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TOEPASSINGSGEBIED 

 

Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle statutaire en contractuele personeelsleden die onder het 

besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende de vaststelling van de rechtspositie van het 

personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS) ressorteren. 

De statutaire en contractuele bepalingen hebben voorrang indien de bepalingen van dit arbeidsreglement 

tegenstrijdig zouden zijn met het VPS. 

De werkgever en de personeelsleden zijn gebonden door de bepalingen die in het arbeidsreglement 

voorkomen en zijn ertoe gehouden ze na te leven. 

 

 

 

ALGEMENE OPMERKING 

 

Indien in de tekst van het arbeidsreglement gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar 

of hij/zij. 

Bepalingen die reeds opgenomen zijn in het VPS worden niet opnieuw opgenomen in het arbeidsreglement. 

In diensten die geen afdelingshoofd hebben, worden de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen uit 

dit arbeidsreglement opgenomen door de hoogste hiërarchische lijnverantwoordelijke van de dienst(en) die 

rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder rapporteert.  
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1. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS 

(wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in 

de openbare sector.) 

 

1.1. Gemeenschappelijke bepalingen 

• 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 per week. 

• Eerste opvangdag en eerste schooldag 

Op de eerste opvangdag en eerste schooldag kunnen de personeelsleden met kinderen wat later komen 

werken mits de duur van de afwezigheid wordt ingehaald. Personeelsleden die van deze mogelijkheid 

wensen gebruik te maken, moeten dit op voorhand bespreken met hun lijnverantwoordelijke. 

• Regeling aangekondigde staking openbaar vervoer en staking eigen personeelsleden 

De regeling die geldt in geval van aangekondigde staking en werkonderbrekingen van het openbaar vervoer 

is als volgt: 

- een personeelslid gaat na of zijn aanwezigheid op de werkplek strikt vereist is; indien dit niet het geval 

is, werkt hij van thuis of een satellietkantoor conform aan de principes van het Nieuwe Werken (bijlage 1) 

- een personeelslid wiens aanwezigheid op de werkplek vereist is, stelt alles in het werk om de dienst te 

bereiken. Wanneer een personeelslid, in dergelijk geval, kan aantonen dat hij of zij de dienst niet kon 

bereiken, wordt een dag dienstvrijstelling verleend. 

• Controle 

De personeelsleden dienen de werktijdregeling loyaal en correct toe te passen.  

De lijnverantwoordelijke is volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale 

beschikbaarheid van zijn diensten. 

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 worden opgelegd. 

Indien het contractuele personeelslid ongewettigd afwezig is, ontvangt hij geen salaris onverminderd de 

toepassing van het arbeidsrecht. 

In elk geval wordt het bewust overtreden van de werktijdregeling als een zware fout beschouwd die 

aanleiding kan geven tot een vermelding in het individueel evaluatiedossier door middel van persoonlijke 

nota’s en het toepassen van tuchtstraffen. Als voorbehoedende maatregel wordt een vaste werktijdregeling 

opgelegd. Zoals reeds gezegd is de lijnverantwoordelijke volledig verantwoordelijk voor de optimale 

dienstverlening en de maximale beschikbaarheid van zijn diensten. 

 

1.2 Werktijdregelingen 

1.2.1. Het personeel van rang A1 en lager 

Het personeel van rang A1 en lager wordt tewerkgesteld met een variabele werktijdregeling. 
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Deze variabele werktijdregeling houdt in dat de werktijd wordt verdeeld in stamtijden, glijtijden en service-

tijd. 

1. De stamtijd is de periode waarin ieder personeelslid aanwezig moet zijn. De afwezigheid tijdens de 

stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door een vakantie, een verlof, een ziekte, een opdracht, een 

zending, een dienstvrijstelling enz. 

2. De glijtijd is de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening 

houdend met de goede werking van de dienst. 

3. De servicetijd is de tijdsduur waarin de diensten (en niet elk individueel personeelslid) bereikbaar moeten 

zijn. De servicetijd loopt van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.15 uur tot 17 uur, uitgezonderd 

vrijdagnamiddag tot 16 uur. De lijnverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de dienst tijdens deze 

servicetijd operationeel is. 

4. Permanentie 

Voor de diensten die vallen onder FONS klantenbeheer geldt er bijkomend een permanentieregeling op 

teamniveau van 8 uur tot 17 uur, van maandag tot vrijdag. 

5. Het dagschema wordt ingedeeld in 5 periodes: 

de morgen :  van 7.30 uur tot 9.30 uur  = glijtijd 

de voormiddag : van 9.30 uur tot 12.00 uur  = stamtijd 

de middag :  van 12.00 uur tot 14.00 uur  = glijtijd 

de namiddag :  van 14.00 uur tot 15.30 uur  = stamtijd 

de avond :  van 15.30 uur tot 19.00 uur  = glijtijd 

 

Het aanwezige personeelslid dat in de namiddag voorafgaand aan kerstavond prestaties levert, krijgt een 

forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. Op die dag begint de avondglijtijd bij uitzondering om 15 uur. 

Deze regel geldt enkel indien kerstavond op een werkdag valt. 

De gewone dagprestatie bedraagt 7.36 uur, een halve dagprestatie 3.48 uur. Deze tijdsduur wordt ook 

aangerekend bij vakantie, ziekte, enz.  

Elk personeelslid is gehouden een middagpauze van minimaal 30 minuten te nemen. De middagpauze kan 

genomen worden tussen 12 uur en 14 uur. Wanneer het personeelslid een middag- en avonddeel moet 

werken dient eveneens een pauze van 30 minuten voorzien te worden. 

6. De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 9.00 uur; de maximum halve 

dagprestatie bedraagt 9.00 uur - 3.48 uur = 5.12 uur. 

De minimumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 5.30 uur. De minimum halve 

dagprestatie bedraagt 3 uur. 

7. Bij de personeelsleden die een halve dag vrij nemen, wordt bij een voltijdse tewerkstelling, 3.48 uur in 

rekening gebracht. Tijdens de andere daghelft moet het personeelslid de stamtijd respecteren, nl. van 9.30 

uur tot 12.00 uur als hij in de namiddag vrij neemt of van 14.00 uur tot 15.30 uur als hij in de voormiddag vrij 

neemt. 

8.  Entiteitseigen visie VUTG – hybride werken bij VUTG 

De concrete regeling in verband met het hybride werken is opgenomen in bijlage 1.  
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9. Deeltijdse personeelsleden 

De personeelsleden die deeltijds werken zijn eveneens aan het systeem van de variabele werktijdregeling 

onderworpen. Hun werktijdregeling wordt in onderling overleg met de lijnverantwoordelijke bepaald. 

De personeelsleden beschikken allen over een basiswerkplan, bestaande uit een gewone of een halve 

dagprestatie, zoals hierboven gedefinieerd. 

Dit basiswerkplan legt de verdeling van de prestaties over een bepaalde tijdspanne vast (bvb. per week, 

veertiendaags,…). Bij de personeelsleden die deeltijds presteren is dit basiswerkplan in hun verlofbesluit of 

arbeidsovereenkomst opgenomen. Het overzicht van werkroosters van de deeltijdse personeelsleden gaat 

als bijlage 2 bij dit arbeidsreglement. 

Wekelijks of veertiendaags maken de personeelsleden, overeenkomstig de richtlijnen die ze daarvoor 

ontvangen van hun lijnverantwoordelijke, een planning op. Alle voorzienbare afwezigheden dienen in deze 

planning vermeld te worden. 

Verschuivingen van dagen waarop het personeelslid geacht wordt niet te presteren ten gevolge van een 

toestemming tot deeltijdse prestaties of ten gevolge van contractuele bepalingen zijn in principe niet 

toegestaan. 

Afwijkingen zijn enkel mogelijk: 

• in het belang van de goede werking van de dienst en op vraag van de lijnverantwoordelijke en mits 

akkoord van het betreffende personeelslid 

• uitzonderlijk en mits onderling akkoord van personeelslid en lijnverantwoordelijke 

Deze verschuiving dient bij voorkeur te gebeuren in dezelfde week en uiterlijk binnen eenzelfde maand. 

10. Specifieke werktijdregeling 

Afhankelijk van de behoeften van de dienst kan de lijnverantwoordelijke, na overleg in het bevoegde 

overlegcomité, aan een aantal personeelsgroepen een specifieke werktijdregeling opleggen. De specifieke 

uurroosters gaan als bijlage 3 bij dit arbeidsreglement. 

Dit kan onder meer het geval zijn voor: 

• het personeel van de vergaderservice; 
• het onthaalpersoneel; 
• de personeelsleden van de IT servicedesk en van de ondersteuningsteams bedoeld voor de ondersteuning 

van de consulenten FONS; 
• de chauffeurs; 
• het personeel van de externe en interne onderhoudsdienst 
 
Het bevoegde overlegcomité kan evenwel geen nieuwe voordelen of compensaties opleggen die strijdig zijn 

met de statutaire bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut. 

Bij deze uitzonderlijke werktijdregeling kunnen onder meer: 

• verplichtingen worden opgelegd om sommige vaste uren te presteren binnen de glijtijden; 

• andere glijtijden worden opgelegd (vb: ’s morgens later aankomen, in de namiddag vroeger vertrekken); 

• vaste dienstroosters worden opgelegd. 

 

1.2.2. Het personeel van rang A2 en hoger 

De werktijdregeling van het personeel van rang A2 en hoger wordt in onderling overleg met de leidend 

ambtenaar of het afdelingshoofd bepaald. 
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 2. RUSTDAGEN 

De gewone dagen van inactiviteit zijn: 

- zaterdagen 

- zondagen; 

- feestdagen en compensatiedagen, vermeld in deel X, titel 2 van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat 

zal worden gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd; 

- jaarlijkse vakantiedagen, vermeld in deel X, titel 2 van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden 

gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd. 

 

 

3. JAARLIJKSE VAKANTIE 

De jaarlijkse vakantie is geregeld door deel X, titel 2 van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal worden 

gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals die zal worden gewijzigd. 

 

4. LOON 

• De wijzen van meting en van controle op de arbeid met het oog op het bepalen 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, en door de bepalingen omtrent de 

controle op de werktijdregeling opgenomen in dit arbeidsreglement. 

• 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. 

• De loonbrief en de weddefiche worden enkel online via Vlimpers ter beschikking gesteld. Enkel de 

personeelsleden die langdurig afwezig zijn en nog een loon ontvangen, ontvangen een papieren 

loonfiche. 

 

5. OPZEGGINGSTERMIJNEN 

De duur van de opzegtermijnen en/of de nadere regels voor het bepalen van de opzegtermijnen zijn 

vastgesteld: 

- wat het contractuele personeel betreft: in de wet van 03 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; 

- wat het statutaire personeel betreft: in  deel III en XI van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dat zal 

worden gewijzigd. 

- in de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en 

bedienden inzake opzegtermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen, zoals die zal worden 

gewijzigd. 
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 6. DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL  

Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden volgende 

tekortkomingen beschouwd als een dringende reden, met onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of 

verbrekingsvergoeding voor gevolg: 

- diefstal 

- het opzettelijk toebrengen van schade aan goederen van de werkgever 

- beledigingen, laster en oneerbaar gedrag 

- het toebrengen van slagen en verwondingen of het plegen van gewelddaden aan het adres van de 

werkgever en/of medewerker 

- zware beroepsfouten 

 

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 

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 

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 

dit zal worden gewijzigd. 

Voor het contractuele personeel bestaat het bestraffingssysteem uit de volgende sancties: 

blaam en ontslag. 

9. GEBRUIK MATERIAAL VAN WERKGEVER 

De personeelsleden, die materiaal, apparatuur of om het even welk arbeidsgereedschap ter beschikking 

krijgen, verbinden er zich toe om dit te onderhouden zoals een zorgzaam personeelslid en elke schade, 

gebrek of storing onverwijld aan hun lijnverantwoordelijke te melden teneinde mogelijke schade(gevallen) 

zoveel mogelijk te beperken. Het agentschap staat in voor de herstelling en de kosten. 

Het materiaal mag enkel gebruikt worden om arbeid te verrichten voor VUTG, tenzij anders vermeld in een 

policy. 

De richtlijnen  betreffende het informatica- en telefoniegebruik gaan als bijlage 4 bij dit arbeidsreglement. 

10. EHBO - VERBANDKIST 

De EHBO-verantwoordelijke bij de centrale administratie is te bereiken op het telefoonnummer XXX.  De lijst 

van de EHBO-verantwoordelijken is raadpleegbaar op het intranet.  

In alle door VUTG beheerde gebouwen of deel van gebouwen is een aangepaste EHBO verbandkist aanwezig. 

Een overzicht van de plaatsen waar een verbandkist terug te vinden is, is raadpleegbaar op het intranet.  
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11. ARTSEN ARBEIDSONGEVAL 

Het personeelslid dat het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, mag zich wenden tot een arts van zijn 

keuze. 

In dringende gevallen zal de nodige geneeskundige, farmaceutische en verpleegkundige hulp verstrekt 

worden door het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

 

12. ADRES INSPECTIEDIENSTEN 

De adressen van de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk) 

en van de RSZ Inspectie zijn opgenomen in bijlage 5 van dit arbeidsreglement. 

 

13. WELZIJNSREGLEMENTERING EN INTEGRITEITSBELEID 

13.1   Beginselverklaring 

Door correct om te gaan met mensen en middelen scheppen we een klimaat van welzijn op het werk en 

integriteit. Iedereen wordt uitgenodigd zijn steentje hiertoe bij te dragen. 

De leidinggevenden verbinden zich ertoe: 

• Evenveel aandacht te besteden aan kwaliteitsvolle en motiverende arbeidsomstandigheden als aan de te 
behalen resultaten. 

• Alert te zijn voor wat er leeft binnen hun teams, afdelingen en administraties. 
• Acties te ondernemen om het ongewenste gedrag te doen stoppen. 
• Niet te tolereren dat de persoonlijke grenzen van hun medewerkers worden overschreden. 
• Personeelsleden te informeren over de waarden, gedragscodes en richtlijnen van VUTG. 
• Een voorbeeldfunctie te vervullen. 
 

 De personeelsleden verbinden zich ertoe: 

• Mee te werken aan het creëren van een positief arbeidsklimaat, de waarden en gedragscodes na te leven. 

• Niet mee te werken aan pesterijen of ander ongeoorloofd gedrag. 

• Melding te maken van inbreuken op de wetgeving die zij zelf ondervinden of waar ze getuige van zijn. 

• Waar kan, zelf verantwoordelijkheid op te nemen om tot oplossingen te komen. 

 

De werkgever verbindt er zich toe: 

• De nodige aandacht te besteden aan het ontwikkelen van arbeidsomstandigheden, waarbinnen noch 

psychosociale belasting, noch grensoverschrijdend gedrag kunnen veroorzaakt worden. Elk personeelslid 

heeft het recht te werken in een aangename en stimulerende werkomgeving. 

• Toezicht te houden op de toepassing van de van kracht zijnde wetgeving. 

• Acties op te zetten om het arbeidsklimaat verder positief te bevorderen. 

• Zich hierbij te laten adviseren door de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor 

preventie en bescherming op het werk. 

• Hierover te communiceren via het intranet: 

 - personeelszaken, integriteit en welzijn 

 - welzijn en veiligheid/psychosociale risico's 
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3.2 Wat kan je doen bij psychosociale risico's, ongewenst gedrag of niet correct handelen van collega's 

of leidinggevenden? 

We gaan ervan uit dat ieder team, iedere dienst en afdeling beschikt over een gezonde portie 

probleemoplossend vermogen. Bij interpersoonlijke spanningen, een conflict of vermoeden van niet correct 

handelen kan je kijken naar de 'gewone' wegen die je bewandelt wanneer zich een knelpunt voordoet. 

Voor advies, ondersteuning, bemiddeling worden de personeelsleden aangemoedigd contact op te nemen 

met de interne vertrouwenspersonen. De oproep wordt steeds vertrouwelijk behandeld. 

Soms zal de vertrouwenspersoon je adviseren de externe preventieadviseur psychosociale aspecten te 

contacteren. Deze is ook altijd rechtstreeks bereikbaar (contactgegevens te vinden op FLOOR). 

Het integriteitsbeleid van VUTG wordt toegelicht op intranet, personeelszaken, integriteit en welzijn. 

Het deontologisch charter van VUTG is terug te vinden op het intranet FLOOR. 

 

13.3 Wat kan je doen als je meent slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag door derden? 

Met ongewenst gedrag door derden wordt bedoeld bedreigingen, ongewenst seksueel gedrag of geweld 

door klanten of leveranciers of door partners waarmee de medewerkers van VUTG frequent samenwerken.  

Elk personeelslid dat geconfronteerd wordt met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vanwege 

derden, niet tewerkgesteld binnen VUTG, tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteiten, wordt verzocht 

om het incident door te praten met de directe hiërarchische verantwoordelijke en het “registratieformulier”, 

(model beschikbaar op het intranet FLOOR) samen met hem/haar zo volledig mogelijk in te vullen en door te 

sturen naar één van de vertrouwenspersonen (contactgegevens vertrouwenspersonen op FLOOR). Zo kan 

het opgenomen worden in het klachtenregister. 

