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1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING 

Artikel 1.

1.1 ARBEIDSDUUR

De arbeidsduur is geregeld door de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige 
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, zoals deze zal worden 
gewijzigd.

De gemiddelde arbeidsduur voor een voltijds personeelslid bedraagt 38 uur/week.
Voor deeltijdse contractuele personeelsleden met variabele wekelijkse arbeidsduur wordt de 
gemiddelde arbeidsduur berekend over de volgende referentieperiode: (3).

Artikel 2

1.2 WERKTIJDREGELING PTOW 

1.2.1 Toepassingsgebied

De werktijdregeling van het personeel van minstens rang A2 wordt in onderling overleg met de 
lijnmanager (= de N-functie van de entiteit) of zijn gemandateerde bepaald.
Het personeel van rang A1 en lager wordt tewerkgesteld met een flexibele werktijdregeling 
volgens onderstaande principes.

1.2.2 Basisprincipe

Deze flexibele werktijdregeling houdt in dat ieder personeelslid zijn/haar prestaties (voor een 
voltijds personeelslid 38 uur/week)  moet verrichten tussen 6.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s 
avonds. De werkweek loopt van maandag tot vrijdag.  

1. Een gewone dagprestatie bedraagt minimaal 6 uren en maximaal 9 uren. Een halve 
dagprestatie bedraagt minimaal 3 uren en maximaal 5u12. Dit is exclusief de door de wet 
voorziene verplichte rusttijden.

In het geval van ziekte, verlof, dienstvrijstelling… wordt voor een hele dag 7u36 in 
rekening gebracht, en voor een halve dag 3u48. 

2. De flexibele arbeidstijd wordt door het personeelslid gepresteerd tijdens de weekdagen 
(en niet op de gewone dagen van inactiviteit zoals zaterdag, zondag, feestdagen, 
jaarlijkse vakantiedagen, ziekte).

Het personeelslid kiest zelf wanneer hij/zij zijn/haar prestaties verricht tussen 6.00 uur ’s 
morgens en 20.00 uur ‘s avonds, rekening houdende met de minimum en maximum 
aantal te presteren uren per werkdag en met het belang van het departement/de 
dienst/het team en de eigen taken en verantwoordelijkheden. Het personeelslid leeft 
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daarnaast de eventuele afspraken na die binnen de desbetreffende afdeling, dienst of het 
team worden vastgelegd.

Indien het belang van het departement, de dienst of het team dit vereist, en indien 
bepaalde afspraken zijn gemaakt, kan van het personeelslid de aanwezigheid op 
bepaalde tijdstippen verwacht worden. 

3. De  middagpauze bedraagt minimum 30 minuten en wordt niet aangerekend als 
dagprestatie.

4. De tijd vóór 6.00 uur en na 20.00 uur kan niet als prestatie worden beschouwd, tenzij de 
extra uren gepresteerd worden in opdracht van de lijnmanager of zijn gemachtigde. 
Behalve in geval van overmacht, moeten deze extra prestaties op tijd gevraagd worden 
aan het betrokken personeelslid. Ze kunnen alleen bij wijze van uitzondering gevraagd 
worden (zie punt 1.2.4.).

In uitzonderlijke gevallen worden door de lijnmanager of zijn gemandateerde aan de 
personeelsleden prestaties opgedragen die buiten de gewone kantooruren (van 6.00 uur 
tot 20.00 uur) of op zaterdag, zondag of feestdagen gepresteerd moeten worden. Het 
betreft uitzonderlijke prestaties die in het belang van de dienst zijn, die duidelijk 
omschreven worden en uitdrukkelijk worden opgelegd.

5. Het is de taak van de hiërarchische chef om erop toe te zien dat het voltijds 
tewerkgesteld personeelslid in zijn globaliteit gemiddeld 38 uur/week presteert. 

6. Het aanwezige personeelslid dat in de namiddag voorafgaand aan kerstavond prestaties 
levert, krijgt een forfait van 1 uur als werktijd. Bovenvermelde regel geldt enkel indien 
kerstavond op een werkdag valt.

De lijnmanager kan na advies van het afdelingshoofd individuele- en groepsafwijkingen toestaan 
van de hierboven vermelde werktijdregeling, rekening houdend met de noden van de dienst en 
met bijzondere situaties.  

1.2.3 Servicetijd

De servicetijd is de tijdsduur waarin de dienst/het team (en niet elk individueel personeelslid) 
bereikbaar moet zijn. De servicetijd loopt van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 
uur. De lijnmanager moet ervoor zorgen dat de dienst/het team tijdens de servicetijd 
operationeel is.

Voor de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van certificaten en de 
waarborgen loopt de servicetijd van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur.

1.2.4 Overuren

Onder overuren wordt verstaan alle prestaties boven de normale arbeidstijd van toepassing op 
het personeelslid, onder volgende cumulatieve voorwaarden: 

1. de maximale arbeidstijd werd overschreden; 
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2. de extra prestaties worden verricht op uitzonderlijke en uitdrukkelijke vraag van de 
lijnmanager of zijn gemachtigden;

3. Er moet een actieve deelname zijn van het personeelslid tijdens de activiteit, of de 
aanwezigheid van het personeelslid wordt als nuttig/noodzakelijk beoordeeld door de 
leidinggevende;

4. Verplaatsingstijd tussen de woon- en standplaats wordt niet beschouwd als arbeidstijd, 
tenzij de prestaties verricht worden op een dag dat het personeelslid normaal gezien niet 
werkt volgens het werkrooster; 

5. Het personeelslid is tewerkgesteld in niveau A1, B, C of D en geniet geen 
diensthoofdentoelage. 

Voor een personeelslid op wie de normale, voltijdse arbeidstijdregeling van toepassing is, zijn dat 
prestaties boven 38 uur per week. 

1.2.4.1 Compensatie van overuren en zondagsarbeid

Het personeelslid dient de overuren en de inhaalrust voor zondagsarbeid op te nemen in de 
vorm van inhaalrust binnen de vier maanden na de prestaties. De  lijnmanager of zijn 
gemachtigde keurt deze aanvraag goed.  
Als het personeelslid het teveel aan gepresteerde uren binnen een periode van vier maanden niet 
in verlof kan opnemen, kunnen in zeer uitzonderlijke omstandigheden deze uren geldelijk 
gecompenseerd worden nadat de Directieraad hierom werd verzocht.

1.2.5 Melden van afwezigheden

Om een afwezigheid te melden, is de volgende regeling van toepassing:

 als het personeelssysteem het toelaat, moeten de personeelsleden elke afwezigheid tijdens 
de stamtijd melden via de selfservice van Vlimpers;

1.2.6 Deeltijdse personeelsleden

Personeelsleden die deeltijds werken, zijn ook onderworpen aan het systeem van de flexibele 
werktijdregeling. Hun werktijdregeling wordt in onderling overleg met de lijnmanager of zijn 
gemachtigde bepaald.

1.2.7 Specifieke werktijdregeling voor de controleurs van de zeevisserij

In afwijking van de voorgaande paragrafen geldt voor deze controleurs een specifieke 
werktijdregeling in het geval van een dienstverblijf op zee om controles uit te voeren. In dit 
geval wordt de volledige periode aan boord beschouwd als arbeidstijd. De gepresteerde overuren 
per dag bedragen dan de 24 uren aan boord per dag – 8u06. 

Het bevoegde overlegcomité kan evenwel geen nieuwe voordelen of compensaties opleggen die 
strijdig zijn met de statutaire bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut.

1.2.8 Controle

1.2.8.1 Verantwoordelijkheid van de lijnmanager
De lijnmanager is volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale 
beschikbaarheid van zijn diensten.
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De lijnmanager of zijn gemachtigde draagt de volle verantwoordelijkheid voor de correcte 
toepassing van de werktijdregeling, m.i.v. het toestaan van te presteren overuren en de 
compensatie ervan. 

1.2.8.2 Sancties bij misbruiken
Het systeem van de flexibele werktijdregeling biedt belangrijke voordelen.
Om het systeem van de werktijdregeling goed te laten functioneren, moet elk personeelslid het 
loyaal toepassen.

Tegen elk misbruik moet dan ook zeer streng worden opgetreden, zeker bij herhaling. Bij 
misbruik kan er een vaste werktijdregeling, zonder enige vorm van recuperatie, worden 
opgelegd.

Het personeelslid dat zonder toestemming of kennisgeving afwezig is, komt in non-activiteit te 
staan zonder salaris, tenzij in geval van overmacht. Daarnaast kan aan de ambtenaar een 
tuchtstraf of een administratieve maatregel worden opgelegd. Als het contractuele personeelslid 
ongewettigd afwezig is, ontvangt het geen salaris, met behoud van de toepassing van het 
arbeidsrecht.

2 RUSTDAGEN

Artikel 3.

Voor het personeel met een algemene werktijdregeling zijn de gewone dagen van inactiviteit:
 

 de zaterdagen en zondagen; 
 de feestdagen en de compensatiedagen, vermeld in  deel X, titel 2, van het Vlaams 

personeelsstatuut, zoals dat  zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, 
zoals die  zal worden gewijzigd;

 de jaarlijkse vakantiedagen, vermeld in deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, 
zoals dat zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden 
gewijzigd;

 ….

3 JAARLIJKSE VAKANTIE

Artikel 4.

De jaarlijkse vakantie is geregeld door deel X, titel 2, van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat 
zal worden gewijzigd, en in de bijbehorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd.
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4 LOON

Artikel 5.

