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INLEIDING 

 
Het huidig arbeidsreglement is opgesteld overeenkomstig de wet van 8 april 1965 tot 
instelling van de arbeidsreglementen, gewijzigd door de wet van 18 december 2002. 
 
Het arbeidsreglement informeert het personeel in het bijzonder over de materies die 
opgesomd worden in de voormelde wet van 8 april 1965. 
 
De statutaire en reglementaire bepalingen waarnaar verwezen wordt, zijn toegankelijk voor 
elk personeelslid van de Belgische spoorwegen. 
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I. Algemene bepalingen 
 
 
Art. 1 
 
De Belgische spoorwegen zijn samengesteld uit drie naamloze vennootschappen van publiek 
recht: Infrabel, NMBS en HR Rail. 
Infrabel en NMBS zijn tevens autonome overheidsbedrijven in de zin van de wet van 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 
 
HR Rail is de juridische werkgever van het geheel van het personeel dat tewerkgesteld is 
binnen de Belgische spoorwegen, al dan niet ter beschikking gesteld van de feitelijke 
werkgevers Infrabel en NMBS. 
HR Rail stelt personeel te werk voor de uitvoering van haar eigen opdrachten, en het stelt 
het personeel, statutair en niet-statutair, ter beschikking van hun feitelijke werkgever 
Infrabel en NMBS, conform het artikel 72 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS 
en het personeel van de Belgische spoorwegen. 
 
 
Art. 2 
 
Wanneer in onderhavig arbeidsreglement sprake is van “personeel”, dan wordt het 
personeel van de Belgische spoorwegen in zijn totaliteit bedoeld, zijnde het personeel van 
HR Rail, al dan niet ter beschikking gesteld van Infrabel of NMBS. 
 
Het personeel bestaat uit: 
 

- het statutair personeel, met name elk personeelslid, aangeworven bij of krachtens 
beslissing van de raad van bestuur van HR Rail en tewerkgesteld krachtens het 
Statuut van het Personeel en de personeelsreglementering; 

 
- het niet-statutaire personeel, met name het personeel tewerkgesteld krachtens een 

arbeidsovereenkomst onderworpen aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. 

 
Het huidig arbeidsreglement is van toepassing op het geheel van het personeel. 
 
Indien sommige bepalingen enkel van toepassing zijn op ofwel statutaire ofwel niet-
statutaire personeelsleden, dan zal dit onderscheid uitdrukkelijk worden aangegeven. 
 
Bijzondere bepalingen van toepassing op het niet-statutair personeel zijn opgenomen in een 
Collectieve Overeenkomst betreffende de tewerkstelling van het niet-statutair personeel 
binnen de Belgische spoorwegen. 
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Art. 3 
 
De personeelsreglementering waarnaar in onderhavig arbeidsreglement wordt verwezen is 
terug te vinden op het Intranet van HR Rail, en omvat de reglementering die actueel van 
kracht is, alsook alle regelgeving die deze wijzigt en/of vervangt. 
 
De verwijzing naar statutaire of reglementaire bepalingen doet voorts geen afbreuk aan de 
van toepassing zijnde procedures van onderhandeling of overleg zoals bepaald in artikel 75 
en 76 van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische 
spoorwegen. 
 
 
Art. 4 
 
De voorwaarden en nadere bepalingen van de terbeschikkingstelling van het personeel 
worden vastgesteld in de “overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van 
personeel door HR Rail ten behoeve van Infrabel” en de “overeenkomst met betrekking tot 
de terbeschikkingstelling van personeel door HR Rail ten behoeve van NMBS”. 
 
Deze overeenkomsten maken het voorwerp uit van de bijlagen van het Statuut van het 
Personeel, na goedkeuring door de Nationale Paritaire Commissie. 
 
Conform artikel 98 e.v. van de voormelde wet van 23 juli 1926 werden er eveneens twee 
HR-dienstenovereenkomsten afgesloten, nl. tussen HR Rail en Infrabel enerzijds, en tussen 
HR Rail en NMBS anderzijds. 
 
 
Art. 5 
 
Wat het statutair personeel betreft, wordt de hiërarchie der rechtsbronnen in de 
arbeidsbetrekkingen overeenkomstig artikel 68 van de wet van 23 juli 1926 als volgt 
vastgesteld: 
 
1° de dwingende bepalingen bepaald door of krachtens de wet; 
 
2° de collectieve overeenkomsten gesloten in de schoot van het Comité Overheidsbedrijven 
overeenkomstig artikel 31, § 4 van de wet van 21 maart 1991; 
 
3° het personeelsstatuut; 
 
4° de personeelsreglementering; 
 
5° het arbeidsreglement; 
 
6° de instructies van de vennootschap die het werkgeversgezag uitoefent; 
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7° aanvullende bepalingen van de wet; 
 
8° het gebruik. 
 
