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Arbeidsreglement: verplichte vermeldingen 

– Inzake de arbeidsduur en werkroosters: 
• de aanvang en het einde van de gewonewerkdag ; 
• het tijdstip en de duur van de rusttijden; 
• de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid (bv. inhaalrustdagen 

toegekend in het kader van arbeidsduurvermindering; wettelijke, 
communautaire en plaatselijke feestdagen); 

• bijzondere vermeldingen voor deeltijdse arbeid, arbeid in ploegen en toepassing 
van flexibele werkroosters. 

– De wijzen van meting en controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon. 
Voor de horecasector (PC nr. 302): vermelding van de modaliteiten van toekenning van 
de fooien. 

– De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon. 
– De wijze van berekening van de maaltijdcheques: de ondernemingen die de 

berekeningswijze willen toepassen (zoals bepaald in het artikel 19bis § 2, 2°, van het KB 
van 28 november 1969 inzake sociale zekerheid), moeten dat vaststellen in het 
arbeidsreglement (of bij collectieve arbeidsovereenkomst); het arbeidsreglement 
bepaalt tevens het normale aantal uren per dag van de maatpersoon en de wijze waarop 
het maximum aantal werkbare dagen van de maatpersoon in het kwartaal wordt 
berekend. 

– Inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst: 
• de opzeggingstermijnen (duur of wijze van vaststelling of verwijzing naar de 

wettelijke en reglementaire bepalingen); 
• de dringende redenen. 

– De CAO’s en/of collectieve akkoorden die in de onderneming zijn gesloten en die de 
arbeidsovereenkomst regelen. 

– De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel. 
– De toepasselijke straffen, het bedrag en de bestemming van de geldboeten alsook de 

tekortkomingen die zij bestraffen. 
– Het beroep dat openstaat voor de werknemers die een klacht indienen of een 

opmerking hebben gemaakt in verband met de hun betekende straffen of die deze 
laatste betwisten. 

– De plaats waar de persoon te bereiken is, die is aangewezen om de eerste hulp te 
verlenen. 

– De plaats waar zich de verbandkist bevindt. 
– De namen van alle geneesheren tot wie het slachtoffer van een arbeidsongeval zich kan 

wenden wanneer deze zijn verblijfplaats heeft buiten de streek waar de medische, 
farmaceutische en verplegingsdienst of de als vast erkende dokter gevestigd is. 

– De duur van de jaarlijkse vakantie, alsook de toekenningsmodaliteiten ervan of de 
verwijzing naar de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

– De datum van het jaarlijks collectief verlof. 
– De namen van de leden van de ondernemingsraad. 
– De namen van de leden van hetCPBW . 
– De namen van de leden van de vakbondsafvaardiging. 
– Het adres van de inspectiediensten belast met het toezicht op de toepassing van de 

wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de 
werknemers. 

– De benaming en het adres van het vakantiefonds. 
– De benaming en het adres van het kinderbijslagfonds. 
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– De plaats waar de tekst van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid en van haar 
uitvoeringsbesluiten kan worden geraadpleegd door de werknemers. 

– De vermelding van de feestdagen en de plaatselijke of regionale feesten, de vermelding 
van de vervangingsdagen voor de feestdagen, van de toepassingsmodaliteiten inzake de 
inhaalrust toegekend voor arbeidsprestaties op feestdagen. 

– Het reglement van aanvullend pensioen: de beslissing om een dergelijk reglement in te 
voeren, te wijzigen of in te trekken moet in ondernemingen zonder overlegorganen 
gebeuren door een wijziging van het arbeidsreglement. 

– Vaststelling van de referentieperiode voor de berekening van de overschrijdingen van de 
arbeidsduur of voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur bij invoering van een 
flexibele deeltijdse arbeidsregeling. 

– In het kader van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale risico's op het 
werk: 

– de gegevens van de preventieadviseur, psychosociale aspecten (de ‘PAPA’) of de Dienst voor 
preventie en bescherming op het werk waarvoor deze preventieadviseur zijn opdrachten 
uitvoert; 

– in voorkomend geval de gegevens van de vertrouwenspersoon; 
– de interne procedures die kunnen worden ingeleid door de werknemer die meent het 

slachtoffer te zijn van schade ten gevolge van psychosociale risico's op het werk; 
– de interne procedures die kunnen worden ingeleid door de werknemer die meent het 

slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
– De informatie rond het bestaan van camerabewaking op de arbeidsplaats in het kader 

van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad 
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten 
opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats, wanneer de camerabewaking de 
controle van de arbeidsprestaties tot doel heeft, en meer bepaald de meting en de 
controle met het oog op het bepalen van het loon of wanneer de camerabewaking 
implicaties heeft ten aanzien van de rechten en verplichtingen van het toezichthoudend 
personeel. Deze informatie moet minstens betrekking hebben op de volgende aspecten 
van camerabewaking: 

– het nagestreefde doel; 
– het feit of de beeldgegevens al dan niet bewaard worden; 
– het aantal camera’s en hun  
– de betrokken periode of perioden gedurende dewelke de camera(’s) functione(ren)ert. 
– De informatie rond het gebruik van gps- en geolocalisatiesystemen in de bedrijfswagens, 

wanneer dit gebruik de controle van de arbeidsprestaties tot doel heeft, en meer 
bepaald de meting en de controle met het oog op het bepalen van het loon of wanneer 
dit gebruik implicaties heeft ten aanzien van de rechten en verplichtingen van het 
toezichthoudend personeel. 

