vereiste herstelperiode alsook met de duur van de voorafgaande geneeskundige 

onderzoeken. Het verlof wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit 
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Bijlage IV 
 

EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Betekening van de opzegging 
Op straffe van nietigheid moet de betekening van de opzegging het begin en de duur van de opzeg vermelden. 

- Wanneer de opzegging door de werknemer wordt gegeven, moet de betekening, op straffe van 

nietigheid, gebeuren door overhandiging van een geschrift aan de werkgever. De handtekening van de 

werkgever op het duplicaat van dit geschrift geldt enkel als ontvangstbewijs van de opzegging. De betekening 

kan ook gebeuren per aangetekende brief die uitwerking heeft op de derde werkdag na de verzendingsdatum, 

of per gerechtsdeurwaardersexploot met onmiddellijke uitwerking.  

- Wanneer de opzegging door de werkgever wordt gegeven, kan de betekening, op straffe van 

nietigheid, enkel gebeuren per aangetekende brief die uitwerking heeft op de derde werkdag na de 

verzendingsdatum, of per gerechtsdeurwaardersexploot met onmiddellijke uitwerking. Deze nietigheid kan 

niet door de werknemer worden gedekt, maar wordt van ambtswege door de rechter vastgesteld. 

 
Beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk 
Is de overeenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk aangegaan, dan is de partij 

die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden vóór het verstrijken van de termijn gehouden de 

andere partij een vergoeding te betalen, die gelijk is aan het bedrag van het loon dat verschuldigd is tot het 

bereiken van die termijn, zonder echter het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat overeenstemt met 

de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien de overeenkomst zonder 

tijdsbepaling was gesloten. 

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 1, kan elke partij de overeenkomst die voor een bepaalde tijd of 

voor een duidelijk omschreven werk is aangegaan, vóór het verstrijken van de termijn zonder dringende reden 

beëindigen tijdens de eerste helft van de overeengekomen duurtijd en zonder dat de periode waarin 

opzegging mogelijk is zes maanden kan overschrijden, mits naleving van de opzeggingstermijnen die gelden 

indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten. 

De partij die de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, vóór het verstrijken van de termijn, tijdens de eerste 

helft van de overeengekomen duurtijd van de overeenkomst en zonder dat de periode van zes maanden is 

overschreden, beëindigt zonder dringende reden en zonder inachtneming van de opzeggingstermijn 

vastgesteld in het eerste lid, is gehouden de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon 

dat overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn bepaald in het eerste lid, hetzij het resterende 

gedeelte van die termijn. 

 
Beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde duur 
De arbeidsovereenkomsten voor kunnen worden beëindigd mits de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten worden nageleefd. 
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Bijlage V 
 

HULPVERLENING BIJ ONGEVAL: AANGESTELDEN 
 

Antwerpen Voor eerste hulpverlening dient u het nummer 2900 te bellen.  Wanneer hieraan geen 

gevolg gegeven wordt, kan u volgende personen bereiken op hun persoonlijk 

telefoonnummer 

   

Effectief hulpverlener  Plaatsvervangend hulpverlener 
Bockx Dirk (tel. 2578)  Ceulemans Tom   (tel.2980)  

    Smets Cristel  (tel.2829)  

    Verhaert Christel  (tel.2559)  

     

        

Grobbendonk Voor eerste hulpverlening dient u het nummer 2250 te bellen.  Wanneer hieraan geen 

gevolg gegeven wordt, kan u volgende personen bereiken op hun persoonlijk 

telefoonnummer.  

 

Effectief hulpverlener  Plaatsvervangend hulpverlener 

Smits Katrin (tel. 2268) Meir Tigla  (tel. 2200) 

      Stievenart Brigitte (tel. 2247) 

Sas Renata  (tel. 2244) 

Janssens Maria  (tel. 2431) 
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Bijlage VI 
 

BESCHERMING TEGEN PSYCHOSOCIALE RISICO'S OP HET WERK, MET INBEGRIP VAN STRESS, GEWELD, 

PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK 

Toepassingsgebied 

Werkgever en werknemers (met inbegrip van personen die een beroepsopleiding volgen, studenten-stagiairs) 

moeten zich onthouden van iedere daad die een psychosociaal risico inhoudt, met inbegrip van daden van 

geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze verplichting geldt ook voor derden die in 

contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  

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

schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een 

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

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

die objectief een gevaar inhouden. 