4.1 BEREKENING VAN HET LOON

De wijzen van meting en van controle op de arbeid om het loon te bepalen zijn geregeld door 
het geldelijk statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal 
worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is, en in punt 1.2.7 (controle op de 
flexibele werktijdregeling) van dit arbeidsreglement.

Artikel 6.

4.2 BETALING VAN HET LOON

De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon zijn geregeld door het geldelijk 
statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden 
gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is.

5 OPZEGTERMIJNEN

Artikel 7.

De duur van de opzegtermijnen en / of de nadere regels om de opzegtermijnen te bepalen, zijn 
vastgesteld:

1. voor het contractuele personeel: in de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, zoals die zal worden gewijzigd, in de wet van 20 juli 1991 
houdende sociale en diverse bepalingen, zoals die zal worden gewijzigd, in de wet 
van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, zoals die zal worden 
gewijzigd, 

2. voor het statutaire personeel: in deel III en XI van het Vlaams personeelsstatuut, zoals 
dat zal worden gewijzigd.

3. in de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en 
begeleidende maatregelen, zoals die al worden gewijzigd.

6 DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL

Artikel 8. 

Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden de volgende 
tekortkomingen beschouwd als een dringende reden, met onmiddellijk ontslag zonder 
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opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding tot gevolg: diefstal, opzettelijke wanprestatie, 
ongerechtvaardigde afwezigheid, fraude, vervalsing en misbruik van medische attesten.

Dat in dit arbeidsreglement bepaalde tekortkomingen niet als dringende reden worden 
gekwalificeerd, houdt niet in dat geen ontslag om dringende reden kan worden gegeven voor die 
tekortkomingen.

7 RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND 
PERSONEEL

Artikel 9.

De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel zijn geregeld in het Vlaams 
personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd, in de deontologische code, vastgesteld door 
de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, zoals die zal worden gewijzigd en in de 
leidraad Interne Controle/Organisatiebeheersing Vlaamse overheid, met als bijlage de 
managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing Vlaamse overheid.

8 STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Artikel 10. 

De straffen voor het statutaire personeel zijn geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat 
zal worden gewijzigd. De beroepsmogelijkheden tegen die straffen zijn geregeld in het Vlaams 
personeelsstatuut, zoals dat zal worden gewijzigd.

Voor het contractuele personeel bestaat het bestraffingssysteem uit de volgende sancties: 
terechtwijzing, blaam en ontslag.

9 ARTSEN ARBEIDSONGEVAL

Artikel 11.

Het slachtoffer van een arbeidsongeval dat zijn verblijfplaats heeft binnen de streek waar de 
medische, farmaceutische of de als vast erkende dokter gevestigd is, kan zich wenden tot de 
volgende artsen:(5).
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10 WELZIJNSREGLEMENTERING

10.1 PROCEDURES BIJ PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK

De procedures die van toepassing zijn als er feiten gemeld worden die betrekking hebben op 
psychosociale risico’s op het werk zijn opgenomen in de https://overheid.vlaanderen.be/BZ-2015-
1,  zoals die zal worden gewijzigd: 

a) het onthaal van en de adviesverlening aan de personeelsleden die menen psychische en/of 
lichamelijk schade te ondervinden door psychosociale risico’s op het werk;
b) de informele en formele procedures waarop deze personeelsleden een beroep kunnen doen 
om een verzoek tot psychosociale interventie te kunnen opstarten,
c) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de vertrouwenspersoon of de 
preventieadviseur psychosociaal welzijn;
d) de wedertewerkstelling van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze schade 
ondervonden hebben wegens blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk, en de 
begeleiding van die personen naar aanleiding van hun wedertewerkstelling.

Contactpersonen: zie bijlage 2 bij het arbeidsreglement

10.2 ALCOHOL- EN DRUGSBELEID

Artikel 12

Illegale drugs binnenbrengen, gebruiken, verdelen of verkopen, of onder invloed zijn ervan 
tijdens de werkuren is niet toegestaan.

Als algemene regel geldt dat het gebruik van alcoholische dranken tijdens de diensturen niet is 
toegestaan, tenzij bij speciale gelegenheden (Nieuwjaar, verjaardag, promoties, team building,…).

Artikel 13

Voor personeelsleden met een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid 
geldt een nultolerantie voor alcoholgebruik tijdens het uitoefenen van de taak of onmiddellijk 
voorafgaand aan het werk. Het gaat om de functies van chauffeur en controleur.

Als er op de werkvloer vermoedens zijn dat een personeelslid overmatig alcohol of drugs heeft 
gebruikt, waardoor de werking of het imago van het departement worden geschaad, nemen de 
hiërarchische meerdere en het afdelingshoofd de passende maatregelen. Als leidraad voor de te 
volgen procedure kan verwezen worden naar omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011 betreffende 
het alcohol- en drugsbeleid en zijn bijlage. 

De krachtlijnen van het alcohol- en drugsbeleid van de Vlaamse overheid zijn terug te vinden in 
Omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011 betreffende het alcohol- en drugsbeleid. Dit beleid heeft 
betrekking op alle middelen die een gedragsverandering met zich mee kunnen brengen of die 
een risico op afhankelijkheid van het product met zich meedragen. Het gaat dus ook over 
medicijnen die het functioneren negatief beïnvloeden.

https://overheid.vlaanderen.be/BZ-2015-1
https://overheid.vlaanderen.be/BZ-2015-1
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Artikel 15.

Roken aan de hoofdingangen van de gebouwen van de Vlaamse overheid in de Noordwijk, het 
Arenberggebouw en de Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s) is niet toegestaan.

De krachtlijnen van het rookbeleid van de Vlaamse overheid zijn terug te vinden in Omzendbrief 
BZ 2011/5 van 30 juni 2011 betreffende het rookbeleid.

10.3 EHBO EN VERBANDKIST

Artikel 16.

De richtlijnen die personeelsleden moeten volgen bij een ongeval waarbij ter plaatse dringende 
medische assistentie nodig is, staan in omzendbrief BZ 2011/1 van 7 januari 2011 betreffende  de 
organisatie van de eerste hulp bij ongevallen. 

De noodnummers en procedures in de verschillende gebouwen zijn ook terug te vinden op het 
LV-Portaal.

De EHBO–verantwoordelijke is te bereiken op de volgende plaats: (14) 

De meest actuele lijst van hulpverleners en hun contactgegevens staat op het LV portaal.

Plaats van tewerkstelling Naam EHBO-verantwoordelijke Telefoonnummer

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 2

Colle Ellen 
De Ketelaere Marina
Van Damme Gunther
Meuris Christel
Baert Ivan
Lapiere Kathy 
Wollebrants Erik

02 552  75 97
02 552 76 07
02 552 76 45
02 552 76 29
02 552 75 88
02 552 77 48
02 552 76 62

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 3

Van Hoorde Annita
Philips Sebastiaan
De Raedt Vanessa
Giocomelli Claudia
De Cubber Kaat
Macharis Els 
Hernalsteen Hubert

02 552 75 49
02 552 76 84
02 552 78 86
02 552 75 45
02 552 75 42
02 552 76 81
02 552 79 35

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 4

Rutten Wim
Moens Daisy

02 552 57 25
02 552 74 07

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 5

Robberechts Frans
D'hoker Petra
Van De Casseye Hans
De Ridder Kris
Van der Elst Koen
Lemmens Steve
Van Praet Patrick

02 552 77 49
02 552 73 51
02 552 77 68
02 552 77 56
02 552 77 71
02 552 77 57
02 552 77 87

https://lvportaal/centrale/welzijn/Documenten%20van%20welzijn/Lijst_Hulpverleners_portaal.xlsx
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Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 6

Magnus Isabelle
Vercaemer Lieven
Grysouille Karin
Depooter Claudia
Maertens Ellen 

02 552 79 51
02 552 74 18
02 552 77 47
02 552 79 14
02 552 78 25

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 7

Vanhulle Karel  02 552 78 16
 

Lange Kievitstraat, 111 - 113 
2018 Antwerpen

Smet Rani
Kerstens Elly
Vaes Kristien
Beyers Leen
Van Volsem Geert
Smets Gerrit
Marcipont Yves

03 224 92 79
03 224 92 08
03 224 92 02
03 224 92 11
03 224 92 12
03 224 92 59
03 224 92 72

Koningin Maria Hendrikaplein 
70 
9000 Gent

Katrien Billiet 
Linda Deplorez
De Troyer Joke
Steyaert Frank 
Chantal Dufour 
D’Haeseleer Kristof
Vanwingene Frederic
Hubrechts Laurence
Monsieur Liesbeth
Sancatar Ceylan
Premereur Thomas 

09 276 29 01
09 276 29 17
09 276 29 63
09 276 29 02
09 276 29 04
09 276 29 19
09 276 28 81
09 276 28 44
09 276 28 53
09 276 28 57
09 276 28 58

Burgemeester van 
Gansberghelaan 109 
9820 Merelbeke

Krista Ongena 09 272 23 23

Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge

Bertrem An
Asan Zeynel
Taillieu Nicole
Deceur Sophie
Deblock Shalini
Moens Hannelore
Willems Jonathan

050 24 77 16
050 24 76 29
050 24 76 66
050 24 77 20
050 24 76 22
050 24 76 28
050 24 76 40

Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt

Eskens Jan
Frattari Steven
Put Lieve
Thijs Karolien

011 74 26 97
011 74 26 61 
011 74 26 51
011 74 26 98

Diestsepoort 6, 
3000 Leuven

Corry Hennus 
Davy Wijsmans
Lieve Robijns 
Jan de Wandeleer 

016 66 61 04
0442 23 39 00
016 66 61 42
016 66 61 46
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Aangepast op 19/06/2018

Artikel 17. 