Wat het niet-statutair personeel betreft, wordt de hiërarchie der rechtsbronnen in de 
arbeidsbetrekkingen overeenkomstig artikel 78 van de wet van 23 juli 1926 als volgt 
vastgesteld: 
 
1° de dwingende bepalingen bepaald door of krachtens de wet; 
 
2° de collectieve overeenkomsten gesloten in de schoot van het Comité Overheidsbedrijven 
overeenkomstig artikel 31, § 4 van de wet van 21 maart 1991; 
 
3° de collectieve overeenkomsten gesloten in de schoot van de Nationale Paritaire 
Commissie; 
 
4° de geschreven individuele arbeidsovereenkomst; 
 
5° het arbeidsreglement waarin onder meer geacht worden te zijn opgenomen de 
bepalingen van het personeelsstatuut en van de personeelsreglementering die eveneens op 
het niet-statutair personeel van toepassing zijn verklaard; 
 
6° de instructies van de vennootschap die het werkgeversgezag uitoefent; 
 
7° aanvullende bepalingen van de wet; 
 
8° de mondelinge individuele overeenkomst; 
 
9° het gebruik. 
 
Bij strijdigheid van een norm uit een lagere rechtsbron met een norm uit een hogere 
rechtsbron krijgt de norm uit de hogere rechtsbron voorrang en wordt de norm uit de lagere 
rechtsbron buiten toepassing gelaten. 
 
 
Art. 6 
 
Het arbeidsreglement wordt gepubliceerd op het Intranet van HR Rail. 
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II. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN HET PERSONEEL 
 
 
Art. 7 Onthaal van nieuwe personeelsleden 
 
De ondertekening van het bericht van aanstelling (in geval van statutaire aanwervingen) of 
de arbeidsovereenkomst (in geval van niet-statutaire aanwervingen) gebeurt bij HR Rail. 
 
Het onthaal van elk beginnend personeelslid wordt georganiseerd overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van 
werknemers met betrekking tot de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun 
werk. 
 
HR Rail licht de nieuwe personeelsleden in over de loonsvoorwaarden, verlofregeling, 
hospitalisatieverzekering en verkeersvoordelen. 
Vervolgens is er een eigen onthaalmoment bij de feitelijke werkgevers Infrabel en NMBS. De 
feitelijke werkgevers nemen de verantwoordelijkheid voor het invullen van de wettelijke 
verplichtingen inzake preventie en welzijn bij aanwerving. Dit vertaalt zich in ten minste een 
uiteenzetting door een preventieadviseur tijdens het onthaal bij de betrokken feitelijke 
werkgever. Daarnaast komt de veiligheid gegarandeerd aan bod via een aangepaste module 
bij aanwerving. 
 
Tijdens het onthaal krijgen de syndicale organisaties die voldoen aan de voorwaarden die 
bepaald zijn in het ARPS-Bundel 548, Deel I, tevens de gelegenheid om zich voor te stellen. 
 
 
Art. 8 Algemene plichten 
 
De personeelsleden moeten de bevelen en onderrichtingen van hun chefs opvolgen. 
 
Zij zijn ertoe gehouden: 
 

- te waken over de belangen van de Belgische spoorwegen; 
 
- hun werk met vlijt en stiptheid te volbrengen en elkaar te helpen; 

 
- het bevoegde of verantwoordelijke personeelslid elk feit te melden dat de veiligheid, 

de regelmatigheid van de dienst of de belangen van de Belgische spoorwegen zou 
kunnen schaden. 

 
Hoffelijkheid en waardigheid zijn regel in al de relaties onder de personeelsleden van alle 
graden en in de omgang met het publiek. 
 
De personeelsleden zijn eveneens gehouden de bepalingen van de Gedragscode van de 
vennootschap waar ze tewerkgesteld zijn, te respecteren. 
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Art. 9 Vertrouwelijkheid 
 
Elk personeelslid eerbiedigt, zowel tijdens de uitvoering van zijn dienst als na de beëindiging 
ervan om welke reden dan ook, het vertrouwelijk karakter van iedere informatie onder 
eender welke vorm bekomen die verband houdt met de activiteiten van de Belgische 
spoorwegen en van vennootschappen, verenigingen en instellingen van publiek of privaat 
recht waarmee Infrabel, NMBS of HR Rail een deelnemingsverhouding hebben. Elk 
personeelslid verbindt er zich toe de bepalingen van het Bericht 42 H-HR 2012 betreffende 
de vertrouwelijkheid van gegevens na te leven.  
 
