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Inleiding 
 

Bij de opstelling van een nieuw arbeidsreglement, dan wel de wijziging van een bestaand 

arbeidsreglement moet een welbepaalde procedure gevolgd worden.   

We nodigen u onderstaande procedure door te nemen.  

 

Deze brochure bevat : 

 

1) een model van Arbeidsreglement.   

 

Een arbeidsreglement is in principe verplicht zodra één bediende (bijvoorbeeld een farmaceutisch 

technisch assistent) of arbeider wordt tewerkgesteld.  Deze verplichting geldt niet indien enkel 

apothekers werkzaam zijn als werknemer. 

 

2) een model van ontvangstbewijs 
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I. Procedure tot opstelling of wijziging van het arbeidsreglement 

 
Een arbeidsreglement is in principe verplicht zodra één bediende (bijvoorbeeld een farmaceutisch 

technisch assistent) of arbeider wordt tewerkgesteld.  Deze verplichting geldt niet indien enkel 

apothekers werkzaam zijn als werknemer. 

 

Procedure te volgen bij de opstelling van een nieuw arbeidsreglement of bij wijziging van het 

bestaande arbeidsreglement1 : 

 

1. De werkgever moet elk ontwerp van reglement of van wijziging aan een bestaand reglement 
ter kennis brengen van de werknemers door aanplakking. Elke individuele werknemer kan een 
kopie van het ontwerp krijgen ; 

 
2. Gedurende 15 dagen, te rekenen vanaf de dag van de aanplakking, houdt de werkgever een 

schrift ter beschikking van de werknemers waarin zij hun opmerkingen kunnen optekenen in 
verband met het voorgestelde arbeidsreglement of wijziging. De werknemers kunnen ook 
rechtstreeks hun opmerkingen aan het Toezicht op de Sociale Wetten doorzenden 

 
3. Na deze 15 dagen stuurt de werkgever dit schrift samen met een exemplaar van het 

arbeidsreglement op naar de inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten. 
 

4. Indien er geen enkele opmerking werd 
geformuleerd, treedt het 
arbeidsreglement in voege op de 15de 
dag  na aanplakking 

 

4. Indien er opmerkingen werden 
geformuleerd: 

- dan neemt de inspecteur van het 
Toezicht op de Sociale Wetten contact 
op met de werkgever binnen de 4 dagen 
die volgen op het versturen ervan en 
deelt de opmerkingen mee; deze moeten 
door de werkgever aangeplakt worden; 

- de inspecteur van het Toezicht op de 
Sociale Wetten zal trachten de 
uiteenlopende standpunten te verzoenen 
binnen een termijn van 30 dagen nadat 
het dossier hem werd overgemaakt. 

  

                                                      
1 Procedure te volgen indien er een ondernemingsraad bestaat 
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5. Lukt de verzoening dan treedt het 
arbeidsreglement in voege de 8ste dag 
volgend op de verzoening. 

 

5. Lukt de verzoening niet, dan stuurt de 

arbeidsinspecteur hij het proces-verbaal 

van niet-verzoening naar de voorzitter 

van het bevoegd paritair comité. 

 
 
  
II. Arbeidsreglement voor bedienden en arbeiders in de apotheek 
 

 

Onderneming (naam en adres) ..................................................................................................................  

Ondernemingsnummer ...............................................................................................................................  

 

Maatschappelijke zetel ...............................................................................................................................  

Exploitatiezetel ...........................................................................................................................................  

 

Aansluitingsnummer van de werkgever bij de R.S.Z. ................................................................................  

 

Vakantiekas (alleen voor arbeiders): 

Naam : ........................................................................................................................................................  

Straat : ........................................................................................................................................................  

Aansluitingsnummer : .................................................................................................................................  

 

Kas voor kinderbijslag : 

Naam : ........................................................................................................................................................  

Straat : ........................................................................................................................................................  

Aansluitingsnummer : .................................................................................................................................  

 

Verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen: 

Naam : ........................................................................................................................................................  

Adres : ........................................................................................................................................................  

 

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: .......................................................................................  

 

Paritair Comité: nr. 313 

 

Nr. van het Arbeidsreglement bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid:  ........................................  
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1. Algemene bepalingen 

 

Art. 1: Het onderhavige reglement regelt de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers (arbeiders en 

bedienden) van de onderneming, ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit. 

 

In individuele gevallen mag worden afgeweken, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, zonder dat echter 

afbreuk mag worden gedaan aan de bestaande wettelijke of reglementaire voorschriften en de 

bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten toepasbaar in de sector. Zulke afwijkingen waarover 

werkgever en werknemer telkens overeenkomen, worden schriftelijk opgemaakt in ten minste twee 

exemplaren, waarvan één voor de werkgever en één voor de werknemer. 

 

Art. 2: Zowel de werkgever als de bediende als de arbeider worden geacht, vanaf de totstandkoming 

van de arbeidsovereenkomst onderhavig reglement te kennen en te aanvaarden en verbinden er zich 

toe alle voorschriften ervan na te leven. 

 

2. Aard van het overeengekomen werk 

 

Art. 3: Iedere werknemer moet het werk uitvoeren zoals dit in de individuele overeenkomst werd 

bepaald. Behalve wanneer deze individuele overeenkomst anders bepaalt, mag de werknemer echter 

niet weigeren tijdelijk andere bij zijn lichamelijke en verstandelijke geschiktheden passende arbeid te 

verrichten (zonder dat deze arbeid de geest van zijn arbeidsovereenkomst mag wijzigen), indien dit 

nodig is om de goede werking van het bedrijf te waarborgen, zoals b.v. bij afwezigheid van een ander 

lid van het personeel, bij dringend werk, bij technische stoornis, enz... 

 

3. Proefbeding 

 

Art. 4 : § 1: Iedere bediende die in dienst treedt, wordt aangeworven op proef.  De proeftijd zal 

minimum 1 maand bedragen, en maximum: 

- 6 maanden voor de bedienden waarvan het jaarlijks loon niet hoger ligt dan 38.665 €. 

- 1 jaar voor de bedienden waarvan het jaarlijks loon hoger ligt dan 38.665€2. 

 

§ 2 : Iedere arbeider die in dienst treedt, wordt aangeworven op proef.  De proeftermijn bedraagt 

veertien dagen.  Beide partijen kunnen tijdens deze termijn de overeenkomst beëindigen vanaf de 

zevende dag. 

 

                                                      
2 Bedrag van toepassing op 1 januari 2013.  Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.   
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§ 3 : De proefperiode wordt schriftelijk vastgelegd voor iedere persoon afzonderlijk ten laatste op de 

dag waarop de werknemer in dienst treedt en vóór het werk wordt aangevat. 

4.  Werkplaats 

 

Art. 5 : De werknemers werken hetzij op het adres van de hogervermelde exploitatiezetel van de 

onderneming, hetzij in de officina vermeld in hun individuele arbeidsovereenkomst.  De werknemers 

gaan ermee akkoord dat, indien de onderneming de exploitatiezetel naar een ander adres overplaatst, 

een nieuwe exploitatiezetel opricht of de officina verplaatst, zij op dit nieuwe adres zullen werken. 

 

5. Arbeidsduur 

 

5.1. Algemeen 

 

Art. 6 : De maximale wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer, overeengekomen in het 

paritair comité bedraagt, onverminderd de toekomstige wijzigingen, 38 uren per week. 

 

De werknemers moeten tijdig, dit is op het bij overeenkomst bepaalde beginuur aanwezig zijn op de 

arbeidsplaats.   

 

Voor de deeltijdse werknemers waarvan de wekelijkse arbeidsduur variabel is, zal de gemiddelde 

arbeidsduur berekend worden over de volgende referentieperiode …..…. (maximum 1 jaar). 

 

De werkuren zijn als volgt vastgesteld: 

 

Maandag 's morgens van   .... uur  tot ......... uur ; 

  's namiddags van .... uur  tot ......... uur. 

 

Dinsdag 's morgens van   .... uur  tot ......... uur ; 

  's namiddags van .... uur  tot ......... uur. 

 

Woensdag 's morgens van   .... uur  tot ......... uur ; 

  's namiddags van .... uur  tot ......... uur. 

 

Donderdag 's morgens van   .... uur  tot ......... uur ; 

  's namiddags van .... uur  tot ......... uur. 

 

Vrijdag 's morgens van   .... uur  tot ......... uur ; 



 

 

Juridische dienst APB – Arbeidsreglement 2013  8 

 

  's namiddags van .... uur  tot ......... uur. 

 

Zaterdag 's morgens van   .... uur  tot ......... uur ; 

  's namiddags van .... uur  tot ......... uur. 

 

 

De individuele arbeidsovereenkomst kan van deze indeling afwijken. De individuele uurregelingen 

worden als bijlage aan het onderhavige reglement toegevoegd.  

 

5.2. Overwerk 

 

Farmaceutisch assistent 

 

De arbeidsduur mag maximum 20 uur per jaar de wekelijkse grens overschrijden (38 uren) op 

voorwaarde dat ze de wettelijke grens van 11 uren per dag en 50 uren per week niet overschrijdt.3 

 

In de apotheken, gevestigd in badplaatsen en luchtkuuroorden, alsook in toeristische centra, mag de 

wekelijkse grens van 38 uren per week worden overschreden met maximum 5 uren (dus maximum 43 

uren per week) gedurende dertien weken per kalenderjaar, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan 

een uitzonderlijke toename van het werk.  Ook hier geldt de wettelijk vastgelegde maximale 

arbeidsduur van 11 uren per dag.   

 

In geval van overschrijding van de normale arbeidsduur moet een inhaalrust toegekend worden zodat 

de maximale jaarlijks toegestane arbeidsduur niet wordt overschreden. 
 

Apotheker  

 

De wekelijkse arbeidsduur van de apothekers bedraagt 38 uren.    

 

Apothekers wiens individuele uurrooster deze wekelijkse arbeidsduur overschrijdt, hebben recht op 

arbeidsduurvermindering.   

 

Om praktische redenen van arbeidsorganisatie wordt deze arbeidsduurvermindering bij voorkeur 

doorgevoerd onder de vorm van compenserende dagen. 

 

                                                      
3 Artikel 29 van de CAO van 30 november 2009 betreffende de loon – en arbeidsvoorwaarden.  
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Deze compensatiedagen worden jaarlijks vastgelegd in onderling akkoord tussen werkgever en 

werknemer.  

 

Er worden per jaar zes compensatiedagen toegekend om een uur arbeidsduurvermindering te 

compenseren en dertien dagen per jaar om twee uur arbeidsduurvermindering te compenseren.4 

 

Deze wekelijkse arbeidsduur van 38 uren/week geldt niet voor de apothekers met een leidende functie 

of een vertrouwensfunctie (Koninklijk besluit van 10 februari 1965).   

 

5.3.: Rustdagen 

 

Art. 7 : Rekening houdend met de bepalingen van artikel 8 tot 11 zijn de normale rustdagen : de 

zondagen, de wettelijke feestdagen of de dagen die een wettelijke feestdag vervangen en de dagen 

van de jaarlijkse vakantie. 

 

5.4.: Zondagen 

 

Art. 8 : In principe wordt er op zondagen niet gewerkt, behalve in geval van wachtdienst. 