Bij iedere melding van ongewenst gedrag door derden zal een vertrouwenspersoon ondersteuning 

aanbieden. 

 

13.4 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 omzendbrief BZ 2015/1 van 20 maart 2015 

(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. 

De gegevens van de diverse contactpersonen in het kader van psychosociale risico's ( interne 

vertrouwenspersonen, interne en externe preventieadviseurs, contactpersoon integriteit ...) kan je vinden op 

het intranet. 

https://overheid.vlaanderen.be/BZ-2015-1
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13.5 Alcohol- en drugsbeleid 

De richtlijnen in verband met omgaan met alcohol op de werkvloer zijn raadpleegbaar op intranet en in de 

omzendbrief BZ 2011/3 van 30 mei 2011 van de Vlaamse overheid. 

Illegale drugs binnenbrengen, gebruiken, verdelen of verkopen, of onder invloed zijn ervan tijdens de 

werkuren is niet toegestaan. 

De lijnmanager of zijn gemachtigde kunnen alcohol- en drugstests uitvoeren als preventiemaatregel bij 

personeelsleden die de volgende functies uitoefenen: 

- bestuurders van heftrucks of andere interne transportmiddelen 

- bestuurders van dienstwagens 

- personen die werken op ladders of stellingen 

- bewakings-, onderhoudspersoneel van technische installaties 

- elektriciens 

- personen die zich tijdens de diensturen via de openbare weg verplaatsen van en naar diverse plaatsen 

waar zij hun dienstprestaties leveren. 

- Onderworpen werknemers (inclusief beeldschermwerkers). 

 

De alcohol- en drugstests, vermeld in de eerste paragraaf, kunnen worden uitgevoerd aan de hand van 

volgende tests: 

• enkelvoudige ademtests 

• psychomotorische testen 

• reactietesten 

 

op de volgende tijdstippen, tijdens de werktijden: 

• wanneer duidelijke werkonbekwaamheid wordt vastgesteld waarbij onmiddellijke verwijdering van de 

werkvloer noodzakelijk is 

• wanneer het mogelijk alcohol- of drugsgebruik gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de 

gezondheid van werknemers of derden en minder ingrijpende preventiemaatregelen niet volstaan om 

de veiligheid van andere werknemers of derden te verzekeren. 

 

Dergelijke testen kunnen slechts leiden tot een begin van vaststelling van mogelijke dronkenschap. De 

evaluator zal bij positieve test het personeelslid afzonderen en een alcoholtest laten afnemen door een 

dokter. Enkel een dokter kan effectieve dronkenschap vaststellen. 

Het gebruik van een alcoholslot in dienstwagens is toegelaten. 

Roken aan de hoofdingangen van de Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s) of de hoofdingang van VUTG is 

niet toegestaan. 
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14. 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 de contractuele personeelsleden, ook als ze in 

het buitenland werken of verblijven. 

14.1. Afwezigheid wegens ziekte 

 

14.1.1. Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte 

 

Het personeelslid deelt elke afwezigheid wegens ziekte, persoonlijk of, in geval van overmacht, via een 

tussenpersoon, vóór 10 uur ’s ochtends mee. 

De melding dient te gebeuren via mail aan de dienst HR ( mailadres ziekte@vutg.be ), en eveneens per mail 

of telefonisch aan de directe leidinggevende of de persoon die door deze laatste werd aangesteld.  

In de mail aan de dienst HR moet duidelijk naam, voornaam en exacte periode van de afwezigheid worden 

opgegeven, elke eventuele verlenging van de oorspronkelijke ziekteperiode moet eveneens op deze manier 

worden gemeld. Als de feitelijke verblijfplaats verschilt van het domicilieadres moet dit eveneens op dezelfde 

manier gemeld worden.  

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 de dienst HR op de hoogte 

en kan desgewenst een controle aanvragen. 

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. 

 

14.1.2. 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. 

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). 

mailto:ziekte@vutg.be
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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. 

 

14.1.3. Controle van de afwezigheid wegens ziekte of ongeval  

 

14.1.3.1 Algemeen 

Iedere lijnmanager of de persoon die door deze laatste werd aangesteld, 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. 

14.1.3.2. Verloop van de ziektecontrole 

a. Tijdstip en plaats 

Het controleorgaan hoeft het controlebezoek 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.  

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 controlearts aan te bieden voor een controleonderzoek. 

b. 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 wordt het personeelslid uitgenodigd om zich tijdens de vermelde 

spreekuren aan te melden bij de bevoegde arts. 



15 
 

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. 

 

c. 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. 

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-scheidsrechter 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. 
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14.1.4. 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 ziektemeldingsformulier 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 niet gerechtvaardigd is, bevindt het personeelslid zich 

van rechtswege in de administratieve toestand non-activiteit, tenzij het personeelslid dezelfde werkdag de 

dienst nog hervat. 

 

14.1.5 Personeelsleden met een specifieke werktijdregeling. 

Personeelsleden die een specifieke werktijdregeling hebben, waarschuwen hun direct leidinggevende of de 

persoon die door deze laatste werd aangesteld zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een uur na het normale 

begin van hun activiteiten. 

Na raadpleging van een arts meldt het personeelslid de vermoedelijke duur van zijn afwezigheid onmiddellijk 

aan zijn leidinggevende of de persoon die door deze laatste werd aangesteld, die de personeelsdienst 

daarvan op de hoogte brengt. 

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. 

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. De overige regels inzake controle op de afwezigheid wegens ziekte of 

ongeval en sancties die gelden voor personeelsleden tewerkgesteld in niet-continudiensten gelden ook voor 

personeelsleden tewerkgesteld met een specifieke werktijdregeling. 
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14.1.6 Klachtenprocedure (voor alle personeelsleden) 

Voor het ziekteattest en eventuele vragen of klachten over de ziektecontrole kan het personeelslid terecht 

bij het dienstencentrum Personeelsadministratie (Agentschap Overheidspersoneel) of de personeelsdienst. 

 

14.2. DEELTIJDSE PRESTATIES WEGENS ZIEKTE  

14.2.1. Deeltijdse prestaties wegens ziekte of ongeval van gemeen recht (voor de statutaire 

personeelsleden) 

14.2.1.1. 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. 

14.2.1.2 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. 

14.2.1.3. 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 

- 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. 
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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). 

 

14.2.1.4. 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 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. 

 

14.2.2. 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: 

- 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. 
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14.3. 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. 

14.3.1. 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 ziekte. Ook bij een afwezigheid van één dag als 

gevolg van het arbeidsongeval of de beroepsziekte, moet een 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 wordt 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. 

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. 

14.3.2. 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, ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten. MEDEX neemt de 

juridische beslissing over de erkenning van beroepsziekten. 

MEDEX doet uitspraak over de medische aspecten van arbeidsongevallen en beroepsziekten (in 

samenwerking met het Fonds voor Beroepsziekten). 

Voor nadere inlichtingen en de nodige formulieren en attesten kan het personeelslid terecht bij het 

dienstencentrum Personeelsadministratie (Agentschap Overheidspersoneel) of de personeelsdienst.  
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15. VERLOVEN 

15.1 Nadere regelingen m.b.t. de aanvraagtermijnen voor verloven. 

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 

 

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) Termijn 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) Termijn te bepalen in overleg met de lijnmanager 

Pleegzorgverlof ( 6 dagen – voor contractuele 
en statutaire personeelsleden) 

Minstens 2 weken voor aanvang1 

 
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. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008102735&table_name=wet
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Generiek toetsingskader voor gunstverloven: 

Een personeelslid dat een gunstverlof wenst op te nemen dient, rekening houdend met de 
aanvraagtermijn vervat in het arbeidsreglement, d.w.z. 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 
dan één maand wordt aangevraagd. In geval de lijnmanager de opname weigert, kan het personeelslid 
wel een gemotiveerde beslissing opvragen. 

15.2 Voortijdige beëindiging van en de opzeggingstermijnen voor verloven 

 

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 

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 

 
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 
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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 

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 

 

15.3. Dienstvrijstellingen 

15.3.1. Dienstvrijstellingen opgenomen in het VPS (raamstatuut) 

• Dienstvrijstelling voor borstvoedingspauzes. 

Elke werkneemster van VUTG heeft het recht om het werk te onderbreken om haar kind borstvoeding te 

geven en/of melk af te kolven. De borstvoedingspauze wordt genomen als dienstvrijstelling die niet moet 

worden ingehaald. 

1. Duur 

De borstvoedingspauzes worden toegekend voor de benodigde tijd.   

2. Tijdstip 

De werkneemster moet met haar lijnverantwoordelijke overeen komen op welk tijdstip van de dag zij de 

borstvoedingspauzes kan opnemen. 

 
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. 
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.” 
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3. Aanvraag 

De werkneemster die van deze dienstvrijstelling wenst te genieten, brengt 2 maanden op voorhand haar 

lijnverantwoordelijke hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze termijn kan in onderling overleg worden 

ingekort en dient om de lijnverantwoordelijke de gelegenheid te geven de werkorganisatie hierop af te 

stemmen. 

Als de lijnverantwoordelijke twijfels heeft omtrent het geven van borstvoeding door de werkneemster kan 

hij, op elk ogenblik, een medisch attest vragen afgeleverd door een arts. 

4. Plaats 

Om borstvoeding te geven mag de werkneemster gebruik maken van het EHBO- en borstvoedingslokaal op 

de 2de verdieping. 

• Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, plasma of bloedplaatjes 

Een personeelslid kan dienstvrijstelling krijgen voor de benodigde tijd om bloed, plasma of bloedplaatjes af 

te staan en voor een maximale verplaatsingstijd van 2 uur. 

Deze dienstvrijstelling is een gunst en moet worden aangevraagd via de leidinggevende. De dienstvrijstelling 

wordt in uren berekend. Wie buiten de diensturen bloed, plasma of bloedplaatjes geeft, kan dus geen 

dienstvrijstelling aanvragen. 

 

• Dienstvrijstelling voor vakantie met gehandicapten en zieken 

Deze dienstvrijstelling is een gunst. De dienstvrijstelling geldt 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 buitenland a rato van de helft van het aantal te besteden verlofdagen met een 

maximum van 5 werkdagen per jaar. 

 

• Overige dienstvrijstellingen opgenomen in VPS (Raamstatuut) 

Voor de inhoud van de overige dienstvrijstellingen verwijzen we naar deel X, titel 11 en titel 13 van het VPS, 

zoals dit zal worden gewijzigd en de bijhorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd. 

15.3.2 Overige dienstvrijstellingen 

De duur van de hieronder vermelde dienstvrijstellingen bedraagt de tijd die nodig is voor de reden van de 

dienstvrijstelling. 

 

DIENSTVRIJSTELLING 

Oproeping door het gerecht als getuige of als gezworene: volledig recht 

Oproeping door het bestuur van de medische expertise (medex): volledig recht 

Medisch onderzoek bij aanwerving, periodieke medische onderzoeken door de arbeidsgeneesheer en 
spontane raadpleging van de arbeidsgeneesheer: volledig recht 

Oproeping door de burgerlijke en militaire invaliditeitscommissies: volledig recht 

Oproeping door statutaire raden en commissies: volledig recht 

Therapie in kader van ongewenst gedrag: volledig recht 

Raadpleging van de VZW Sociale Dienst: volledig recht 

Getuigenis of hulpverlening bij ongevallen op de weg naar het werk: volledig recht 

Deelneming aan de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren: volledig recht 
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Deelneming aan het beheer van de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap: volledig recht 

Medische behandeling als slachtoffer van een arbeidsongeval: volledig recht 

Bijwonen van de begrafenis van een actieve medewerker van de dienst: recht voor alle directe collega’s 

Bijwonen van de begrafenis van een familielid van de eerste graad van een medewerker: recht voor twee 
directe collega’s van de medewerker 

 

 

15.3.3. Vereiste attesten voor dienstvrijstelling. 

Voor de hierna vermelde dienstvrijstellingen moeten de erbij vermelde attesten of bewijsstukken worden 

ingediend/voorgelegd: 

Dienstvrijstelling Vereist attest 

-  vakbondsactiviteiten persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht 

- 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 

• bijstandverlening 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) 

persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht 

- deelname aan de vergaderingen die de 
representatieve vakorganisaties in de lokalen 
beleggen, na indiening van een voorafgaand 
verzoek bij de bevoegde overheid 

geen attest vereist, wel een algemene 
dienstvrijstelling door de lijnmanager 

- deelneming aan het beheer van de vzw 
Sociale Dienst van de Vlaamse 
Gemeenschap 

bewijs van uitnodiging door de voorzitter van 
de sociale dienst 

-    vrijwilliger brandweerkorps of korps 
burgerlijke bescherming 

attest korpscommandant 

-    actieve vrijwilliger Rode Kruis attest Rode Kruis 

- voorzitter/bijzitter/ (adjunct-)secretaris 
stembureau of stemopnemingsbureau 

attest van de voorzitter van het stem- of 
stemopnemingsbureau (voor de voorzitter zelf 
medeondertekend door de secretaris) 

-  afstaan beenmerg medisch attest 

-    afstaan organen of weefsels medisch attest 
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- 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. 

- 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. 

-   prenataal onderzoek medisch attest met vermelding 
“prenataal onderzoek” 

-   borstvoedingspauze attest van de arts 

-   afstaan bloed, plasma, bloedplaatjes ofwel een door de dokter van de 
bloedtransfusiedienst ondertekend 
bewijsstuk; ofwel bloedgevers- of 
plasmageverskaart. 

-   oproeping door het bestuur van de 
medische expertise (medex) 

Attest 

-   oproeping als getuige of als gezworene Oproepingsbrief 

-   oproeping door de burgerlijke en militaire 
invaliditeitscommissies 

Attest 

-   oproeping door statutaire raden en 
commissies 

Attest 

-   medische behandeling als slachtoffer van een 
arbeidsongeval 

medisch attest 

-   raadpleging van de VZW Sociale Dienst geen attest  

-   Medisch onderzoek bij aanwerving, periodieke 
medische onderzoeken door de 
arbeidsgeneesheer en spontane raadpleging 
van de arbeidsgeneesheer 

Attest 

-   therapie in kader van ongewenst gedrag Attest 

-   De tuberculinetest, het RX-onderzoek en de 
Hepatitis B-vaccinatie voor personeelsleden 
die in aanraking komen met risico-gezinnen 

medisch attest 

-   Deelneming aan de officiële sportdag voor 
de Vlaamse ambtenaren 

attest van deelname 
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16. MUZIEK OP DE WERKVLOER. 

Muziek op de werkvloer is verboden, tenzij met hoofdtelefoon. 

17. 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. 

18. FACULTATIEVE VERMELDING 

Volgende facultatieve vermelding gaat als bijlage bij dit arbeidsreglement: 

• De syndicale vertegenwoordiging bij VUTG: bijlage 6. 

 

19. PLAATS WAAR HET ARBEIDSREGLEMENT KAN WORDEN GERAADPLEEGD  

Het volledige arbeidsreglement kan worden ingekeken op de dienst HR. 

Het arbeidsreglement kan eveneens worden geraadpleegd op het intranet van het VUTG. 

 

 

Goedgekeurd op het EOC van 20 januari 2021, 

Voor de representatieve vakorganisaties, 

 

 

 

 

 

Sylvia L’homme Tijl Reusen, Stefaan Loos, 

ACOD ACV-openbare diensten VSOA 

 

 

Voor de werkgever 

 

 

 

 

 

Leo Van Loo 

Gedelegeerd bestuurder VUTG 
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BIJLAGE 1 arbeidsreglement 

Entiteitseigen visie VUTG – HYBRIDE WERKEN BIJ VUTG 
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6.4 Ergonomisch materiaal 
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Bijlage : Definities 
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ENTITEITSEIGEN VISIE HYBRIDE WERKEN VUTG 

 
Sinds het ontstaan van ons agentschap kregen alle medewerkers voor wie het kon de gelegenheid om 

PTOW te integreren in hun werkregime. De basisprincipes hierrond werden verankerd in het 

arbeidsreglement van VUTG. 

 
De coronacrisis leerde ons op een andere manier kijken naar telewerk.  De tijd en de geesten zijn rijp om 

het hybride werken -werken deels thuis, deels op kantoor- volop verder uit te rollen. 

 
Het samen werken, in teams en in projectteams staat daarbij voor ons centraal. Waar je werkt en 

wanneer je werkt zijn het best geschikt voor de aard van het werk dat je doet, en diegene met je wie je 

hiervoor moet samenwerken. We vertrouwen daarbij in de eerste plaats op de kunde van jouw team en 

jezelf om dit in te schatten. We hebben bovendien geleerd dat informele contacten op het werk ook erg 

belangrijk zijn om het samenwerken te bevorderen. Onze visie over PTOW wil ook hiervoor ruimte 

maken. En daarbij zetten we plaats- en tijdsonafhankelijk werken in om te komen tot een optimale 

combinatie werk en gezin in regel met het arbeidsreglement. 

 
De entiteitseigen visie hybride werken bij VUTG is geen reglement met een set strenge regels. Het is een 

basis, een richtsnoer voor teams en hun verantwoordelijken om samen mee aan de slag te gaan. Een 

richtsnoer dat kan gebruikt worden om afsprakenkaders op teamniveau vast te leggen en om deze op 

regelmatige tijdstippen te bespreken. 