 
Art. 10 Onverenigbaarheid 
 
Een personeelslid mag geen nevenactiviteit uitoefenen die: 
 

- het correct en veilig uitoefenen van de functie bij de Belgische spoorwegen kan 
verhinderen; 
 

- het imago van de Belgische spoorwegen kan aantasten; 
 

- de Belgische spoorwegen rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel kan berokkenen; 
 

- een belangenconflict kan veroorzaken. 
 
Onverminderd de voormelde algemene beperkingen is het cumuleren van 
beroepsactiviteiten met professionele nevenactiviteiten voor alle personeelsleden van de 
Belgische spoorwegen enkel mogelijk na toelating. 
 
Het uitoefenen van de professionele nevenactiviteiten waarvoor een toelating werd 
verleend is niet toegestaan tijdens: 
 

- de diensturen; 
 

- een (volledige of gedeeltelijke) afwezigheid wegens ziekte/moederschapsverlof; 
 

- het gelegenheidsverlof; 
 
- het verlof zonder bezoldiging om dwingende redenen. 

 
Behoudens de gevallen die onder de algemene beperkingen vallen, dient er geen toelating 
te worden gevraagd: 
 

- om deel te nemen aan het beheer van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of 
verenigingen met een ideologisch, filosofisch, tijdelijk of vrijetijdskarakter, zelfs als 
de deelneming tot doel heeft economische voordelen na te streven; 
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- om mandaten uit te oefenen die geen politiek karakter hebben, zoals bijv. het 

mandaat van lid van de bestuurscommissie van een onderwijsinrichting (voor de 
verkiezingsmandaten met politiek karakter, zie hoofdstuk II, ARPS-bundel 544); 

 
- om aan vrijwilligerswerk te doen. 

 
De bepalingen van toepassing in deze materie zijn vastgelegd in het Statuut van het 
Personeel, hoofdstuk VII en in het ARPS-Bundel 544. 
 
 
Art. 11 Gebruik van elektronica, e-mail en internet 
 
De personeelsleden zijn ertoe gehouden de algemene regels te respecteren voorgeschreven 
in het Bericht 175 H-HR 2013 met betrekking tot het gebruik van internet, e-mail en 
professionele informaticaopslagruimte, evenals de controlemodaliteiten omtrent voormeld 
gebruik en de mogelijkheid tot sanctionering bij schending van de gebruiksregels. 
 
Wat betreft de modaliteiten betreffende de terbeschikkingstelling en het gebruik van een 
laptop, een tablet en een smartphone/GSM kan worden verwezen naar de mobile policies 
bijgevoegd bij Bericht 38 H-HR 2018. 
 
Deze algemene regels kunnen binnen de vennootschappen (Infrabel, NMBS of HR Rail) 
aangevuld worden door specifieke eigen reglementen. 
 
 
Art. 12 Verwerking van persoonsgegevens 
 
De Belgische spoorwegen stellen alles in het werk om de privacy van de personeelsleden te 
beschermen en de veiligheid van hun persoonsgegevens te garanderen. 
 
De Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, is van toepassing op de gegevensverwerking door de Belgische 
spoorwegen. 
 
Elke vennootschap verwerkt persoonsgegevens van het personeel in het kader van de 
opdrachten die haar zijn toevertrouwd door de wet van 23 juli betreffende de NMBS en het 
personeel van de Belgische spoorwegen.  
 
Elke vennootschap, voor de gegevensverwerkingen die haar eigen zijn: 
 

- handelt als verwerkingsverantwoordelijke; 
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- stelt aan het betrokken personeel via het Intranet van de betrokken vennootschap, 
bijvoorbeeld onder de vorm van een privacyverklaring, alle informatie ter 
beschikking betreffende de uitgevoerde gegevensverwerkingen en de modaliteiten 
voor het personeel om hun rechten met betrekking tot de gegevensverwerkingen uit 
te oefenen; 

 
- beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming, waarvan de gegevens 

eveneens ter beschikking zijn op het Intranet van de betrokken vennootschap, die 
kan worden gecontacteerd omtrent elke vraag betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens. 