 

De werknemers die 's zondags worden tewerkgesteld hebben in toepassing van de bepalingen van de 

wet op de zondagsrust recht op inhaalrust.  Deze inhaalrust wordt verleend in de loop van de zes 

dagen die volgen op de zondag waarop wordt gewerkt. 

 

De inhaalrust zal niet korter zijn dan een halve dag, indien de zondagsarbeid 4 uren of minder heeft 

geduurd. In dat geval wordt zij verleend ofwel vóór ofwel na 13 uur en op die dag zal de arbeidsduur 

niet meer dan 5 uren bedragen.   

 

De inhaalrust zal een volle dag zijn, indien de zondagsarbeid meer dan 4 uren heeft geduurd. 

 

5.5. : Wettelijke feestdagen 

 

Art. 9 : In principe wordt er op feestdagen niet gewerkt, behalve in geval van wachtdienst. 

 

De wettelijke feestdagen zijn: 1 januari (Nieuwjaar)- Paasmaandag - 1 mei (Feest van de Arbeid) - 

Hemelvaartsdag -  Pinksterenmaandag - 21 juli (Nationale Feestdag) – 15 augustus (O.L. Vr. 

                                                      
4 Artikel 3 van de CAO van 17 december 2002 betreffende de arbeidsduur van de apothekers.   
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Hemelvaart) - 1 november (Allerheiligen) - 11 november (Wapenstilstand)- 25 december (Kerstmis). 

 

De voltijdse werknemers ontvangen voor de 10 wettelijke feestdagen hun loon overeenkomstig de 

wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 

 

 

 

 

Valt een feestdag op een zondag of op een normale inactiviteitsdag, dan wordt hij vervangen door een 

andere dag van gewone activiteit, volgens de wettelijke bepalingen. Volgens de uitvoeringsbesluiten 

en de beslissingen genomen in het paritair comité geldt deze dag dan voor de onderneming als 

feestdag, zodat de bedienden die na deze dag in dienst treden, geen aanspraak meer kunnen maken 

op een andere vervangingsfeestdag. 

 

De vervangingsfeestdagen worden in gemeenschappelijk overleg vastgelegd en worden meegedeeld 

door een bericht dat wordt aangeplakt in de lokalen van de onderneming ten laatste op 15 december 

van het jaar voordien. Een kopie van dit bericht wordt bij het arbeidsreglement gevoegd.   

 

De deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben enkel recht op de feestdag of de 

vervangingsdagen die samenvallen met een normale activiteitsdag van de betrokken werknemer. 

 

5.6. : Jaarlijkse vakantie 

 

Art. 10 : De jaarlijkse vakantie wordt genomen overeenkomstig de geldende wettelijke en 

reglementaire bepalingen.   

 

Wordt de jaarlijkse vakantie collectief genomen dan wordt de periode van collectieve sluiting jaarlijks 

meegedeeld en ter kennis gebracht van de werknemers door een bijlage bij het arbeidsreglement. 

 

De datum van de vakantiedagen zal vastgelegd worden overeenkomstig de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 30/11/2009 gesloten in het paritair comité nr 313. 

 

Wordt de jaarlijkse vakantie individueel genomen, dan worden de dagen in gezamenlijk akkoord 

genomen tussen werknemer en werkgever. 

 

Daartoe zal de werknemer een geschreven aanvraag indienen ................................................................  
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(aantal dagen, weken) op voorhand. 

 

5.7. : Arbeid buiten het vaste werkrooster 

 

Art. 11 : Behoudens andersluidende bepalingen in de individuele overeenkomst, kan de werkgever 

indien daarvoor gegronde redenen bestaan en mits naleving van de geldende collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de wettelijke bepalingen, op ieder ogenblik personeel oproepen om te 

werken buiten de in zijn individuele overeenkomst bepaalde arbeidsuren en dit zelfs op de rustdagen; 

de opgeroepen personen zijn verplicht dat werk te aanvaarden. 

 

 

 

 

Dit zal tenminste 24 uren op voorhand, bij een in de lokalen van de onderneming aangeplakt bericht, 

aan de betrokken personeelsleden worden medegedeeld.  Het bericht wordt gedagtekend en 

ondertekend en vermeldt de datum waarop de tijdelijke werkregeling begint. 

 

Art. 12 : Komen voor de toepassing van artikel 11 in aanmerking :  

 

a) arbeid voor inventarissen en balansen; 

b) arbeid om het hoofd te bieden aan een dreigend ongeval of om de gevolgen van een 

voorgekomen ongeval te verhelpen; 

c) zon- en feestdagen waarop de apotheek de wachtdienst verzekert en dit gedurende de 

normale openingsuren; 

d) de prestaties die het gevolg zijn van een buitengewone vermeerdering van het aantal cliënten 

wegens een epidemie binnen de grenzen van en na toepassing van de procedure voorzien in 

de Arbeidswet en binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke C.A.O. genomen in het 

Paritair Comité 313. 

 

Het stelsel van overwerk zal worden toegepast op de bijkomende prestaties. 

 

 

6. Loon 

 

Art. 13 : Behoudens andersluidende bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst wordt het 

bedrag van het loon vastgesteld ingevolge de beslissingen van het bevoegd paritair comité, rekening 

houdend met de categorie waarop de werknemer aanspraak kan maken, op basis van zijn 
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beroepskwalificatie. 

 

Art. 14 : Voor de bedienden wordt het loon wordt per maand berekend.  Het loon wordt uitbetaald op 

 .................................................................................  via de overschrijving op bankrekening.  

 

Voor de arbeiders wordt het loon halfmaandelijks berekend worden volgens het aantal gepresteerde 

of gelijkgestelde uren.  Het loon wordt uitbetaald via de overschrijving op bankrekening.  

 

Na de definitieve betaling van zijn loon, ontvangt de werknemer een loonstaat.   

 

Art. 15 : Afhoudingen op het loon mogen slechts uitgevoerd worden volgens de wettelijke 

voorschriften. 

 

Art. 16 : Het loon is slechts eisbaar vanaf de in art. 14 bepaalde betaaldag.  In geen geval zal een 

interest kunnen wordt geëist indien de niet-tijdige betaling te wijten is aan een vertraging in de 

bankverrichtingen terwijl de werkgever wel binnen de nodige tijdspanne de opdracht tot betaling heeft 

gegeven. 

 

Art. 17: Indien de werkgever tussenkomt in de vervoerkosten, wordt deze tussenkomst één keer per 

maand uitbetaald samen met het loon. 

 

Art. 18 : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van het loon, 

wordt de fiscale waarde van de voordelen in natura op het loon ingehouden.  De waarde van deze 

voordelen wordt schriftelijk geschat en ter kennis gebracht van de werknemer bij zijn indiensttreding. 

Er zal melding van gemaakt worden in de individuele arbeidsovereenkomst. 

 

 

7. Rechten en plichten van de werknemers 

 

Art. 19 : De werknemer moet zijn werk uitvoeren met zorg, in eer en geweten, op de voorgeschreven 

tijd, plaats en voorwaarden. 

 

Het personeel moet zich op het werk aanbieden in propere en behoorlijke kleding. 

 

De werkkledij die de werkgever beschikbaar stelt en onderhoudt, blijft eigendom van deze laatste. 

 

De werknemer moet het werk uitvoeren met de grootst mogelijke voorzichtigheid en in geval van twijfel 
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telkens het advies van de verantwoordelijke apotheker in te winnen. 

 

De werknemer moet de wettelijke reglementering betreffende de geneeskunst stipt naleven, evenals 

de regels van de farmaceutische plichtenleer. Hij mag niet weigeren dat de verantwoordelijke 

apotheker een controle uitoefent op het verrichte werk.   

 

De werknemer moet de werkgever verwittigen wanneer hij of een lid van zijn gezin aangetast is door 

een besmettelijke ziekte en elke mogelijke besmetting vermijden. 

 

Art 19bis. – De werknemer respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die hem in 

het kader van zijn functie worden toevertrouwd.  De apotheker neemt hierbij in het bijzonder volgende 

reglementeringen in acht : artikel 458 van het Strafwetboek dat de apothekers bestraft die hun 

beroepsgeheim schenden, de wet van 8 december 1992 tot berscherming van de persoonlijke 

levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, artikel 41 van het Koninklijk 

besluit houdende onderrichtingen der apothekers bijlage 1, F-1 GGOFP en de Code van 

farmaceutische plichtenleer uitgevaardigd door de Orde van apothekers.   

 

Art 19ter. - De werknemer heeft de plicht aan de werkgever de werktuigen en de ongebruikte 

grondstoffen, die hem werden toevertrouwd, terug te geven evenals het materiaal dat hem werd 

gegeven om toe te laten zijn werk uit te voeren. De werknemer heeft ook de plicht aan de werkgever 

materiaal of grondstoffen terug te geven die in slechte staat zijn of hem de tekortkomingen te melden. 

 

In geval van schade berokkend aan de onderneming door de werknemer, kan de werkgever 

schadeloosstelling eisen, in geval van bedrog, van een zware fout of van een lichte fout die een 

gebruikelijk karakter heeft. 

 

7bis Rechten en plichten van de werkgever en van het toezichthoudend personeel 

 

De werkgever en de personen die belast zijn met leidinggevende of controlefuncties moeten t. o. v. de 

werknemers de regels van gerechtigheid, moraliteit en wellevendheid in acht nemen. 

 

8. Voorschriften inzake veiligheid 

 

Art. 20 : Behoudens de voorschriften gegeven door de verantwoordelijke apotheker, zijn de 

werknemers wat de veiligheid betreft, verplicht: 

 

- op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke 
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stoffen, vervoermiddelen en andere middelen; 

- op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter 

beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen; 

- de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, 

installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze 

voorzieningen op de juiste manier gebruiken; 

- de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op 

de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat 

deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, 

alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen; 

- bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk, zolang dat nodig is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle 

verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 

van hun werk zijn opgelegd; 

- bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en 

de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico's opleveren voor de veiligheid en de 

gezondheid binnen hun werkterrein; 

- zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze georganiseerd worden 

volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

 

In elk geval is het verboden loshangende kledij te dragen of zich om te kleden in de nabijheid van 

functionerende machines. 

 

De bijzondere veiligheidsvoorschriften die in de onderneming in acht moeten worden genomen, 

worden telkens als het nodig is, aan het personeel bekendgemaakt als bijvoegsel bij onderhavig 

arbeidsreglement. 

 

Art. 21 : Behalve de geneeskundige onderzoeken vereist vóór de aanwerving, kan de werkgever op 

zijn kosten een lid van het personeel een geneeskundig onderzoek opleggen (bv. na ziekte of in geval 

van epidemie) bij de interbedrijfsgeneeskundige dienst waarbij hij aangesloten is. 

 

Art. 22 : De bijzondere hygiënevoorschriften die in de onderneming moeten worden in acht genomen, 

worden telkens als het nodig is, bekendgemaakt als bijvoegsel bij onderhavig arbeidsreglement. 

 

 

9. Bijzondere verplichtingen van het personeel 
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9.1 : Administratieve formaliteiten – adreswijziging en wijziging van burgerlijke staat 

 

Art. 23 : De werknemer verstrekt zo snel mogelijk aan de werkgever alle inlichtingen die nodig zijn om 

de sociale en fiscale wetgeving toe te passen, zoals het verkrijgen, het doen schorsen of het 

beëindigen van uitkeringen.   