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

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

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

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

bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische 

integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop  deze afdeling van toepassing is bij de uitvoering 

van zijn werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, 

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd en die zich inzonderheid uiten in woorden, 

bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband 

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

syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of 

genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of 

etnische afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. 

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

lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten 

weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk. 

Preventiemaatregelen  

Iedere werknemer en de daarmee gelijkgestelde personen moeten op positieve wijze bijdragen tot het 

preventiebeleid. De maatregelen die getroffen zijn om de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen 

te beschermen tegen psychosociale risico’s met inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk zijn onder meer: 

- de inrichting van de werkplaats; 

- de middelen waarover de slachtoffers beschikken om hulp te krijgen; 

- de wijze waarop het slachtoffer zich tot de vertrouwenspersoon en/of preventieadviseur kan 

richten; 

- het onthaal, hulp en ondersteuning van het slachtoffer; 

- de maatregelen van opvang en wedertewerkstelling; 



ALG-#57407-v27-Arbeidsreglement.docx pagina 26 van 34 

 

 

- de verplichtingen van de hiërarchische lijn in de voorkoming van feiten van geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag; 

- de voorlichting en opleiding van de werknemers; 

- de voorlichting van het comité PBW. 

Verzoek tot psychosociale interventie 

De werknemer die meent psychische schade te ondervinden, al dan niet gepaard met lichamelijke schade ten 

gevolge van psychosociale risico’s op het werk, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

op het werk, kan in eerste instantie de werkgever of zijn hiërarchisch meerdere aanspreken. Deze is 

rechtstreeks bevoegd een oplossing te bieden voor het gestelde probleem. 

Heeft deze tussenkomst niet tot het gewenste resultaat geleid of wenst de werknemer hierop geen beroep te 

doen, dan kan hij gebruik maken van een specifieke interne procedure. In dat geval wendt de werknemer zich 

tot de preventieadviseur psychosociale aspecten (verder ‘preventieadviseur’ genoemd) of tot een 

vertrouwenspersoon binnen Pidpa. 

De coördinaten  van de aangestelde vertrouwenspersonen zijn: 

Kantoor Antwerpen 

- Katrin Nijs – tel. 2673  

- Dirk Bockx – tel. 2578 

Grobbendonk 

- Greg Van Tulder  – tel. 1702 

- Meir Tigla – tel. 2200 

 

De coördinaten van de (externe) psychosociale preventieadviseur zijn: 

- mevr. Katty Waeyenbergh (mail:  katty.waeyenbergh@idewe.be) 

- Back-up: Marie-Claire Tirmarche (mail: marieclaire.tirmarche@idewe.be), Johan Nolmans (mail: 

johan.nolmans@idewe.be) of Catheline Van den Bossche (mail: 

catheline.vandenbossche@idewe.be) 

- Allen te bereiken via het telefoonnummer: 03/218.83.83 

De werknemer die zich tot de preventieadviseur of tot de vertrouwenspersoon wendt, dient binnen de 10 

kalenderdagen na het eerste contact gehoord te worden. Tijdens dit onderhoud ontvangt hij de eerste 

informatie over de verschillende interventiemogelijkheden. 

De werknemer kiest het type interventie waarvan hij gebruik wenst te maken: 

I. een informele psychosociale interventie  

en/of 

II. Een formele psychosociale interventie   

I. Verzoek tot informele psychosociale interventie 
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De werknemer kan streven naar een informele oplossing door een interventie te vragen van de 

vertrouwenspersoon of de preventieadviseur. Deze interventie kan bestaan uit: 

- gesprekken die het onthaal, het actief luisteren en/of een advies omvatten; 

-   een interventie  bij een andere persoon in de onderneming of organisatie, in eerste instantie bij  een lid van  

de hiërarchische lijn;  

- het opstarten van een verzoeningsprocedure indien de betrokken personen hiermee 

    instemmen.  