 
Elk personeelslid dient, wat hem betreft, de bepalingen zoals opgenomen in het Bericht 36 
H-HR 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens na te leven. 
 
 
Art. 13 Rechten en plichten van het toezichthoudend personeel 
 
Het personeel dat belast is met het toezicht op het werk, vertegenwoordigt in dat opzicht 
de werkgever bij wie hij tewerkgesteld is (Infrabel, NMBS of HR Rail) overeenkomstig en 
binnen de perken van de bevoegdheden die het zijn toegekend. 
Dit personeel is verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteiten op de 
werkvloer en controleert of aan de geldende arbeidsvoorwaarden voldaan is. 
 
Het toezichthoudend personeel draagt de verantwoordelijkheid voor de optimale 
dienstverlening en de maximale beschikbaarheid van zijn diensten, in concreto: 
 

- de controle van de aanwezigheden van de personeelsleden; 
 

- de verdeling van de taken; 
 

- de controle van de gepresteerde arbeid zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin; 
 

- de handhaving van orde en tucht; 
 

- een correcte en objectieve evaluatie van de door de personeelsleden geleverde 
prestaties; 
 

- het in alle onpartijdigheid doen naleven van de binnen de Belgische spoorwegen 
geldende reglementering; 

 
- de eigen veiligheid en die van het personeel waarop toezicht wordt gehouden. 

 
De personen belast met het toezicht zijn verplicht het personeel te respecteren en met de 
nodige eerbied te behandelen. 
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III. DIENST- EN RUSTTIJDEN 
 
 
Art. 14 
 
De vennootschappen en het personeel van de Belgische spoorwegen zijn, wat de duur van 
de arbeid betreft, onderworpen aan het gemeen recht.  
 
 
Art. 15 
 
De verschillende bepalingen betreffende de dienst- en rusttijden komen voor in het Statuut 
van het Personeel, hoofdstuk VI en het ARPS-Bundel 541. 
 
De bepalingen van de ARPS-Bundel 541 werden vastgesteld overeenkomstig de arbeidswet 
van 16 maart 1971. Zij zijn van toepassing op het geheel van het personeel en ook, in de 
mate waarin zulks strookt met de dienstnoodwendigheden, met inbegrip van de bedienden 
die bekleed zijn met een leidende functie of een vertrouwenspost. 
 
 
Art. 16 Gewoon prestatiestelsel 
 
De arbeidsduur is voor alle categorieën van het personeel met voltijdse prestaties 
(gemiddeld 38 uur/week) vastgesteld op een equivalent van 36 uren per week. 
 
De arbeidsduur van het personeel mag geen 8 uren per dag overschrijden noch 40 uren per 
week. De dagelijkse grens van de arbeidsduur kan op 9 uren gebracht worden op 
voorwaarde dat de wekelijkse grens van 40 uren in acht wordt genomen. 
 
Om de wekelijkse arbeidsduur terug te brengen naar 38 uren, worden, binnen de door de 
geldende reglementaire bepalingen (ARPS-Bundel 541, eerste aanhangsel) vastgestelde 
grenzen, aan sommige personeelscategorieën compensatieverlofdagen toegekend. 
 
Om een equivalent van 36 uren per week te bereiken, worden per jaar maximaal 13 
kredietdagen toegekend onder de door de geldende reglementaire bepalingen vastgestelde 
voorwaarden (Bericht 11 H-HR 2019; Omzendbrief 26 H-HR 2016) 
 
 
Art. 17 Bijzonder prestatiestelsel 
 
Binnen de grenzen van de bepalingen van het Statuut van het Personeel, hoofdstuk VI, zijn 
voor sommige categorieën van het personeel bijzondere prestatiestelsels van toepassing. 
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Art. 18 Vaststelling van de dienststelsels 
 
Het dienststelsel en de organisatie van het werk worden vastgelegd door de 
belanghebbende diensten. 
 
 
Art. 19 Dienstroosters 
 
De personeelsleden worden schriftelijk ingelicht van de dienstroosters die het begin en het 
einde van de regelmatige arbeidsdag aangegeven, het ogenblik en de duur van de 
rustpozen, evenals de regelmatige niet-activiteitsdagen. Deze dienstroosters zijn 
beschikbaar op papieren drager of in elektronische vorm, en zijn toegankelijk voor elk 
betrokken personeelslid. 
 
De wijzigingen van de dienstroosters worden ingevoerd overeenkomstig de bepalingen van 
het ARPS-Bundel 541, hoofdstuk V. 
 