 
Het is een verhaal van ons allen samen: samen werken aan een slagkrachtig agentschap; samen zorgen 

voor een warme, innoverende omgeving waarin ambitie en talent hand in hand gaan.  
We willen verder uitgroeien tot een agentschap waarin naast het werk ook ruimte is om elkaar 

informeel te ontmoeten om zo onze ervaringen, verzuchtingen met elkaar te delen. En waarin we werk 

en gezin optimaal kunnen combineren. 

#Samensterk  

 

 

1. De omzendbrief betreffende hybride werken binnen de Vlaamse overheid als 

kader waar de entiteitseigen visie in past 

 
 

De omzendbrief VR 2021/KKBJ/BZ/1 betreffende hybride werken binnen de Vlaamse overheid trad in 

werking op 16 juli 2021. 

Voor meer informatie omtrent hybride werken binnen de Vlaamse overheid: 

https://www.vlaanderen.be/intern/hybride-werken 

Link naar de omzendbrief:  https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-

view/60EC9B6B364ED90008000F16 

 

https://www.vlaanderen.be/intern/hybride-werken
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60EC9B6B364ED90008000F16
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/60EC9B6B364ED90008000F16
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2. De VUTG waarden als richtsnoer 

 
Het organisatiecharter dat we in 2021 lanceerden fungeert als basis voor de organisatie die we willen 

zijn en is ons kompas voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
Het VUTG wil met het Groeipakket en met FONS. als publieke uitbetaler ervan een kwaliteitsvolle en 

innovatieve dienstverlening verzekeren voor alle Vlaamse gezinnen. Daarvoor zetten we ten volle in op 

teamwerk en zelforganiserende teams. We geloven dat we binnen de Vlaamse overheid kunnen 

uitgroeien tot een voorbeeldig, slagkrachtig agentschap wanneer we de talenten van al onze 

medewerkers, consulenten, experten, leidinggevenden optimaal benutten. We willen zowel een 

betrouwbare partner zijn om mee samen te werken als een warme werkgever met oog voor het welzijn 

van haar medewerkers. 
 
Het VUTG wil uitblinken als een waarden gedreven organisatie. Onze waarden (samen en warm – 

dynamisch innoveren – deskundig durven – voor klanten – vertrouwen) kleuren de manier waarop we 

met mekaar omgaan, beslissingen nemen en het werk organiseren.  

 

Hybride werken betekent daadkrachtig en wendbaar werken in vertrouwen, maar ook samen en warm. 

We geven eenieder de verantwoordelijkheid om het principe “het werk is de baas” in te vullen.  Het 

principe “het werk is de baas” vat de essentie van het hybride werken goed samen: we vertrouwen erop 

dat je het best zelf, samen met jouw team, kunt beslissen waar je werkt en wanneer je werkt. Er zijn wel 

grenzen aan die vrijheid en die worden gevormd door het werk zelf:  

- de afspraken die we samen maken over de manier waarop we tegemoetkomen aan de vragen en de 

verwachtingen van onze gezinnen; 

- de aard van het werk dat je doet;  

- diegene met je wie je hiervoor moet samen werken; 

- de broodnodige mogelijkheid om ook informeel contact te hebben binnen teams en tussen teams, 

bepalen waar en wanneer je werkt. 

En we nemen deze vrijheid en deze grenzen samen om te komen tot een optimale combinatie werk en 

gezin in regel met het arbeidsreglement. We vertrouwen er daarbij op dat elkeen respect heeft voor de 

afspraken die gemaakt zijn als team rond de te behalen resultaten, de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid voor collega’s, partners en burgers.  

 

De wijze waarop we invulling geven aan onze waarden in onze werkpraktijk is essentieel voor het slagen 

van het hybride (samen)werken.  

Om het hybride werken goed te organiseren, sprongen tijdens een workshop die we hielden met onze 

leiders in mei 2021 de waarden “voor klanten”,  “vertrouwen” en “samen en warm” eruit als essentiële 

richtsnoeren: 

VOOR KLANTEN 

- Hybride werken/PTOW staat steeds in functie van de klant, de kwaliteit en het team. 

- We werken waar en wanneer dat volgens de taken, het team en de context het meest efficiënt is om te 

werken. 

- We respecteren de afspraken qua bereikbaarheid en beschikbaarheid. 
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SAMEN EN WARM 

- We stellen samenwerking en klantgerichtheid voorop door zoveel mogelijk informatie te delen. 

- We geven open feedback en communiceren transparant, ook over de afdelingen en teams heen. 

- We formuleren duidelijke wederzijdse verwachtingen en volgen ze samen op. 

- We spreken elkaar respectvol aan. 

- We hebben respect voor elkaar en voor de werkomgeving. 

- We respecteren de afspraken die we hebben gemaakt als agentschap, als team, als collega. 

VERTROUWEN 

- We geven vertrouwen om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. 

- Medewerkers nemen initiatief en verantwoordelijkheid om de toegekende opdrachten kwaliteitsvol uit 

te voeren. 

- We streven samen onze doelstellingen na. 

- Leidinggevenden komen tegemoet aan de verschillende ondersteunings- en sturingsbehoeften die 

personeelsleden hebben. 

- We vertrouwen erop dat gemaakte afspraken worden nageleefd. 

Maar we vergeten ook onze andere waarden niet: 

 

DYNAMISCH INNOVEREN 

- We denken vooruit en plannen ons werk en de plaats waar we dit doen in functie van de aard van de 

activiteit en wie we daarbij nodig hebben. 

- We geven ruimte voor initiatief en professionele ontwikkeling. 

- We staan open voor andere werkwijzen en zijn bereid om onze aanpak bij te stellen. 

- We nemen initiatief om feedback te geven, ook over onze afspraken rond hybride werken, om te 

reflecteren en te leren om te komen tot gemeenschappelijke resultaten en oplossingen. 

 

DESKUNDIG DURVEN 

- We blijven ons functioneren verbeteren door te leren en mee te groeien met veranderingen zoals de 

evolutie naar hybride werken. 

- We staan open voor feedback en suggesties van anderen en gaan er mee aan de slag. 

- We grijpen opportuniteiten en ondernemen gedurfde, adequate acties. 

- We houden rekening met de noden, wensen en verwachtingen van klanten en belanghebbenden.     

Waar we ook aan de slag zijn, geldt het devies: het werk is de baas en een goede dienstverlening 

primeert. 
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3. De entiteitseigen accenten 

3.1  De VUTG-context 

Het VUTG is als agentschap verantwoordelijk voor de correcte, automatische, efficiënte uitbetaling van 

het Groeipakket voor alle gezinnen. Daarnaast heeft zij met FONS. als publieke uitbetaler, een 

voorbeeldrol te vervullen voor de uitvoering van deze opdracht. 

 

Samen-werken gebeurt zowel om de processen te laten draaien, om dossiers in orde te zetten en om 

projecten- te realiseren. Dit kan gebeuren binnen een team, teamoverschrijdend binnen een afdeling en 

afdelingsoverschrijdend. Grenzen van een team, een teamgroep of een afdeling zijn er alleen om ons te 

organiseren. We willen dat onze grenzen doorlaatbaar zijn, dat we vlot een team, een teamgroep of een 

afdeling kunnen en willen overstijgen. De aard van de teamdynamiek en de wijze waarop we met elkaar 

in interactie durven gaan, draagt bij tot de kwaliteit van onze prestaties en onze dossierbehandeling. 

 

VUTG’ers zijn geëngageerde medewerkers, dossierbehandelaars, experten en leidinggevenden die 

samen, deskundig en met oog voor innovatie, de missie en visie van de organisatie waar maken. 

Het uitgangspunt is dat de leidinggevenden mogen en kunnen rekenen op medewerkers die als trotse 

professionals goed werk willen afleveren. 

 

De leidinggevenden geven vertrouwen, de medewerkers nemen verantwoordelijkheid op en om dit 

waar te kunnen maken, verdienen ze opnieuw vertrouwen. 

Dit geloof, deze overtuiging, in onze organisatie laat toe om de verantwoordelijkheid bij de 

medewerkers te leggen en niet alle details in dikke reglementen of algemene richtlijnen op te nemen. 

We willen inzetten op zelforganisatie binnen centrale kaders, ook voor PTOW en de evolutie naar het 

hybride werken. 

 

“Het werk is de baas” vormt de rode draad in onze (samen)werking. De visie van het agentschap maken 

we waardoor te zorgen voor een warme klantenrelatie: digitaal, telefonisch en fysiek nabij.  Ook op 

locaties die niet de standaardlocatie zijn zoals de Huizen van het Kind. We houden permanent een oog 

op de verwachtingen van klanten en de buitenwereld.  

De verdere uitbouw van de datacockpit in de organisatie zal het transitietraject naar meer outputgericht 

werken verder stimuleren en ondersteunen. We evolueren in de richting van het formuleren van 

doelstellingen op teamniveau. Eénieder kan en zal hier zijn bijdrage moeten leveren, voor zoveel als 

mogelijk in een rol die zijn werkgoesting en zijn kunnen het best weerspiegelt. Iedereen is de leider van 

zijn werk.  

We blijven ook werken aan de kwaliteit van de onderlinge teamrelaties; daarom koesteren we het 

belang van informele contacten en ontmoetingen op de werkvloer en blijven we benadrukken dat deze 

contacten even goed ongelooflijk belangrijk zijn om het “samen en warm” waar te maken. 

 

We zien het fysieke kantoor zowel als sociale hub als inspirerende werkomgeving. Dat betekent dat het 

dé plek bij uitstek is voor samenwerken, maar ook voor informele en toevallige ontmoetingen die de 

samenwerking ondersteunen, versterken en bevorderen. 
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3.2 Afbakening van de doelgroep voor hybride werken 

In principe kan hybride werken voor elk VUTG-personeelslid, voor zo ver de taken het toelaten om deze 

van op afstand uit te voeren. Een aantal taken zoals fysiek onthaal, analoge postverwerking, bepaalde 

IT-taken (helpdesktaken en taken rond hardware, vervanging van materiaal) … zijn niet altijd mogelijk 

vanop afstand. De aard van het werk dat je doet, dicteert hier de wijze waarop je kunt werken.  

 

3.3 Hybride werken en welzijn 

Hybride werken laat toe om, binnen de waarden van de organisatie en de bestaande kaders, werk, gezin 

en privé zo optimaal mogelijk te combineren. Een gevaar is wel dat de grenzen tussen werk en privé 

verminderen. Het stellen van grenzen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de leidinggevende en 

van het personeelslid zelf. Gezond deconnecteren zal ook in de toekomst een belangrijk thema blijven 

bij het uittekenen van het VUTG-welzijnsbeleid. 

Via een goed welzijnsbeleid en goede afspraken binnen de teams (bv. over bereikbaarheid en 

beschikbaarheid) wil VUTG preventief optreden. Door de taken en de resultaten van een team 

gezamenlijk te bespreken, wordt de bijdrage van elk lid sneller duidelijk en kunnen afspraken gemaakt 

worden over wie kan helpen als een ander teamlid het te druk krijgt.  

Het is hierbij aan te raden niet enkel over de ‘harde zaken’ (resultaat afspraken d.w.z. aantal dossiers, 

deadlines…), maar ook over de ‘zachte zaken’ (hoe samenwerken, geven van feedback, …) te praten in 

deze teammeetings.  

Teamoverleg, een doorgesproken planning en regelmatige opvolging zijn hierbij onmisbaar. We maken 

afspraken op teamniveau over bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

 

De gemiddelde arbeidstijd per week zoals beschreven in het Arbeidsreglement blijft het richtsnoer op 

welke plek je ook aan de slag bent.  

 

4. Plaatsonafhankelijk werken (POW) bij VUTG 

Medewerkers kunnen op verschillende plaatsen werken.  

Dit kan in een kantoor van het VUTG, een VAC, thuis of op een andere geschikte plaats zijn. Het is de 

verantwoordelijkheid van het personeelslid om erop toe te zien dat de gekozen werkplek ergonomisch 

en veilig is. Men moet toegang hebben tot e-mail en het intranet en telefonisch (GSM, VOIP) bereikbaar 

zijn. De aanvragen voor thuis- en satellietwerk, vorming, … verlopen in overleg met het team en worden 

vervolgens consequent geregistreerd via VLIMPERS.  De registratie in VLIMPERS  gebeurt uiterlijk 1 dag 

vooraf. Via de Outlook-agenda laat men ook weten waar men wanneer werkt, indien dat niet in de 

standplaats is. Beide zijn belangrijk om bij arbeidsongevallen eventuele discussies met de verzekeraar te 

beperken. 

Samenwerking en goede teamafspraken met nood aan afstemming en coördinatie is een belangrijk 

kenmerk van veel VUTG-opdrachten. Teamdynamiek en interactie dragen bij tot een hoge kwaliteit en 

kwantiteit aan prestaties en creatieve oplossingen. De corona-crisis heeft ons ook een aantal belangrijke 

lessen geleerd in dit verband.  Enerzijds heeft het maandenlange verplichte thuiswerk aangetoond dat 

het werken op een andere plaats dan kantoor lukt. Anderzijds hebben we door het samen werken op 

afstand toch ook een aantal zaken gemist. Uit onderzoek blijkt dat de band tussen een medewerker en 

de organisatie sterkt vermindert bij meer dan 3 thuis- of telewerkdagen per week. Betrokkenheid en 

tevredenheid van medewerkers komt dan echt in het gedrang.  
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Het afdelingshoofd, de projectmanager beslist over het aantal dagen per week/per maand dat 

medewerkers, collega’s naar kantoor komen. 

 

De dagen dat men op kantoor is, worden afgestemd op de activiteiten van het team, of de afdeling. 

Hiertoe worden afsprakenkaders uitgewerkt op afdelingsniveau. Het principe “het werk is de baas” 

vormt hierbij de doorslaggevende factor.  

Zo het werk dit vraagt (b.v. teamoverleg, persoonlijke gesprekken, overleg met partners dat digitaal niet 

mogelijk is, ...) of de persoonlijke situatie van de medewerker dit vereist (bv. door een fysiek probleem, 

een prangende thuissituatie) zijn meerdere dagen per week op kantoor afdwingbaar. Deze regelingen 

worden telkens in overleg met het team en de betrokken (project)verantwoordelijke(n), teamcoach of 

teamverantwoordelijke afgesproken en worden bekrachtigd door het afdelingshoofd/de 

projectmanager. Op centraal niveau worden hiervoor geen aparte regelingen getroffen.  

 

Hybride werken kan ingetrokken of geweigerd worden omwille van organisatorische of competentie-

gebonden redenen of bij vaststelling van misbruik.  

De personeelsleden kunnen, tenzij in geval van overmacht, niet verplicht worden om thuis te werken.  

De leidinggevende kan daarnaast het personeelslid vragen om (tijdelijk) op bepaalde dagen of 

tijdstippen op kantoor of op de door hem aangeduide plaats te werken (b.v. voor intensieve 

kennisuitwisseling voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe producten of processen, voor de 

begeleiding van nieuwe medewerkers, …) of in noodgevallen het werken op een andere plaats te 

onderbreken en het personeelslid naar een bepaalde plaats te laten komen. Op die manier ontstaat de 

mogelijkheid om de vereiste aanwezigheid op het werk te managen.  

De principes van het arbeidsreglement en de IT-code (bijlage 4) gelden uiteraard ook wanneer men niet 

op kantoor werkt. Het is de bedoeling dat men op dezelfde integere, open, klantgerichte manier 

(samen)werkt als in de kantooromgeving.  

In het algemeen geldt dat personeelsleden overal en altijd op een zorgvuldige, zuinige en duurzame 

manier omgaan met ICT-middelen van de werkgever. Als men documenten mee naar de werkplek 

neemt, treft men de nodige maatregelen om die informatie te beschermen, zowel thuis als onderweg. 

Door de invoering van het plaatsonafhankelijk werken zien collega’s en leidinggevenden elkaar minder 

fysiek. Als je elkaar minder ziet, ben je meer aangewezen op je individueel moreel kompas of moet je 

(integriteits)vraagstukken kunnen herkennen en de reflex hebben om die dan toch met collega’s en/of 

leidinggevenden te bespreken door bv. de telefoon te nemen, contact op te nemen via teams of de 

vraag te stellen op een volgend teamoverleg, afhankelijk van de dringendheid van de vraag. Het 

individueel bewustzijn van de medewerkers is hierbij erg belangrijk. We stippen hierbij aan dat e-mail 

geen goed kanaal is om gesprekken of discussies te voeren, slecht nieuws te brengen, dringende 

berichten na te laten of dingen te communiceren waarop je onmiddellijke reactie verwacht.  

Ook de probleemstelling op mail zetten naar anderen en vervolgens niets doen om op te volgen, is geen 

goede praktijk. Mail is wel geschikt voor het doorsturen van documenten, verslagen, communiceren met 

collega’s die op andere uren actief zijn, afspraken vast te leggen met meer dan één persoon.  

Wat betreft prestatiemeting wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de medewerkers die op 

kantoor werken en de medewerkers die op een andere plaats werken. De evaluatie van de invulling 

deze afspraken zal echter wel deel uitmaken van de feedback en evaluatiecyclus. 
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5. Tijdsonafhankelijk werken (TOW) bij VUTG 

Bij VUTG werken we sinds het ontstaan van het agentschap zonder prikklok. 