II. Verzoek tot formele psychosociale interventie 

Wanneer de informele psychosociale interventie niet tot een oplossing heeft geleid of wanneer de werknemer 

ervoor kiest geen gebruik te maken van de informele interventie, kan hij bij de preventieadviseur een verzoek 

tot formele psychosociale interventie indienen.  

A. Fase van de indiening van het verzoek tot formele psychosociale interventie en de aanvaarding of 

weigering 

Zodra de werknemer zijn wil geuit heeft aan de preventieadviseur om een verzoek tot formele psychosociale 

interventie in te dienen, dient hij binnen de tien dagen een individueel gesprek te krijgen met de 

preventieadviseur. De werknemer ontvangt na afloop een kopie van de bevestiging dat het gesprek heeft 

plaatsgevonden.   

1. Indiening van verzoek tot formele psychosociale interventie  

Ten vroegste tijdens het persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur kan de werknemer het verzoek tot 

formele psychosociale interventie indienen. De inhoud van het verzoek en de wijze waarop de werknemer dit 

verzoek bezorgt aan de preventieadviseur verschilt enigszins naargelang de aard van de feiten die aanleiding 

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

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

Vormelijk dient de brief waarmee de werknemer verzoekt tot formele interventie de datum en zijn 

handtekening te bevatten. Inhoudelijk neemt de werknemer in de brief een beschrijving op van de 

problematische arbeidssituatie en verzoekt hij de werkgever passende maatregelen te treffen.  

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

of ongewenst seksueel gedrag op het werk neemt de werknemer verder volgende gegevens op in zijn verzoek: 

- een nauwkeurige beschrijving van de feiten, 

- het ogenblik en de plaats waarop elk van de feiten zich hebben voorgedaan, 

- de identiteit van de aangeklaagde, 

- het verzoek aan de werkgever om geschikte maatregelen te nemen om een einde te maken aan 

de feiten. 

De werknemer bezorgt  de brief per aangetekende zending of door persoonlijke overhandiging aan de 

preventieadviseur. Hebben de vermeende feiten die voor de werknemer aanleiding zijn geweest om een 

verzoek in te dienen tot formele psychosociale interventie geen betrekking op feiten van geweld, pesterijen of 

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

te versturen.  
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Ontvangt de preventieadviseur de brief door overhandiging of per gewone post, dan bezorgt hij de werknemer 

een ondertekend kopie van het verzoek tot formele interventie als ontvangstbewijs. 

2. Aanvaarding of weigering van het verzoek tot formele psychosociale interventie  

Binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van het verzoek tot formele psychosociale interventie 

aanvaardt of weigert de preventieadviseur het verzoek van de werknemer tot formele psychosociale 

interventie.  

De preventieadviseur weigert het verzoek wanneer de situatie zoals de werknemer ze in het verzoek 

omschrijft kennelijk geen psychosociale risico’s op het werk inhoudt. 

Binnen dezelfde termijn stelt de preventieadviseur de werknemer in kennis van zijn beslissing het verzoek te 

aanvaarden of te weigeren.  

Indien er na de tiende dag geen kennisgeving is van aanvaarding of weigering van het verzoek tot formele 

psychosociale interventie mag de werknemer zijn verzoek als aanvaard beschouwen. 

B. Fase van onderzoek, advies en maatregelen inzake het verzoek tot formele psychosociale interventie 

Zodra de preventieadviseur het verzoek tot formele interventie aanvaard heeft, beoordeelt hij of het verzoek 

betrekking heeft op individuele risico’s, dan wel dat de risico’s impact hebben op meerdere werknemers 

(collectief karakter). De procedure verschilt naargelang het individueel dan wel het hoofdzakelijk collectief 

karakter van het verzoek. 

1. Onderzoek, advies en maatregelen inzake verzoek tot psychosociale interventie met hoofdzakelijk 

individueel karakter 

1.1. Onderzoek van het verzoek tot formele psychosociale interventie  

met individueel karakter 

1.1.1. Onderzoek van het verzoek tot formele psychosociale interventie met betrekking tot 

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

Vanaf het ogenblik dat het verzoek tot formele interventie wegens vermeende feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk aanvaard is, geniet de werknemer een bijzondere rechtsbescherming.