 
Art. 20 Dienstonderbreking 
 
In de arbeidsdag mag maar één enkele, van de arbeidsduur af te trekken, 
dienstonderbreking van ten minste dertig minuten voorkomen. Die onderbreking moet 
geheel tussen 11u30 en 14u vallen. 
 
De arbeidsdagen die voorzien worden in de eerste drie prestatiestelsels omschreven in 
artikel 2 van het Statuut van het Personeel, hoofdstuk VI, mogen echter geen van de 
arbeidsduur af te trekken dienstonderbrekingen bevatten. Dit geldt eveneens voor 
prestaties die na 10u00 aanvangen of vóór 15u00 eindigen. 
 
 
Art. 21 Overwerk 
 
Overwerk mag zonder voorafgaande machtiging afgeleverd door HR Rail alleen uitgevoerd 
worden in de gevallen van overmacht die door het ARPS-Bundel 541 worden bepaald in 
overeenstemming met de arbeidswet van 16 maart 1971. 
 
In geval van buitengewone toeneming van het werkvolume kan gedurende een duidelijk 
bepaalde periode aan welomschreven personeelscategorieën overwerk worden opgelegd 
mits machtiging van HR Rail en na akkoord van de betrokken gewestelijke paritaire 
commissie zoals voorzien in hoofdstuk IV van de ARPS-Bundel 541. 
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Art. 22 Feestdagen 
 
De bepalingen met betrekking tot de feestdagen zijn opgenomen in het ARPS-Bundel 541, 
(statutair personeel) en in het ARPS-Bundel 542 - regime van toepassing op het niet-
statutair personeel - titel III feestdagen (niet-statutair personeel). 
 
Bij de Belgische spoorwegen zijn er 11 officiële feestdagen: 10 wettelijke feestdagen en 1 
extra-wettelijke feestdag. 
De wettelijke feestdagen zijn: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, O.L.V. Hemelvaartsdag, 
Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.  
De extra-wettelijke feestdag is 26 december. 
 
Voor elke officiële feestdag die op een zaterdag of een zondag valt, krijgt het statutair 
personeel dat tewerkgesteld is in een regelmatige arbeidscyclus een bijkomende verlofdag. 
 
De niet-statutaire personeelsleden krijgen eveneens 11 feestdagen, maar met dien 
verstande dat geen enkele compensatierust wordt toegekend ingeval één van de feestdagen 
met een zaterdag of een zondag samenvalt. 
Wanneer er minstens 2 wettelijke feestdagen per jaar met een zaterdag of een zondag 
samenvallen, dient, om de toekenning van 10 feestdagen per jaar te waarborgen, 
ontbrekende compensatierust(en) toegekend te worden. De datum van deze dag(en) 
compensatierust wordt gekozen door het personeelslid in de loop van het betrokken 
kalenderjaar. In het jaar waarin dergelijke dag(en) compensatierust wordt toegekend zal dit 
via een omzendbrief H-HR meegedeeld worden. 
 
 
Art. 23 Deeltijdse arbeid (intern stelsel) 
 
Het (statutair en niet-statutair) personeel, met uitzondering van het statutair personeelslid 
in stage of het niet-statutair personeelslid dat minder dan 12 maanden tewerkgesteld is bij 
de Belgische spoorwegen, kan verzoeken om deeltijds te werken in het intern stelsel van 
halftijdse arbeid of in het intern 4/5e stelsel volgens de modaliteiten en onder de door de 
reglementaire bepalingen bepaalde voorwaarden. 
 
 
Art. 24 Loopbaanonderbreking (algemeen stelsel en specifieke stelsels) 
 
Het (statutair en niet-statutair) personeel, met uitzondering van het statutair personeelslid 
in stage of het niet-statutair personeelslid dat minder dan 12 maanden tewerkgesteld is bij 
de Belgische spoorwegen, kan verzoeken om zijn loopbaan volledig of gedeeltelijk te 
onderbreken in het halftijds stelsel of in het 4/5e stelsel volgens de modaliteiten en onder 
de door de reglementaire bepalingen bepaalde voorwaarden. 
 
In bepaalde gevallen bestaat echter de mogelijkheid om toe te treden tot het 
eindeloopbaanstelsel indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals voorzien door de 
reglementaire bepalingen. 
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Hij heeft eveneens recht op palliatief verlof, ouderschapsverlof of verlof voor de zorg van 
een zwaar ziek gezins- of familielid. 
 