Zo zal de werknemer spontaan en zonder uitstel elke adresverandering en elke wijziging van 

burgerlijke staat, nationaliteit of gezinslast mededelen.  De werknemer moet zijn identiteitskaart, en – 

als hij een buitenlandse nationaliteit heeft de arbeidsvergunning – op verzoek voorleggen.  

 

Indien beide echtgenoten werken, zal de werkgever slechts rekening kunnen houden met de 

verminderingen voor gezinslast indien hij hiervan op de hoogte werd gebracht via een verklaring 

volgens het model opgelegd door de FOD Financiën, waaruit blijkt wie van de echtgenoten deze 

vermindering zal genieten. 

 

 

 

 

 

9.2 : Beroepsgeheim 

 

Art. 24 : Zowel tijdens de uitvoering van het contract als na de beëindiging ervan, mag de bediende of 

de arbeider de geheimen noch de procédés der fabricage of de zaken van het ondernemingshoofd 

aan iemand bekend maken, noch voor zichzelf gebruiken ; hij mag bovendien geen enkele daad van 

oneerlijke concurrentie verrichten, noch daaraan deelnemen.  

 

9.2 bis Andere verplichtingen 

 

Art. 25 : Het is niet toegelaten: 

 

- Een andere arbeid te verrichten dan die welke werd opgelegd noch een machine of toestel te 

gebruiken of aan de gang te brengen dat niet aan de werknemer werd toevertrouwd. 

- Personen tot de onderneming toe te laten die hiertoe geen toelating hebben.  

- Elders dan in de kleedkamers kledingstukken, toiletartikelen of andere artikelen neer te 

leggen. 

- Drukwerken of gelijkaardige biljetten te verspreiden of aan te plakken. 

- Vergaderingen te houden, propaganda te voeren, lidgeld te innen, geldinzamelingen te doen 
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of voorwerpen te koop aan te bieden in de lokalen van de onderneming zonder voorafgaande 

toestemming van de werkgever. 

 

10. Arbeidsonderbrekingen 

 

Art. 26 : Laatijdig toekomen, de arbeid onderbreken of voortijdig vertrekken zijn onderworpen aan een 

voorafgaandelijke toelating van de werkgever (behalve in geval van overmacht of een wettelijke 

reden). 

 

10.1: Laattijdig toekomen 

 

Elk laattijdig toekomen moet worden ingehaald behalve indien de vertraging te wijten is aan een 

oorzaak op de weg naar het werk onafhankelijk van de wil van de werknemer.  De werknemer moet 

de reden van zijn vertraging onmiddellijk meedelen aan de werkgever of aan de door deze laatste 

aangeduide persoon (bijvoorbeeld de provisor). 

 

10.2: Voortijdig vertrek 

 

Art. 27 : Kan een werknemer het werk niet aanvatten of voortzetten omwille van een plots onstane 

arbeidsongeschiktheid, dan staat de werkgever of de door deze laatste aangeduide persoon 

(bijvoorbeeld de provisor) hem op zijn vraag toe het werk te verlaten, maar hij moet nog dezelfde dag 

zijn dokter raadplegen en binnen de 48 uur aan de werkgever een medisch bewijs van 

arbeidsongeschiktheid overhandigen. 

 

Een voortijdig vertrek wordt niet toegestaan voor aangelegenheden die na de arbeidsuren geregeld 

kunnen worden. Wanneer de werkgever een voortijdig vertrek toelaat, erkent hij daardoor niet dat de 

werkonderbreking te wijten is aan overmacht en is hij niet verplicht tot de betaling van het loon voor de 

niet-gewerkte uren. 

 

10.3.: Afwezigheden 

 

Art. 28 : De uitvoering van het overeenkomst kan slechts geschorst worden hetzij om wettelijk 

redenen zoals bepaald door de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden of 

arbeiders, hetzij om redenen eigen aan het personeel, vooraf door de werkgever aanvaard, hetzij om 

redenen eigen aan de werkgever vooraf door het personeel aanvaard. 

 

Art. 29 : Elke afwezigheid dient vooraf te worden aangevraagd. 
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Is het om gegronde redenen onmogelijk de afwezigheid vooraf aan te vragen, dan moet de 

werknemer de werkgever hiervan op de hoogte brengen en zijn afwezigheid zo snel mogelijk 

verantwoorden, uiterlijk binnen de twee werkdagen. De zaterdag geldt als werkdag. 

 

De apotheker - titularis waakt erover de noodzakelijke maatregelen tot waarborg van de continuïteit in 

de zorgverlening te waarborgen.  

 

Art. 30 : Ingeval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, brengt de werknemer 

de werkgever de dag zelf op de hoogte en hij overhandigt binnen de 48 uren een medisch attest. Dat 

medisch attest moet de begindatum en de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid 

vermelden, alsook of de werknemer fysisch of medisch in staat is zich buitenshuis te begeven.   

 

Wordt dit attest niet tijdig ingediend, dan is geen loon verschuldigd voor de dagen tussen de dag van 

de stopzetting van het werk en de datum waarop de werkgever het attest heeft ontvangen. 

 

Art. 31 : Wanneer de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan aanvankelijk bepaald, moet een nieuw 

medisch attest overgemaakt worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn. 

 

Art. 32 : Is de schorsing te wijten aan arbeidsongeschiktheid, dan kan de werkgever de 

werkhervatting afhankelijk maken van de controle door de arbeidsgeneesheer. 

 

 

11. Einde van de arbeidsovereenkomst  

 

Kennisgeving 

 

Art. 33 : Gebeurt de opzegging door de werkgever, dan gebeurt deze op straffe van nietigheid bij 

deurwaardersexploot, dan wel bij aangetekende brief.   

Gebeurt de opzegging door de werknemer, dan gebeurt deze bij deurwaardersexploot, bij 

aangetekende brief op door overhandiging van een brief van hand tot hand.   

De kennisgeving van de opzegging bij aangetekende brief heeft pas uitwerking de derde werkdag (alle 

dagen van de week, maar niet zon- en feestdagen) na de datum van verzending  

De opzegging betekend bij deurwaardersexploot begint te lopen ten vroegste de dag die volgt na de 

dag van de kennisgeving.   

 

Bepaalde duur 
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Art. 34.  De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur eindigt in principe automatisch door afloop 

van de termijn, de arbeidsovereenkomst voor een bpeaald werk eindigt bij de afloop van dit werk.   

De partij die de overeenkomst voortijdig beëindigt, moet aan de andere partij een vergoeding betalen 

die gelijk is aan het loon dat nog moest betaald worden tot het verstrijken van de overeengekomen 

termijn, met evenwel een maximum: deze vergoeding mag niet meer bedragen dan het dubbel van het 

loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden 

genomen indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten 

 

Gedurende de proeftijd 

 

Art. 35 – Tijdens de proefperiode kunnen zowel de werknemer als de werkgever de overeenkomst op 

eenvoudige wijze beëindigen. Er zijn drie mogelijke situaties 

 

Na zeven dagen arbeidsongeschiktheid 

Tijdens de proefperiode kan de werkgever de arbeidsovereenkomst voor een bediende verbreken 

zonder een opzegging te betekenen en zonder een vergoeding te betalen indien de werknemer langer 

dan zeven ononderbroken kalenderdagen arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen ten vroegste vanaf de 

8ste dag ongeschiktheid. 

 

Tijdens de eerste maand van de proeftijd 

Gedurende de eerste maand van de proeftijd kan de overeenkomst beëindigd worden met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen, maar de opzegging kan ten 

vroegste eindigen op de laatste dag van de eerste maand. Als de opzegging vóór de laatste dag van 

de eerste zou aflopen, dan is de partij die de overeenkomst beëindigt een vergoeding verschuldigd die 

gelijk is aan het loon dat de werknemer tot die dag verdiend zou hebben.   

 

Na de eerste maand van de proeftijd  

Na de eerste maand en zolang de proeftijd duurt - zelfs bij een verlenging te wijten aan een schorsing 

van de overeenkomst -, mag elke partij de overeenkomst beëindigen als hij een opzeggingstermijn 

van zeven dagen in acht neemt.  

 

Opgelet : Indien kennis wordt gegeven van de opzeggingstermijn, moet het einde van de 

opzeggingsperiode (dus de zevende kalenderdag) uiterlijk samenvallen met de laatste dag van de 

proeftijd. Indien dit niet zo is, wordt de werknemer geacht voor onbepaalde tijd aangeworven te zijn en 

zou de overeenkomst door de werkgever slechts beëindigd kunnen worden met een 

opzeggingstermijn van ten minste drie maanden of een overeenstemmende schadeloosstelling. 
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Onbepaalde duur 

 

Art. 36 - Buiten de proef periode worden de opzeggingstermijnen als volgt vastgesteld : 

 

De hieronder vermelde bedragen zijn de jaarlijkse geïndexeerde bedragen. 

 

1. Jaarloon ≤ 32.254 €  

 

Anciënniteit Opzegging door de werknemer Opzegging door de werkgever 

- 5 jaar 1,5 maanden 3 maanden 

5 jaar 3 maanden 6 maanden 

10 jaar 3 maanden 9 maanden 

15 jaar 3 maanden 12 maanden 

20 ans 3 maanden 15 maanden 

 

 

2. Jaarloon > 32.254 € en < of =  64.508 € 

 

De opzeggingstermijnen worden vastgesteld bij een overeenkomst, tussen werkgever en werknemer 

ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven. 

 

Wanneer het ontslag van de werkgever uitgaat mag de opzeggingstermijn niet korter zijn dan de 

hieronder vermelde termijnen. 

 

 

Overeenkomsten waarvan de uitvoering werd aangevangen vóór 1 januari 2012 

 

Anciënniteit Opzegging door de werknemer   Opzegging door de werkgever  

- 5 jaar  4,5 maanden max 3 maanden min 

5 jaar 4,5 maanden max 6 maanden min 

10 jaar 4,5 maanden max  9 maanden min 

15 jaar  4,5 maanden max  12 maanden min 

20 ans 4,5 maanden max  15 maanden min 
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Overeenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 20125 
 

Anciënniteit Opzegging door de 
werkgever  

Anciënniteit Opzegging door de 
werknemer 

- 3 jaren 91 dagen6 - 5 jaren 45 dagen 

3 jaren 120 dagen Tussen 5 en10 jaren 90 dagen 

4 jaren 150 dagen Vanaf 10 jaren 135 dagen 

5 jaren  182 dagen Vanaf 15 jaren 

en enkel voor de 

bediende wiens jaarloon 

minstens 64.508 € 

bedraagt 

180 dagen 

Vanaf zes jaren + 30 dagen per jaar per 

begonnen anciënniteitsjaar   

 

 

3. Jaarloon > 64.508 € 

 

Overeenkomsten waarvan de uitvoering werd aangevangen vóór 1 januari 2012 

 

Anciënniteit Opzegging door de werknemer   Opzegging door de werkgever  

- 5 jaar  6 maanden max 3 maanden min 

5 jaar 6 maanden max 6 maanden min 

10 jaar 6 maanden max 9 maanden min 

15 jaar  6 maanden max 12 maanden min 

20 ans 6 maanden max 15 maanden min 

 

Overeenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 20127 

 

Opzegging door de werkgever  

 

Ligt het jaarloon hoger dan 64.508 € bij de indiensttreding, dan kunnen de opzeggingstermijnen die de 

werkgever in acht moet nemen bij overeenkomst worden vastgelegd en dit ten laatste op het ogenblik 

van de indiensttreding. 