De verbandkist bevindt zich op de volgende plaats (15):

Plaats van tewerkstelling Plaats verbandkist Verantwoordelijke verbandkist

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 2

Locker nummer 90 Ellen Colle 
02 552 75 97

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 3

Locker nummer 12 Hubert Hernalsteen
02 552 79 35 

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 4

Locker nummer 48 Heidi Van Schepdael
02 552 75 04

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 5

Locker nummer 67 Van Praet Patrick 
02 552 77 87

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 6

Locker nummer 69 Ellen Maertens
02 552 78 25

Ellips
Koning Albert II–laan, 35
1030 Brussel
Gebouw A, Verdieping 7

Locker nummer 48 Vanessa De Raedt
02 552 78 86

Lange Kievitstraat, 111 - 113 
2018 Antwerpen

3e verdieping: postruimte lok. 
3.18

Roos Van Hamme 
03 224 92 80

Koningin Maria Herndrikaplein 
70 
9000 Gent 

19de: in kast bij Kristof D’ 
haeseleer

20ste: lade in de keuken

Linda Deplorez 
09 276 29 17

Thomas Premereur
09 276 28 58

Burgemeester van 
Gansberghelaan 109 
9820 Merelbeke

Lokaal 1.35 Krista Ongena
09 272 23 23

Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge

3e verdieping: onthaal Jonathan Willems 
050 24 76 40

Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt

Ingang 2B6 boven op kast bij 
het binnenkomen links

Marie-Jeanne Brems 
011 74 26 87
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Diestsepoort 6
3000 Leuven

12e verdieping: bij AMS, locker 
met kruis op

Lydia Christiaens
016 66 61 25

Wetstraat 61-63
1040 Brussel

5e verdieping: balie Nicole Van Der Mijnsbrugge
02 233 03 12

10.4 BESCHERMING OP HET WERK

10.4.1 Verplichtingen hiërarchische lijn

Overeenkomstig art. 13 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voeren de leden van de 
hiërarchische lijn elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het beleid van de werkgever 
met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uit.

10.4.2 Verplichtingen personeelsleden

Overeenkomstig artikel 6 van de Welzijnswet moet ieder personeelslid in zijn doen en laten op 
de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, 
naar best vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere 
betrokken personen.

De personeelsleden moeten zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze 
georganiseerd worden volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.
Zij zijn eveneens verplicht, als het om de veiligheid gaat, alle persoonlijke beschermingsmiddelen 
te gebruiken die voor de uitvoering van het werk vereist worden. Zij moeten ook ieder gevaar 
melden als het de veiligheid in gedrang brengt en ook dadelijk de eerste maatregelen treffen.
Het personeelslid moet de bescherm- en werkkledij die hem door de werkgever voor bepaalde 
activiteiten ter beschikking wordt gesteld, tijdens deze activiteiten ook effectief dragen.

11 CONTROLE OP DE AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE OF 
ONGEVAL (ARTIKEL X 17)  EN 
ARBITRAGEPROCEDURE (ARTIKEL X 18)

De volgende regelingen gelden zowel voor statutaire als voor contractuele personeelsleden, ook 
als ze in het buitenland werken of verblijven.

11.1 AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL

11.1.1 Algemeen

11.1.1.1 Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte of ongeval 

Het personeelslid deelt elke afwezigheid wegens ziekte of ongeval persoonlijk of, in geval van 
overmacht, via een tussenpersoon, voor 10 uur ’s ochtends mee. Het personeelslid doet dit bij 
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voorkeur telefonisch aan zijn direct leidinggevende of de persoon die door deze laatste werd 
aangesteld. De melding per mail of sms blijft mogelijk.. 
Als  zijn feitelijke verblijfplaats verschilt van zijn domicilieadres, . deelt het personeelslid aan zijn 
direct leidinggevende of de persoon die door deze laatste werd aangesteld ook telefonisch mee 
op welk adres het zich bevindt en bevestigt dit adres ook onmiddellijk via e-mail aan dezelfde 
persoon.

Personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte of ongeval en die naar het buitenland willen 
gaan, brengen hun chef daarvan minstens één week op voorhand op de hoogte. De chef brengt 
het ziektecontroleorgaan op de hoogte en kan desgewenst een controle aanvragen.

Als de oorspronkelijke ziekteperiode verlengd wordt of als de feitelijke verblijfplaats wijzigt, 
moet het personeelslid dit telefonisch aan de direct leidinggevende of zijn aangestelde melden. 
Het personeelslid bevestigt het nieuwe verblijfsadres ook onmiddellijk via e-mail aan dezelfde 
persoon. 

Jaarlijkse vakantie kan onder de voorwaarden van artikel X 12 VPS worden omgezet in 
ziekteverlof. Daarvoor moet het personeelslid de afwezigheid wegens ziekte of ongeval aan de 
direct leidinggevende of zijn aangestelde melden voor 12 uur Belgische tijd. Als het personeelslid 
de ziekte later meldt, blijft deze dag een dag van jaarlijks verlof. De omzetting naar ziekteverlof 
zal vervolgens gebeuren in functie van de geattesteerde periode van afwezigheid wegens ziekte 
of ongeval. Deze melding mag telefonisch, per e-mail of per SMS gebeuren.

Het mailadres om een ziekte te melden is LV-Vlimpersaanspreekpunten@lv.vlaanderen.be, het 
telefoonnummer is 02 552 77 42.of 0494 30 31 13.
Wegens ziekte afwezige personeelsleden die naar het buitenland wensen te gaan, brengen hun 
chef hiervan minstens één week op voorhand op de hoogte. De chef stelt het 
ziektecontroleorgaan in kennis en kan desgewenst een controle aanvragen.

Personeelsleden die een specifieke werktijdregeling hebben waarschuwen hun chef zo snel 
mogelijk en uiterlijk binnen een uur na het normale begin van hun activiteiten. 
Personeelsleden in continudiensten (niet van toepassing binnen LV) waarschuwen hun chef zo 
snel mogelijk en uiterlijk één uur vóór het normale begin van hun activiteiten.

Na raadpleging van een arts meldt het personeelslid de vermoedelijke duur van zijn afwezigheid 
onmiddellijk aan zijn chef, die het Gemeenschappelijk Dienstencentrum Personeelsadministratie 
daarvan op de hoogte brengt.

11.1.1.2 Indienen van een ziekteattest 

Als het personeelslid één werkdag afwezig is wegens ziekte of ongeval, moet het geen 
ziekteattest bezorgen aan het geneeskundig controleorgaan (verder ook: “controleorgaan” of 
“ziektecontroleorgaan”). Voor een afwezigheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte die één 
werkdag duurt, is wel een doktersattest vereist.

Als het personeelslid meer dan één dag afwezig is wegens ziekte of ongeval, raadpleegt het een 
arts die het door de werkgever ter beschikking gesteld ziekteattest invult en ondertekent. Dit 
geldt ook voor een ziekteperiode die zonder een effectieve werkhervatting volgt op een ziekte 
van één dag.

De personeelsleden die in Nederland verblijven en een Nederlandse arts consulteren, vullen het 
attest zo veel mogelijk zelf in, als de Nederlandse arts weigert om dat te doen.

mailto:LV-Vlimpersaanspreekpunten@lv.vlaanderen.be
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Wanneer de behandelend arts werkt met E-Mediatt of een soortgelijk officieel systeem, mag de 
arts het ziekteattest op die manier invullen vanaf de datum bepaald door de leidend ambtenaar 
van het Agentschap Overheidspersoneel. 
Het personeelslid (of in geval van E-Mediatt of soortgelijk systeem, de arts) stuurt het 
ziekteattest binnen 24 uur rechtstreeks naar het controleorgaan:
elektronisch (bij voorkeur), of
per post onder gesloten omslag en voldoende gefrankeerd (Het ziektecontroleorgaan zal 
onvoldoende gefrankeerde enveloppen weigeren).

Wanneer het personeelslid ziek wordt of een ongeval heeft in het buitenland en de buitenlandse 
arts weigert het door de werkgever ter beschikking gestelde attest in het Nederlands in te vullen, 
dan wordt het ziekteattest in het Frans, Engels of Duits afgeleverd. Als de buitenlandse arts 
daarenboven weigert het door de werkgever ter beschikking gesteld ziekteattest in te vullen, 
aanvaardt de werkgever het effectief gebruikte ziekteattest enkel wanneer het is opgemaakt in 
de hierboven vermelde talen, en het daarenboven de volgende vermeldingen bevat: melding van 
de arbeidsongeschiktheid zelf, de waarschijnlijke duur ervan, en of de werknemer zich met het 
oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven. 

Ook bij een verlenging van een oorspronkelijke, al dan niet geattesteerde ziekteperiode moet een 
door een arts ingevuld ziekteattest worden ingediend op de hierboven beschreven manier.

Voor personeelsleden met een specifieke werktijdregeling wordt onder één dag ziekte begrepen 
dat de ziekte niet langer duurt dan één door hen geleverde normale arbeidsprestatie. Het aantal 
werkdagen ziekteverlof wordt pro rata berekend.

11.1.1.3 Controle van de afwezigheid wegens ziekte of ongeval 

11.1.1.3.1 Algemeen
Iedere lijnmanager of zijn gemandateerde kan het controleorgaan verzoeken om het 
personeelslid te onderwerpen aan een controle van de afwezigheid wegens ziekte of ongeval. 
Het controleorgaan kan, in afspraak met de betrokken entiteit, ook op eigen initiatief gerichte 
controles uitvoeren.