 

Tijdsonafhankelijk werken betekent niet dat een personeelslid zelf bepaalt op welke uren hij/zij werkt 

zonder enige beperking. Standaard werken we in een 38-uren week van maandag tot vrijdag.  Principieel 

is een dag prestatie gemiddeld 7u36.  

Er wordt gewerkt op weekdagen tussen 7.30 uur en 19.00 uur en minstens tijdens de stamtijden  

(stamtijden bij VUTG zijn: 9.30u tot 12.00u en van 14.00 tot 15.30u.) Uitzonderingen zijn mogelijk ad hoc 

mits afspraak met het team en de leidinggevende.  

Tijdens de servicetijden (van 8.30 tot 12.30u en van 13.15u tot 17.00u en vrijdag tot 16.00u) zijn we op 

teamniveau bereikbaar. Voor dienstverlening aan loketten en telefonie zijn aparte regelingen 

afgesproken. 

Zowel stam- als servicetijden zijn ingesteld als centrale kaders om onze dienstverlening te bieden aan 

onze gezinnen als om het samenwerken met collega’s mogelijk te maken. 

Buiten deze centrale kaders vertrouwen we op een aantal afspraken om transparant te zijn over jouw 
werkorganisatie. 
Elk personeelslid actualiseert consequent en nauwkeurig zijn of haar persoonlijke Outlook agenda en 
deelt deze agenda met alle VUTG-collega’s. Dat maakt dat er voor de collega’s transparantie is over 
wanneer je werkt, waar en hoe je bereikbaar bent.   
Het invullen van de Outlook-agenda gebeurt op gestandaardiseerde wijze, waarbij zeker onderstaande 
info wordt weergegeven: 
- Werklocatie. 
- Bij niet beschikbaarheid: Verlof/Feestdag/Ziek/Verminderde Prestaties. 

 

TOW garandeert m.a.w. de service op teamniveau naar de klanten (intern/extern) tijdens de 

servicetijden en houdt ook rekening met het overleg in de teams/projectteams/afdelingen. De wijze 

waarop de dienstverlening tijdens de servicetijden wordt georganiseerd nemen de teams en afdelingen 

op in een afsprakenkader dat wordt meegedeeld aan het afdelingshoofd/de projectmanager... 

 

 

6. Middelen, vergoedingen 

6.1 Toestellen 

 

Iedere medewerker gebruikt om technische en beveiligingsredenen zijn laptop van kantoor ook voor 

hybride werken. Naast een laptop heeft elke medewerker ook een headset, een muis en een rugzak 

voor transport van het materiaal. 

 

 Alle personeelsleden moeten ervoor zorgen dat ze op hun werkplaats elektronisch bereikbaar zijn 

(behoudens overmacht) via mail en toegang hebben tot het intranet/extranet, het internet, applicaties, 

gedeelde netwerkschijven en mailservers, noodzakelijk voor het uitvoeren van de geplande taken. 

 

Naast de middelen die de medewerker ter beschikking krijgt om zijn taken uit te voeren in een kantoor 

van VUTG, werd in 2021 éénmalig aan alle aanwezige personeelsleden de kans geboden om een aantal 

extra middelen zoals een extra scherm, een ergonomische stoel voor thuiswerk, een rugzak te 



Entiteitseigen visie hybride werken VUTG – 20 juli 2021   
9 

 

verkrijgen. Op jaarbasis zal, afhankelijk van de budgettaire ruimte, door team BIMT een aantal extra 

middelen zoals laptophouder, ergonomische muis, extra headset… aan een bepaald budget ter 

beschikking gesteld worden om hybride werken te faciliteren. 

Naargelang de verdere integratie van de VUTG-huisvesting in VAC’s kan dit bijgestuurd worden op 

termijn. 

6.2 Internet  
 
De huidige VUTG-werkwijze (zijnde de forfaitaire tussenkomst) blijft voorlopig behouden, maar kan, 
rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden, op termijn herzien worden. We volgen hierin in 
elk geval minimaal de standaarden geldig binnen de Vlaamse overheid. 

 

6.3 IT ondersteuning  

Het team BIMT streeft ernaar om de VUTG en GPA-gegevens en toepassingen maximaal te ontsluiten 

voor gebruik in een hybrideomgeving.   

Bij problemen met privé toestellen (smartphones, PC’s, e.d.) en de privé Internetaansluiting kan de 
Servicedesk geen ondersteuning bieden. De gebruiker dient hiervoor zelf een beroep te doen op zijn 
leverancier. 
 

6.4 Ergonomisch materiaal 
 

Een VUTG’er kan op de standaardbedrijfslocatie beschikken over ergonomisch en eventueel 

noodzakelijk aangepast materiaal. In 2021 werd extra materiaal (ergonomische stoel, extra scherm en 

rugzak) ter beschikking gesteld voor thuiswerk. 

Het VUTG hecht belang aan ergonomie en voorziet op regelmatige basis diverse acties om het personeel 

hierover te sensibiliseren en te begeleiden. 

 

6.5 Vergoedingen/toelagen 

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken kan geen aanleiding geven tot de toekenning van een 

maaltijdvergoeding of tot de vergoeding van reiskosten. Die componenten zijn voorbehouden voor 

dienstreizen, die altijd gekoppeld zijn aan een specifieke opdracht.  

Extra prestaties (meer dan 7.36 uur per dag of 38 uur per week werken, nachtprestaties en prestaties op 

zaterdag, zondag of een feestdag) die het personeelslid verricht zonder dat de leidinggevende daarom 

verzoekt, tellen niet mee voor een toelage voor prestaties buiten de normale arbeidstijd regeling.  

Er wordt algemeen geen onkostenvergoeding toegekend (vb. voor verwarming, elektriciteit, papier en 

inkt voor de eigen printer, …). We volgen hiervoor de standaarden van de Vlaamse overheid. 

 

7. Hybride werken: ziekte en arbeidsongevallen 

Bij hybride werken blijft de arbeidsongevallenreglementering van kracht. Beroep doen op de 

arbeidsongevallenverzekering is mogelijk als er een verband is met het werk. 

Ook blijven de regels van de ziektemelding onverwijld van kracht bij hybride werken. 
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Bijlage : Definities  

  
Doelgroep PTOW VUTG: 

In principe kan hybride werken voor elk VUTG-personeelslid, voor zo ver de taken het toelaten om deze 

van op afstand uit te voeren. Een aantal taken zoals fysiek onthaal, analoge postverwerking, bepaalde 

IT-taken (helpdesktaken en taken rond hardware, vervanging van materiaal) … zijn niet altijd mogelijk 

vanop afstand. De aard van het werk dat je doet, dicteert hier de wijze waarop je kunt werken.  

 

POW: Plaatsonafhankelijk werken  

Werken op om het even welke plaats die voor arbeid geschikt is.  Personeelsleden kunnen op 

verschillende plaatsen werken.  Mogelijke locaties: VUTG-kantoren, VAC’s, thuis, Huizen van het Kind, … 

Standaardbedrijfslocatie: Eén van de kantoren van het agentschap waar het personeelslid 

tewerkgesteld is. 

Satellietkantoor: Werkplek in VUTG-kantoor, werkplek in VAC 

Thuis, andere locatie: Voor zo ver geschikt voor werken.  Verantwoordelijkheid van het personeelslid 

om een ergonomische en “veilige” werkplek te kiezen. 

VAC: Vlaams Administratief Centrum 

TOW: Tijdsonafhankelijk werken 

Werken zonder dat het personeelslid gebonden is aan een werkrooster, waarbij niet de uren waarop het 

personeelslid werkt van belang zijn, maar wel het resultaat dat het personeelslid behaalt. 

 

Dit impliceert dat in principe medewerkers de vrijheid hebben om zelf hun uren te bepalen, maar ze 

dienen echter rekening te houden met de beschikbaarheid en de bereikbaarheid die de werkgever 

vraagt. Bij VUTG betekent tijdsonafhankelijk werken niet dat een personeelslid zelf bepaalt op welke 

uren hij/zij werkt zonder enige beperking. Standaard werken we in een 38-uren week van maandag tot 

vrijdag.  Principieel is een dag prestatie gemiddeld 7u36.  

Er wordt gewerkt op weekdagen tussen 7.30u en 19.00u en minstens tijdens de stamtijden (stamtijden 

bij VUTG zijn: 9.30u tot 12.00u en van 14.00 tot 15.30u.) Uitzonderingen zijn mogelijk ad hoc mits 

afspraak met de leidinggevende.  

Tijdens de servicetijden (van 8.30 tot 12.30u en van 13.15u tot 17.00u en vrijdag tot 16.00u) zijn we op 

teamniveau bereikbaar. 

 

Beschikbaarheid: Er wordt van elk personeelslid verwacht beschikbaar te zijn tijdens haar/zijn werktijd. 

Dit houdt in dat een personeelslid binnen die tijdspanne aan het werk is. Een personeelslid dat aan het 

werk is, dient telefonisch, per mail, via Teams, bereikbaar te zijn tenzij de Outlook agenda een werk 

gerelateerde activiteit vermeldt die zijn beschikbaarheid via één of meerdere kanalen verhindert (v.b. 

vergadering, opleiding, …). 

Stamtijd VUTG  De stamtijden lopen ’s morgens van 9.00u tot 12.00u en ’s namiddags van 14.00u tot 

15.30u. Tijdens de stamtijden zijn de medewerkers verplicht aan het werk. Er is een verplichte minimale 

rusttijd voorzien van 30 minuten tijdens de middag glijtijd. De minimale rusttijd geldt niet als arbeidstijd. 

Servicetijd: De servicetijd is de tijdsduur waarbinnen de teams moeten bereikbaar zijn.  De servicetijd 

loopt van 8.30u tot 12.30u en van 13.15u tot 17.00u (op vrijdag tot 16.00u). Het afdelingshoofd dient er 

zorg voor te dragen dat binnen deze servicetijd de afdeling operationeel is. De wijze waarop de 

dienstverlening tijdens de servicetijden wordt georganiseerd nemen de teams en afdelingen op in een 

afsprakenkader. 

 



Bijlage 2:  overzicht werkroosters deeltijdse personeelsleden

 (niet-beperkende lijst, bestaande roosters op 1/06/2019)

Rooster aanwezigheid Percentage afwezig

ma/di/do/vr 7u15 - wo 5u12 10,00

ma/di/wo/do 7u36 // ma/di/wo/do/vr 7u36 10,00

ma/di/wo/do/vr 7u36 // di/wo/do/vr 7u36 10,00

ma/di/wo/do/vr 7u36 // ma/di/do/vr 7u36 10,00

ma/di/wo/do/vr 7u36 // ma/di/wo/do 7u36 10,00

ma+di 7u36 wo 3u48 do+vr 7u36 10,00

 ma/wo/do/vr 7u36 20,00

 ma/wo/do/vr 7u36 // ma/di/wo/do 7u36 20,00

di wo do vr 7u36 // ma di do vr 7u36 // ma di wo do 7u36 20,00

di/wo/do/vr 7u36 20,00

ma/di/do 7u36 - wo/vr 3u48 20,00

ma/di/do/vr 7u36 20,00

ma/di/do/vr 7u36 // ma/di/wo/do 7u36 20,00

ma/di/do/vr 7u36 // ma/di/wo/do 7u36 20,00

ma/di/do/vr 7u36 // ma/di/wo/do 7u36 20,00

ma/di/wo/do 7u36 20,00

ma/di/wo/do 7u36 // di/wo/do/vr 7u36 20,00

ma/di/wo/do 7u36 // ma/di/do/vr 7u36 20,00

ma/di/wo/vr 7u36 20,00

ma/di/do/vr 7u36 // ma/di/do 7u36 30,00

di/do/vr 7u36 40,00

ma/di/wo 7u36 40,00

di/do 7u36 // di/do/vr 7u36 50,00

di/do 7u36 // di/wo/do 7u36 50,00

di/do/vr 7u36 // do/vr 7u36 50,00

di/wo 7u36 // di/wo/do 7u36 50,00

di/wo 7u36 // di/wo/do 7u36 50,00

do/vr 7u36 // ma/di/wo 7u36 50,00

do/vr 7u36 // ma/do/vr 7u36 50,00

ma/di 7u36 - do 3u48 50,00

ma/di 7u36 // ma/di/do 7u36 50,00

ma/di/do 7u36 // di/do 7u36 50,00

ma/di/do 7u36 // ma/do 7u36 50,00

ma/di/wo 7u36 // do/vr 7u36 50,00

ma/di/wo 7u36// ma/di 7u36 50,00

ma/di/wo/do/vr 3u48 50,00

ma/do/vr 7u36 // ma/do 7u36 50,00

ma/wo 7u36 // ma/wo/vr 7u36 50,00

wo/do/vr 7u36 // wo/do 7u36 50,00

Bijlage 3:  specifieke werktijdregelingen  (1/06/2019)

Er worden momenteel bij VUTG geen specifieke werktijdregelingen opgelegd
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Inleiding  
 

Opslaan, delen en verwerken van informatie door middel van technologie is niet meer weg te denken 

uit onze dagelijkse praktijk. Zaken als Facebook, Twitter, LinkedIn en andere toepassingen maken 

voor velen deel uit van de dagelijkse routine en amusement.  

 

Informatietechnologie wordt binnen VUTG echter gebruikt voor professionele doeleinden. De 

spelregels die belangrijk zijn, zijn duidelijk anders dan hetgeen misschien gewoon is wanneer je 

laptops, smartphones, tablets, enz. privé gebruikt, ook al zijn de toestellen en de toepassingen op 

het eerste gezicht erg gelijkend.  We proberen binnen VUTG het gebruiksgemak van 

privétoepassingen en de vereisten die eigen zijn aan professionele toepassingen zo veel als mogelijk 

naar elkaar toe te laten groeien. Maar helemaal hetzelfde zal het nooit zijn.  

 

We stellen aan onze personeelsleden ICT-middelen ter beschikking die bestaan uit toestellen 

(‘hardware’ zoals laptops, computers, gsm’s, smartphones, enz.) en software (e-mail, Office 365, 

Skype for Business, CGPA, Internet Explorer, Microsoft Edge, enz.). Deze middelen dienen om 

informatie te verwerken, te delen en te verspreiden om een kwalitatieve dienstverlening en de 

onderlinge samenwerking te ondersteunen.  

 

Omdat zowel de toestellen, de software als de informatie ter beschikking gesteld worden door VUTG, 

gebeuren alle acties die uitgevoerd worden met dit materiaal automatisch ook in naam van VUTG. 

Daarom willen we met dit document duidelijke richtlijnen geven aan de personeelsleden om een 

vlotte, veilige en doeltreffende werking van de informatie- en communicatietechnologie te realiseren. 

De bedoeling is dat iedereen weet wat toegestaan is en wat niet, op welke manier gegevens 

beveiligd moeten worden, enz.  

 

Het gebruik van de ICT-middelen houdt dus in dat je de richtlijnen die hieronder uitgelegd worden 

ook respecteert. Er kan aan jou verantwoording gevraagd worden over de manier waarop je de 

middelen hebt gebruikt en over de naleving van deze richtlijnen.  
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2 Geheimhouding van vertrouwelijke informatie binnen 
informaticagebruik 

 

Om op een vlotte en efficiënte manier te kunnen samenwerken met collega’s en partners van VUTG 

is het belangrijk op een veilige manier informatie op te slaan en te delen. VUTG biedt hiervoor 

volgende mogelijkheden aan: 

• in de eerste plaats kan je informatie opslaan op de hiervoor voorziene platformen en 

dossieropvolgingssystemen zoals CGPA, Teamsites enz.  

• eveneens kan je informatie bewaren en delen via gedeelde folders en het 

samenwerkingsplatform O365; dit samenwerkingsplatform is ook geschikt om informatie te 

delen met derden buiten VUTG  

• indien de informatie niet via voorgaande middelen kan gedeeld en toegankelijk worden 

gemaakt, kan je informatie delen via e-mail, Skype for Business, telefonie en sociale media.  

• VUTG laat niet toe dat je andere cloudplatformen (zoals Dropbox,…) gebruikt om 

vertrouwelijke informatie te delen. 

 

Niet alle mogelijkheden zijn geschikt voor alle vormen van informatie.  

Omdat er meer mogelijkheden zijn, is het meer dan vroeger essentieel om altijd af te wegen of de 

opgeslagen en gedeelde informatie een vertrouwelijk karakter heeft. Een omschrijving van wat 

vertrouwelijke informatie is, staat hieronder.  

Indien de informatie een vertrouwelijk karakter heeft of indien het persoonsgegevens betreft, zijn er 

bijzondere richtlijnen te volgen. Bij twijfel of informatie een vertrouwelijk karakter heeft en/of 

persoonsgebonden is, kan je steeds terecht bij jouw leidinggevende.  

 

2.1 Wat is vertrouwelijke informatie?  
Informatie is vertrouwelijk indien de belangen van de betrokkenen kunnen worden geschaad bij de 

openbaarmaking ervan.  