 

                                                      
5 Wet van 12 april 2011 tot wijziging van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en de 
uitvoering van het interprofessioneel akkoord.   
6 Kalenderdagen 
7 zie nr 5   
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De opzeggingstermijnen mogen echter niet lager liggen dan de bij wet vastgestelde minima (zoals 

weergegeven onder 1).   

 

Indien hierover geen afspraken worden gemaakt, gelden de opzeggingstermijnen zoals uiteengezet 

onder 2.   

 

Opzegging door de werknemer 

 

Anciënniteit Opzegging door de 

werknemer 

- 5 jaren 45 dagen 

Tussen 5 en10 jaren 90 dagen 

Vanaf 10 jaren 135 dagen 

Vanaf 15 jaren 

en enkel voor de 

bediende wiens jaarloon 

minstens 64.508 € 

bedraagt 

180 dagen 

 

 

Art. 37 : Fouten die het onderling vertrouwen tussen werkgever en werknemer zo ernstig schokken 

dat alle verdere samenwerking onmogelijk wordt, zijn redenen die een onmiddellijke verbreking van de 

overeenkomst rechtvaardigen. 

 

Gelet op bijzondere omstandigheden, eigen aan de onderneming, worden bovendien als dringende 

reden beschouwd: 

 

 

 

1. herhaaldelijk voorkomende vergissingen in de bereidingen of in de afleveringen, 

 

2. persoonsverwisselingen bij afleveringen, 

 

die nog voorkomen na schriftelijke waarschuwing door de werkgever aan de werknemer. 

 

 

12. Aansprakelijkheid 
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Art. 38 : Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het goed gebruik en het onderhoud van de te 

zijner beschikking gestelde goederen. 

 

Art. 39 : De werkgever wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal of beschadiging van 

persoonlijke voorwerpen, zoals fietsen, kleding en ander persoonlijk bezittingen, zelfs wanneer deze 

exoneratie van aansprakelijkheid niet werd aangeplakt in de bewaarplaats en zelfs wanneer de 

werknemer verplicht was de voorwerpen in deze plaats te bewaren. 

 

 

13. Arbeidsongevallen 

 

Art. 40 : In geval van een ongeval op het werk is er een verbandkist ter beschikking van de 

werknemers op volgende plaats. 

 

De eerste hulp zal verstrekt worden door Dhr/Mevr:  .................................................................................  

(adres)  ................................................... (tel.)  ...........................................................................................  

(de naam van de persoon invullen en de plaats waar hij kan bereikt worden). 

De werknemer die slachtoffer is van een arbeidsongeval is vrij een dokter, een apotheker of een 

verzorgingsinstelling te kiezen. 

 

Art. 41 : De zorgen vereist ingevolge een arbeidsongeval, worden verstrekt overeenkomstig de 

voorwaarden voorzien in de verzekeringspolis afgesloten door de werkgever; de werknemer zal over 

de vrije keuze van geneesheer en apotheker beschikken voor zover dit toegelaten is door de 

verzekeraar. 

 

Art. 41 bis. – De werknemer die slachtoffer is van een ongeval op weg naar het werk moet 

onmiddellijk zijn werkgever op de hoogte brengen en hem alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn 

om de ongevallenverklaring te kunnen invullen.   

 

 

14. Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

 

Art. 42. - Verbod van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

De werkgevers en de werknemers alsmede de personen die in contact komen met de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld, 
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pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

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

persoon waarop de specifieke bepalingen van de wet in verband met geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk van toepassing zijn, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of 

aangevallen bij de uitvoering van het werk. 

 

Onder pesterijen op het werk wordt verstaan elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of 

binnen de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, 

bedreigingen, handelingen, gebaren, en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de 

persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een 

andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van het werk wordt 

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

beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

 

Onder ongewenst seksueel gedrag wordt verstaan elke vorm van verbaal, niet verbaal of lichamelijk 

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

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

 

 

Preventiemaatregelen en informatie van de werknemers: de werkgever neemt de nodige 

preventiemaatregelen om de werknemers te beschermen tegen geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. Hij verschaft de werknemers alle nodige inlichtingen met betrekking tot 

deze maatregelen, in het bijzonder wat betreft de te volgen procedure in geval van geweld, pesterijen 

of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

Deze preventiemaatregelen zijn de volgende:  ..........................................................................................  

 

 

 

 

 

 

De persoon die meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 

het werk kan opvang, hulp of raad vinden bij de eventueel aangestelde vertrouwenspersoon8 . . . . . . . 

                                                      
8 De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet verplicht.  In dat geval wendt de betrokken werknemer zich 
rechtstreeks tot de preventie – adviseur. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de na(a)m(en) en 

gegevens van de vertrouwensperso(o)n(en) vermelden). 

 

Iedere persoon die meent slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op 

het werk, wie de dader ook mag zijn, heeft het recht klacht in te dienen en dit zonder represailles of 

vergelding te moeten vrezen, bij een preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten 

van het werk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . (de na(a)m(en) en gegevens van de preventieadviseur(s) vermelden).  

 

Interne procedure: In de mate van het mogelijke moet de oplossing in eerste instantie gezocht 

worden tijdens een rechtstreeks onderhoud tussen de belanghebbenden. Wanneer deze poging geen 

oplossing biedt of onmogelijk is, contacteert het slachtoffer de vertrouwenspersoon of de 

preventieadviseur. Deze zal trachten de partijen te verzoenen. 

 

Wanneer deze verzoening geen resultaten oplevert of onmogelijk lijkt, wordt op uitdrukkelijk verzoek 

van het slachtoffer een gemotiveerde klacht voorgelegd aan de preventieadviseur. Dit gebeurt ofwel 

rechtstreeks ofwel via de vertrouwenspersoon. Deze klacht wordt ingeschreven in een document dat 

gedateerd wordt en dat ook de verklaringen bevat van de betrokken partijen en getuigen, en 

desgevallend het bewijs van de poging tot verzoening. Zodra een gemotiveerde klacht is neergelegd, 

verwittigt de preventieadviseur de werkgever hiervan en verzoekt hem na onderzoek van de klacht de 

nodige maatregelen te nemen. De werkgever moet vervolgens tussenkomen om een einde te stellen 

aan iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

De klager kan zich ook rechtstreeks wenden tot het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en beschikt eveneens over de mogelijkheid een 

rechtsvordering in te stellen bij de hoven en rechtbanken. De partijen moeten niettemin voorrang 

geven aan een minnelijke regeling van het conflict. 

 

De klachtenprocedure mag niet wederrechterlijk gebruikt worden: m.a.w. er mag geen misbruik 

gemaakt worden van deze klachtenprocedure. 

 

 

 

 

 

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

van klachten of daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, verbinden 
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zij zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de betrokken partijen, de eventuele feiten 

en de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan. 

 

Zonder afbreuk te doen aan de regels die van toepassing zijn in geval van ontslag en de sancties die 

zouden opgelegd worden in geval van een gerechtelijke actie, kan de persoon die beschuldigd wordt 

van geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk, of de persoon die misbruik heeft 

gemaakt van de klachtenprocedure, een straf krijgen. 

 

Werknemers die in contact komen met andere werknemers van buiten de onderneming kunnen, 

indien zij menen dat zij het slachtoffer zijn van een daad van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag op het werk, een verklaring afleggen bij de werkgever. De werkgever moet 

systematisch de verklaring van de werknemer noteren in een register over feiten van geweld op het 

werk. De werkgever zorgt ervoor dat de verklaringen worden meegedeeld aan de bevoegde 

preventieadviseur. 

 

De werkgever waakt erover dat de werknemers die het slachtoffer zijn van een daad van geweld, 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een passende psychologische ondersteuning 

krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen. 

 

 

15. Strijd tegen tabaksverslaving 

 

Art. 43 : Het is verboden te roken in de apotheek, in de laboratoria, in de opslagruimten en in alle 

andere lokalen waar een rookverbod geldt. 

 
16. Preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming 

 

16.1. Beleidsverklaring  

 

Onder “werkgerelateerd” alcohol- en drugsgebruik wordt elk gebruik verstaan dat zich voordoet tijdens 

werkgerelateerde uren; dit zijn deze (onmiddellijk) voorafgaand aan het werk, tijdens de werktijd, 

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

 

Het voeren van een beleid om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te 

bevorderen is een geïntegreerd onderdeel van het algemeen ondernemingsbeleid. 

Een preventief alcohol- en drugsbeleid maakt hier deel van uit. Dit is ingegeven door het feit dat 

werkgerelateerd gebruik van alcohol of drugs één van de factoren is die de veiligheid, de gezondheid 
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en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. De aard van de 

activiteiten van onze onderneming en de specifieke risico’s die de consumptie van alcohol en drugs 

inhoudt voor de veiligheid van de werknemers/cliënten/bezoekers (en/of het merkimago van onze 

onderneming en/of onze specifieke bedrijfscultuur, ...) vereist een ver doorgedreven preventiebeleid 

inzake alcohol en drugs, vergezeld van een nultolerantie inzake verbruik. 

 

De werkgever kan afwijkingen op dit principieel verbod toestaan. 

 

16.2. Concrete maatregelen  

 

 De werknemers bewustmaken van de risico’s van het werkgerelateerd gebruik van alcohol en 

drugs en de effecten ervan op hun werkgedrag. 

 

 Procedure bij functioneringsproblemen ten gevolge van acuut alcohol- of drugsmisbruik : 

 

- De leidinggevenden is via een gepaste opleiding in staat om disfunctioneren tijdig op te 

merken, gepaste maatregelen te treffen en de personen door te verwijzen naar hulpverlening 

(bepaalde periode met verminderde prestaties, verhoogde afwezigheid, problemen met 

collega’s, enz). 

 

- Indien deze problemen zich toch voordoen, deze problemen vroegtijdig opvangen door de 

werknemer te verzoeken de nodige maatregelen te treffen om het probleem op te lossen.  

 

- Indien wordt vastgesteld dat de werknemer werkonbekwaam is, zal hij worden verzocht naar 

huis terug te keren, hij zal (op eigen kosten) naar huis worden begeleid. 

 

- Na een verwittiging houdt de werkgever zich het recht voor de werknemer te testen op alcohol 

en drugs na akkoord van de werknemer.  

 

- Een evaluatie zal volgen na een te bepalen termijn.  

 

- Bij weigering van gedragsverandering kan dit uiteindelijk leiden tot de meest zware sanctie, 

het ontslag. 
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17. Inspectiediensten 

 

Art. 44 : De inspectiediensten belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en 

reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers zijn gevestigd te: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

18. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen en/of toegang tot internet9 

 

Art. 45 – De bepalingen betreffende het gerbuik van nieuwe technologieën, zoals e-mail en de 

toegang tot het internet op de werkplaats (C.A.O. nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de werknemers ten op zicht van het toezicht op elektroniscihe 

communicatiegegevens, KB 12 juni 2002) zijn als bijlage toegeveogd aan onderhavig 

arbeidsreglement.  Deze bijlage maakt integraal deel uit van onderhavig arbeidsreglement.   