 
Art. 25 Telewerk  
 
Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met 
gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook in de normale werkzetel 
van het personeelslid binnen de Belgische spoorwegen zouden kunnen worden uitgevoerd, 
buiten die normale werkzetel worden verricht. 
 
De “telewerker” is het statutaire personeelslid of het niet-statutaire personeelslid dat 
voltijds of ten minste 4/5de werkt, en dat op vrijwillige basis deelneemt aan het telewerk. De 
onmiddellijke chef bepaalt vanaf welk moment een nieuwe medewerker voldoende 
competent is in zijn nieuwe functie om telewerk mogelijk te maken. 
 
De goede organisatie van de dienst en de inhoud van de functie zijn essentiële elementen 
om te bepalen of een personeelslid mag telewerken. 
 
Het telewerk is in geen enkel geval een recht maar eerder een mogelijkheid die wordt 
geboden, in de mate dat dit verenigbaar is met de organisatie van de dienst binnen de 
vennootschap, aan het personeelslid dat hiertoe een aanvraag heeft ingediend. 
 
Telewerk kan door het personeelslid verricht worden vanuit zijn woonplaats of vanuit een 
satellietkantoor. De locatie van de satellietkantoren van waaruit het personeel kan 
telewerken wordt bepaald door de feitelijke werkgever van het personeelslid. 
 
Telewerk wordt voorzien a rato van maximum 2 dagen per week. 
 
De telewerker verbindt zich ertoe een prestatie uit te voeren zoals op een normale werkdag, 
zonder aanspraak te kunnen maken op overuren. Telewerk kan uitgevoerd worden per 
volledige werkdag of per halve dag gecombineerd met een halve dag prestatie of 
afwezigheid. 
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IV. JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF 
 
 
Art. 26 Statutair personeel 
 
De bepalingen die betrekking hebben op de jaarlijkse vakantie van het statutair personeel 
zijn vastgelegd door het Statuut van het Personeel, hoofdstuk VIII en door de ARPS-Bundel 
542. 
 
Het jaarlijks verlof wordt, naar keuze van het personeelslid en met inachtneming van de 
vereisten van de dienst, ineens of bij gedeelten verleend. In dit laatste geval moet het een 
ononderbroken periode van ten minste een week omvatten. De onmiddellijke chefs moeten 
ervoor zorgen dat die week verlof tijdens het drukke seizoen billijk onder hun 
personeelsleden verdeeld wordt. 
 
De duur van het gewoon jaarlijks verlof waarop het statutair personeelslid recht heeft, is 
vastgesteld volgens de leeftijd: 
 

- minder dan 45 jaar: 24 dagen 
 

- van 45 jaar tot minder dan 50 jaar: 25 dagen 
 

- vanaf 50 jaar : 26 dagen 
 
Kon het jaarlijks verlof in de loop van een jaar niet geheel verleend worden, dan wordt het 
nog overblijvend deel, op verzoek van het personeelslid, bij voorrang in het begin van het 
daaropvolgende jaar verleend. 
 
Het jaarlijks verlof wordt verminderd in verhouding tot het totaal aantal perioden van het 
beschouwd burgerlijk jaar gedurende welke het personeelslid niet in actieve dienst is 
geweest, d.w.z. alle perioden waarvoor hij niet volledig bezoldigd werd. 
 
Die perioden zijn: 
 

- de duur van de niet bezoldigde afwezigheid; 
 

- de duur van de schorsing als tuchtmaatregel; 
 

- de tijd die verlopen is tussen 1 januari en de datum waarop het personeelslid werd 
aangeworven; 

 
- de tijd tussen de datum waarop het personeelslid definitief de dienst van een 

vennootschap van de Belgische spoorwegen verlaat en 31 december. 
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De periode waarin de beschermingstermijnen (vergoeding wegens ziekte of verwonding 
tegen 100 %, 90 % of 80 %) van het personeelslid verstrijken en het verblijf in de 
wachtafdeling tellen niet mee voor de verhoudingsgewijze vermindering van het jaarlijks 
verlof. Hetzelfde geldt voor bevallingsverlof. 
 
Voor personeelsleden die beperkte prestaties leveren, bestaat één dag verlof in de 
vrijstelling van de verminderde dagprestatie. Indien het personeelslid in een kalenderjaar te 
veel vakantieverlofdagen zou hebben opgenomen, zal het teveel omgezet worden in verlof 
zonder bezoldiging, tenzij het in mindering kan gebracht worden van de kredietdagen van 
het lopende en het volgende kalenderjaar en de rust- of compensatieverlofdagen waarop 
het personeelslid nog aanspraak kan maken. 
 