– De organisatie van de medische, farmaceutische en verplegingsdiensten. 
– De vermelding van de eventuele verstrekkingen en hun verrekening met het loon. 
– De identiteit van de verlener van diensten van elektronische opslag verantwoordelijk 

voor het bewaren van arbeidsovereenkomsten gesloten in elektronische vorm en van de 
documenten in het kader van de individuele relatie tussen werkgever en werknemer 
elektronisch verzonden en opgeslagen alsook de wijze waarop de toegang van de 
werknemers tot de bij de dienstverlener elektronisch opgeslagen documenten is 
gewaarborgd, eveneens na het einde van de arbeidsrelatie. 

– De door de werkgever vastgestelde uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en 
drugbeleid in de onderneming en de beleids- of intentieverklaring voor het beleid in het 
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kader van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad 
betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming. 

– Bovendien moet het arbeidsreglement vergezeld zijn van CAO nr. 25 betreffende de gelijke 
beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. 

– Daarnaast moet het reglement ook een bepaling bevatten dat de werknemers naar 
aanleiding van de invoering of de wijziging van het reglement geraadpleegd werden 
overeenkomstig de geldende procedure (onderneming met of zonder ondernemingsraad) 
(zie punt 6 hierna). 
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Arbeidsreglement: lijst van wijzigingen waarvoor de procedure voor het opstellen van 
arbeidsreglement niet hoeft te worden gevolgd 

 
– in geval van een tijdelijke wijziging betreffende de aanvang en het einde van de 

gewonewerkdag , evenals de rusttijden, en dit ingevolge een afwijking van de bij de wetgeving 
op de arbeidsduur vastgelegde algemene arbeidsregeling. 

– De werkgever die gebruik maakt van deze uitzondering moet: 

• minstens 24 uur vooraf in de lokalen van de onderneming een bericht aanplakken 
om de werknemers in kennis te stellen van de wijziging van de regeling; 

• het voormelde bericht dagtekenen en ondertekenen en daarin de datum 
vermelden waarop de  de wijziging van de regeling in werking treedt  

– in geval van wijziging van de volgende bepalingen: 

• de organisatie van de geneeskundige, farmaceutische en verplegingsdienst waar 
de door een arbeidsongeval getroffene zich moet laten verzorgen; 

• de naam en het adres van het kinderbijslagfonds; 

• de naam en het adres van het vakantiefonds; 

• de naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij voor arbeidsongevallen; 

• het adres van de inspectiediensten; 

• de naam van de preventieadviseur; 

• de namen van de leden van hetCPBW ; 

• de namen van de leden van de ondernemingsraad; 

• de namen van de leden van de vakbondsafvaardiging; 

• de naam van de geneesheer (geneesheren), belast met de geneeskundige, 
farmaceutische en verplegingsdienst, waar de door een arbeidsongeval 
getroffene zich moet laten verzorgen; 

• de naam en het adres van de met de farmaceutische dienst belaste apothekers 
en van het ziekenhuis of van de kliniek waar de door een arbeidsongeval 
getroffene zich zal moeten laten verzorgen wanneer zijn toestand het vereist; 

• de plaats waar de persoon te bereiken is, aangewezen om de eerste hulp te 
verlenen; 

• de plaats waar zich de verbandkist bevindt; 

• de organisatie van de bij het ARAB voorgeschreven medische diensten en 
vaccinaties; 

• de dagen ter vervanging van de feestdagen; 

• de datum van de jaarlijkse collectieve vakantie; 

• de duur van de jaarlijkse vakantie, alsook de toekenningsmodaliteiten ervan of de 
verwijzing naar de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen; 

• de duur van de opzeggingstermijn of de vaststellingsmodaliteiten van de 
opzeggingstermijnen of de verwijzing naar de toepasselijke wettelijke en 
reglementaire bepalingen; 

• de vermelding van de CAO’s en/of collectieve akkoorden die in de onderneming 
zijn gesloten en die de arbeidsvoorwaarden regelen; 

• de voorziene maatregelen om de werknemers te beschermen tegen daden van 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de werkplaats; 

• de informatie rond het bestaan van een uitgangscontrole in het kader van de 
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad 
betreffende de diefstalpreventie en de uitgangscontroles van werknemers bij het 
verlaten van de onderneming of de werkplaats, en de aanwijzing van de 
bewakingsonderneming(en) of de interne bewakingsdienst(en) die met die 
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controle belast zijn; 

• de identiteit van de dienstverlener betreffende elektronische opslag die 
verantwoordelijk is voor het bewaren van arbeidsovereenkomsten gesloten in 
elektronische vorm en van de documenten in het kader van de individuele relatie 
tussen werkgever en werknemer die elektronisch worden verzonden en 
opgeslagen alsook de wijze waarop de toegang van de werknemers tot de bij de 
dienstverlener elektronisch opgeslagen documenten is gewaarborgd, eveneens 
na het einde van de arbeidsrelatie; 

• de door de werkgever vastgestelde uitgangspunten en doelstellingen van het 
alcohol- en drugbeleid in de onderneming en de beleids- of intentieverklaring 
voor het beleid in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in 
de Nationale Arbeidsraad betreffende het voeren van een preventief alcohol- en 
drugbeleid in de onderneming. 