Het personeelslid dat het werk spontaan vervroegd hervat heeft, brengt zelf het controleorgaan 
daarvan telefonisch op de hoogte als het voor een controlebezoek werd uitgenodigd.

11.1.1.3.2 Verloop van de controle 

11.1.1.3.2.1 TIJDSTIP EN PLAATS

Het controleorgaan hoeft de controle niet aan te kondigen.

De medische controle kan op alle werkdagen plaatsvinden, ook op zaterdagen, zon- en 
feestdagen bij personeelsleden die normaal op die dagen arbeidsprestaties moeten verrichten.

De controle vindt plaats tussen 8 uur en 19 uur. In geval van een controle op het kabinet van de 
controlearts kan de controle plaatsvinden tussen 8 uur en 21 uur.

De controle vindt plaats in de woon- of verblijfplaats van het personeelslid. Personeelsleden die 
hun woon- of verblijfplaats mogen verlaten, kunnen door het controleorgaan schriftelijk worden 
opgeroepen om zich persoonlijk bij de controle arts aan te bieden voor een controleonderzoek.
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11.1.1.3.2.2 PROCEDURE

De controlearts oefent zijn opdracht uit overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van de wet 
van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde. De controlearts moet zich legitimeren. De 
controles mogen alleen worden uitgevoerd door Nederlandstalige artsen.

De controlearts gaat na of het personeelslid werkelijk arbeidsongeschikt is, controleert de 
waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de andere medische 
gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de rechtspositieregeling. Alle 
andere vaststellingen blijven onder het beroepsgeheim.

Als het zieke personeelslid afwezig is bij een huisbezoek van de controlearts, laat de controlearts 
een bericht achter in de brievenbus. In dit bericht nodigt hij het personeelslid uit om zich tijdens 
de vermelde spreekuren aan te melden bij de bevoegde arts.

De controlearts overhandigt, eventueel na raadpleging van degene die het ziekteattest heeft 
afgeleverd, zijn bevindingen onmiddellijk en schriftelijk aan het personeelslid. Dat doe hij met 
een document dat het personeelslid tekent voor ontvangst. Als het personeelslid op dat ogenblik 
kenbaar maakt dat hij niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts, vermeldt de 
controlearts dat op het bovenvermelde document.

Het personeelslid dat niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts kan er bij 
degene die het ziekteattest heeft afgeleverd op aandringen om contact op te nemen met de 
controlearts en te overleggen. De termijn voor het instellen van de arbitrageprocedure zoals 
beschreven in punt c wordt niet opgeschort wanneer dit overleg, om welke reden dan ook, niet 
plaatsvindt. 

Het controleorgaan informeert, over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de afwezigheid, 
binnen 24 uur na de definitieve beslissing
de lijnmanager (of zijn gemandateerde) van het personeelslid en
het dienstencentrum Personeelsadministratie (Agentschap Overheidspersoneel) of de 
personeelsdienst

Bij afwezigheid van het personeelslid brengt het controleorgaan ook binnen 24 uur de 
hiërarchische meerdere van het personeelslid en de personeelsdienst schriftelijk ervan op de 
hoogte dat het personeelslid opgeroepen zal worden om zich voor een controle aan te melden.

11.1.1.3.2.3 ARBITRAGEPROCEDURE

Geschillen van medische aard die rijzen tussen het personeelslid en de controlearts worden 
beslecht via een arbitrageprocedure. Een nieuw attest van de behandelende arts over dezelfde 
periode en met dezelfde diagnose kan de betwisting niet beslechten en is nietig.

Binnen twee werkdagen na de overhandiging van de bevindingen door de controlearts, kan de 
meest belanghebbende partij een arts-scheidsrechter aanwijzen die voldoet aan de bepalingen 
van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde en die voorkomt op de lijst die 
in uitvoering van voornoemde wet werd vastgesteld, voor zover over de aanwijzing van de arts-
scheidsrechter binnen voornoemde termijn geen akkoord kon worden bereikt. De werkgever kan 
het geneeskundig controleorgaan, en het personeelslid diegene die hem het ziekteattest heeft 
overhandigd, uitdrukkelijk machtigen om de arts-scheidsrechter aan te wijzen.
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De arts-scheidsrechter voert het medisch onderzoek uit en beslist in het medisch geschil binnen 
drie werkdagen na zijn aanstelling.

 Als de arts-scheidrechter oordeelt dat de afwezigheid wegens ziekte of ongeval 
gerechtvaardigd is, kan het personeelslid afwezig blijven voor de duur van het 
toegestane ziekteverlof.

 Als de arts-scheidsrechter de afwezigheid niet medisch gerechtvaardigd acht, moet het 
personeelslid de dienst hervatten de eerstvolgende werkdag of op een door de arts-
scheidsrecher vastgestelde latere datum.  

De beslissing van de arts-scheidsrechter is bindend.

De kostprijs van een arbitrage is ten laste van de verliezende partij: hetzij van het personeelslid, 
hetzij van het controleorgaan, naargelang van het geval. Als de datum van de 
arbeidsongeschiktheid, voorgesteld door de arts-scheidsrechter, tussen de datum ligt die de 
behandelende arts en de controlearts hebben voorgesteld, worden de kosten evenredig verdeeld 
tussen beide partijen.

11.1.1.4 Sancties

Het personeelslid dat:
 nalaat zijn direct leidinggevende of de persoon die door deze laatste werd aangesteld 

tijdig in kennis te stellen van zijn afwezigheid wegens ziekte of ongeval 
 nalaat het medisch attest binnen de voorgeschreven termijn in te dienen
 zich aan de controle onttrekt

bevindt zich, behalve in geval van overmacht, voor de dagen afwezigheid wegens ziekte of 
ongeval die, de verwittiging, de voorlegging van het medisch attest of de controle voorafgaan in 
een administratieve toestand van non-activiteit (behalve in geval van overmacht) en verliest 
aldus het recht op salaris.

Onder het zich onttrekken aan controle wordt o.a. het volgende verstaan:
 de weigering door het personeelslid om zich door de controlearts te laten onderzoeken
 het creëren van een situatie door het personeelslid die de controle feitelijk onmogelijk 

maakt
 de afwezigheid van het personeelslid bij controle in zijn woonplaats of de door hem 

opgegeven verblijfplaats wanneer het volgens de behandelende arts ingevulde ziekteattest 
aan het personeelslid verboden is om de woning te verlaten.

 het zich, na een schriftelijke oproep door het controleorgaan, niet aanbieden ter controle 
door een personeelslid waaraan het verlaten van de woning toegelaten is.

Het personeelslid dat niet tijdig hervat na een beslissing tot vroegtijdige werkhervatting door de 
controlearts of de arts-scheidsrechter bevindt zich in de administratieve toestand non-activiteit.

Als het personeelslid één dag ziek is en geen arts heeft geraadpleegd, en de controlearts na 
medisch onderzoek oordeelt dat de afwezigheid wegens ziekte of ongeval niet gerechtvaardigd 
is, bevindt het personeelslid zich van rechtswege in de administratieve toestand non-activiteit, 
tenzij het personeelslid dezelfde werkdag de dienst nog hervat.

Klachtenprocedure (voor alle personeelsleden)
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Voor het ziekteattest en eventuele vragen of klachten over de controle op de afwezigheid 
wegens ziekte of ongeval kan het personeelslid terecht bij het dienstencentrum 
Personeelsadministratie (Agentschap Overheidspersoneel) of de personeelsdienst.

11.2 DEELTIJDSE PRESTATIES WEGENS ZIEKTE (STATUTAIRE 
PERSONEELSLEDEN) 

11.2.1 Deeltijdse prestaties wegens ziekte of ongeval van gemeen recht (voor de 
statutaire personeelsleden)

11.2.1.1 Doelstelling

De deeltijdse prestaties wegens ziekte moeten de ambtenaar toelaten om na een periode van 
zware of langdurige ziekte opnieuw zijn volledige dagtaak op te nemen. De bedoeling van het 
verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte is de ambtenaar die afwezig geweest is wegens 
ziekte, de mogelijkheid te geven om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidstempo 
en hem te re-integreren in zijn functie.

11.2.1.2 Voorafgaande afwezigheid wegens ziekte of ongeval

Aan de deeltijdse prestaties wegens ziekte gaat in principe steeds een voltijdse ziekte of ongeval 
vooraf. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen de deeltijdse prestaties wegens ziekte worden toegekend 
zonder voorafgaande voltijdse afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Hiervoor is een schriftelijke 
goedkeuring nodig van de lijnmanager of zijn aangestelde.

Na het einde van een periode van deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, 
mag een periode van deeltijdse prestaties hier onmiddellijk op aansluiten.

11.2.1.3 Procedure

Het geneeskundig controleorgaan kent de deeltijdse prestaties wegens ziekte toe aan de 
ambtenaar.

Als een ambtenaar die wegens ziekte of ongeval afwezig is, vraagt om zijn ambt weer te mogen 
opnemen met deeltijdse prestaties, stuurt de ambtenaar het door de werkgever ter beschikking 
gesteld ziekteattest een week voorafgaand aan de deeltijdse hervatting rechtstreeks naar het 
controleorgaan:

 elektronisch (bij voorkeur), of
 per post onder gesloten omslag en voldoende gefrankeerd

Voordat hij zijn beslissing neemt, kan de controlearts overleggen met de behandelend arts. 