 

19. Camerabewaking op de werkplaats 

 

Art. 46.– De voorwaarden tot instelling en de toepassingmodaliteiten van een systeem van 

camerabewaking op de werkplaats (CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van de werknemers met betrekking tot de camerabewaking op de 

arbeidsplaats, KB van 20 september 1988) zijn als bijlage toegevoegd aan dit arbeidsreglement zoals 

overgemaakt aan de werknemers. Deze bijlage maakt integraal deel uit van onderhavig 

arbeidsreglement.  10 

 

Dit arbeidsreglement werd opgesteld in overeenstemming met de bij de wet bepaalde procedure. 

 

 

Handtekening van de werkgever  

 

 

                                                      
9 Deze vermelding is verplicht indien de werkgever controle uitoefent op elektronische communciatie 

10 Deze vermelding is verplicht indien de werkgever een cameratoezicht op de werkplaats uitoefent.   

http://www.apb.be/Content/Default.asp?PageName=openfile&DocRef=2012-00003645
http://www.apb.be/Content/Default.asp?PageName=openfile&DocRef=2012-00003546
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III. Model van ontvangstbewijs 
 

 

Ik, ondergetekende  ......................................................................   (naam van de werknemer) 

 

erken een exemplaar van het arbeidsreglement te hebben ontvangen dat van kracht is in de 

onderneming  ......................................................................   (naam van de onderneming)  

waarvoor ik werk als  ..........................................................   (functie van de werknemer) 

 

Gedaan te  ................................................ ,  op  ...............................................  

 

Handtekening van de werknemer 

 

VI. Bijlagen 
 

 C.A.O. nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten op 

zicht van het toezicht op elektroniscihe communicatiegegevens, KB 12 juni 2002 

 

 CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

de werknemers met betrekking tot de camerabewaking op de arbeidsplaats, KB van 20 

september 1988 

 

 Gebruik van elektronische communicatiemiddelen en/of toegang tot internet  

 

http://www.apb.be/Content/Default.asp?PageName=openfile&DocRef=2012-00003645
http://www.apb.be/Content/Default.asp?PageName=openfile&DocRef=2012-00003546
http://www.apb.be/Content/Default.asp?PageName=openfile&DocRef=2012-00003648
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Inleiding



Bij de opstelling van een nieuw arbeidsreglement, dan wel de wijziging van een bestaand arbeidsreglement moet een welbepaalde procedure gevolgd worden.  

We nodigen u onderstaande procedure door te nemen. 



Deze brochure bevat :



1)	een model van Arbeidsreglement.  



Een arbeidsreglement is in principe verplicht zodra één bediende (bijvoorbeeld een farmaceutisch technisch assistent) of arbeider wordt tewerkgesteld.  Deze verplichting geldt niet indien enkel apothekers werkzaam zijn als werknemer.



2)	een model van ontvangstbewijs



















































I. Procedure tot opstelling of wijziging van het arbeidsreglement



Een arbeidsreglement is in principe verplicht zodra één bediende (bijvoorbeeld een farmaceutisch technisch assistent) of arbeider wordt tewerkgesteld.  Deze verplichting geldt niet indien enkel apothekers werkzaam zijn als werknemer.



Procedure te volgen bij de opstelling van een nieuw arbeidsreglement of bij wijziging van het bestaande arbeidsreglement[footnoteRef:1] : [1:  Procedure te volgen indien er een ondernemingsraad bestaat] 




1. De werkgever moet elk ontwerp van reglement of van wijziging aan een bestaand reglement ter kennis brengen van de werknemers door aanplakking. Elke individuele werknemer kan een kopie van het ontwerp krijgen ;



2. Gedurende 15 dagen, te rekenen vanaf de dag van de aanplakking, houdt de werkgever een schrift ter beschikking van de werknemers waarin zij hun opmerkingen kunnen optekenen in verband met het voorgestelde arbeidsreglement of wijziging. De werknemers kunnen ook rechtstreeks hun opmerkingen aan het Toezicht op de Sociale Wetten doorzenden



3. Na deze 15 dagen stuurt de werkgever dit schrift samen met een exemplaar van het arbeidsreglement op naar de inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten.



		4. Indien er geen enkele opmerking werd geformuleerd, treedt het arbeidsreglement in voege op de 15de dag  na aanplakking



		4. Indien er opmerkingen werden geformuleerd:

· dan neemt de inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten contact op met de werkgever binnen de 4 dagen die volgen op het versturen ervan en deelt de opmerkingen mee; deze moeten door de werkgever aangeplakt worden;

· de inspecteur van het Toezicht op de Sociale Wetten zal trachten de uiteenlopende standpunten te verzoenen binnen een termijn van 30 dagen nadat het dossier hem werd overgemaakt.



		

5. Lukt de verzoening dan treedt het arbeidsreglement in voege de 8ste dag volgend op de verzoening.



		

5. Lukt de verzoening niet, dan stuurt de arbeidsinspecteur hij het proces-verbaal van niet-verzoening naar de voorzitter van het bevoegd paritair comité.









	

II. Arbeidsreglement voor bedienden en arbeiders in de apotheek





Onderneming (naam en adres)	

Ondernemingsnummer	



Maatschappelijke zetel	

Exploitatiezetel	



Aansluitingsnummer van de werkgever bij de R.S.Z.	



Vakantiekas (alleen voor arbeiders):

Naam :	

Straat :	

Aansluitingsnummer :	



Kas voor kinderbijslag :

Naam :	

Straat :	

Aansluitingsnummer :	



Verzekeringsmaatschappij arbeidsongevallen:

Naam :	

Adres :	



Externe Dienst voor Preventie en Bescherming:	



Paritair Comité: nr. 313



Nr. van het Arbeidsreglement bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: 	

	








1. Algemene bepalingen



Art. 1: Het onderhavige reglement regelt de arbeidsvoorwaarden van alle werknemers (arbeiders en bedienden) van de onderneming, ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit.



In individuele gevallen mag worden afgeweken, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, zonder dat echter afbreuk mag worden gedaan aan de bestaande wettelijke of reglementaire voorschriften en de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten toepasbaar in de sector. Zulke afwijkingen waarover werkgever en werknemer telkens overeenkomen, worden schriftelijk opgemaakt in ten minste twee exemplaren, waarvan één voor de werkgever en één voor de werknemer.



Art. 2: Zowel de werkgever als de bediende als de arbeider worden geacht, vanaf de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst onderhavig reglement te kennen en te aanvaarden en verbinden er zich toe alle voorschriften ervan na te leven.



2. Aard van het overeengekomen werk



Art. 3: Iedere werknemer moet het werk uitvoeren zoals dit in de individuele overeenkomst werd bepaald. Behalve wanneer deze individuele overeenkomst anders bepaalt, mag de werknemer echter niet weigeren tijdelijk andere bij zijn lichamelijke en verstandelijke geschiktheden passende arbeid te verrichten (zonder dat deze arbeid de geest van zijn arbeidsovereenkomst mag wijzigen), indien dit nodig is om de goede werking van het bedrijf te waarborgen, zoals b.v. bij afwezigheid van een ander lid van het personeel, bij dringend werk, bij technische stoornis, enz...



3. Proefbeding



Art. 4 : § 1: Iedere bediende die in dienst treedt, wordt aangeworven op proef.  De proeftijd zal minimum 1 maand bedragen, en maximum:

· 6 maanden voor de bedienden waarvan het jaarlijks loon niet hoger ligt dan 38.665 €.

· 1 jaar voor de bedienden waarvan het jaarlijks loon hoger ligt dan 38.665€[footnoteRef:2]. [2:  Bedrag van toepassing op 1 januari 2013.  Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast.  ] 




§ 2 : Iedere arbeider die in dienst treedt, wordt aangeworven op proef.  De proeftermijn bedraagt veertien dagen.  Beide partijen kunnen tijdens deze termijn de overeenkomst beëindigen vanaf de zevende dag.



§ 3 : De proefperiode wordt schriftelijk vastgelegd voor iedere persoon afzonderlijk ten laatste op de dag waarop de werknemer in dienst treedt en vóór het werk wordt aangevat.

4.  Werkplaats



Art. 5 : De werknemers werken hetzij op het adres van de hogervermelde exploitatiezetel van de onderneming, hetzij in de officina vermeld in hun individuele arbeidsovereenkomst.  De werknemers gaan ermee akkoord dat, indien de onderneming de exploitatiezetel naar een ander adres overplaatst, een nieuwe exploitatiezetel opricht of de officina verplaatst, zij op dit nieuwe adres zullen werken.



5. Arbeidsduur



5.1. Algemeen



Art. 6 : De maximale wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer, overeengekomen in het paritair comité bedraagt, onverminderd de toekomstige wijzigingen, 38 uren per week.



De werknemers moeten tijdig, dit is op het bij overeenkomst bepaalde beginuur aanwezig zijn op de arbeidsplaats.  



Voor de deeltijdse werknemers waarvan de wekelijkse arbeidsduur variabel is, zal de gemiddelde arbeidsduur berekend worden over de volgende referentieperiode …..…. (maximum 1 jaar).



De werkuren zijn als volgt vastgesteld:



Maandag	's morgens van   .... uur 	tot ......... uur ;

		's namiddags van .... uur 	tot ......... uur.



Dinsdag	's morgens van   .... uur 	tot ......... uur ;

		's namiddags van .... uur 	tot ......... uur.



Woensdag	's morgens van   .... uur 	tot ......... uur ;

		's namiddags van .... uur 	tot ......... uur.



Donderdag	's morgens van   .... uur 	tot ......... uur ;

		's namiddags van .... uur 	tot ......... uur.



Vrijdag	's morgens van   .... uur 	tot ......... uur ;

		's namiddags van .... uur 	tot ......... uur.



Zaterdag	's morgens van   .... uur 	tot ......... uur ;

		's namiddags van .... uur 	tot ......... uur.





De individuele arbeidsovereenkomst kan van deze indeling afwijken. De individuele uurregelingen worden als bijlage aan het onderhavige reglement toegevoegd. 



5.2. Overwerk



Farmaceutisch assistent



De arbeidsduur mag maximum 20 uur per jaar de wekelijkse grens overschrijden (38 uren) op voorwaarde dat ze de wettelijke grens van 11 uren per dag en 50 uren per week niet overschrijdt.[footnoteRef:3] [3:  Artikel 29 van de CAO van 30 november 2009 betreffende de loon – en arbeidsvoorwaarden. ] 




In de apotheken, gevestigd in badplaatsen en luchtkuuroorden, alsook in toeristische centra, mag de wekelijkse grens van 38 uren per week worden overschreden met maximum 5 uren (dus maximum 43 uren per week) gedurende dertien weken per kalenderjaar, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan een uitzonderlijke toename van het werk.  Ook hier geldt de wettelijk vastgelegde maximale arbeidsduur van 11 uren per dag.  



In geval van overschrijding van de normale arbeidsduur moet een inhaalrust toegekend worden zodat de maximale jaarlijks toegestane arbeidsduur niet wordt overschreden.



Apotheker 



De wekelijkse arbeidsduur van de apothekers bedraagt 38 uren.   



Apothekers wiens individuele uurrooster deze wekelijkse arbeidsduur overschrijdt, hebben recht op arbeidsduurvermindering.  