Een belangrijke categorie vertrouwelijke informatie heeft betrekking op de persoonsgegevens die 

verwerkt worden in het kader van de dienstverlening van VUTG. Persoonsgegevens genieten van een 

bijzondere bescherming voorzien in de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens moet je altijd 

beschouwen als vertrouwelijke informatie die niet kan openbaar gemaakt worden en die op een 

zorgvuldige en veilige wijze bewaard en doorgestuurd moet worden.  

 

Openbaarheid van bestuur en spreekrecht versus vertrouwelijke informatie  
VUTG beschikt over een veelheid van informatie. Alhoewel grote delen van deze informatie ter 

beschikking wordt gesteld van de burger in het kader van de openbaarheid van bestuur, is een deel 

van de informatie toch vertrouwelijk omdat de belangen van de betrokkenen worden geschaad bij 

openbaarmaking van de informatie:  

• belangen van natuurlijke personen, bv. gegevens die onder het medische geheim vallen, 

tuchtdossiers, dossiers met persoonsinformatie  

• belangen van de Vlaamse overheid, bv. het geheim van beraadslagingen van instanties die 

politieke beslissingen nemen, informatie over een interne audit  

• belangen binnen gerechtelijke procedures, bv. informatie met betrekking tot gerechtelijke 

procedures of strafrechtelijke feiten waarbij de Vlaamse overheid betrokken partij is  

• zaken van maatschappelijk belang, bv. informatie die invloed kan hebben op de openbare 

orde en veiligheid of informatie die een economisch, financieel of commercieel belang kan 

schaden.  
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2.2 Algemene richtlijnen bij het samenwerken rond vertrouwelijke informatie of 
persoonsgegevens  

In een aantal gevallen werken we binnen VUTG samen rond vertrouwelijke informatie. Nog veel 

frequenter werken we samen rond persoonsgebonden informatie en gebruiken we hiervoor ICT-

middelen. De algemene stelregel is dat je hierbij de nodige zorgvuldigheid aan de dag moet leggen. 

Onderstaande algemene richtlijnen behandelen alleen de voorwaarden voor het gebruik van 

informaticamiddelen. Voor vragen omtrent beroepsgeheim enz. verwijzen we naar de bestaande 

teksten en afspraken.  

Algemeen is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de beheerders van de ICT-

opslagmogelijkheden en jezelf:  

• De beheerders garanderen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de systemen door het 

gebruik van firewalls, een wachtwoordenbeleid, of de nodige vormen van toegangsbeheer 

(wie kan aan welke informatie?).  

• Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en meest veilige opslag van jouw bestanden met 

persoonsgegevens en de geheimhouding van de paswoorden die je gebruikt. Dat wil zeggen:  

o dat je bestanden met persoonsgegevens opslaat in het door VUTG voorziene 

klassement, folder of dossieropvolgingssysteem (zoals bv. CGPA, enz.). Zo kan je 

informatie delen met collega’s die ook toegang hebben tot die informatie en kan er 

geen informatie verloren gaan omdat van alle kritieke informatie een back-up 

gemaakt wordt.  

o dat je jouw computer vergrendelt met je wachtwoord als je jouw computer 

onbeheerd achter laat.  

 

Om te weten waar je welke gegevens veilig kan bewaren en hoe je ze veilig kan delen, kan je 

onderstaande richtlijnen gebruiken.  

a) Situatie 1: Er is een systeem beschikbaar dat specifiek in gebruik is voor de opslag en het 

delen van de gegevens. Het gaat hier om systemen die we in gebruik hebben zoals CGPA, 

Holmes, Famicontrol enz. De opslag en het delen van gegevens binnen deze systemen is 

veilig. Zowel de toegang tot het systeem als het delen van de gegevens zijn beveiligd 

volgens de afspraken die gemaakt zijn en alleen personen die bevoegd zijn, hebben toegang 

tot die systemen. Wanneer er specifieke richtlijnen bestaan voor beveiliging en toegang, zijn 

die door ICT ingebouwd.  

b) Situatie 2: We gebruiken het beveiligde Microsoft Cloud-samenwerkingsplatform O365 dat 

voor VUTG is opgezet. In tegenstelling tot bij de toepassingen in situatie 1, worden het 

platform en onze gegevens in O365 bewaard en beheerd door een Amerikaanse leverancier 

(in dit geval Microsoft) die contractueel niet gebonden is aan de Belgische privacywetgeving. 

De voordelen zijn dat toegang gemakkelijker te geven is aan derden waar we mee samen 

werken (bv. teamsites), dat ook niet-VUTG-toestellen (eigen tablets of smartphones, pc 

thuis) gemakkelijk aan deze informatie kunnen en dat de werking vrijwel altijd gegarandeerd 

is (ook wanneer onze eigen systemen tijdelijk uitvallen). We kunnen er bovendien, door de 

opzet, van uitgaan dat ook vertrouwelijke gegevens even veilig zijn binnen deze toepassing 

als op onze eigen systemen. Nadeel is wel dat we moeten vermijden om persoonsgebonden 

informatie over dit systeem te delen. Specifieke richtlijnen worden in de rest van de tekst 

verstrekt.  

c) Situatie 3: We gebruiken een andere toepassing die niet door VUTG beheerd wordt of die 

niet voor VUTG opgezet is. Het gaat hier in de meeste gevallen om sociale media (Twitter, 

Facebook, Yammer, LinkedIn en dergelijke) of opslagmogelijkheden op het internet (Google 

Docs, Google Drive, Dropbox, Evernote, enz.). Voor deze toepassingen, hoe interessant ze 

ook mogen zijn, hebben we geen overeenkomsten met de leveranciers en zijn we dus 
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volledig gebonden aan de voorwaarden die zij opleggen voor het gebruik van hun dienst. 

Vanuit ICT worden deze toepassingen niet ondersteund. Deze toepassingen mogen we dus 

zeker niet gebruiken als middel om kritieke, persoonsgebonden of vertrouwelijke informatie 

te delen of in op te slaan. We kunnen volgende overwegingen gebruiken om na te kijken of 

deze toepassingen voor ons een voordeel bieden:  

• Weeg af of het een voordeel heeft om data op te slaan op één van deze publieke 

niet-beveiligde Cloud-platformen. Een applicatie aangeboden door VUTG biedt steeds 

de voorkeur.  

• Sla enkel niet-vertrouwelijke en voor de organisatie niet-kritieke data op in een 

publieke niet-beveiligde Cloud-toepassing, gelet op de beperkte zekerheid rond de 

beveiliging. Indien nodig worden deze data versleuteld. Sla hier zeker nooit 

persoonsgegevens op.  

• Zorg ervoor dat je het overzicht behoudt over welke informatie waar staat.  

• Vertrouw niet op een publiek niet-beveiligd Cloud-platform voor de beschikbaarheid 

van data. Deze platformen komen en gaan, passen hun voorwaarden, financiering of 

kostprijs aan en zijn meestal niet aansprakelijk als de dienst een paar uur of enkele 

dagen niet beschikbaar is.  

 

Tenslotte vragen we nog specifieke aandacht voor het gebruik van externe harde schijven, USB-

sticks, enz. om gegevens te transporteren. Indien het over vertrouwelijke gegevens gaat, is het erg 

belangrijk om dit te beperken tot situaties waarin het echt niet anders kan voor de uitvoering van 

het werk. In dat geval moet je uiterst zorgvuldig zijn en diefstal of verlies vermijden. Indien het 

mogelijk is, versleutel je de gegevens.  
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3 E-mailgebruik  
 

E-mail is een communicatiemiddel dat VUTG als werkgever aanbiedt aan zijn personeelsleden. Om te 

vermijden dat e-mail verkeerd en/of storend gebruikt wordt, geven we hierna een aantal richtlijnen 

die kunnen garanderen dat e-mail een goed hulpmiddel is en blijft voor ons werk.  

 

3.1 Waarvoor e-mail gebruiken?  
E-mail biedt de mogelijkheid om vlotter professionele informatie uit te wisselen met mensen binnen 

en buiten ons agentschap.  

 

3.2 Richtlijnen  

Naam  
Ieder personeelslid binnen VUTG heeft een persoonlijk e-mailadres.  

 

Wachtwoord  
Elke mailbox is beveiligd met een wachtwoord, dat voldoet aan de veiligheidsvereisten conform de 

op dat ogenblik gegeven instructies.  

Je bent er altijd toe gehouden om jouw wachtwoord vertrouwelijk te houden. Geef wachtwoorden 

nooit door!  

 

Wat kan en wat kan niet?  
E-mailen met de middelen die VUTG als werkgever aan de personeelsleden ter beschikking heeft 

gesteld, is in principe alleen toegestaan voor de uitvoering van de opgelegde taken. Je moet je 

tijdens de diensturen volledig aan je job wijden.  

Je kan ons e-mailsysteem wel gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke e-

mailberichten, zowel intern als extern, mits dit jouw dagelijkse werkzaamheden niet verstoort.  

 

Opsomming van de huisregels  
• Pas dezelfde basisprincipes toe voor e-mailberichten als bij gewone briefwisseling of bij een 

telefoongesprek: communiceer correct en vermeld de nodige contactgegevens.  

• Gebruik geen e-mail voor vertrouwelijke informatie. Een kleine fout kan ervoor zorgen dat 

het bericht ongewenst bij de verkeerde personen terecht komt. 

• Gebruik geen e-mail voor het verspreiden en versturen van persoonsgegevens. 

• Hou het kort en wees duidelijk in jouw vraag of conclusie.  

• Maak gebruik van vakantieboodschappen. Geef daarin aan vanaf wanneer e-mails niet meer 

en weer wel worden gelezen en bij wie de correspondent in de tussentijd terecht kan en 

vermeld de contactgegevens van die persoon of eventueel het e-mailadres van een gedeelde 

mailbox.  

• Hou je aan de wetgeving. Verstuur geen berichten met de volgende inhoud:  

o berichten die obsceen of beledigend zijn  

o berichten die in strijd zijn met de openbare orde  

o berichten die in strijd zijn met de goede zeden  

o berichten die het privéleven van iemand aantasten  

o berichten met discriminerende of xenofobische inslag of die daartoe aanzetten.  

• Respecteer de wet op het auteursrecht (1994). Dat betekent onder meer dat je alleen 

teksten of afbeeldingen van derden mag verspreiden en gebruiken met de toestemming van 

de oorspronkelijke auteur.  

• Verzend geen berichten met commercieel, politiek en/of religieus karakter.  
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• Verstuur geen kettingmails.  

• Verstuur geen virussen of valse virusmeldingen. Krijg je er toch één binnen via e-mail, breng 

dan onmiddellijk de ICT-Helpdesk op de hoogte.  

• Verstuur geen berichten die bedoeld zijn om mensen te pesten. Pas op met sarcasme en 

cynisme. Een bericht in geschreven vorm kan door de lezer verkeerd geïnterpreteerd 

worden.  

• Gebruik e-mail nooit voor discussies, meningsverschillen of emotioneel geladen 

boodschappen. Gebruik de telefoon voor dringende of complexe vragen.  

• Zorg ervoor dat het gebruik van e-mail de infrastructuur niet overbelast: vermijd het 

doorsturen van grote bijlagen. Het gebruik van linken of het delen van documenten zorgt er 

voor dat de belasting van de infrastructuur beperkt blijft en dat je altijd beschikt over de 

meest recente versie van een document.  

 

Automatisch doorsturen naar externe adressen  
Het automatisch doorsturen van e-mails vanuit een VUTG-mailbox naar een extern e-mailadres (bv. 

Hotmail, Gmail, Telenet, … ) is niet toegestaan. De veiligheid van de berichten kan bij die aanbieders 

immers niet gegarandeerd worden.  

 

Het gebruik van gedeelde e-mailadressen  
Het is belangrijk goed te overwegen of het zinvol is om een gedeeld e-mailadres te creëren. In elk 

geval is het belangrijk om afspraken te maken voor het openen en tijdig beantwoorden van de 

vragen.  

E-mails vanuit een gedeelde mailbox worden nooit anoniem verstuurd en geven altijd ook een 

telefoonnummer op van contactpersoon of van een team- of afdelingssecretariaat.  

Het inschrijven op nieuwsbrieven vanuit een gedeelde mailbox (bv. servicedesk@VUTG.be, 

GPA@fons.be) is niet toegestaan. Het gevolg hiervan is dat de mailboxen overspoeld kunnen worden 

met algemene berichten terwijl ze bedoeld zijn om berichten van de interne of externe klanten te 

ontvangen.  

 

Phishing mails, ransomware en virussen  
Als je de herkomst van een e-mail niet vertrouwt of als je vermoedt dat er een risico bestaat, open 

dan de e-mail en de bijlagen niet, maar stuur dit door naar het centrale meldpunt 

“servicedesk@vutg.be”  

 

Kettingmail  
Het is verboden een kettingmail te verspreiden, in welke vorm ook.  

Daarbij zijn ook petities en oproepen die zich situeren in de privésfeer (bv. ‘Wie wil een poesje’, …) 

verboden.  

 

Elektronische tijdschriften  

Abonnementen op per e-mail verzonden elektronische tijdschriften (e-magazines) kunnen alleen als 

ze professioneel relevant zijn.  

 

Mailboxonderhoud  

Verwijder de overtollige e-mails.  

Ontkoppel de bijlagen van je e-mails en bewaar ze in folders op het netwerk of in SharePoint-

bibliotheken.  

Ruim de ‘Verzonden mail’ regelmatig op.  
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Bestemmelingen  
Wees zuinig met het gebruik van cc en bcc. Stuur berichten uitsluitend naar personen die echt op de 

hoogte moeten zijn of die expliciet om een kopie van het bericht gevraagd hebben.  

Vermijd het gebruik van ‘Allen beantwoorden’. Vaak is het niet relevant dat alle geadresseerden bij 

de zaak worden betrokken. Stuur je antwoord of bedenkingen in dat geval alleen naar de 

oorspronkelijke afzender.  

Maak alleen gebruik van de mailboxfunctie ‘Prioriteit hoog’ voor dringende berichten. De lezer van je 

e-mail weet dan dat die dringend behandeld moet worden.  

 

 

3.3 Gebruik van e-mail en vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens  
E-mail leent zich niet voor het verspreiden of versturen van vertrouwelijke informatie zoals onder 

meer persoonsgegevens. Door het verzenden van informatie via e-mail verlies je immers de controle 

op de verzonden informatie. De volgende richtlijnen dienen in de mate van het mogelijke toegepast 

te worden. 

 

Intern gebruik van e-mail tussen collega’s van VUTG  
• Algemene regel is te verwijzen naar de interne systemen waar de informatie is opgeslagen 

en hiernaar snelkoppelingen te voorzien.  

• Informatie kan ook gedeeld worden door gebruik van initialen of het nummer van een 

dossier, waardoor de informatie anoniem wordt gemaakt.  

• Indien het noodzakelijk is om deze informatie toch via e-mail te versturen, dan verwachten 

we dat je als ontvanger de informatie meteen opslaat in het systeem dat daarvoor voorzien 

is en dat je die uit de e-mail verwijdert. Als verzender mag je dan ook niet vergeten om de 

informatie te wissen uit jouw map met ‘verzonden’ e-mails.  

 

Externe communicatie vertrekkende vanuit VUTG  
• Gebruik met partners van VUTG, zoveel mogelijk de beveiligde communicatiekanalen zoals 

e-Health, VONET, …  

Zeer privacygevoelige informatie (bv. GP dossiers naar andere UA’s of buitenlandse 

overheidsinstanties) verstuur je best telefonisch, per fax of op papier of via een versleutelde 

e-mail of via een met paswoord beveiligd document. Het paswoord kan je dan via een ander 

kanaal doorgeven aan jouw correspondent. 

• Soms zal er met een partner een ‘vertrouwd e-mailadres’ opgezet zijn. In dat geval is het 

mailverkeer beveiligd en is dat gelijkwaardig aan het intern gebruik van e-mail. 

 

Externe communicatie ontvangen door VUTG  
• Vraag jouw partners om zoveel mogelijk te communiceren via de beveiligde 

communicatiekanalen (zie hierboven bij externe communicatie vertrekkende vanuit VUTG).  

• Verwerk alle documenten en informatie die je via e-mail van derden ontvangt onmiddellijk in 

de beschikbare interne systemen en verwijder de e-mail uit de mailbox VUTG.  

 

3.4 Beschermingsmaatregelen en controles  
Het team ICT behoudt zich het recht voor om netwerk- en computersystemen van VUTG te 

beschermen tegen bedreigingen.  

Dit kan onder de vorm van ingrepen bij acute bedreigingen en het instellen van permanente 

beschermingsmaatregelen, o.a. bescherming tegen spam, virussen en overbelasting van het netwerk 

via volumebeperking van de bijlagen.  
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Om eventueel ongeoorloofd gebruik van deze communicatiemiddelen door de personeelsleden tegen 

te gaan, kan de werkgever controles laten uitvoeren. Zie hiervoor hoofdstuk 10 ‘ Hoe worden 

controles uitgevoerd tegen ongeoorloofd gebruik?’.  

 

Maatregelen bij definitief vertrek uit VUTG 
Mailboxen van personeelsleden die VUTG definitief verlaten, worden vernietigd. De mailbox kan nog 

15 dagen op vraag toegankelijk gemaakt worden voor het personeelslid.  
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4 Gebruik van  Microsoft Teams 
 

 Microsoft Teams maakt het mogelijk om met collega’s te vergaderen, te chatten en efficiënt samen 

te werken vanuit fysiek verschillende plaatsen.  