 De preventieadviseur informeert de werkgever over de identiteit van de verzoeker en over het feit dat 

hij bescherming geniet. Daarnaast deelt de preventieadviseur ook zo snel mogelijk de ten laste gelegde feiten 

mee aan de aangeklaagde. De preventieadviseur onderzoekt het verzoek. Indien dit gepaard gaat met 

getuigenverklaringen brengt hij de werkgever op de hoogte van de identiteit van deze personen en de 

bijzondere rechtsbescherming die zij genieten. Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de 

preventieadviseur bewarende maatregelen voor aan de werkgever.  

1.1.2. Onderzoek van het verzoek tot formele psychosociale interventie met individueel 

karakter met uitzondering van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel 

gedrag op het werk 

De preventieadviseur brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van de identiteit van de verzoeker en van 

het individueel karakter van het verzoek. Hij onderzoekt de specifieke arbeidssituatie, zo nodig aan de hand 

van informatie van andere personen.  

1.2. Advies inzake verzoek tot formele psychosociale interventie met individueel karakter voor 

alle psychosociale risico’s 
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Binnen de drie maanden vanaf de aanvaarding van het verzoek, onder bepaalde voorwaarden binnen de zes 

maanden, deelt de preventieadviseur zijn advies mee aan de werkgever conform de bepalingen van art. 26 

t.e.m. 29 van het koninklijk besluit van 10 april 2014. Desgevallend brengt hij het advies ook over aan de 

vertrouwenspersoon en/of andere instanties. De preventieadviseur brengt de verzoeker schriftelijk op de 

hoogte van deze kennisgeving aan de werkgever en eventuele anderen alsook van de voorstellen van 

preventiemaatregelen en de verantwoording ervan. 

1.3. Maatregelen ingevolge het verzoek tot formele psychosociale interventie met individueel 

karakter voor alle psychosociale risico’s9 

1.3.1. De werkgever treft maatregelen ingevolge advies van de preventieadviseur tot 

bewarende maatregelen  

De werkgever die een advies tot bewarende maatregelen ontvangt van de preventieadviseur deelt het gevolg 

dat hij hieraan zal verlenen schriftelijk en gemotiveerd mee aan de preventieadviseur. 

1.3.2. De werkgever treft maatregelen ingevolge advies van de preventieadviseur tot  

maatregelen zonder bewarend karakter   

Wanneer de werkgever naar aanleiding van het ontvangen advies overweegt om individuele maatregelen te 

treffen ten aanzien van een werknemer, dient hij deze werknemer hiervan binnen de maand schriftelijk op de 

hoogte te brengen. 

Zodra deze maatregelen een wijziging inhouden van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer, ontvangt de 

betrokken werknemer een afschrift van het advies dat de werkgever van de preventieadviseur mocht 

ontvangen en heeft hij een individueel gesprek met de werkgever. De werknemer kan zich gedurende dit 

gesprek laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. 

Binnen de twee maanden na ontvangst van het advies ontvangen de verzoeker en andere rechtstreeks 

betrokken personen, de preventieadviseur een schriftelijke en gemotiveerde beslissing van de werkgever over 

de gevolgen die hij aan het formele  psychosociale verzoek geeft. 

1.3.3. De werkgever treft geen maatregelen 

Indien de werkgever geen gevolg heeft verleend aan het verzoek van de preventieadviseur om bewarende 

maatregelen te treffen, schakelt de preventieadviseur de ambtenaar van het Toezicht op het Welzijn op het 

Werk in. Eveneens wordt een beroep gedaan op deze ambtenaar wanneer de werkgever na ontvangst van het 

advies van de  preventieadviseur geen maatregelen heeft getroffen en de preventieadviseur vaststelt dat de 

werknemer ernstig en onmiddellijk gevaar loopt of wanneer de aangeklaagde de werkgever zelf is of deel 

uitmaakt van het leidinggevend personeel.  