Om praktische redenen van arbeidsorganisatie wordt deze arbeidsduurvermindering bij voorkeur doorgevoerd onder de vorm van compenserende dagen.



Deze compensatiedagen worden jaarlijks vastgelegd in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. 



Er worden per jaar zes compensatiedagen toegekend om een uur arbeidsduurvermindering te compenseren en dertien dagen per jaar om twee uur arbeidsduurvermindering te compenseren.[footnoteRef:4] [4:  Artikel 3 van de CAO van 17 december 2002 betreffende de arbeidsduur van de apothekers.  ] 




Deze wekelijkse arbeidsduur van 38 uren/week geldt niet voor de apothekers met een leidende functie of een vertrouwensfunctie (Koninklijk besluit van 10 februari 1965).  



5.3.: Rustdagen



Art. 7 : Rekening houdend met de bepalingen van artikel 8 tot 11 zijn de normale rustdagen : de zondagen, de wettelijke feestdagen of de dagen die een wettelijke feestdag vervangen en de dagen van de jaarlijkse vakantie.



5.4.: Zondagen



Art. 8 : In principe wordt er op zondagen niet gewerkt, behalve in geval van wachtdienst.



De werknemers die 's zondags worden tewerkgesteld hebben in toepassing van de bepalingen van de wet op de zondagsrust recht op inhaalrust.  Deze inhaalrust wordt verleend in de loop van de zes dagen die volgen op de zondag waarop wordt gewerkt.



De inhaalrust zal niet korter zijn dan een halve dag, indien de zondagsarbeid 4 uren of minder heeft geduurd. In dat geval wordt zij verleend ofwel vóór ofwel na 13 uur en op die dag zal de arbeidsduur niet meer dan 5 uren bedragen.  



De inhaalrust zal een volle dag zijn, indien de zondagsarbeid meer dan 4 uren heeft geduurd.



5.5. : Wettelijke feestdagen



Art. 9 : In principe wordt er op feestdagen niet gewerkt, behalve in geval van wachtdienst.



De wettelijke feestdagen zijn: 1 januari (Nieuwjaar)- Paasmaandag - 1 mei (Feest van de Arbeid) - Hemelvaartsdag -  Pinksterenmaandag - 21 juli (Nationale Feestdag) – 15 augustus (O.L. Vr. Hemelvaart) - 1 november (Allerheiligen) - 11 november (Wapenstilstand)- 25 december (Kerstmis).



De voltijdse werknemers ontvangen voor de 10 wettelijke feestdagen hun loon overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.











Valt een feestdag op een zondag of op een normale inactiviteitsdag, dan wordt hij vervangen door een andere dag van gewone activiteit, volgens de wettelijke bepalingen. Volgens de uitvoeringsbesluiten en de beslissingen genomen in het paritair comité geldt deze dag dan voor de onderneming als feestdag, zodat de bedienden die na deze dag in dienst treden, geen aanspraak meer kunnen maken op een andere vervangingsfeestdag.



De vervangingsfeestdagen worden in gemeenschappelijk overleg vastgelegd en worden meegedeeld door een bericht dat wordt aangeplakt in de lokalen van de onderneming ten laatste op 15 december van het jaar voordien. Een kopie van dit bericht wordt bij het arbeidsreglement gevoegd.  



De deeltijdse werknemers met een vast uurrooster hebben enkel recht op de feestdag of de vervangingsdagen die samenvallen met een normale activiteitsdag van de betrokken werknemer.



5.6. : Jaarlijkse vakantie



Art. 10 : De jaarlijkse vakantie wordt genomen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.  



Wordt de jaarlijkse vakantie collectief genomen dan wordt de periode van collectieve sluiting jaarlijks meegedeeld en ter kennis gebracht van de werknemers door een bijlage bij het arbeidsreglement.



De datum van de vakantiedagen zal vastgelegd worden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 30/11/2009 gesloten in het paritair comité nr 313.



Wordt de jaarlijkse vakantie individueel genomen, dan worden de dagen in gezamenlijk akkoord genomen tussen werknemer en werkgever.



Daartoe zal de werknemer een geschreven aanvraag indienen	

(aantal dagen, weken) op voorhand.



5.7. : Arbeid buiten het vaste werkrooster



Art. 11 : Behoudens andersluidende bepalingen in de individuele overeenkomst, kan de werkgever indien daarvoor gegronde redenen bestaan en mits naleving van de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten en de wettelijke bepalingen, op ieder ogenblik personeel oproepen om te werken buiten de in zijn individuele overeenkomst bepaalde arbeidsuren en dit zelfs op de rustdagen; de opgeroepen personen zijn verplicht dat werk te aanvaarden.









Dit zal tenminste 24 uren op voorhand, bij een in de lokalen van de onderneming aangeplakt bericht, aan de betrokken personeelsleden worden medegedeeld.  Het bericht wordt gedagtekend en ondertekend en vermeldt de datum waarop de tijdelijke werkregeling begint.



Art. 12 : Komen voor de toepassing van artikel 11 in aanmerking : 



a) arbeid voor inventarissen en balansen;

b) arbeid om het hoofd te bieden aan een dreigend ongeval of om de gevolgen van een voorgekomen ongeval te verhelpen;

c) zon- en feestdagen waarop de apotheek de wachtdienst verzekert en dit gedurende de normale openingsuren;

d) de prestaties die het gevolg zijn van een buitengewone vermeerdering van het aantal cliënten wegens een epidemie binnen de grenzen van en na toepassing van de procedure voorzien in de Arbeidswet en binnen de grenzen toegestaan door de toepasselijke C.A.O. genomen in het Paritair Comité 313.



Het stelsel van overwerk zal worden toegepast op de bijkomende prestaties.





6. Loon



Art. 13 : Behoudens andersluidende bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst wordt het bedrag van het loon vastgesteld ingevolge de beslissingen van het bevoegd paritair comité, rekening houdend met de categorie waarop de werknemer aanspraak kan maken, op basis van zijn beroepskwalificatie.



Art. 14 : Voor de bedienden wordt het loon wordt per maand berekend.  Het loon wordt uitbetaald op 		via de overschrijving op bankrekening. 



Voor de arbeiders wordt het loon halfmaandelijks berekend worden volgens het aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren.  Het loon wordt uitbetaald via de overschrijving op bankrekening. 



Na de definitieve betaling van zijn loon, ontvangt de werknemer een loonstaat.  



Art. 15 : Afhoudingen op het loon mogen slechts uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften.



Art. 16 : Het loon is slechts eisbaar vanaf de in art. 14 bepaalde betaaldag.  In geen geval zal een interest kunnen wordt geëist indien de niet-tijdige betaling te wijten is aan een vertraging in de bankverrichtingen terwijl de werkgever wel binnen de nodige tijdspanne de opdracht tot betaling heeft gegeven.



Art. 17: Indien de werkgever tussenkomt in de vervoerkosten, wordt deze tussenkomst één keer per maand uitbetaald samen met het loon.



Art. 18 : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van het loon, wordt de fiscale waarde van de voordelen in natura op het loon ingehouden.  De waarde van deze voordelen wordt schriftelijk geschat en ter kennis gebracht van de werknemer bij zijn indiensttreding. Er zal melding van gemaakt worden in de individuele arbeidsovereenkomst.





7. Rechten en plichten van de werknemers



Art. 19 : De werknemer moet zijn werk uitvoeren met zorg, in eer en geweten, op de voorgeschreven tijd, plaats en voorwaarden.



Het personeel moet zich op het werk aanbieden in propere en behoorlijke kleding.



De werkkledij die de werkgever beschikbaar stelt en onderhoudt, blijft eigendom van deze laatste.



De werknemer moet het werk uitvoeren met de grootst mogelijke voorzichtigheid en in geval van twijfel telkens het advies van de verantwoordelijke apotheker in te winnen.



De werknemer moet de wettelijke reglementering betreffende de geneeskunst stipt naleven, evenals de regels van de farmaceutische plichtenleer. Hij mag niet weigeren dat de verantwoordelijke apotheker een controle uitoefent op het verrichte werk.  



De werknemer moet de werkgever verwittigen wanneer hij of een lid van zijn gezin aangetast is door een besmettelijke ziekte en elke mogelijke besmetting vermijden.



Art 19bis. – De werknemer respecteert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die hem in het kader van zijn functie worden toevertrouwd.  De apotheker neemt hierbij in het bijzonder volgende reglementeringen in acht : artikel 458 van het Strafwetboek dat de apothekers bestraft die hun beroepsgeheim schenden, de wet van 8 december 1992 tot berscherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, artikel 41 van het Koninklijk besluit houdende onderrichtingen der apothekers bijlage 1, F-1 GGOFP en de Code van farmaceutische plichtenleer uitgevaardigd door de Orde van apothekers.  



Art 19ter. - De werknemer heeft de plicht aan de werkgever de werktuigen en de ongebruikte grondstoffen, die hem werden toevertrouwd, terug te geven evenals het materiaal dat hem werd gegeven om toe te laten zijn werk uit te voeren. De werknemer heeft ook de plicht aan de werkgever materiaal of grondstoffen terug te geven die in slechte staat zijn of hem de tekortkomingen te melden.



In geval van schade berokkend aan de onderneming door de werknemer, kan de werkgever schadeloosstelling eisen, in geval van bedrog, van een zware fout of van een lichte fout die een gebruikelijk karakter heeft.



7bis Rechten en plichten van de werkgever en van het toezichthoudend personeel



De werkgever en de personen die belast zijn met leidinggevende of controlefuncties moeten t. o. v. de werknemers de regels van gerechtigheid, moraliteit en wellevendheid in acht nemen.



8. Voorschriften inzake veiligheid



Art. 20 : Behoudens de voorschriften gegeven door de verantwoordelijke apotheker, zijn de werknemers wat de veiligheid betreft, verplicht:



· op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;

· op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen;

· de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken;

· de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen;

· bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zolang dat nodig is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn opgelegd;

· bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico's opleveren voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein;

· zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze georganiseerd worden volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.



In elk geval is het verboden loshangende kledij te dragen of zich om te kleden in de nabijheid van functionerende machines.



De bijzondere veiligheidsvoorschriften die in de onderneming in acht moeten worden genomen, worden telkens als het nodig is, aan het personeel bekendgemaakt als bijvoegsel bij onderhavig arbeidsreglement.



Art. 21 : Behalve de geneeskundige onderzoeken vereist vóór de aanwerving, kan de werkgever op zijn kosten een lid van het personeel een geneeskundig onderzoek opleggen (bv. na ziekte of in geval van epidemie) bij de interbedrijfsgeneeskundige dienst waarbij hij aangesloten is.



Art. 22 : De bijzondere hygiënevoorschriften die in de onderneming moeten worden in acht genomen, worden telkens als het nodig is, bekendgemaakt als bijvoegsel bij onderhavig arbeidsreglement.





9. Bijzondere verplichtingen van het personeel



9.1 : Administratieve formaliteiten – adreswijziging en wijziging van burgerlijke staat



Art. 23 : De werknemer verstrekt zo snel mogelijk aan de werkgever alle inlichtingen die nodig zijn om de sociale en fiscale wetgeving toe te passen, zoals het verkrijgen, het doen schorsen of het beëindigen van uitkeringen.  