Zoals een gewone vergadering of een telefonisch gesprek is Skype for Business een middel om 

informatie te delen.  

Het is mogelijk om een Microsoft Teams-vergadering op te nemen zodat de uitgewisselde informatie 

(audio en video) bewaard wordt. Het is in dat geval noodzakelijk de gesprekspartners hiervan op de 

hoogte te brengen 
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5 . Internetgebruik vanuit VUTG-omgeving  
 

Als personeelslid van VUTG heb je toegang tot het internet vanuit de VUTG-omgeving. Dat biedt de 

mogelijkheid om informatie voor het werk op te zoeken. VUTG verwacht van zijn personeelsleden de 

discipline en de verantwoordelijkheid om het internet correct en efficiënt als werkinstrument te 

gebruiken.  

 

5.1 Wat kan en wat kan niet?  
Internet vanuit de VUTG-omgeving mag nooit zodanig gebruikt worden dat het in strijd is met 

wetgeving of dat de naam of de reputatie van VUTG of van derden geschaad zou kunnen worden.  

Voorbeelden van niet-toegestaan internetverkeer zijn:  

• bezoeken van sites die zich tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtstaat 

keren, zoals sites die verband houden met racisme, terrorisme, discriminatie  

• het bezoeken van sites of het downloaden van gegevens die anderen kunnen kwetsen of 

beledigen, zoals sites met seksistische onderwerpen, pornografisch materiaal, schokkende 

foto’s, …  

• het bezoeken van sites die een gevaar voor verslaving vormen zoals goksites en 

pornografische sites  

• het downloaden van illegale software.  

 

Het gebruik van sociale media is toegestaan, want het biedt je de mogelijkheid om kennis te delen 

en in contact te komen met medewerkers, experts in jouw vakgebied of de gezinnen en partners.  

Let wel op dat je bij het gebruik van de sociale media als ambtenaar verantwoordelijk en loyaal bent 

en duidelijk maakt of je in eigen naam spreekt dan wel in naam van VUTG. In contacten via de 

sociale media mag je nooit vertrouwelijke informatie delen (zoals bv. persoonsgegevens of medische 

informatie).  

Binnen het VUTG werd een socialemediabeleid uitgewerkt. Dit is te vinden via het Intranet 

https://vutg.sharepoint.com/sites/FLOOR/SitePages/Socialemediabeleid.aspx 

 

 

5.2 Controles  
Het team ICT behoudt zich het recht voor om netwerk- en computersystemen van VUTG te 

beschermen tegen bedreigingen. Dit kan onder de vorm van ingrepen bij acute bedreigingen en het 

instellen van permanente beschermingsmaatregelen, o.a. bescherming tegen spam, virussen en 

overbelasting van het netwerk via volumebeperking van de bijlagen.  

Om eventueel ongeoorloofd gebruik van deze communicatiemiddelen door de personeelsleden tegen 

te gaan, kan de werkgever controles laten uitvoeren. Zie hiervoor hoofdstuk 10 ‘Hoe worden 

controles uitgevoerd tegen ongeoorloofd gebruik’.  

 

Sancties bij misbruik  
Indien ongeoorloofd gebruik wordt vastgesteld, kan overgegaan worden tot een disciplinaire 

maatregel, zoals die bepaald is in het arbeidsreglement en het personeelsstatuut.  

  

https://vutg.sharepoint.com/sites/FLOOR/SitePages/Socialemediabeleid.aspx
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6 Intranetgebruik  
 

Het intranet van VUTG is een centraal informatieplatform binnen onze organisatie.  

De inhoud van de informatieblokken op intranet wordt beheerd door de informatieverantwoordelijke 

van de betreffende afdeling. 

 

Richtlijnen voor het gebruik van het prikbord  
Wanneer een prikbord zou geactiveerd worden op het intranet gelden een paar regels. Hou je je niet 

aan deze regels, dan wordt je bericht onmiddellijk verwijderd.  

Wat mag niet op het prikbord?  

• Berichten die kwetsend, onwaar, seksueel getint, racistisch zijn of die de privacy schenden.  

• Commerciële reclame. Regelmatig terugkerende aanbiedingen voor dezelfde producten 

worden als commerciële reclame beschouwd.  

• Pornografisch materiaal of links ernaartoe.  

• Links naar illegale zaken (bv. muziek downloaden).  

• Het verkopen van wapens.  

• Het verkopen van dieren.  

 

De controle op de inhoud van de berichten op het prikbord gebeurt door het Team Communicatie.  
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7 Diefstal, verlies en beschadiging van hardware  
 

VUTG heeft een verzekering afgesloten voor zijn informatica-infrastructuur. Deze komt tussen in vele 

gevallen van diefstal, verlies en beschadigingen. Hiervoor is het echter nodig dat je de onderstaande 

richtlijnen nauwgezet opvolgt.  

Dit geldt uiteraard alleen wanneer het gaat over materiaal van VUTG. Indien je jouw eigen 

smartphone of tablet of ander toestel verliest of beschadigt of indien deze gestolen worden, dan valt 

dit nooit onder de verzekering van VUTG ook al zou je deze toestellen ook gebruiken voor jouw 

werk.  

 

7.1 Richtlijnen bij diefstal en verlies  

Algemeen  
• Neem zo snel mogelijk contact op met de ICT-Servicedesk.  

• Doe, binnen 24 uur na de vaststelling van de diefstal of het verlies, aangifte bij de politie en 

laat een pv opmaken. Een kopie van dit pv stuur je op naar de ICT-servicedesk.  

 

Specifiek  
• Extra actie bij diefstal of verlies van toestellen (VUTG-eigendom of eigen toestel) met VUTG-

simkaart:  

Blokkeer je simkaart:  

o Tijdens de werkdagen van 8 tot 17 uur: Neem zo snel mogelijk contact op met de 

ICT-Servicedesk. Zij begeleiden je verder en zullen contact opnemen met Proximus 

om je simkaart te blokkeren.  

o Buiten de diensturen: Neem zelf contact op met de provider op het nummer 078 05 

60 00. Je moet wel je klantnummer doorgeven zodat de provider de blokkering kan 

uitvoeren. Het klantnummer vind je op de gsm-factuur.  

o De ICT-servicedesk zal vanop afstand het verloren of gestolen toestel volledig 

leegmaken zodat het risico op uitlekken van gegevens van VUTG tot een minimum 

wordt herleid. 

 

• Extra actie bij diefstal of verlies van een eigen smartphone met toegang tot het VUTG 

netwerk:  

o Meld dit altijd onmiddellijk aan de ICT-Servicedesk.  

o De ICT-Servicedesk zal ervoor zorgen dat de VUTG-inhoud van jouw privétoestel van 

op afstand wordt gewist.  

 

• Specifieke richtlijnen voor gebruikers van mobiel materiaal:  

Het mobiel materiaal wordt geacht steeds onder toezicht te staan van de persoon aan wie 

deze is toegekend. Indien het mobiel materiaal niet onder toezicht staat, kan het 

personeelslid in de volgende gevallen niet aansprakelijk gesteld worden:   

• In de auto als deze afgesloten is (ook ruiten, dakraam) en als het mobiel materiaal 

onzichtbaar in draagtas zit (bij voorkeur in de koffer van de wagen). Een 

uitzondering hierop is wanneer het mobiel materiaal zich bevindt tussen 22u en 5u ’s 

nachts in een onbewaakt motorrijtuig op de openbare weg, op een openbaar terrein 

of in een gemeenschappelijke parking (met uitzondering van deze van de 

verzekeringsnemer). 

• Op een controle ter plaatse: als het mobiel materiaal mee naar binnen genomen 

wordt of onzichtbaar achtergelaten wordt in een afgesloten auto.  

• Thuis: als het mobiel materiaal zich in een afgesloten kast bevindt.  
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• Op de provinciale bureau’s: als het mobiel materiaal zich in een afgesloten lokaal, 

kast, bureau bevindt of met een computerslot vastgemaakt werd. 

• Op de hoofdzetel Trierstraat 9 te Brussel: als het mobiel materiaal zich in een 

afgesloten lokaal, kast, bureau bevindt of met een computerslot vastgemaakt werd. 

 

 

7.2 Richtlijnen bij beschadiging  
Alle personeelsleden die materiaal van VUTG ter beschikking krijgen, verbinden er zich toe om dit te 

onderhouden zoals een zorgzaam personeelslid en elke schade, defect of storing onmiddellijk aan de 

ICT-Servicedesk te melden.  

In geval van onopzettelijke, niet-frequente beschadiging kan de gebruiker niet aansprakelijk gesteld 

worden. VUTG staat in voor de herstelling en de kosten.  

Bij het frequent voorkomen van beschadiging (d.i. meer dan tweemaal per kalenderjaar) zal het 

team ICT ieder geval grondig onderzoeken. Indien er duidelijk sprake is van nalatigheid kan een 

vergoeding in verhouding met de kosten aan het personeelslid gevraagd worden.  

VUTG is verzekerd voor schade, dus is het belangrijk om ook hier stipt de richtlijnen op te volgen.  

Je moet volgende acties ondernemen:  

• Geef in elk geval de verplichte informatie door: jouw persoonlijk adres, het tijdstip van de 

beschadiging.  

• Meld elke schade of defect onmiddellijk aan de ICT-Servicedesk.  
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8 Computer- en smartphonegebruik  
 

Als personeelslid van VUTG krijg je, ter ondersteuning van jouw taken, bepaalde ICT-middelen ter 

beschikking. We verwachten dat je deze uitrusting zorgzaam beheert en er zo veel als mogelijk voor 

zorgt dat de uitrusting in goede staat blijft. Privégebruik is onderworpen aan bepaalde regels en 

afspraken en kan in elk geval nooit voor gaan op professioneel gebruik:  

• Met een laptop of desktop van VUTG kan je volledige toegang krijgen tot alle gegevens en 

systemen van VUTG.  

• Met een privétoestel (tablet, smartphone zonder VUTG simkaart , pc, …) kan je enkel 

toegang krijgen tot de O365-omgeving via de browser. Om toegang te krijgen tot O365 

toepassingen door middel van apps (waardoor gegevens lokaal bewaard worden op jouw 

toestel, bv. e-mail op een privé-smartphone) moet de ICT-Servicedesk gecontacteerd 

worden. Hiervoor zijn specifieke richtlijnen van toepassing. 

 

8.1 Richtlijnen  

Je gegevens beveiligen  
Van alle gegevens binnen VUTG die op de door ICT gecreëerde folders staan en van de databanken 

worden back-ups gemaakt. Dat geldt ook voor de informatie die is opgeslagen op de 

dossieropvolgingssystemen zoals CGPA, Holmes, Famicontrol, …  

We herhalen nog eens dat je uiteraard nooit jouw paswoord doorgeeft en dat je je toestel 

vergrendelt als je het onbewaakt achter laat.  

Bestanden opgeslagen op de eigen schijf van desktop of notebook en buiten de door het team ICT 

gecreëerde folders kunnen niet teruggezet worden (zoals bv. de ‘Favorieten’ bij Internet Explorer of 

documenten die je alleen bewaart op de harde schijf van jouw toestel). Indien je toestel gestolen 

wordt of defect is, kan je deze gegevens dus niet recupereren.  

 

Installatie van eigen software op toestellen van VUTG  
Op de notebooks van VUTG is het niet toegestaan om licenties van software, die niet door VUTG ter 

beschikking gesteld zijn, te installeren. Bij het vervangen van het toestel worden dergelijke 

persoonlijke instellingen ook niet teruggeplaatst of toegevoegd.  

 

Voor smartphones die over een simkaart met VAA-regeling beschikken, is het downloaden van apps 

in de Apple-store of de Google Play-store voor privé-gebruik toegestaan. 

 

Beperking van de grootte van de persoonlijke folder  
Alle personeelsleden beschikken over een persoonlijke folder op het VUTG-netwerk. Deze 

persoonlijke folder is tegen verlies en ongeoorloofde toegang door derden beveiligd. De grootte van 

deze persoonlijke folder is beperkt en is voorbestemd om enkel vertrouwelijke informatie in te 

bewaren.  

Elk personeelslid beschikt ook over een persoonlijke opslagmogelijkheid binnen het O365 platform 

(Onedrive). De toegang tot deze opslag is veilig en persoonlijk, maar vertrouwelijke of 

persoonsgebonden informatie hoort hier niet thuis.  

 

Toegang tot de teamsites en de netwerkfolders  
Ieder personeelslid van VUTG heeft toegang tot bepaalde netwerkfolders afhankelijk van zijn functie 

en na goedkeuring van het afdelingshoofd.  

De gedelegeerd bestuurder heeft toegang tot alle documenten die zich in netwerkfolders bevinden.  
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Er zijn ook teamsites opgezet, die beheerd worden door de eigenaren van deze sites. De 

verantwoordelijkheid voor het geven van toegang aan leden van de site, behoort volledig tot de site-

eigenaren.  

 

Belang van wachtwoorden  
Gebruikers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd met hun eigen 

gebruikersidentificatie/wachtwoord. Deel dus nooit een wachtwoord mee aan anderen en scherm het 

wachtwoord af van onrechtmatig gebruik. Wachtwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Log dus 

ook niet in met het account van jouw collega’s. Schrijf je wachtwoord nooit op.  

 

Belang van de virusscanner en raadgevingen met betrekking tot internetcriminaliteit  
Omdat er steeds weer nieuwe virussen opduiken en de virussen ook hoe langer hoe meer schade 

aanrichten, is het van belang dat de virusscanner op elke pc of notebook optimaal functioneert.  

Om dit te bereiken stopt de ICT-Servicedesk veel energie in de virusscanner. Als gebruiker draag je 

eveneens een verantwoordelijkheid. Zo moet je bij elke waarschuwing van de virusscanner 

onmiddellijk de ICT-Servicedesk op de hoogte brengen.  

Als je een e-mail ontvangt, zowel van bekenden als van onbekenden, moet je altijd waakzaam 

blijven bij het openen van om het even welke bijlage. Open dan ook nooit een bijlage als de afzender 

geen duidelijke uitleg geeft over wat er in de bijlage staat.  

Malware is de verzamelnaam voor alle ‘kwaadaardige software’ (‘Malicious Software’) zoals virussen, 

Trojaanse paarden, spyware, enz. De verspreiding van malware gebeurt nog vaak via e-mail, ofwel 

als bijlage ofwel als link naar iets wat je kan downloaden met de browser, zoals een ‘gratis’ 

programma. De bedreiging van internetcriminaliteit bestaat in vele vormen en neemt steeds toe. Het 

is belangrijk waakzaam te zijn tegen gerichte aanvallen zoals internetfraude of phishing, een vorm 

van oplichting waarbij men hengelt naar persoonlijke informatie zoals jouw creditcardnummer, 

wachtwoord en accountgegevens. Soms nemen criminelen ook persoonlijk contact op met de 

gebruiker, per e-mail of per telefoon, en proberen ze de gebruiker te overhalen om bepaalde 

handelingen uit te voeren (‘social engineering’).  

 

Vergrendelen van je toestel  
Wanneer je jouw werkplek verlaat en jouw toestel onbeheerd achterlaat, vergrendel dit dan zodat 

derden geen toegang hebben tot het netwerk met jouw paswoord.  

Wanneer iemand nu op je toestel wil werken, zal hij eerst zijn persoonlijke login en paswoord 

moeten ingeven. Daardoor krijgt hij de toegangsrechten waarop hij recht heeft. 

 

Opslaan op onveilige media  
Volgende media worden als onveilig beschouwd:  

• harde schijf van de eigen (privé) pc  

• verwijderbare media zoals:  

o USB-stick  

o CD-ROM  

o DVD  

o externe harde schijf 

Op deze media worden niet-publieke bedrijfsdocumenten best niet opgeslagen.  

 

Beveiliging tegen misbruik  
In elke gsm en smartphone zit een simkaart die door een code logisch beveiligd is.  
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Deze code heet de pincode en moet telkens als je jouw toestel aanzet, ingegeven worden. Het is dus 

raadzaam om, als je het toestel niet bij je draagt, het uit te schakelen. Dit niet alleen om de batterij 

te sparen, maar ook als beveiliging tegen misbruik door derden.  

Het is ook aan te raden om de pincode niet samen met het toestel (gsm of smartphone) of de 

simkaart te bewaren.  

Naast de pincode is er ook een pukcode om na een herhaaldelijk verkeerd ingegeven pincode het 

toestel te deblokkeren. Deze code kan je indien nodig bij de ICT-Servicedesk opvragen.  

Wanneer het over jouw eigen gsm of smartphone gaat, beschikt de ICT-Servicedesk uiteraard niet 

over deze gegevens.  

 

 

8.2 O365 op een privétoestel  
Met je privétoestel heb je alleen toegang tot de O365-omgeving. Met je privé- desktop of -laptop 

kan je enkel je VUTG-mail en O365-sites raadplegen in de webversie. 