Als de controlearts oordeelt dat de aanvraag voor deeltijdse prestaties wegens ziekte 
gerechtvaardigd is , informeert het geneeskundig controleorgaan onmiddellijk en schriftelijk:

 de lijnmanager of zijn gemandateerde 
 het dienstencentrum Personeelsadministratie (Agentschap Overheidspersoneel) of de 

personeelsdienst
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 de ambtenaar zelf 

Als de controlearts oordeelt dat de aanvraag voor deeltijdse prestaties wegens ziekte niet 
gerechtvaardigd is overhandigt de controlearts, na overleg met de behandelende arts, zijn 
bevindingen onmiddellijk en schriftelijk aan het personeelslid. Als het personeelslid op dat 
ogenblik kenbaar maakt dat hij niet akkoord gaat met de bevindingen van de controlearts, 
vermeldt de controlearts dat op het bovenvermelde document. Het personeelslid kan via zijn 
behandelende arts aandringen op de arbitrageprocedure, vermeld in punt 1.3.2. C.

Als een periode van de deeltijdse prestaties wegens ziekte een recht is, dan kan dit nooit starten 
of verlengd worden zolang het controleorgaan hiervoor geen toelating gaf.

In de onderstaande gevallen zijn de deeltijdse prestaties wegens ziekte een gunst. In deze 
situaties kunnen de deeltijdse prestaties wegens nooit starten of verlengd worden zolang er 
geen akkoord is van de lijnmanager en het controleorgaan:

 de ambtenaar putte zijn recht op 6 maanden deeltijdse prestaties wegens ziekte uit;
 de ambtenaar wil hervatten aan een arbeidsregime dat minder dan 50% van een voltijdse 

arbeidsduur bedraagt;
 de ambtenaar wil zonder voorgaande afwezigheid wegens ziekte het werk deeltijds 

wegens ziekte hervatten (tenzij in geval van aansluiting op een afgelopen periode van 
deeltijdse prestaties wegens arbeidsongeval of beroepsziekte).

11.2.1.4 Voltijds hervatten tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte

De ambtenaar die deeltijds werkt wegens ziekte, mag proberen om zijn functie vervroegd 
voltijds te hervatten. Als hij vaststelt dat hij een voltijdse job toch niet aankan, mag hij weer 
overschakelen op deeltijdse prestaties wegens ziekte voor de duur en het percentage van de 
oorspronkelijk toegestane periode, zonder dat hij daarvoor opnieuw een aanvraag hoeft in te 
dienen. De ambtenaar moet wel zijn lijnmanager en zijn personeelsdienst daarvan op de hoogte 
brengen.

11.2.2 Deeltijdse prestaties wegens ziekte of ongeval van gemeen recht (voor 
contractuele personeelsleden)

Het contractuele personeelslid dat arbeidsongeschikt is, kan aan de adviserende arts van het 
ziekenfonds vragen om het werk gedurende zijn arbeidsongeschiktheid deeltijds te hervatten (in 
toepassing van artikel 100, §2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994). Bij die procedure komt 
het geneeskundig controleorgaan niet tussen. 

Als de adviserende arts toestemming verleent, bepaalt hij zelf de deeltijdse arbeidsregeling 
waarin het personeelslid mag werken. De ziekteverzekeringswet en de uitvoeringsbesluiten ervan 
zijn van toepassing.

De lijnmanager staat deze vorm van deeltijdse prestaties wegens ziekte toe volgens de 
modaliteiten bepaald in artikel X 22 VPS.

In de onderstaande gevallen zijn de deeltijdse prestaties wegens ziekte een gunst. In die situaties 
kunnen de deeltijdse prestaties wegens nooit starten of verlengd worden zolang er geen akkoord 
is van de lijnmanager:



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

pagina 22 van 36 ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 1.02.2021

 Het contractueel personeelslid putte zijn recht op 6 maanden deeltijdse prestaties 
wegens ziekte uit;

 Het contractueel personeelslid wil hervatten aan een arbeidsregime dat minder dan 50% 
van een voltijdse arbeidsduur bedraagt.

De deeltijdse prestaties wegens ziekte worden stopgezet van zodra de adviserend geneesheer 
van de mutualiteit geen of niet langer toelating geeft.

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

Statutaire en contractuele personeelsleden hebben recht op ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij 
een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of bij een beroepsziekte 
volgens de federale bepalingen daarover.

11.3.1 Procedure

Bij een arbeidsongeval, een ongeval op weg naar en van het werk, of een beroepsziekte volgt het 
statutaire of contractuele personeelslid dezelfde procedure als bij een afwezigheid wegens ziekte 
of ongeval. Ook bij een afwezigheid van één dag als gevolg van het arbeidsongeval of de 
beroepziekte, moet ziekteattest worden ingediend dat is ingevuld door de behandelend arts.

Het personeelslid doet zo snel mogelijk aangifte van het arbeidsongeval, het ongeval op de weg 
van en naar het werk of van de beroepsziekte bij zijn personeelsdienst.

Een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het werk wordt aangegeven met een 
formulier Aangifte van een ongeval (model A), een doktersattest (Model B), een formulier 
“Aanvullende inlichtingen – deel 1”, een getuigenverklaring. 

Bij een beroepsziekte wordt de aangifte gedaan met de formulieren (Deel 1 – Melding van een 
beroepsziekte + Deel 2 – Medisch getuigschrift 

Bij voorkeur vult de arbeidsgeneesheer (en niet de behandelend arts) het formulier “Deel 2 – 
medisch getuigschrift” in. De arbeidsgeneesheer verzendt het medisch getuigschrift onder 
gesloten omslag. Op die enveloppe vermeldt staat duidelijk vermeld: “medisch getuigschrift 
(naam van het slachtoffer)”.
Het is aangewezen dat de directe leidinggevende Deel 1 invult (beschrijving van de 
beroepsomstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de beroepsziekte). De direct 
leidinggevende ondertekent dit formulier

Ingevolge de wet van 19 oktober 1998 is de werkgever bij wie het arbeidsongeval van een 
contractueel personeelslid wordt aangegeven, verplicht om binnen dertig dagen nadat hij de 
aangifte heeft ontvangen, het ziekenfonds of de Hulpkas van het personeelslid op de hoogte te 
brengen als er twijfel bestaat over de erkenning van het arbeidsongeval. Toch wordt aan 
contractuele personeelsleden aangeraden om, in afwachting van de erkenning van het 
arbeidsongeval of de beroepsziekte, altijd ook zelf aangifte te doen bij hun ziekenfonds. Zij vullen 
daarvoor het Inlichtingenblad uitkeringen in dat het ziekenfonds ter beschikking stelt.
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Zowel aan contractuele als aan statutaire personeelsleden wordt aangeraden hun dokters- en 
apothekerskosten in te dienen bij hun ziekenfonds zolang het arbeidsongeval of de 
beroepsziekte niet erkend is.

Het slachtoffer heeft er alle belang bij om alle formulieren nauwkeurig en volledig in te vullen of 
te laten invullen.

11.3.2 De erkenning van arbeidsongevallen en beroepsziekten en de toekenning 
van een schadevergoeding

De lijnmanager  van AGODI (of een door hem gedelegeerd persoon) of van het agentschap met 
rechtspersoonlijkheid neemt de juridische beslissing over de erkenning van arbeidsongevallen 
(inclusief ongevallen op de weg naar en van het werk) en de toekenning van een 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk. MEDEX 
neemt de  beslissing over de erkenning van beroepsziekten.
MEDEX doet uitspraak over de medische aspecten van arbeidsongevallen en beroepsziekten 
(eventueel na advies van Fedris).

Voor nadere inlichtingen en de nodige formulieren en attesten kan het personeelslid terecht bij 
het dienstencentrum Personeelsadministratie (Agentschap Overheidspersoneel) of de 
personeelsdienst.

Ziekte of ongeval bij een buitenlandse zending

Meer informatie over de verzekering en de te volgen procedure bij ziekte of ongeval tijdens een 
buitenlandse zending, is terug te vinden op het LV-portaal

12 NADERE REGELINGEN M.B.T. DE AANVRAAG, DE 
VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN EN DE 
OPZEGGINGSTERMIJNEN VOOR VERLOVEN

12.1 AANVRAAG VERLOVEN

12.1.1 Voor het aanvragen van verloven gelden de volgende 
aanvraagtermijnen:

Voor het aanvragen van verloven gelden onderstaande termijnen tenzij in overleg met de 
lijnmanager een kortere aanvraagtermijn wordt overeengekomen. In dat geval dient het 
personeelslid het akkoord van de lijnmanager voor afwijking van de uniforme aanvraagtermijn 
bij zijn aanvraag aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie toe te voegen.

De lijnmanager neemt een beslissing over de verlofaanvraag binnen de 12 werkdagen. Deze 
reactietermijn geldt voor:

 Verloven van één maand én langer
 Voor kortere verloven als deze één maand op voorhand zijn aangevraagd 

file://benas003/LV_DLV_DC/01_Intern/P_O/Arbeidsreglement/2015/tweede%20wijziging%20nav%20POW/het
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Type verlof Aanvraagtermijn

Verlof voor deeltijdse prestaties Minstens  1 maand voor aanvang

Zorgkrediet

- Indien opgenomen voor de 
zorg voor een kind tot 12 
jaar, zorg voor een kind met 
een handicap, en voor een 
opleiding te volgen

- Indien opgenomen voor de 
zorg voor een zwaar ziek 
gezins- of familielid of voor 
palliatieve zorgen

Minstens 1 maand voor aanvang

Geen aanvraagtermijn – verlof gaat onmiddellijk in

Ouderschapsverlof Minstens 1 maand voor aanvang

Medisch bijstandsverlof Geen aanvraagtermijn – verlof gaat onmiddellijk in

Palliatief verlof Geen aanvraagtermijn – verlof gaat onmiddellijk in

Jaarlijks verlof Moet vooraf aangevraagd en goedgekeurd zijn.
Voor verlof van meer dan één maand, geldt een 
aanvraagtermijn van 1 maand.