 
Art. 27 Niet-statutair personeel 
 
De bepalingen betreffende de toekenning van de jaarlijkse vakantie voor het niet-statutair 
personeel zijn vastgelegd door ARPS-Bundel 542, het stelsel dat van toepassing is op het 
niet-statutair personeel overeenkomstig: 
 
-  de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de 

werknemers; 
 
-  het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers. 

 
Het niet-statutair personeel heeft recht op een jaarlijkse vakantie in verhouding tot de 
prestaties die zij hebben geleverd in de loop van het vakantiedienstjaar en tot de dagen van 
arbeidsonderbreking van dat dienstjaar die met effectief gewerkte dagen worden 
gelijkgesteld. 
 
Indien het vakantiedienstjaar overeenstemt met 12 gepresteerde of gelijkgestelde 
maanden, heeft het personeelslid recht op vier weken (20 dagen) jaarlijkse vakantie 
(vijfdaagse werkweek). 
 
Onder vakantiedienstjaar wordt verstaan het kalenderjaar (dienstjaar A) dat het jaar (A + 1) 
voorafgaat waarin de vakantie moet toegekend worden. 
 
Op verzoek van het personeelslid mag de jaarlijkse vakantie verdeeld worden, op 
voorwaarde dat ze een doorlopende vakantieperiode van tenminste één week omvat. De 
onmiddellijke chefs moeten ervoor zorgen dat die week verlof tijdens het drukke seizoen 
billijk onder hun personeelsleden verdeeld wordt. 
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Art. 28 Collectief verlof  
 
De periodes van collectief verlof worden vastgelegd overeenkomstig het ARPS-Bundel 542, 
titel 1, hoofdstuk IV. 
 
De periodes van collectief verlof voor het niet-statutair personeel zijn identiek aan de 
periodes voor het statutair personeel. 
 
 



18 

 

V. BEZOLDIGING 
 
 
Art. 29 Controle van de aanwezigheden 
 
De aanwezigheid op de arbeidsplaats wordt gecontroleerd door de onmiddellijke chef. 
 
De prestaties worden elektronisch geregistreerd of door middel van een dienstrooster. 
 
 
Art. 30 Bezoldiging 
 
De bezoldiging van het statutair personeel is vastgesteld overeenkomstig de volgende 
bepalingen: 
 

- Het Statuut van het Personeel, hoofdstuk IV - administratieve en geldelijke loopbaan; 
 

- Het ARPS-Bundel 520 - Bezoldiging van het statutair personeel; 
 

- Het ARPS-Bundel 523 - Bijkomende toekenningen - statutair personeel; 
 

- Het ARPS-Bundel 575 - Algemeen Reglement betreffende de wederopleiding en de 
herklassering van de bedienden die ongeschikt zijn wegens gezondheidsredenen; 

 
- Het ARPS-Bundel 550 - Tuchtreglement. 

 
De bezoldiging van het niet-statutair personeel wordt vastgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van het ARPS-Bundel 520 en 523, en het Bericht 39 PR 2001 betreffende 
bezoldigingen van het personeel. 
 
 
Art. 31 Productiviteitspremies 
 
De productiviteitspremies worden toegekend aan de personeelsleden conform de geldende 
reglementaire bepalingen. 
 
 
Art. 32 Betaling van de bezoldiging 
 
De betaling van de bezoldiging heeft plaats via overschrijving op een bankrekening of door 
middel van circulaire cheque. 
 
De bezoldiging wordt maandelijks betaald, op de laatste werkdag van de maand.  
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Het personeelslid zal elke maand een bezoldigingsfiche met een gedetailleerd overzicht van 
zijn bezoldiging digitaal kunnen raadplegen op MyPay. Deze bezoldigingsfiche kan worden 
uitgeprint. Het personeelslid heeft eveneens de mogelijkheid om te vragen om een papieren 
bezoldigingsfiche te ontvangen. 
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VI. Tuchtstelsel 
 
 
Art. 33 Statutair personeel 
 
Een personeelslid dat een tuchtrechtelijk vergrijp pleegt, kan een van de volgende 
tuchtmaatregelen opgelegd krijgen:  
 

1. de vermaning; 
2. afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende een dag; 
3. afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende twee dagen;  
4. afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende vijf dagen; 
5. tuchtrechtelijke schorsing in de bediening; 
6. tuchtrechtelijk ontslag; 
7. afzetting. 