 

Om met een privé-smartphone je VUTG-mail te raadplegen, moet de helpdesk je eerst registreren in 

de Exchange-omgeving van Microsoft. Hiervoor dien je een registratieformulier te ondertekenen, 

waarbij je ook je toestemming verleent om bij diefstal of verlies je toestel vanop afstand te wissen, 

om te vermijden dat er vertrouwelijke gegevens uitlekken. 

 

Bij de huidige O365-licenties kunnen de personeelsleden ook gratis Office installeren op hun privé-

toestel. De inhoud van deze licentie kan echter wijzigen en VUTG behoudt zich altijd het recht voor 

om de goedkoopste licenties aan te kopen in functie van zijn professionele behoeften.  

 

Het recht om VUTG-software te installeren is beperkt tot specifieke licentievormen die VUTG 

aanbiedt en is nooit absoluut.  

 

 

8.3 Beheer van smartphones die eigendom zijn van VUTG 
Alle smartphones die eigendom zijn van VUTG zullen via een Mobile Device Management systeem 

beheerd worden. 

Dit houdt in dat er software aanwezig is die toelaat om bepaalde restricties van de mogelijkheden 

van de toestellen door te voeren.  

•  Simkaarten met VAA-regeling hebben geen enkele restrictie; enkel het versturen van MMS 

is niet toegelaten. 

 

 

8.4 Inleveren van hardware  

8.4.1 Algemeen  

Wanneer verwacht wordt dat je het ICT-materiaal van VUTG inlevert, neemt de ICT-Servicedesk met 

jou contact op om dit af te spreken. Je kan uiteraard ook zelf contact opnemen met de ICT-

Servicedesk.  

 

8.4.2 Inleveren van de gsm of smartphone, afzonderlijke VUTG–simkaart of notebook  

In een aantal gevallen lever je deze toestellen in:  

• Je verandert van functie waardoor jouw recht op het toestel vervalt.  

• Je verlaat VUTG.  

• Je bent gedurende een langere periode afwezig door ziekte, loopbaanonderbreking, verlof, … 

tenzij dit anders beslist wordt door jouw afdelingshoofd.  
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Voor je notebook en gsm is dit 3 maand. De smartphone wordt na 6 maand ingeleverd als je 

een “enkel werkgerelateerd - abonnement“ hebt. 

 

De hardware moet je inleveren op jouw laatste werkdag, tenzij anders overeengekomen. De 

simkaart van de gsm/smartphone wordt op de datum van vertrek gedeactiveerd.  

De hardware bezorg je aan de ICT-Servicedesk. Iemand van de ICT-Servicedesk zal het 

teruggaveformulier ondertekenen en jou een kopie bezorgen.  

 

 

8.5 Ter beschikking gesteld materiaal dat wordt beschouwd als voordeel in natura  
Voor materiaal dat zowel voor professioneel als privé gebruik dient, wordt een forfaitair voordeel in 

natura vastgelegd waarop via de loonbrief RSZ en bedrijfsvoorheffing wordt aangerekend.  
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9 Telefoniegebruik  
 

De telefoonlijnen, -centrales en -toestellen alsook de iPads, de gsm-toestellen en smartphones zijn 

geïnstalleerd om je te helpen bij de uitvoering van je professionele taken.  

 

9.1 Richtlijnen  

Vaste toestellen  
Deze types toestellen mogen enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden en beperkt 

privégebruik. 

 

Mobiele toestellen  
Simkaarten met de Voordeel van Alle Aard - regeling: 

• Het toestel en/of abonnement aangeboden door VUTG wordt voor professionele én 

privédoeleinden gebruikt. Je geniet van een door VUTG onderhandelde Proximusbundel. 

• Een overschrijding van de belminuten wordt privé gefactureerd. Indien deze overschrijding 

gebeurt voor het werk, dan kan je dit terugvorderen, mits je kan aantonen dat het 

werkgerelateerd is. 

• Een overschrijding van de databundel kan je niet terugvorderen, aangezien het voor data 

onmogelijk is om een duidelijke opsplitsing te maken tussen werkgerelateerd en 

privégebruik. Bijgevolg kan dit problemen opleveren bij controle door de RSZ. 

• Bellen (voiceroaming) en sms’en in het buitenland is standaard voorzien. Mobiel surfen 

buiten de EU-landen (dataroaming) kan op aanvraag (via de ICT-Servicedesk) en wordt privé 

gefactureerd. Werkgerelateerde kosten kan je terugvorderen. 

• Je privénummer kan overgedragen worden, indien gewenst. 

 

Mobiele toestellen voor personeelsleden: 

• Het team ICT beslist over het merk en het model van de toestellen.  

• Accessoires voor het toestel zoals carkits, hoofdtelefoons, specifieke adapters voor laders, 

enz. worden niet voorzien.  

• Het toestel blijft eigendom van VUTG. 

 

 

9.2 Controles  
Het team ICT behoudt zich het recht voor om bij technische redenen in te grijpen in het 

telefoonverkeer.  

Om eventueel ongeoorloofd gebruik door de personeelsleden tegen te gaan, kan de werkgever 

controles laten uitvoeren. Zie hiervoor hoofdstuk 10 ‘Hoe worden controles uitgevoerd tegen 

ongeoorloofd gebruik?’.  

Indien ongeoorloofd gebruik wordt vastgesteld, kan overgegaan worden tot een disciplinaire 

maatregel, zoals die bepaald is in het personeelsstatuut en het arbeidsreglement.  

 

 

9.3 M-Payment  
 

Dit is een algemene term van Proximus voor betaalnummers en betaal-sms. Je kan van deze 

nummers wel gebruik maken, maar deze worden steeds privé aangerekend. Indien je kan aantonen 

dat deze kosten werk gerelateerd zijn (bv. Parkeren) kan je ze terugvorderen via de onkostennota.  
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9.4 Gebruik van een simkaart van VUTG in een privétoestel  
Het is toegelaten een VUTG-simkaart te gebruiken op een privétoestel. Dezelfde regels gelden als bij 

gebruik van een VUTG-simkaart in een VUTG-toestel. VUTG garandeert geen 

gebruikersondersteuning voor eigen toestellen.  

 

 

9.5 Mogelijkheid tot privégebruik  
 

Binnen VUTG wordt voor het gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde 

smartphone en/of sim-kaart in principe steeds het systeem ‘Voordeel van Alle Aard’ gehanteerd. Dit 

houdt in dat de personeelsleden in kwestie voor dit gebruik forfaitair zullen belast worden via het 

loon door een maandelijkse afhouding “voordeel alle aard”. 

Zoals reeds gesteld onder punt 9.1 laat dit systeem privégebruik toe, zonder dat er uiteraard sprake 

mag zijn van ongeoorloofd gebruik. 

 

Een personeelslid kan vragen om niet onderworpen te worden aan het “voordeel alle aard”. 

Indien dit wordt toegestaan is elk privégebruik van toestel en/of sim-kaart strikt verboden, en zal 

het gebruik ervan onderworpen zijn aan systematische controles door de servicedesk. 

Indien de servicedesk onregelmatigheden of afwijkingen vaststelt, zal de betrokken leidinggevende 

worden gecontacteerd met de vraag om dit verder te onderzoeken. Bij vaststelling van privégebruik 

zal dit gesanctioneerd worden. 
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10 Hoe worden controles uitgevoerd tegen ongeoorloofd gebruik?  
 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe kan worden opgetreden bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik.  

 

10.1 Recht om te controleren  
Een afdelingshoofd heeft het recht om het internet- en e-mailgebruik van de personeelsleden die 

onder zijn bevoegdheid staan te controleren. Voor de afdelingshoofden is dit de gedelegeerd 

bestuurder. Een afdelingshoofd dient een aanvraag tot controle in bij ICT-beheersing. Indien het 

personeelsleden aangewezen door een representatieve vakbond betreft, wordt contact opgenomen 

met de verantwoordelijke vakbondssecretaris vooraleer er controles uitgevoerd worden. De namen 

van bedoelde personeelsleden worden vooraf meegedeeld aan de gedelegeerd bestuurder met kopie 

aan ICT-beheersing.  

De gegevens worden verzameld door de verantwoordelijke binnen ICT.  

Bij eventuele controles moet het recht op een privéleven van de personeelsleden gerespecteerd 

worden. De controle moet getoetst worden aan:  

• Het finaliteitsbeginsel: een controle is alleen mogelijk voor het nastreven van 

gerechtvaardigde doelen.  

• Het transparantiebeginsel: er wordt open gecommuniceerd over de controles en de doelen 

en voorwaarden van de controles.  

• Het proportionaliteitsbeginsel: de controle en het soort controle moeten in verhouding staan 

tot het doel van de controle.  

 

Die drie beginselen hebben als doel het evenwicht te houden tussen:  

• Het recht van de werkgever op controle van werkmiddelen.  

• Het recht van de werknemer op zijn privéleven.  

 

10.2 Wat kan worden gecontroleerd?  
Het afdelingshoofd kan controles doen van:  

• Het gebruik van e-mail.  

• Het gebruik van internet.  

• Het gebruik van andere professionele elektronische communicatiemiddelen zoals Skype. 

• De informatie en bestanden die personeelsleden publiceren op het internet.  

• De informatie en bestanden die personeelsleden opslaan op verschillende opslagmedia (alle 

geïdentificeerde mappen op computers, servers, documentmanagement- systemen, enz.).  

 

10.3 Doel van de controle  
Controle door het afdelingshoofd is alleen mogelijk als een van de vijf volgende doelen worden 

nagestreefd:  

a) Het voorkomen en vaststellen van ongeoorloofde feiten, lasterlijke feiten of feiten die 

strijdig zijn met de goede zeden of die de waardigheid van een andere persoon kunnen 

schaden. Dat zijn feiten als:  

• het kraken van computers, waaronder het op illegale manier kennis nemen van 

persoonsgegevens of vertrouwelijke medische bestanden;  

• het raadplegen van sites die:  

o zich tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtstaat keren, 

zoals sites die verband houden met racisme, terrorisme of discriminatie  

o anderen kunnen kwetsen of beledigen, zoals sites met racistische of 

seksistische onderwerpen, pornografisch materiaal of schokkende foto’s  

o een gevaar voor verslaving vormen zoals goksites en pornografische sites  
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o het privéleven van iemand aantasten.  

b) Het beschermen van bepaalde informatie. De algemene regel bij de Vlaamse overheid is 

‘openbaarheid van bestuur’. Er zijn echter uitzonderingen op die regel, omdat bepaalde 

informatie niet geschikt is om algemeen gedeeld te worden. Een controle van de 

werkgever is mogelijk ter bescherming van die informatie als de belangen opgesomd in 

artikel 13 en 14 van het decreet van 16 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur, worden geschaad. De werkgever kan ook controle doen op de praktijken die in 

strijd zijn met die belangen.  

c) Het verzekeren van de veiligheid, de performantie of de goede technische werking van 

de IT-systemen van de Vlaamse overheid. Daar hoort de controle op de bijbehorende 

kosten en de fysieke bescherming van de ICT-omgevingen (installaties) van de Vlaamse 

overheid bij.  

d) Het te goeder trouw naleven van deze ICT-code en andere richtlijnen voor het gebruik 

van onlinetechnologieën.  

e) Het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening bij overlijden, onvoorziene 

afwezigheid of vertrek van een personeelslid.  

 

De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor een controle met een van de vijf bovenstaande 

doelen, kunnen niet gebruikt worden voor een controle met andere doeleinden. Als een wettelijke 

bepaling dat toestaat of oplegt, kan het lijnmanagement de gegevens voor een ander doel 

gebruiken, inkijken en herleiden tot een bepaald personeelslid.  

 

 

10.4 Hoe kan worden gecontroleerd?  
De manier waarop wordt gecontroleerd is afhankelijk van het doel van de controle.  

 

Een permanente algemene controle  
Een permanente algemene controle is het automatisch monitoren of bewaren van elektronische 

communicatiegegevens. Het gaat om niet-geïndividualiseerde gegevens, dat zijn gegevens die niet 

gelinkt worden aan een persoon. Het afdelingshoofd kan sommige IT-systemen controleren voor de 

veiligheid, de performantie en de goede technische werking. Daar hoort de controle bij op de 

bijbehorende kosten en de fysieke bescherming van de ICT-omgevingen (installaties) (derde doel bij 

punt 10.3 hierboven).  

 

Een occasionele algemene controle  
Een occasionele algemene controle is het verzamelen en de inzage door het afdelingshoofd van 

algemene online-communicatiegegevens die tijdens een beperkte periode werden gegenereerd en 

betrekking hebben op een groep van personeelsleden. Het afdelingshoofd kan voor de doelen 1 tot 

en met 4 (zie punt 10.3 hierboven) een occasionele algemene controle doen.  

• Een occasionele algemene controle kan niet slaan op in het verleden ontstane gegevens en is 

beperkt tot de tijd die nodig is om eventuele misbruiken te voorkomen of vast te stellen.  

 

Een individuele controle  
Bij een individuele controle controleert het afdelingshoofd:  

• Wie welke websites heeft bezocht, wanneer en voor hoe lang.  

• Wie bepaalde e-mails heeft verzonden, de geadresseerden en het volume ervan.  

 

Een individuele controle is toegestaan voor de volgende doelen en onder de volgende voorwaarden:  
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• Uit een occasionele algemene controle blijkt dat een of meerdere personeelsleden uit de 

gecontroleerde groep de ICT-middelen niet hebben gebruikt volgens de afspraken van deze 

richtlijnen betreffende het informatica- en telefoniegebruik. De individuele controle kan in die 

situatie alleen nadat het afdelingshoofd:  

o de betrokken personeelsleden op een duidelijke en begrijpelijke wijze heeft ingelicht 

over het bestaan van een onregelmatigheid;  

o het personeel op de hoogte heeft gebracht dat de elektronische online- 

communicatiegegevens geïndividualiseerd zullen worden als opnieuw een dergelijke 

onregelmatigheid wordt vastgesteld (= indirecte individualisering).  

• Uit een occasionele algemene controle blijkt dat een of meerdere personeelsleden uit de 

gecontroleerde groep zich schuldig maken aan:  

o ongeoorloofde feiten, lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede zeden 

of die de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden;  

o het openbaar maken van vertrouwelijke informatie: bepaalde informatie mag immers 

niet algemeen gedeeld worden, namelijk als de belangen opgesomd in artikelen 13 

en 14 van het decreet van 16 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, 

worden geschaad;  

o feiten die de veiligheid, de performantie of de goede technische werking van de IT-

systemen van VUTG in het gedrang brengen (zie doel 1-3 bij 10.3 hierboven)  

 

10.5 Aankondiging van de controles  
In een aantal gevallen moet het betrokken personeelslid niet vooraf worden gewaarschuwd (= 

directe individualisering).  

• Het afdelingshoofd heeft een gegrond vermoeden dat een personeelslid zich schuldig maakt 

aan de feiten, vermeld in het vorige punt. In dat geval, kan het afdelingshoofd het 

internetgebruik en e-mailverkeer van dat personeelslid laten controleren. Het afdelingshoofd 

kan dat zonder zich te beroepen op gegevens die verzameld zijn in een eerder uitgevoerde 

occasionele algemene controle. Deze controle is beperkt in de tijd en kan niet slaan op 

gegevens die in het verleden zijn ontstaan. Het betrokken personeelslid hoeft niet op 

voorhand gewaarschuwd te worden (= directe individualisering).  

Met ‘gegrond vermoeden’ wordt bedoeld dat er nog andere feitelijke elementen (bv. 

pestmails) zijn die erop wijzen dat een bepaald personeelslid zich schuldig zou maken aan de 

feiten vermeld in het vorige punt. De verantwoordelijkheid dat er een gegrond vermoeden is, 

ligt bij de afdelingshoofd. Zij moeten in voorkomend geval voor de rechter kunnen bewijzen 

dat er zo’n gegrond vermoeden was.  

• Een personeelslid is overleden, onvoorzien afwezig of heeft de dienst verlaten en kan niet 

worden bereikt. In dat geval kan het afdelingshoofd het werkgerelateerde e-mailverkeer en 

de werkgerelateerde bestanden op de opslagmedia van het betrokken personeelslid 

raadplegen. Het doel daarvan is de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Als het 

e-mailaccount en de opslagmedia van het afwezige personeelslid ook persoonlijke, niet-

werkgerelateerde berichten en informatie bevat, gebeurt het raadplegen via een 

veiligheidsadviseur of een medewerker belast met integriteitszorg. Die kan dan nagaan 

welke berichten en informatie werkgerelateerd zijn en dus mogen worden ingezien door de 

hiërarchische chef en welke persoonlijk zijn.  

• De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk, verplicht de werkgever tot een onderzoek bij feiten van geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag. Het lijnmanagement is daarbij bevoegd om de verzamelde 

elektronische online-communicatiegegevens te individualiseren. Het gaat daarbij zowel om 

de gegevens die werden verzameld bij een occasionele controle als de gegevens die werden 
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verzameld bij de permanente controle. Met dat doel kunnen ook gegevens die in het 

verleden zijn ontstaan, worden geraadpleegd.  