Onbetaald verlof (20 werkdagen) Minstens 2 weken voor aanvang 

Onbetaald verlof 
ambtenaar/contractueel

Minstens 1 maand voor aanvang

Gestandaardiseerd gunstverlof 
(ambtenaar/contractueel – op te 
nemen in losse dagen of langere 
periodes)

Minstens 1 maand voor aanvang

Verlof voor opdracht (kabinet) Aanvraagtermijn te bepalen in overleg met de lijnmanager

Verlof voor opdracht (algemeen 
belang)

Minstens 1 maand voor aanvang

Verlof voor opdracht 
(terbeschikkingstelling 
Koning(in)/Prins(es)

Minstens 1 maand voor aanvang

Verlof voor opdracht (erkende 
politieke groep)

Aanvraagtermijn te bepalen in overleg met de lijnmanager 
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Verlof voor pleegzorgen ( 6 dagen – 
voor contractuele en statutaire 
personeelsleden)

Minstens 2 weken voor aanvang1

12.1.2 Generiek toetsingskader voor gunstverloven:

Een personeelslid dat een gunstverlof wenst op te nemen dient ,rekening houdend met de 
aanvraagtermijn vervat in het arbeidsreglement, dwz tijdig , een gemotiveerde aanvraag in bij de 
lijnmanager.

Vooraleer de lijnmanager een beslissing neemt over de toekenning van het verlof legt de 
lijnmanager de aanvraag voor advies voor aan de HR Business Partner.
De lijnmanager of een door hem aangesteld panel (bvb. de directieraad), neemt vervolgens een 
gemotiveerde beslissing over de toekenning van het verlof. In het kader van deze beslissing 
houdt men rekening met de volgende elementen:

- de motivatie van het personeelslid;
- het advies van de HR Business Partner;
- de impact van het verlof op de goede werking en continuïteit van de dienst;
- de blijvende waarborging van de dienstverlening aan de klant;
- het al dan niet ontstaan van belangenvermenging

Het generieke toetsingskader moet niet toegepast worden in geval het generiek gunstverlof voor 
minder als één maand wordt aangevraagd. In geval de lijnmanager de opname weigert, kan het 
personeelslid wel een gemotiveerde beslissing opvragen.”

12.2 VOOR HET OPZEGGEN VAN VERLOVEN GELDEN DE VOLGENDE 
BEPALINGEN EN OPZEGTERMIJNEN:

Een personeelslid  kan een aangevraagd, respectievelijk begonnen verlofstelsel alleen opzeggen 
om echt dwingende reden en na overleg met de lijnmanager. Hierbij moeten onderstaande 
opzegtermijnen gerespecteerd worden.
In overleg met de lijnmanager kan wel een kortere opzegtermijn worden overeengekomen. In dat 
geval dient het personeelslid het akkoord van de lijnmanager voor afwijking van de uniforme 
opzegtermijn bij zijn aanvraag aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie toe te voegen.

Type verlof Opzegtermijn

1 Deze aanvraagtermijn is opgenomen in het KB van 27/10/2008 betreffende de afwezigheid van het werk met het oog 
op het verstrekken van pleegzorgen 
(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008102735&table_name=wet)
“De werknemer die gebruik maakt van het recht op afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van 
pleegzorgen, is ertoe gehouden de werkgever hiervan ten minste twee weken op voorhand te verwittigen. Indien dit 
niet mogelijk is, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen.”
Er wordt hier gekozen voor de alignering contractueel/statutair.
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Verlof voor deeltijdse prestaties 1 maand 

Zorgkrediet

- Indien opgenomen voor de zorg voor 
een kind tot 12 jaar, zorg voor een 
kind met een handicap, en voor een 
opleiding te volgen

- Indien opgenomen voor de zorg voor 
een zwaar ziek gezins- of familielid of 
voor palliatieve zorgen

1 maand

Opzegbaar, geen opzeggingstermijn bepaald2

Ouderschapsverlof 1 maand

Palliatief verlof3 Opzegbaar, geen opzeggingstermijn bepaald

Medisch bijstandsverlof4 Opzegbaar, geen opzeggingstermijn bepaald

Jaarlijks verlof Opzegbaar. Termijn overeen te komen met 
het lijnmanagement

Onbetaald verlof (20 werkdagen) Opzegbaar. Termijn overeen te komen met 
het lijnmanagement

Onbetaald verlof  (ambtenaar/contractueel) 1 maand

2 Er is een aparte regeling indien de persoon voor wie het zorgkrediet wordt opgenomen, komt te overlijden. Zie art. 
X31: “Als de persoon voor wie het personeelslid het zorgkrediet opneemt, overlijdt, mag het personeelslid het 
zorgkrediet tot maximaal zes maanden na de dag van het overlijden voortzetten”. Dit hoeft niet in het 
arbeidsreglement te worden opgenomen omdat het om een loutere toepassing van het VPS gaat.
3 Bij overlijden van de patiënt vóór het einde van de loopbaanonderbreking, kan het personeelslid in 
loopbaanonderbreking blijven tot de voorziene datum of het werk al eerder hervatten.

4 Bij overlijden van de patiënt vóór het einde van de loopbaanonderbreking, kan het personeelslid in 
loopbaanonderbreking blijven tot de voorziene datum of het werk al eerder hervatten.
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Gestandaardiseerd gunstverlof (ambtenaar en 
contractueel -  op te nemen in losse dagen of 
voor langere periodes

1 maand bij verlof > 1 maand
Losse dagen zijn opzegbaar, mits 
voorafgaandelijke verwittiging

Verlof voor opdracht (kabinet)5 Opzegbaar, geen opzeggingstermijn bepaald 
noch bij opzegging door de minister, noch bij 
opzegging door het personeelslid

Verlof voor opdracht (algemeen belang) Geen opzeggingstermijn bij opzegging door 
de minister6

1 maand op initiatief van het personeelslid

Verlof voor opdracht (terbeschikkingstelling 
Koning(in)/Prins(es)

Geen opzeggingstermijn bij opzegging door 
de Koning(in)/Prins(es)
1 maand op initiatief van het personeelslid

Verlof voor opdracht (erkende politieke groep) Geen opzeggingstermijn bij opzegging door 
de functionele minister op voorwaarde dat er 
dienstredenen zijn
1 maand op initiatief van het personeelslid

Verlof voor pleegzorgen  (6 dagen – voor 
contractuele en statutaire personeelsleden)

Opzegbaar

Regeling voor personeelsleden van continudiensten

Voor personeelsleden van continudiensten kan er worden afgeweken van bovenvermelde 
aanvraag- en opzegtermijnen van verloven en kunnen er langere termijnen voorzien worden bij 
verloven met impact op de werking van de organisatie.

13 VEREISTE ATTESTEN VOOR DIENSTVRIJSTELLING

Voor de hierna vermelde dienstvrijstellingen moeten de volgende attesten worden ingediend of 
voorgelegd:

Dienstvrijstelling Vereist attest Tijd

- Vakbondsactiviteiten

5 Bij het einde van zijn aanwijzing en tenzij hij naar een ander kabinet overgaat, krijgt de ambtenaar, per maand 
activiteit in een kabinet, één dag verlof met een minimum van drie werkdagen en een maximum van vijftien 
werkdagen (VPS, art. X47).
6 Zie VPS art. X53: “De functionele minister kan op ieder ogenblik een eind maken aan de opdracht of het verlof voor 
opdracht.”



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

pagina 28 van 36 ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 1.02.2021

• deelname aan de 
werkzaamheden van

een onderhandelings- of een
overlegcomité

• uitoefening van de in de wet 
opgesomde prerogatieven:

- stappen bij de overheden in het 
gemeenschappelijk belang van de 

personeelsleden of in het bijzonder 
belang van een personeelslid
- bijstandsverlening aan een 

personeelslid dat zijn daden bij de 
administratieve
overheid moet 
rechtvaardigen

- uithangen van berichten tijdens 
de diensturen

- innen van vakbondsbijdragen 
tijdens de

uren (enkel voor de 
representatieve
vakorganisaties)

- aanwezigheid bij de vergelijkende 
examens en bij de examens die 

voor de
personeelsleden worden 

georganiseerd (enkel voor de 
representatieve
vakorganisaties)

• deelname aan de vergaderingen 
die de

representatieve vakorganisaties in 
de

lokalen beleggen, na indiening van 
een

voorafgaand verzoek bij de 
bevoegde overheid

persoonlijke oproeping of 
doorlopende

opdracht

persoonlijke oproeping of 
doorlopende

opdracht

Doktersbezoek/
ziekenhuisraadpleging

Medisch attest Moet zo veel mogelijk worden 
gepland buiten de diensturen. 
Indien niet mogelijk buiten de 

diensturen, moet de afwezigheid 
ingehaald worden.

Afwezigheid voor de duur van het 
onderzoek + verplaatsing wordt 
toegestaan, maar moet worden 

ingehaald.