Zo zal de werknemer spontaan en zonder uitstel elke adresverandering en elke wijziging van burgerlijke staat, nationaliteit of gezinslast mededelen.  De werknemer moet zijn identiteitskaart, en – als hij een buitenlandse nationaliteit heeft de arbeidsvergunning – op verzoek voorleggen. 



Indien beide echtgenoten werken, zal de werkgever slechts rekening kunnen houden met de verminderingen voor gezinslast indien hij hiervan op de hoogte werd gebracht via een verklaring volgens het model opgelegd door de FOD Financiën, waaruit blijkt wie van de echtgenoten deze vermindering zal genieten.











9.2 : Beroepsgeheim



Art. 24 : Zowel tijdens de uitvoering van het contract als na de beëindiging ervan, mag de bediende of de arbeider de geheimen noch de procédés der fabricage of de zaken van het ondernemingshoofd aan iemand bekend maken, noch voor zichzelf gebruiken ; hij mag bovendien geen enkele daad van oneerlijke concurrentie verrichten, noch daaraan deelnemen. 



9.2 bis Andere verplichtingen



Art. 25 : Het is niet toegelaten:



· Een andere arbeid te verrichten dan die welke werd opgelegd noch een machine of toestel te gebruiken of aan de gang te brengen dat niet aan de werknemer werd toevertrouwd.

· Personen tot de onderneming toe te laten die hiertoe geen toelating hebben. 

· Elders dan in de kleedkamers kledingstukken, toiletartikelen of andere artikelen neer te leggen.

· Drukwerken of gelijkaardige biljetten te verspreiden of aan te plakken.

· Vergaderingen te houden, propaganda te voeren, lidgeld te innen, geldinzamelingen te doen of voorwerpen te koop aan te bieden in de lokalen van de onderneming zonder voorafgaande toestemming van de werkgever.



10. Arbeidsonderbrekingen



Art. 26 : Laatijdig toekomen, de arbeid onderbreken of voortijdig vertrekken zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van de werkgever (behalve in geval van overmacht of een wettelijke reden).



10.1: Laattijdig toekomen



Elk laattijdig toekomen moet worden ingehaald behalve indien de vertraging te wijten is aan een oorzaak op de weg naar het werk onafhankelijk van de wil van de werknemer.  De werknemer moet de reden van zijn vertraging onmiddellijk meedelen aan de werkgever of aan de door deze laatste aangeduide persoon (bijvoorbeeld de provisor).



10.2: Voortijdig vertrek



Art. 27 : Kan een werknemer het werk niet aanvatten of voortzetten omwille van een plots onstane arbeidsongeschiktheid, dan staat de werkgever of de door deze laatste aangeduide persoon (bijvoorbeeld de provisor) hem op zijn vraag toe het werk te verlaten, maar hij moet nog dezelfde dag zijn dokter raadplegen en binnen de 48 uur aan de werkgever een medisch bewijs van arbeidsongeschiktheid overhandigen.



Een voortijdig vertrek wordt niet toegestaan voor aangelegenheden die na de arbeidsuren geregeld kunnen worden. Wanneer de werkgever een voortijdig vertrek toelaat, erkent hij daardoor niet dat de werkonderbreking te wijten is aan overmacht en is hij niet verplicht tot de betaling van het loon voor de niet-gewerkte uren.



10.3.: Afwezigheden



Art. 28 : De uitvoering van het overeenkomst kan slechts geschorst worden hetzij om wettelijk redenen zoals bepaald door de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden of arbeiders, hetzij om redenen eigen aan het personeel, vooraf door de werkgever aanvaard, hetzij om redenen eigen aan de werkgever vooraf door het personeel aanvaard.



Art. 29 : Elke afwezigheid dient vooraf te worden aangevraagd.



Is het om gegronde redenen onmogelijk de afwezigheid vooraf aan te vragen, dan moet de werknemer de werkgever hiervan op de hoogte brengen en zijn afwezigheid zo snel mogelijk verantwoorden, uiterlijk binnen de twee werkdagen. De zaterdag geldt als werkdag.



De apotheker - titularis waakt erover de noodzakelijke maatregelen tot waarborg van de continuïteit in de zorgverlening te waarborgen. 



Art. 30 : Ingeval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, brengt de werknemer de werkgever de dag zelf op de hoogte en hij overhandigt binnen de 48 uren een medisch attest. Dat medisch attest moet de begindatum en de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid vermelden, alsook of de werknemer fysisch of medisch in staat is zich buitenshuis te begeven.  



Wordt dit attest niet tijdig ingediend, dan is geen loon verschuldigd voor de dagen tussen de dag van de stopzetting van het werk en de datum waarop de werkgever het attest heeft ontvangen.



Art. 31 : Wanneer de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan aanvankelijk bepaald, moet een nieuw medisch attest overgemaakt worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.



Art. 32 : Is de schorsing te wijten aan arbeidsongeschiktheid, dan kan de werkgever de werkhervatting afhankelijk maken van de controle door de arbeidsgeneesheer.





11. Einde van de arbeidsovereenkomst 



Kennisgeving



Art. 33 : Gebeurt de opzegging door de werkgever, dan gebeurt deze op straffe van nietigheid bij deurwaardersexploot, dan wel bij aangetekende brief.  

Gebeurt de opzegging door de werknemer, dan gebeurt deze bij deurwaardersexploot, bij aangetekende brief op door overhandiging van een brief van hand tot hand.  

De kennisgeving van de opzegging bij aangetekende brief heeft pas uitwerking de derde werkdag (alle dagen van de week, maar niet zon- en feestdagen) na de datum van verzending 

De opzegging betekend bij deurwaardersexploot begint te lopen ten vroegste de dag die volgt na de dag van de kennisgeving.  



Bepaalde duur



Art. 34.  De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur eindigt in principe automatisch door afloop van de termijn, de arbeidsovereenkomst voor een bpeaald werk eindigt bij de afloop van dit werk.  

De partij die de overeenkomst voortijdig beëindigt, moet aan de andere partij een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon dat nog moest betaald worden tot het verstrijken van de overeengekomen termijn, met evenwel een maximum: deze vergoeding mag niet meer bedragen dan het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten



Gedurende de proeftijd



Art. 35 – Tijdens de proefperiode kunnen zowel de werknemer als de werkgever de overeenkomst op eenvoudige wijze beëindigen. Er zijn drie mogelijke situaties



Na zeven dagen arbeidsongeschiktheid

Tijdens de proefperiode kan de werkgever de arbeidsovereenkomst voor een bediende verbreken zonder een opzegging te betekenen en zonder een vergoeding te betalen indien de werknemer langer dan zeven ononderbroken kalenderdagen arbeidsongeschikt is, dat wil zeggen ten vroegste vanaf de 8ste dag ongeschiktheid.



Tijdens de eerste maand van de proeftijd

Gedurende de eerste maand van de proeftijd kan de overeenkomst beëindigd worden met inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven kalenderdagen, maar de opzegging kan ten vroegste eindigen op de laatste dag van de eerste maand. Als de opzegging vóór de laatste dag van de eerste zou aflopen, dan is de partij die de overeenkomst beëindigt een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het loon dat de werknemer tot die dag verdiend zou hebben.  



Na de eerste maand van de proeftijd 

Na de eerste maand en zolang de proeftijd duurt - zelfs bij een verlenging te wijten aan een schorsing van de overeenkomst -, mag elke partij de overeenkomst beëindigen als hij een opzeggingstermijn van zeven dagen in acht neemt. 



Opgelet : Indien kennis wordt gegeven van de opzeggingstermijn, moet het einde van de opzeggingsperiode (dus de zevende kalenderdag) uiterlijk samenvallen met de laatste dag van de proeftijd. Indien dit niet zo is, wordt de werknemer geacht voor onbepaalde tijd aangeworven te zijn en zou de overeenkomst door de werkgever slechts beëindigd kunnen worden met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden of een overeenstemmende schadeloosstelling.



Onbepaalde duur



Art. 36 - Buiten de proef periode worden de opzeggingstermijnen als volgt vastgesteld :



De hieronder vermelde bedragen zijn de jaarlijkse geïndexeerde bedragen.



1. Jaarloon ≤ 32.254 € 



		Anciënniteit

		Opzegging door de werknemer

		Opzegging door de werkgever



		- 5 jaar

		1,5 maanden

		3 maanden



		5 jaar

		3 maanden

		6 maanden



		10 jaar

		3 maanden

		9 maanden



		15 jaar

		3 maanden

		12 maanden



		20 ans

		3 maanden

		15 maanden









2. Jaarloon > 32.254 € en < of =  64.508 €



De opzeggingstermijnen worden vastgesteld bij een overeenkomst, tussen werkgever en werknemer ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven.



Wanneer het ontslag van de werkgever uitgaat mag de opzeggingstermijn niet korter zijn dan de hieronder vermelde termijnen.





Overeenkomsten waarvan de uitvoering werd aangevangen vóór 1 januari 2012



		Anciënniteit

		Opzegging door de werknemer  

		Opzegging door de werkgever 



		- 5 jaar 

		4,5 maanden max

		3 maanden min



		5 jaar

		4,5 maanden max

		6 maanden min



		10 jaar

		4,5 maanden max 

		9 maanden min



		15 jaar 

		4,5 maanden max 

		12 maanden min



		20 ans

		4,5 maanden max 

		15 maanden min









Overeenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012[footnoteRef:5] [5:  Wet van 12 april 2011 tot wijziging van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en de uitvoering van het interprofessioneel akkoord.  ] 




		Anciënniteit

		Opzegging door de werkgever 

		Anciënniteit

		Opzegging door de werknemer



		- 3 jaren

		91 dagen[footnoteRef:6] [6:  Kalenderdagen] 


		- 5 jaren

		45 dagen



		3 jaren

		120 dagen

		Tussen 5 en10 jaren

		90 dagen



		4 jaren

		150 dagen

		Vanaf 10 jaren

		135 dagen



		5 jaren 

		182 dagen

		Vanaf 15 jaren

en enkel voor de bediende wiens jaarloon minstens 64.508 € bedraagt

		180 dagen



		Vanaf zes jaren

		+ 30 dagen per jaar per begonnen anciënniteitsjaar  

		

		









3. Jaarloon > 64.508 €



Overeenkomsten waarvan de uitvoering werd aangevangen vóór 1 januari 2012



		Anciënniteit

		Opzegging door de werknemer  

		Opzegging door de werkgever 



		- 5 jaar 

		6 maanden max

		3 maanden min



		5 jaar

		6 maanden max

		6 maanden min



		10 jaar

		6 maanden max

		9 maanden min



		15 jaar 

		6 maanden max

		12 maanden min



		20 ans

		6 maanden max

		15 maanden min







Overeenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012[footnoteRef:7] [7:  zie nr 5  ] 




Opzegging door de werkgever 



Ligt het jaarloon hoger dan 64.508 € bij de indiensttreding, dan kunnen de opzeggingstermijnen die de werkgever in acht moet nemen bij overeenkomst worden vastgelegd en dit ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding.



De opzeggingstermijnen mogen echter niet lager liggen dan de bij wet vastgestelde minima (zoals weergegeven onder 1).  



Indien hierover geen afspraken worden gemaakt, gelden de opzeggingstermijnen zoals uiteengezet onder 2.  