2. Onderzoek, advies en maatregelen inzake verzoek tot psychosociale interventie met hoofdzakelijk 

collectief karakter 

2.1. Onderzoek  van het verzoek tot formele psychosociale interventie met hoofdzakelijk 

collectief karakter 

De preventieadviseur brengt de werknemer en de werkgever schriftelijk op de hoogte van het ingediend en 

aanvaard verzoek tot psychosociale interventie en van het hoofdzakelijk collectief karakter ervan. Aan de 

werkgever wordt hierbij de identiteit van de verzoeker niet meegedeeld. Dezelfde kennisgeving vermeldt 

                                                 
9 Met inbegrip van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk 
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eveneens tegen wanneer de werkgever een beslissing dient te nemen over de gevolgen die hij aan het verzoek 

geeft. 

Binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving aan de werkgever onderzoekt de 

preventieadviseur of hij beschermende maatregelen dient voor te stellen aan de werkgever ter preventie van 

een ernstige aantasting van de gezondheid van de werknemer. 

2.2. Advies inzake verzoek tot formele psychosociale interventie met hoofdzakelijk collectief 

karakter 

In het geval beschermende maatregelen ter preventie van een ernstige aantasting van de gezondheid van de 

werknemer zich opdringen, stelt de preventieadviseur maatregelen voor aan de werkgever  binnen de termijn 

van drie maanden vanaf de kennisgeving aan de werkgever.  

2.3. Maatregelen  inzake het verzoek tot formele psychosociale interventie met hoofdzakelijk 

collectief karakter 

2.3.1. De werkgever treft maatregelen ingevolge een advies van de preventieadviseur tot 

beschermende maatregelen 

De werkgever geeft zo snel mogelijk gevolg aan het advies van de preventieadviseur tot  beschermende 

maatregelen ter preventie van een ernstige aantasting van de gezondheid van de werknemer. De werkgever 

die met het oog op te treffen preventiemaatregelen een risicoanalyse uitvoert, doet dit met naleving van de 

bepalingen van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 10 april 2014.  

2.3.2. De werkgever treft maatregelen  

De werkgever die met het oog op te treffen preventiemaatregelen ingevolge het formele verzoek tot 

psychosociale interventie een risicoanalyse uitvoert, doet dit met naleving van de bepalingen van artikel 6 van 

het Koninklijk Besluit van 10 april 2014. 

De werkgever licht het comité PBW in over het verzoek tot psychosociale interventie met hoofdzakelijk 

collectief karakter en de naar aanleiding hiervan eventuele ingestelde risicoanalyse. Het comité PBW adviseert 

de werkgever in de aanpak van het verzoek en in de gevolgverlening van de werkgever aan het verzoek.  

 

Binnen de drie maanden - of zes maanden indien de werkgever een risicoanalyse heeft ingesteld -, deelt hij zijn 

gemotiveerde beslissing schriftelijk mee aan de preventieadviseur en aan het comité PBW. Hij voert deze 

aangekondigde beslissing zo snel mogelijk uit. 

2.3.3. De werkgever treft geen maatregelen of treft deze niet tijdig of de verzoeker acht 

de maatregelen ontoereikend 

Bij het niet of niet tijdig meedelen van preventiemaatregelen of bij beoordeling ervan door de verzoeker als 

‘niet aangepast aan zijn individuele situatie’ en de werkgever bovendien geen risicoanalyse heeft ingesteld of 

de preventieadviseur hierbij niet betrokken heeft, zal de preventieadviseur een onderzoek opstarten volgens 

de bepalingen van artikel 25 tot 32 van het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 over het formeel verzoek met 

een hoofdzakelijk individueel karakter zoals hoger beschreven. 

Werknemer van buitenaf 

Een 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 in de onderneming waar hij 

werkzaamheden uitvoert kan een beroep doen op de interne procedure van de werkgever bij wie de 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien individuele preventiemaatregelen zich opdringen, legt de 
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werkgever in wiens onderneming de werknemer van buitenaf werkzaamheden uitvoert de nodige contacten 

met de werkgever van deze laatste opdat de maatregelen daadwerkelijk kunnen getroffen worden. 