Preventief kankeronderzoek Medisch attest met vermelding
‘preventief kankeronderzoek’

Dienstvrijstelling voor de duur van 
het onderzoek en de verplaatsing

Prenataal onderzoek Medisch attest met vermelding 
‘prenataal onderzoek’

Het zwangere personeelslid krijgt 
dienstvrijstelling voor de duur van 

het prenataal onderzoek en de 
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verplaatsing als dat tijdens de 
diensturen plaats heeft

Borstvoeding op het werk Geen attest vereist

Afstaan bloed, plasma, 
bloedplaatjes

Een door de dokter van de 
bloedtransfusiedienst ondertekend 

bewijsstuk

Dienstvrijstelling voor de 
benodigde tijd om bloed, plasma 
of bloedplaatjes af te staan en 

voor een verplaatsingstijd (heen en 
terug van/naar de arbeidsplaats) 
van 2 uur en dit maximaal 1x per 

maand. 
Onder benodigde duur wordt 
verstaan 45 min voor bloed, 65 

min voor plasma en 120 min voor 
bloedplaatjes. Indien op de plaats 

van de gift blijkt dat het 
personeelslid geen bloed(plaatjes) 

of plasma kan of mag geven, 
bedraagt de benodigde tijd 15 

minuten. Wanneer blijkt dat de 
benodigde duur meer bedraagt 

dan bovenstaande richttijden, kan 
dienstvrijstelling voor de 

werkelijke duur worden toegekend 
indien betrokkene een geldig 

attest kan voorleggen waarop het 
begin- en einduur van de afname 

vermeld staat. 
Dienstvrijstelling voor de 

verplaatsingstijd wordt enkel 
toegekend voor de verplaatsing 
tussen de arbeidsplaats en het 

bloedafnamecentrum.
Als het personeelslid rechtstreeks 

van zijn woonplaats naar de plaats 
van de gift gaat vooraleer naar het 
werk te komen of na de gift niet 
meer terug langs het werk komt, 
wordt de verplaatsingstijd dus 

gehalveerd. Deze dienstvrijstelling 
wordt enkel toegestaan wanneer 
bloed, plasma of plaatjes worden 
gegeven tijdens de diensturen en 

blijft een gunst.

Afstaan beenmerg Medisch attest Het personeelslid krijgt 
dienstvrijstelling voor het afstaan 

van beenmerg a rato van 
maximum 4 werkdagen per 

afname.

Afstaan organen of weefsels Medisch attest Het personeelslid krijgt 
dienstvrijstelling voor het afstaan 
van organen of weefsels voor de 

benodigde duur van de 
voorafgaande (medische) 

onderzoeken, de 
ziekenhuisopname en het herstel.
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Vrijwilliger brandweerkorps of 
korps burgerlijke bescherming

Attest korpscommandant Het personeelslid krijgt als 
vrijwilliger van een 

brandweerkorps dienstvrijstelling 
voor dringende hulpverlening. Dit 

kan voor maximaal 38 uur of 5 
werkdagen per jaar

Actieve vrijwilliger Rode Kruis Attest Rode Kruis Het personeelslid krijgt als actieve 
vrijwilliger van het Rode kruis 

dienstvrijstelling voor maximaal 38 
uur of  5 werkdagen per jaar.

Voorzitter/bijzitter/
(adjunct-)secretaris stembureau of

stemopnemingsbureau

Attest van de voorzitter van het 
stem- of

stemopnemingsbureau (voor de
voorzitter zelf medeondertekend 

door de
secretaris)

Het personeelslid dat als 
voorzitter, bijzitter of (adjunct-

)secretaris van een stembureau of 
stemopnemingsbureau werkt bij 

de verkiezingen, krijgt 
dienstvrijstelling:

- de dag van de verkiezingen, als 
hij dan moest werken; 

- de eerstvolgende werkdag na de 
verkiezingen, mits afgezien wordt 

van het presentiegeld.

Onbezoldigd topsporter/ 
internationaal

jurylid

- voor de topsporter:
• verklaring op erewoord dat de 

voorbereiding van en de deelname 
aan de sportmanifestatie waarvoor
dienstvrijstelling wordt gevraagd, 

onbezoldigd is;
• verklaring van de federatie of het 

BOIC waaruit blijkt dat hij/zij 
geselecteerd of gepreselecteerd is;

• het voorbereidings- en
deelnemingsschema

- voor het internationaal jurylid:
• verklaring op erewoord dat de 

deelname aan de sportmanifestatie 
waarvoor dienstvrijstelling wordt 

gevraagd, onbezoldigd is;
• verklaring van de bevoegde 

instantie dat hij/zij geselecteerd is 
als internationaal jurylid

- Voor de topsporter/begeleider:                                                                                                                                                                   
Het personeelslid dat onbezoldigd 

topsporter of hun begeleider is 
kan dienstvrijstelling krijgen voor 

bepaalde sportmanifestaties 
waarvan de maximumduur 

vastgesteld is op 90 werkdagen 
per jaar.

De lijnmanager van het 
personeelslid beslist over de 

toekenning van de 
dienstvrijstelling, na het advies te 

hebben ingewonnen van de 
bevoegde lijnmanager binnen het 

beleidsdomein voor de sport
- Voor het internationaal jurylid:                                                                                                                                                                   
Voor het internationale jurylid 

geldt een maximum van 20 
werkdagen per jaar.

De lijnmanager van het 
personeelslid beslist over de 

toekenning van de 
dienstvrijstelling, na het advies te 

hebben ingewonnen van de 
bevoegde lijnmanager binnen het 

beleidsdomein voor de sport

Onbezoldigde begeleiding/bijstand 
van

gehandicapten/zieken tijdens
vakantiereizen en verblijven in 

binnen- en buitenland

- medisch attest m.b.t. de
arbeidsongeschiktheid van de

gehandicapte/zieke
- attest van deelname aan 

reis/verblijf, afgegeven door de 
organiserende

vereniging

Het personeelslid kan 
dienstvrijstelling krijgen voor de 

onbezoldigde inzet bij het 
begeleiden en bijstaan van 

gehandicapten en zieken tijdens 
de voor deze personen 

georganiseerde vakantiereizen en 
verblijven in het binnen- of 
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buitenland a rato van de helft van 
het aantal te besteden verlofdagen 

met een maximum van 5 
werkdagen per jaar.

Deelname aan wervingsexamens, 
bevorderings- en 

overgangsexamens binnen de 
Vlaamse overheid

Aanwezigheidsattest examen Dienstvrijstelling voor de duur van 
het examen en de verplaatsing als 
het examen tijdens de diensturen 

valt. Vergoeding verplaatsing 
conform binnenlandse 

dienstreizen, zie omzendbrief 
DVO/BZ/P&O/2007/6

Oproeping door het gerecht als 
getuige of als gezworene

Oproepingsbrief Dienstvrijstelling voor de 
benodigde duur 

Oproeping door het Bestuur van 
de Medische expertise

Oproepingsbrief Dienstvrijstelling voor de 
benodigde duur 

Medisch onderzoek bij de diensten 
van de diensten van de Vlaamse 

Regering (in het kader van 
arbeidsgeneeskunde)

Bewijs van aanwezigheid.
Bovendien wordt na het 

onderzoek, het resultaat ervan 
bezorgd aan het 

Gemeenschappelijk 
Dienstencentrum 

Personeelsadministratie.

Dienstvrijstelling voor de duur van 
het medisch onderzoek en de 

verplaatsing

Oproeping door statutaire raden 
en commissies

Oproepingsbrief Dienstvrijstelling voor de 
benodigde duur 

Getuigenis of hulpverlening bij 
ongevallen op de weg naar het 

werk

Erewoordverklaring Dienstvrijstelling voor de 
benodigde duur 

Medische behandeling als 
slachtoffer van een arbeidsongeval 
of van een ongeval op de weg van 

of naar het werk

Medisch attest Dienstvrijstelling voor de 
benodigde duur 

Deelname aan de officiële sportdag 
voor de Vlaamse ambtenaren, als 

de aanwezigheid ter plaatse wordt 
vastgesteld

Deelnemersattest Dienstvrijstelling voor 1 dag

Deelname aan sociaal-culturele en 
sportieve activiteiten

Verklaring/vraag Dienstvrijstelling, na goedkeuring 
door de directieraad, voor 1 

uur/week, tenzij anders vermeld

Het bereiken van de wettelijke 
pensioenleeftijd 

Dienstvrijstelling vanaf de datum 
waarop men de wettelijke 

pensioenleeftijd bereikt, tot het 
einde van de maand

begeleiding van een familielid 
eerste graad naar ziekenhuis Medisch attest

Moet zo veel mogelijk worden 
gepland buiten de diensturen. 
Indien niet mogelijk buiten de 

diensturen, kan toelating 
aangevraagd worden aan 

leidinggevende. Afwezigheid voor 
de duur van het onderzoek + 
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verplaatsing wordt toegestaan, 
maar moet worden ingehaald. 

Medische check-up 50+ 
personeelsleden

Medisch attest Dienstvrijstelling wordt voor 
maximum een halve werkdag 

(3u48) toegestaan.
Deze dienstvrijstelling moet op 

voorhand aangevraagd en 
goedgekeurd worden in Vlimpers 

("Dienstvr. Andere").
Afwezigheid moet niet worden 

ingehaald 

Raadpleging van de v.z.w. Sociale 
Dienst van de Vlaamse 

Gemeenschap
Inbrengen als dienstreis 
binnenland in Vlimpers

Bijwonen begrafenis collega of 
familielid van collega tot in de 1ste 

graad op een werkdag

Inbrengen als dienstreis 
binnenland in Vlimpers

14 MUZIEK OP DE WERKVLOER

Muziek op de werkvloer is verboden, tenzij met hoofdtelefoon.