Opzegging door de werknemer



		Anciënniteit

		Opzegging door de werknemer



		- 5 jaren

		45 dagen



		Tussen 5 en10 jaren

		90 dagen



		Vanaf 10 jaren

		135 dagen



		Vanaf 15 jaren

en enkel voor de bediende wiens jaarloon minstens 64.508 € bedraagt

		180 dagen



		

		









Art. 37 : Fouten die het onderling vertrouwen tussen werkgever en werknemer zo ernstig schokken dat alle verdere samenwerking onmogelijk wordt, zijn redenen die een onmiddellijke verbreking van de overeenkomst rechtvaardigen.



Gelet op bijzondere omstandigheden, eigen aan de onderneming, worden bovendien als dringende reden beschouwd:







1. herhaaldelijk voorkomende vergissingen in de bereidingen of in de afleveringen,



2. persoonsverwisselingen bij afleveringen,



die nog voorkomen na schriftelijke waarschuwing door de werkgever aan de werknemer.





12. Aansprakelijkheid



Art. 38 : Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het goed gebruik en het onderhoud van de te zijner beschikking gestelde goederen.



Art. 39 : De werkgever wijst alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, zoals fietsen, kleding en ander persoonlijk bezittingen, zelfs wanneer deze exoneratie van aansprakelijkheid niet werd aangeplakt in de bewaarplaats en zelfs wanneer de werknemer verplicht was de voorwerpen in deze plaats te bewaren.





13. Arbeidsongevallen



Art. 40 : In geval van een ongeval op het werk is er een verbandkist ter beschikking van de werknemers op volgende plaats.



De eerste hulp zal verstrekt worden door Dhr/Mevr: 	

(adres) 	(tel.) 	

(de naam van de persoon invullen en de plaats waar hij kan bereikt worden).

De werknemer die slachtoffer is van een arbeidsongeval is vrij een dokter, een apotheker of een verzorgingsinstelling te kiezen.



Art. 41 : De zorgen vereist ingevolge een arbeidsongeval, worden verstrekt overeenkomstig de voorwaarden voorzien in de verzekeringspolis afgesloten door de werkgever; de werknemer zal over de vrije keuze van geneesheer en apotheker beschikken voor zover dit toegelaten is door de verzekeraar.



Art. 41 bis. – De werknemer die slachtoffer is van een ongeval op weg naar het werk moet onmiddellijk zijn werkgever op de hoogte brengen en hem alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn om de ongevallenverklaring te kunnen invullen.  





14. Pesterijen en ongewenst seksueel gedrag



Art. 42. - Verbod van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.



De werkgevers en de werknemers alsmede de personen die in contact komen met de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of van ongewenst seksueel gedrag op het werk.



Onder geweld op het werk wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij een werknemer of een andere persoon waarop de specifieke bepalingen van de wet in verband met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk van toepassing zijn, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.



Onder pesterijen op het werk wordt verstaan elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren, en eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer of een andere persoon waarop dit hoofdstuk van toepassing is bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.



Onder ongewenst seksueel gedrag wordt verstaan elke vorm van verbaal, niet verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk.





Preventiemaatregelen en informatie van de werknemers: de werkgever neemt de nodige preventiemaatregelen om de werknemers te beschermen tegen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Hij verschaft de werknemers alle nodige inlichtingen met betrekking tot deze maatregelen, in het bijzonder wat betreft de te volgen procedure in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.



Deze preventiemaatregelen zijn de volgende: 	













De persoon die meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan opvang, hulp of raad vinden bij de eventueel aangestelde vertrouwenspersoon[footnoteRef:8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de na(a)m(en) en gegevens van de vertrouwensperso(o)n(en) vermelden). [8: 	De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet verplicht.  In dat geval wendt de betrokken werknemer zich rechtstreeks tot de preventie – adviseur.] 




Iedere persoon die meent slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, wie de dader ook mag zijn, heeft het recht klacht in te dienen en dit zonder represailles of vergelding te moeten vrezen, bij een preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten van het werk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de na(a)m(en) en gegevens van de preventieadviseur(s) vermelden). 



Interne procedure: In de mate van het mogelijke moet de oplossing in eerste instantie gezocht worden tijdens een rechtstreeks onderhoud tussen de belanghebbenden. Wanneer deze poging geen oplossing biedt of onmogelijk is, contacteert het slachtoffer de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur. Deze zal trachten de partijen te verzoenen.



Wanneer deze verzoening geen resultaten oplevert of onmogelijk lijkt, wordt op uitdrukkelijk verzoek van het slachtoffer een gemotiveerde klacht voorgelegd aan de preventieadviseur. Dit gebeurt ofwel rechtstreeks ofwel via de vertrouwenspersoon. Deze klacht wordt ingeschreven in een document dat gedateerd wordt en dat ook de verklaringen bevat van de betrokken partijen en getuigen, en desgevallend het bewijs van de poging tot verzoening. Zodra een gemotiveerde klacht is neergelegd, verwittigt de preventieadviseur de werkgever hiervan en verzoekt hem na onderzoek van de klacht de nodige maatregelen te nemen. De werkgever moet vervolgens tussenkomen om een einde te stellen aan iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.



De klager kan zich ook rechtstreeks wenden tot het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en beschikt eveneens over de mogelijkheid een rechtsvordering in te stellen bij de hoven en rechtbanken. De partijen moeten niettemin voorrang geven aan een minnelijke regeling van het conflict.



De klachtenprocedure mag niet wederrechterlijk gebruikt worden: m.a.w. er mag geen misbruik gemaakt worden van deze klachtenprocedure.











Wanneer de werkgever, de preventieadviseur en/of de vertrouwenspersoon in kennis worden gesteld van klachten of daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, verbinden zij zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de betrokken partijen, de eventuele feiten en de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.



Zonder afbreuk te doen aan de regels die van toepassing zijn in geval van ontslag en de sancties die zouden opgelegd worden in geval van een gerechtelijke actie, kan de persoon die beschuldigd wordt van geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk, of de persoon die misbruik heeft gemaakt van de klachtenprocedure, een straf krijgen.



Werknemers die in contact komen met andere werknemers van buiten de onderneming kunnen, indien zij menen dat zij het slachtoffer zijn van een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een verklaring afleggen bij de werkgever. De werkgever moet systematisch de verklaring van de werknemer noteren in een register over feiten van geweld op het werk. De werkgever zorgt ervoor dat de verklaringen worden meegedeeld aan de bevoegde preventieadviseur.



De werkgever waakt erover dat de werknemers die het slachtoffer zijn van een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een passende psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen.





15. Strijd tegen tabaksverslaving



Art. 43 : Het is verboden te roken in de apotheek, in de laboratoria, in de opslagruimten en in alle andere lokalen waar een rookverbod geldt.



16. Preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming



16.1. Beleidsverklaring 



Onder “werkgerelateerd” alcohol- en drugsgebruik wordt elk gebruik verstaan dat zich voordoet tijdens werkgerelateerde uren; dit zijn deze (onmiddellijk) voorafgaand aan het werk, tijdens de werktijd, inclusief de lunchpauzes, “specifieke aangelegenheden” op het werk en de weg van en naar het werk.



Het voeren van een beleid om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen is een geïntegreerd onderdeel van het algemeen ondernemingsbeleid.

Een preventief alcohol- en drugsbeleid maakt hier deel van uit. Dit is ingegeven door het feit dat werkgerelateerd gebruik van alcohol of drugs één van de factoren is die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en hun omgeving negatief kunnen beïnvloeden. De aard van de activiteiten van onze onderneming en de specifieke risico’s die de consumptie van alcohol en drugs inhoudt voor de veiligheid van de werknemers/cliënten/bezoekers (en/of het merkimago van onze onderneming en/of onze specifieke bedrijfscultuur, ...) vereist een ver doorgedreven preventiebeleid inzake alcohol en drugs, vergezeld van een nultolerantie inzake verbruik.



De werkgever kan afwijkingen op dit principieel verbod toestaan.



16.2. Concrete maatregelen 



· De werknemers bewustmaken van de risico’s van het werkgerelateerd gebruik van alcohol en drugs en de effecten ervan op hun werkgedrag.



· Procedure bij functioneringsproblemen ten gevolge van acuut alcohol- of drugsmisbruik :



· De leidinggevenden is via een gepaste opleiding in staat om disfunctioneren tijdig op te merken, gepaste maatregelen te treffen en de personen door te verwijzen naar hulpverlening (bepaalde periode met verminderde prestaties, verhoogde afwezigheid, problemen met collega’s, enz).



· Indien deze problemen zich toch voordoen, deze problemen vroegtijdig opvangen door de werknemer te verzoeken de nodige maatregelen te treffen om het probleem op te lossen. 



· Indien wordt vastgesteld dat de werknemer werkonbekwaam is, zal hij worden verzocht naar huis terug te keren, hij zal (op eigen kosten) naar huis worden begeleid.



· Na een verwittiging houdt de werkgever zich het recht voor de werknemer te testen op alcohol en drugs na akkoord van de werknemer. 



· Een evaluatie zal volgen na een te bepalen termijn. 



· Bij weigering van gedragsverandering kan dit uiteindelijk leiden tot de meest zware sanctie, het ontslag.











17. Inspectiediensten



Art. 44 : De inspectiediensten belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met de bescherming van de werknemers zijn gevestigd te:

................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................





18. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen en/of toegang tot internet[footnoteRef:9] [9:  Deze vermelding is verplicht indien de werkgever controle uitoefent op elektronische communciatie] 




Art. 45 – De bepalingen betreffende het gerbuik van nieuwe technologieën, zoals e-mail en de toegang tot het internet op de werkplaats (C.A.O. nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten op zicht van het toezicht op elektroniscihe communicatiegegevens, KB 12 juni 2002) zijn als bijlage toegeveogd aan onderhavig arbeidsreglement.  Deze bijlage maakt integraal deel uit van onderhavig arbeidsreglement.  



19. Camerabewaking op de werkplaats



Art. 46.– De voorwaarden tot instelling en de toepassingmodaliteiten van een systeem van camerabewaking op de werkplaats (CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers met betrekking tot de camerabewaking op de arbeidsplaats, KB van 20 september 1988) zijn als bijlage toegevoegd aan dit arbeidsreglement zoals overgemaakt aan de werknemers. Deze bijlage maakt integraal deel uit van onderhavig arbeidsreglement.  [footnoteRef:10] [10:  Deze vermelding is verplicht indien de werkgever een cameratoezicht op de werkplaats uitoefent.  ] 




Dit arbeidsreglement werd opgesteld in overeenstemming met de bij de wet bepaalde procedure.





Handtekening van de werkgever 






III. Model van ontvangstbewijs





Ik, ondergetekende 		 (naam van de werknemer)



erken een exemplaar van het arbeidsreglement te hebben ontvangen dat van kracht is in de onderneming 		 (naam van de onderneming) 

waarvoor ik werk als 		 (functie van de werknemer)



Gedaan te 	,  op 	



Handtekening van de werknemer



VI. Bijlagen



· C.A.O. nr. 81 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten op zicht van het toezicht op elektroniscihe communicatiegegevens, KB 12 juni 2002



· CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers met betrekking tot de camerabewaking op de arbeidsplaats, KB van 20 september 1988



· Gebruik van elektronische communicatiemiddelen en/of toegang tot internet 
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