Werknemers die in contact komen met het publiek kunnen, indien zij menen dat zij het slachtoffer zijn van een 

daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk een verklaring afleggen bij de 

werkgever. De werkgever is ertoe gehouden systematisch de verklaring van de werknemer te noteren in een 

register over feiten van geweld op het werk. De werkgever waakt erover dat de verklaringen meegedeeld 

worden aan de preventieadviseur. 

externe procedures 

De werknemer die meent psychische schade te ondervinden, al dan niet gepaard met lichamelijke schade ten 

gevolge van psychosociale risico’s op het werk, waaronder geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag 

op het werk kan zich wenden tot de Inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk, het 

arbeidsauditoraat of de Arbeidsrechtbank.  

Discrete omgang met klacht 

Wanneer de werkgever, de preventieadviseur en/of de vertrouwenspersoon in kennis worden gesteld van de 

psychosociale risico’s met inbegrip van daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het 

werk, verbinden zij zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de persoon van het slachtoffer, 

de feiten en de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan, tenzij de wetgeving ter zake hen de 

mogelijkheid biedt om onder bepaalde voorwaarden de informatie kenbaar te maken. 

Psychologische ondersteuning 

De werkgever waakt er over dat de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen die het slachtoffer zijn 

van een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een passende psychologische 

ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen. 

Bestraffing 

Diegene die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en 

degene die wederrechtelijk gebruik heeft gemaakt van de vermelde psychosociale interventie kan gestraft 

worden - na de nodige onderzoeksmaatregelen en nadat betrokkene is gehoord - met de straffen voorzien in 

het arbeidsreglement of het personeelsstatuut. 
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Bijlage VII 
 

SAMENSTELLING VAN HET BIJZONDER ONDERHANDELINSCOMITÉ  
 

Voorzitter:     Van den Brande Mieke 

 

Overheidsafvaardiging:    Goossens Kris 

Hens Werner 

 

Werkgeversafvaardiging:    Sabo Ronny 

 

Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties: 

   Namens A.C.O.D.: Simons Viviane 

      Cleybergh Serge 

      Jacobs Nick 

Namens ACV openbare diensten:  Baleci Skender 

      Van den Borne Patrick 

      Wouters Benjamin  

Namens V.S.O.A.: Stievenart Brigitte 

   Van Bijlen Jan 

      Willems Jan 

 

Administratief secretaris:    Verboven Christine  
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Bijlage VIII 
 

SAMENSTELLING VAN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ. 

 

Voorzitter:     Van den Brande Mieke 

 

Overheidsafvaardiging:    Goossens Kris 

Hens Werner 

 

Werkgeversafvaardiging:    Sabo Ronny 

 

Afvaardiging van de representatieve vakorganisaties: 

   Namens A.C.O.D.: Simons Viviane 

      Cleybergh Serge  

      Jacobs Nick 

Namens ACV openbare diensten:  Baleci Skender 

      Van den Borne Patrick 

      Wouters Benjamin  

Namens V.S.O.A.: Stievenart Brigitte 

   Van Bijlen Jan 

   Willems Jan 

 

Administratief secretaris:    Verboven Christine 

 

Preventieadviseur:    Vercammen Luc 
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Bijlage IX 
 
SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP¨VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK  
 

Voorzitter:     Sabo Ronny 

 

Werkgeversafgevaardigden:   Borstlap Koen 

                                                                De Smedt Geert 

                                            Verboven Christine 

      Hendrix Hans 

Janssens Stefan 

 

Werknemersafgevaardigden:   Bollansee Johan 

Cambre Ivan 

Cleybergh Serge 

                                                                   Eelen Marianne 

                                                               Jacobs Nick 

Proost Lee 

Schuermans Bart 

Segers Dirk 

Van Bijlen Jan 

Van den Bosch Kurt 

      Van den Langenbergh Gert   

                    Wagemans Peter 

      Willems Jan 

Wouters Benjamin 

 

Secretaris (preventieadviseur):   Vercammen Luc 

 

Arbeidsgeneesheer:    mevr. Vanhonsebrouck Dominique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