15 VERPLICHTING TOT HET ZICHTBAAR DRAGEN VAN 
DE BADGE

Alle personeelsleden die werken in een gebouw waar het Facilitair Bedrijf de 
gebouwverantwoordelijkheid heeft, zijn omwille van veiligheidsredenen verplicht om hun badge 
zichtbaar te dragen. 
De verplichting geldt in de grote kantoorgebouwen in Brussel (Conscience, Arenberg, Ellips, 
Ferraris, Grasmarkt, site op Martelaarsplein, Herman Teirlinckgebouw) en in de Vlaamse 
Administratieve Centra (VAC’s) in Leuven, Brugge, Hasselt, Antwerpen en Gent.
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16 FACULTATIEVE VERMELDINGEN

16.1 DEONTOLOGISCHE CODE

De deontologische code moet door ieder personeelslid gerespecteerd worden en is terug te 
vinden in de Omzendbrief BZ 2011/6 van 6 juli 2011 betreffende de deontologische code voor de 
personeelsleden van de Vlaamse overheid, zoals tot op heden gewijzigd en gewijzigd zal worden.

De personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij belast met uitvoering van 
controles ter plaatse bij landbouwers, tuinbouwers, vissers of operatoren moeten de 
gedragscode voor personeelsleden van het departement bij de uitoefening van een controletaak 
respecteren (zie bijlage 3), zoals tot op heden gewijzigd en gewijzigd zal worden. Deze 
gedragscode is te raadplegen op het LV-portaal.

16.2 PLAATS- EN TIJDSONAFHANKELIJK WERKEN

De afspraken inzake plaats- en tijdsonafhankelijk werken zijn terug te vinden in het 
Dienstorder Plaats- en Tijdonafhankelijk werken dat op het LV-portaal te raadplegen is.

16.3 WAGENREGLEMENT VOOR DIENSTWAGENS

De afspraken inzake het gebruik van dienstwagens zijn terug te vinden in het wagenreglement. 
De automatische voortgangscontrole via het GPS-opvolgingssysteem is in dit document 
geïntegreerd. Het wagenreglement gekoppeld aan een functie (zie bijlage 4) is te raadplegen op 
het LV-portaal.

16.4 PRAKTISCHE GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN 
INFORMATIESYSTEMEN

De personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij moeten de praktische 
gedragscode voor het gebruik van informatiesystemen (zie bijlage 5), zoals die zal worden 
gewijzigd of vervangen, respecteren. Deze gedragscode is te raadplegen op het LV-portaal.

16.5 NON-DISCRIMINATIE

Alle personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij tonen respect voor elkaar en 
voor anderen, zonder onderscheid op grond van geslacht, gender, genderidentiteit en -expressie, 
geslachtsverandering, zwangerschap, bevalling en moederschap, zogenaamd ras, huidskleur, 
afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, 
fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, 
handicap, chronische ziekte of fysieke eigenschap.

Alle medewerkers realiseren zich dat bepaalde handelingen, uitlatingen of ‘grappen’ (hetzij 
mondeling, schriftelijk, per e-mail, via sociale media of op andere wijze), hoewel mogelijk 
onbedoeld, kwetsend of discriminerend kunnen zijn. Alle medewerkers zijn bij het uitvoeren van 
hun werkzaamheden alert voor verboden en ongewenst onderscheid tussen personen en voor de 
mogelijk discriminerende effecten van bepaalde acties, gedragingen of maatregelen. 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////

pagina 34 van 36 ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 1.02.2021

Wanneer dergelijk onderscheid en/of discriminerende effecten zich toch voordoen, moeten 
collega’s betrokkene(n) hierop aanspreken en de leidinggevende of de daartoe aangestelde 
(vertrouwens)persoon inlichten.

De medewerkers van het Departement Landbbuw en Visserij gedragen zich tegenover personeel 
van externe dienstverleners, tegenover leveranciers, klanten en bezoekers volgens de bepalingen 
van deze non-discriminatieclausule.

16.6 PERSOONSGEGEVENS

De werkgever verwerkt persoonsgegevens in HR-processen conform verordening (EU) 2016/679 
van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming). 

17 ADRES INSPECTIEDIENSTEN

De adressen van de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn 
op het Werk) en van de Sociale Inspectie zijn opgenomen in bijlage 1.

18 PLAATS WAAR HET ARBEIDSREGLEMENT KAN 
GERRAADPLEEGD WORDEN 

Aanplakking: Het arbeidsreglement wordt op een zichtbare en toegankelijke plaats (infobord) 
uitgehangen in ieder gebouw waar personeelsleden van de betrokken entiteit zijn tewerkgesteld.

Intranet: Het arbeidsreglement kan op elektronische wijze geraadpleegd worden op sharepoint 
onder de link:
https://lvportaal/lv/SitePages/Interne%20Reglementering.aspx

Internet:
https://overheid.vlaanderen.be/arbeidsreglementen

Datum van inwerkingtreding: 1 februari 2021 
Voor de werkgever,
(ondertek_1_digitek)
 

Patricia De Clercq 
Secretaris-generaal

https://lvportaal/lv/SitePages/Interne%20Reglementering.aspx
https://overheid.vlaanderen.be/arbeidsreglementen
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VOETNOTEN

(1) referentieperiode, vastgesteld conform artikel 20 bis van de Arbeidswet

(2) Referentieperiode, vastgesteld conform artikel 26 bis van de Arbeidswet

(3) alleen in te vullen als voor de referentieperiode waarover in geval van een variabel 
werkrooster de wekelijkse arbeidsduur moet worden gerespecteerd, door het 
arbeidsreglement een langere termijn wordt ingevoerd dan één trimester (zie artikel 11 bis 
van de wet van 3 juli 1978).

(4) Deze rubriek wordt alleen opgenomen als in het arbeidsreglement bepaalde tekortkomingen 
als “dringende reden” (cf. artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten) worden gekwalificeerd.

(5) alleen te specifiëren als de arbeidsongevallenreglementering van de privésector van 
toepassing is

(6) als dat van toepassing is

(7) voor zover aangesteld

(8) taken vermelden die door de interne preventiedienst worden opgenomen, conform het 
identificatiedocument. Die taken kunnen zijn: adviseren, informele en formele 
klachtenbehandeling, bemiddelen.

(9) taken vermelden die door de externe preventiedienst worden uitgevoerd, conform het 
identificatiedocument. Die taken kunnen zijn: adviseren, informele en formele 
klachtenbehandeling, bemiddelen (voor zover die niet opgenomen zijn in het takenpakket 
van de interne preventiedienst).

(10) Deze rubriek mag alleen worden opgenomen onder de volgende voorwaarden: 
- de entiteit wil alcohol- /of drugstests uitvoeren;
- de risicoanalyse heeft uitgewezen dat alcohol- en drugsgebruik, verbonden aan het 

werk, negatieve gevolgen kan hebben voor de veiligheid en gezondheid van 
werknemers, en dat minder ingrijpende preventiemaatregelen niet volstaan om de 
veiligheid van andere werknemers te verzekeren.

(11) alleen de subentiteiten vermelden waar overeenkomstig de risicoanalyse het uitvoeren van 
alcohol- en drugstests toegelaten of nodig is

(12) alleen de functies vermelden waarvoor overeenkomstig de risicoanalyse het uitvoeren van 
alcohol- en drugstesten toegelaten of nodig is

(13) de soorten van mogelijke testen vermelden. Alleen eenvoudige ademtesten (met indicatie 
positief of negatief), psychomotorische testen, vaardigheidsproeven en reactietesten zijn 
toegelaten. De werkgever mag geen medische handelingen uitvoeren.

(14) naam, adres en telefoonnummer vermelden

(15) De verbandkist moet in overeenstemming zijn met artikel I.5-4 van de Codex over het 
Welzijn op het Werk
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“De elementaire middelen die nodig zijn om de eerste hulp te kunnen verstrekken, omvatten 
het basismateriaal, een verbanddoos en, in voorkomend geval, een verzorgingslokaal.
Op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité bepaalt de werkgever 
welk materiaal er nodig is en waar het aanwezig moet zijn, stelt de inhoud van de 
verbanddoos vast en bepaalt of er aanvullingen noodzakelijk zijn.
De werkgever gaat regelmatig na of de in vorig lid bedoelde middelen effectief aanwezig 
zijn."

(16) De tekst over de ziektecontrole en de arbitrageprocedure wordt verplicht overgenomen 
door:
a) de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen zonder 

rechtspersoonlijkheid;
b) de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de extern 

verzelfstandigde agentschappen, de strategische adviesraden en de administratieve 
diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, voor zover die entiteiten, raden 
of instellingen aansluiten bij de dienstverlening van het Agentschap Overheidspersoneel 
en/of voor zover die entiteiten, raden of instellingen aansluiten bij het raamcontract 
‘Geneeskundige controle op de afwezigheden wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeval en 
beroepsziekte van het personeel van de Vlaamse overheid’.

(17) Personeelsleden die afwezig zijn wegens ziekte en die naar het buitenland willen gaan, 
brengen hun chef daarvan minstens één week op voorhand op de hoogte. De chef brengt 
het ziektecontroleorgaan op de hoogte en kan desgewenst een controle aanvragen.

(18) Het ziektecontroleorgaan zal onvoldoende gefrankeerde enveloppen weigeren.

(19) Het personeelslid dat het werk spontaan vervroegd hervat heeft, brengt zelf het 
controleorgaan daarvan telefonisch op de hoogte als het voor een controlebezoek werd 
uitgenodigd.

(20) met toepassing van artikel X 4 van het Vlaams personeelsstatuut

(21) “lijnmanager” vervangen door de gedelegeerde van de lijnmanager voor zover de 
bevoegdheid tot erkenning gedelegeerd is met toepassing van het VPS
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