• Er zijn ernstige indicaties van mogelijke onregelmatigheden. In dat geval kan Audit 

Vlaanderen een forensische audit (administratief onderzoek) instellen naar de 

aangelegenheid in kwestie. De bevoegdheid van Audit Vlaanderen op dat vlak is expliciet 

opgenomen in artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Datzelfde 

artikel bepaalt ook dat Audit Vlaanderen voor het uitoefenen van zijn bevoegdheden toegang 

heeft tot alle informatie. Audit Vlaanderen is derhalve in het kader van de uitvoering van zijn 

forensische audits ook bevoegd om alle werkgerelateerd e-mailverkeer, werkgerelateerde 

bestanden en elektronische communicatiegegevens te onderzoeken. Die onderzoeks- 

mogelijkheid wordt niet beperkt door het moment waarop de e-mails, bestanden of 

gegevens zijn ontstaan. Het betrokken personeelslid hoeft niet vooraf gewaarschuwd te 

worden (= directe individualisering). Audit Vlaanderen kan dergelijke gegevens eveneens 

gebruiken in het kader van een detectieaudit, op voorwaarde dat wordt gewaakt over de 

vertrouwelijkheid van de onderzochte gegevens in de rapportering.  

• Uit een permanente of occasionele controle blijkt dat een gebruiker van de elektronische 

middelen de veiligheid, performantie en/of goede technische werking van de IT-systemen in 

het gedrang brengt of de kosten abnormaal hoog doet oplopen. In dat geval kan het 

lijnmanagement nagaan wie de gebruiker is met een directe individualisering.  

 

 

 

10.6 Sancties bij misbruik  
Indien ongeoorloofd gebruik wordt vastgesteld, kan overgegaan worden tot een disciplinaire 

maatregel, zoals die bepaald is in het arbeidsreglement en het personeelsstatuut.  
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11 Handreiking sociale media  
 

Het internet van vandaag is interactief: iedereen kan op talloze plekken en manieren zelf informatie 

toevoegen aan het internet. Natuurlijk springen het eerst de grote sociale netwerken in het oog: 

Facebook, LinkedIn en Twitter. Maar we kunnen ook producten en diensten van webwinkels 

beoordelen en becommentariëren. Ook in persoonlijke of bedrijfsblogs vinden vaak levendige 

debatten en kennisuitwisselingen plaats.  

Het gebruik van de interactieve mogelijkheden van het internet beperkt zich allang niet meer tot de 

privésfeer: ook in de beroepsomgeving heeft het een prominente plaats gekregen.  

De overheid is geen uitzondering. Ambtenaren zijn net zo vaak als anderen actief in interactieve 

internetkanalen, zowel privé als in hun functie. Dat kan kennis verrijken, de afstand met de burger 

verkleinen en betere interne samenwerking en succesvolle netwerken opleveren. Maar er zijn ook 

risico’s. Juist bij sociale media is de lijn tussen werk en privé niet altijd even helder. Het is belangrijk 

dat de ambtenaar zich daarvan bewust is en daar ook goed mee kan omgaan.  

De interactieve internetkanalen worden meestal aangeduid als web 2.0 (hoewel velen die naam al 

verouderd vinden) of sociale media. In deze handreiking gebruiken we verder de term sociale media 

met een brede definitie:  

Onder sociale media verstaan we interactieve internettoepassingen die een multimediale dialoog 

tussen gebruikers van het medium mogelijk maken. Cruciaal daarbij is dat de gebruiker niet alleen 

consumeert maar ook gemakkelijk zelf inhoud aan het medium toevoegt. Het is 

tweerichtingsverkeer.  

Deze handreiking is bedoeld voor ambtenaren die deelnemen aan sociale media vanuit hun functie, 

maar ook privé, omdat zij ook dan als ambtenaar kunnen worden gepercipieerd. Dit zijn enkele 

voorbeelden van deelname aan sociale media:  

• Bloggen en microbloggen.  

• Reageren op blogs en fora.  

• Actief zijn in sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter, Netlog, Yammer, enz.  

• Actief zijn in interactieve intranetten en interne communicatie-instrumenten.  

 

Deze handreiking wil de ambtenaar bewust maken van de kansen en de risico’s van de interactieve 

internetkanalen zodat hij er op een correcte en succesvolle manier gebruik van kan maken.  

 

De handreiking:  

Communiceer open  

Geef alle informatie die je kan geven, zeker als die een meerwaarde vormt voor het gesprek. Maak 

duidelijk waar die informatie vandaan komt door bronvermelding. Als je bepaalde informatie niet kan 

geven, zeg dat dan en geef ook de reden. 
Het is een gesprek  

Spreek met je lezers net zoals je met echte personen zou spreken, vermijd dus ambtelijk 

taalgebruik. Kies een authentieke toon die past bij je persoonlijkheid. Stimuleer anderen om aan het 

gesprek deel te nemen. Probeer er aan bij te dragen dat het gesprek voor iedereen wat oplevert.  

Het is geven en nemen  

Verwijs niet alleen naar interessante teksten elders op het internet, maar voeg ook zelf waardevolle 

informatie toe. Op die manier word je een gewaardeerd deelnemer aan sociale media.  

Reageer gepast  

Kom je vragen aan de Vlaamse overheid tegen, of zie je kritiek? Beslis eerst of je zelf antwoordt, of 

dat je het beter overlaat aan een officiële woordvoerder. Probeer zo veel mogelijk feitelijke 

informatie te geven, maar bedenk wel dat je gesprekspartner dat als een standpunt kan opvatten. 

Verzeil liever niet in een oeverloze of verhitte discussie. Twijfel je? Contacteer dan de woordvoerder 

van je entiteit.  
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Maak je een fout of weet je het niet?  

Dat kan iedereen overkomen. Geef het gewoon toe en probeer de fout te verhelpen. Wis de tekst 

waarin de fout staat niet (die kan immers allang gekopieerd zijn en elders op het internet staan) 

maar voeg de juiste informatie toe. Laat ook weten wat je doet om een fout te corrigeren of om 

informatie te achterhalen, dat is vaak beter dan lang zwijgen omdat je dan je gesprekspartners in 

onzekerheid laat en er ruimte ontstaat voor speculatie.  

Het internet vergeet niet  

Wees je er steeds van bewust dat alles wat je op het internet schrijft, daar vaak ook lange tijd (of 

eeuwig) blijft staan en voor anderen te bekijken is. Kijk dus uit met felle standpunten of verhitte 

discussies, ook als het niet met het werk te maken heeft. Zal je er binnen vijf jaar nog altijd 

tevreden mee zijn? Want wellicht staat het er dan nog steeds. Aarzel je om iets te schrijven, wacht 

dan. Consulteer bij twijfel een collega of je leidinggevende.  

Maak jezelf bekend als ambtenaar  

Geef eventueel aan wat je functie is en waar je werkt, in het bijzonder bij conversaties met een link 

naar je eigen werkdomein of naar de Vlaamse overheid. Maak ook duidelijk of je uit eigen naam 

spreekt of namens de organisatie (als je daartoe bevoegd bent). Expliciteer waar nodig dat het gaat 

om jouw mening en niet die van de organisatie.  
Houd je aan wetten, regels en procedures  

Maak geen vertrouwelijke informatie bekend en respecteer geldende rechten, zoals het auteursrecht. 

Hou ook rekening met interne regelgeving, zoals de deontologische code.  

Wees loyaal tegenover de Vlaamse overheid en je collega's  

Een open en kritische houding is goed, maar wees voorzichtig met directe kritiek op collega's en 

entiteiten. Je kan die beter rechtstreeks uiten in plaats van op een open internetforum met een groot 

publiek. Een goede tip: zeg in sociale media niets over een persoon wat je hem ook niet direct zou 

zeggen.  

Vergeet je job niet  

Deelname aan sociale media kan je veel kennis en een stevig netwerk opleveren, maar kan ook veel 

tijd kosten. Wees je bewust van de hoeveelheid tijd die je aan sociale media besteedt en wanneer je 

dat doet. Vergeet je taken niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 5: Adressen Arbeidsinspectie en RSZ inspectie 

 

ARBEIDSINSPECTIE -  Toezicht op de Sociale Wetten 

DIRECTIE AALST 

Dokter André Sierensstraat 16 bus 4 9300 Aalst  

Tel.: 053 75 13 33  E-mail: tsw.aalst@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, 

Kluisbergen, Kruisem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, 

Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm 

DIRECTIE ANTWERPEN 

Theater Building Italiëlei 124 bus 56 2000 Antwerpen 

Tel. : 03 213 78 10  E-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be 

Ambtsgebied : Antwerpen, Berendrecht, Lillo, Zandvliet, Berchem, Edegem, Ekeren, Kapellen, Kontich en 

Stabroek, Borgerhout, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Merksem, Schoten, Wuustwezel, Boechout, 

Borsbeek, Deurne, Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel, Aartselaar, Boom, 

Hemiksem, Hoboken, Hove, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Wilrijk en Zwijndrecht 

DIRECTIE BRUGGE 

FAC Kamgebouw Koning Albert I - laan 1-5 bus 4 8200 Brugge . 

Tel.: 02 233 43 80 E-mail: tsw.brugge@werk.belgie.be . 

Ambtsgebied: Alveringem, Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, 

Torhout, Zedelgem en Zuienkerke Bredene, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Ichtegem, 

Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg en Veurne 

DIRECTIE BRUSSEL 

Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel .  

Tel.: 02 235 54 01 (Permanentie N en F) E-mail: tsw.brussel@werk.belgie.be  

Ambtsgebied: het administratief arrondissement Brussel. 

DIRECTIE GENT 

Savaanstraat 11/002 9000 Gent 

Tel.: 09 265 41 11  E-mail: tsw.gent@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: Aalter, Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Kaprijke, 

Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, 

Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte 

DIRECTIE HALLE-VILVOORDE 

d'Aubreméstraat 16 1800 Vilvoorde 

Halle-Vilvoorde 1  Tel.: 02 257 87 30  E-mail: tsw.halle-vilvoordel@werk.belgie.be 

Halle-Vilvoorde 2  Tel.: 02 257 87 30  E-mail: tsw.halle-vilvoorde2@werk.belgie.be 



Ambtsgebied Halle-Vilvoorde 1: , Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, 

Kraainem, Linkebeek, Machelen, Overijse, Sint- Genesius-Rode, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wezembeek-

Oppem, Zaventem en Zemst  

Ambtsgebied Halle-Vilvoorde 2: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, 

Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat 

en Wemmel 

DIRECTIE LIMBURG 

FAC Verwilghen blok A 3de verdieping Voorstraat 43 3500 Hasselt 

Tel.: 011 35 08 80  E-mail: tsw.hasselt@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, 

Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-

Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, 

Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer, Pelt, Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, 

Tongeren, Voeren, Wellen, Zonhoven en Zutendaal 

DIRECTIE KORTRIJK 

Rijselsestraat 28 8500 Kortrijk  

Tel.: 056 26 05 41  E-mail: tsw.kortrijk@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, 

Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem 

DIRECTIE LEUVEN 

Federaal administratief centrum Philipssite 3A - bus 8 3001 Leuven  

Tel.: 02 233 44 60   E-mail: tsw.leuven@werk.belgie.be 

Ambtsgebied : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, 

Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, 

Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, 

Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw 

DIRECTIE MECHELEN 

Louizastraat 1 2800 Mechelen 

 Tel.: 015 45 09 80  E-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs- 

Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. 

DIRECTIE ROESELARE 

Kleine Bassinstraat 16 8800 Roeselare 

Tel.: 051 26 54 30  E-mail: tsw.roeselare@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, leper, Ingelmunster, Izegem, Langemark-

Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, 

Roeselare, Ruislede, Staden, Tielt, Vleteren, Wielsbeke, Wingene en Zonnebeke 



DIRECTIE SINT-NIKLAAS 

Kazernestraat 16 - blok C 9100 Sint-Niklaas  

Tel.: 03 760 01 90  E-mail: tsw.sint-niklaas@werk.belgie.be  

Ambtsgebied: Berlare, Beveren-Waas, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lebbeke, 

Lokeren, Sint- Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wichelen en Zele 

DIRECTIE TURNHOUT 

Warandestraat 49 2300 Turnhout 

Tel.: 014 44 50 10  E-mail: tsw.turnhout@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 

Herselt, Hoogstraten, Hulsthout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, 

Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo 

ARBEIDSINSPECTIE - Toezicht op het Welzijn op het Werk 

DIRECTIE ANTWERPEN 

Theater Building Italiëlei 124 bus 77 

2000 Antwerpen  

Tel.: 03 232 79 05  E-mail: tww.antwerpen@werk.belgie.be  

Ambtsgebied: provincie Antwerpen 

DIRECTIE BRUSSEL 

Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel  

Tel.: 02 233 45 46 E-mail: tww.brussel@werk.belgie.be  

Ambtsgebied: het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

DIRECTIE LIMBURG - VLAAMS-BRABANT 

Koning Albertstraat 16B 3290 Diest  

Tel.: 013 35 90 50  E-mail: tww.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be  

Ambtsgebied: provincie Limburg en Vlaams-Brabant 

DIRECTIE OOST-VLAANDEREN 

Ketelvest 26/202 9000 Gent 

Tel.: 09 265 78 60 E-mail: tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be  

Ambtsgebied: provincie Oost-Vlaanderen 

DIRECTIE WEST-VLAANDEREN 

FAC Kamgebouw Koning Albert I - laan 1-5 bus 5 8200 Brugge 

Tel.: 02 233 42 40 E-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be 

Ambtsgebied: provincie West-Vlaanderen 



 

RSZ-INSPECTIE  

 DIRECTIE 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

 Victor Hortaplein 11 1060 Brussel 

 Tel:02 509 59 59  Fax: 02 509 91 99  E-mail DirBrussel@onssrszlss.fgov.be 

REGIO ANTWERPEN 

Antwerpen Frankrijlei 81 - 83 2000 Antwerpen 

 Tel.: 03 220 75 75  Fax: 03 220 75 77  E-mail DirAntwerpen@onssrszlss.fgov.be 

REGIO BRUSSEL-VLAAMS-BRABANT 

Brussel Victor Hortaplein 11 1060 Brussel  

Tel.: 02 509 59 59  E-mail DirVlaamsBrabant@onssrszlss.fgov.be 

Leuven Philips-site FAC-gebouw 3A bus 7 Pleinstraat 135 3001 Leuven 

REGIO LIMBURG 

Blok A, 1ste verdieping Voorstraat 43 3500 Hasselt 

Tel. : 011 35 08 20  E-mail DirLimburg@onsrszlss.fgov.be 

REGIO OOST - VLAANDEREN 

Ketelvest 26 / 002 9000 GENT 

 Tel.: 09 265 41 41  E-mail DirOostVlaanderen@onssrszlss.fgov.be 

21.2.3.6 REGIO WEST - VLAANDEREN 

Brugge Oude Gentweg 75c 8000 Brugge 

Tel.: 050 44 59 60  E-mail DirWestVlaanderen@onssrszlss.fgov.be  

Kortrijk Kennedypark19a 8500 Kortrijk 



27/01/2021

Adres Naam Telefoon Functie e-mail

ACV Openbare Diensten - Vlaamse overheid (ACV OD)

Jan Coolbrandt 02 208 23 17 voorzitter

mevr. Vera Laga 02 208 23 15 secretariaat

02 285 03 82

Ilse Remy 02 208 23 65 coördinator Vlaams team ilse.remy@acv-csc.be

Tijl Reusen 02 208 23 64 secretaris Vlaams team tijl.reusen@acv-csc.be

William Gebruers 02 897 12 35 voorzitter militantencomité ACV william.gebruers@fons.be

Evy Van Kerckhove 02 897 11 71 lid militantencomité ACV evy.vankerckhove@fons.be

Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)

Jan Van Wesemael
02 508 58 64 

0478 88 01 52
algemeen secretaris jan.vanwesemael@cgspacod.be

Chris Moortgat 0473 97 05 91 algemeen secretaris chris.moortgat@cgspacod.be

Sylvia L'homme 0473 97 35 30
adjunct-secretaris Vlaamse 

overheidsdiensten
sylvia.lhomme@acod.be

Corinne Bal 0470 23 73 78
Sociaal Inspecteur, departement Controle 

Sociaal Toezicht
Corinne.bal@vutg.be

Pieter-Jan Vergison 050 89 28 50
FONS West-Vlaanderen Team 3 Postadres: 

P.O. BOX 54 of 55, 1930 Zaventem
Pieter-Jan.Vergison@fons.be

Turquila De Backer 0485 46 29 24 Consulent, Fons Vlaams Brabant team 53 turquila.debacker@fons.be

VSOA Lang Levenstraat 27-29 1050 Brussel Bea Foubert 02 549 52 00 secretaris-generaal vsoa@vsoa.eu

Jos Mermans
02 274 26 16 

(secretariaat)
voorzitter

Stefaan Loos 0488 34 05 85 Secretaris VSOA-Vlaamse Overheid stefaan.loos@vsoa-g2.eu

Armin Box 0477 32 32 12 armin.box@vsoa-g2.eu

Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA)

Sector ministeries-parastatalen-Vlaamse overheid

ACOD-VUTG Trierstraat 9 1000 Brussel

1000 Brussel

Vlaamse overheidsdiensten Fontainasplein 9-11 1000 Brussel

Helihavenlaan 21

ACV-OD-VUTG Trierstraat 9

ACV-OD  Algemene leiding Helihavenlaan 21

VSOA Groep FGGA Boudewijnlaan  20-21 1000 Brussel

Brussel1000

1000 Brussel
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