 
Het Statuut van het Personeel, hoofdstuk XIV - tuchtstatuut en ARPS-Bundel 550 bepalen 
het tuchtregime. Deze bepalingen zijn enkel van toepassing op het statutair personeel. 
 
De voormelde reglementering legt de tuchtprocedure vast en bepaalt de 
toepassingsmodaliteiten van de tuchtmaatregelen. 
Deze preciseert eveneens in welke gevallen een beroep voor de Raad van beroep mogelijk 
is, en bepaalt in voorkomend geval de regels volgens dewelke een beroep kan worden 
ingediend en de manier waarop het behandeld wordt. 
 
Indien een tuchtmaatregel een afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde tot gevolg 
heeft gedurende een of meerdere dagen, wordt de opbrengst van de afhouding gestort aan 
het Fonds voor Sociale Werken en wordt het aldus gebruikt ten voordele van de 
personeelsleden. 
 
 
Art. 34 Preventieve schorsing in de bediening 
 
De preventieve schorsing in de bediening als ordemaatregel moet worden opgelegd volgens 
de voorwaarden voorgeschreven in de voormelde reglementering, die de procedure 
vastlegt, de toepassingsmodaliteiten bepaalt van deze maatregel en de regels preciseert 
volgens dewelke beroep kan worden ingediend bij de Raad van beroep en de manier 
waarop het behandeld wordt. 
 
 
Art. 35 Niet-statutair personeel 
 
Naast de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te verbreken overeenkomstig de wet 
van 3 juli 1978 met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten, kan het niet-statutair 
personeelslid dat een tuchtrechtelijk vergrijp pleegt het voorwerp uitmaken van een 
tuchtmaatregel zoals voorzien in dit hoofdstuk. 
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Een tuchtrechtelijk vergrijp kan bestaan uit een handeling of gedraging, met inbegrip van 
een nalatigheid, die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die van dien aard 
is: 
 

- de waardigheid van de functie aan te tasten, of 
 

- het gezag dat het personeelslid bij de uitoefening van zijn/haar functie nodig heeft, 
in het gedrang te brengen, of 

 
- het aanzien van de Belgische spoorwegen in het gedrang te brengen. 

 
Tegen tekortkomingen of inbreuken van het niet-statutair personeel op de bepalingen van 
zijn arbeidsovereenkomst of dit arbeidsreglement, op de wettelijke verplichtingen, op de 
verplichtingen die voortvloeien uit de geldende reglementaire teksten of op goed gedrag en 
zeden en/of tegen elk tuchtrechtelijk vergrijp (zoals hierboven gedefinieerd), kunnen de 
hierna vermelde sancties worden opgelegd rekening houdend met de ernst, de frequentie 
en de sancties die eventueel in het verleden werden opgelegd: 
 

- een mondelinge berisping; 
 

- een schriftelijke verwittiging die bij het dossier van het personeelslid wordt gevoegd; 
 

- een schorsing met loonverlies (van maximaal 5 dagen); 
 
De sancties worden opgelegd door de onmiddellijke chef of zijn vervanger.  
 
De niet-statutaire personeelsleden kunnen in beroep gaan tegen de opgelegde sanctie voor 
de arbeidsrechtbank. 
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VII. NEERLEGGING VAN DE BETREKKING 
 
 
Art. 36 Statutair personeel 
 
Er kan een einde gemaakt worden aan de statutaire band met het personeelslid in alle 
gevallen opgenomen in het Statuut van het Personeel, hoofdstuk XV - Neerlegging van de 
betrekking. 
 
 
Art. 37 Niet-statutair personeel 
 
Er kan een einde gemaakt worden aan de arbeidsovereenkomst mits naleving van de 
opzeggingstermijnen voorzien in de wet van 3 juli 1978 met betrekking tot de 
arbeidsovereenkomsten. 
 
In geval van een ernstige tekortkoming waardoor elke professionele samenwerking 
onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt tussen de Belgische spoorwegen en het 
personeelslid, wordt de arbeidsovereenkomst zonder opzeg en zonder vergoeding 
beëindigd. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en de 
appreciatiebevoegdheid van de rechter, kunnen volgende feiten een ontslag wegens 
dringende reden rechtvaardigen: 
 

- fraude bij punting; 
 

- diefstal en enig ander misdrijf gericht tegen de werkgever of in verband met het 
bedrijf 

 
- veroordeling wegens een misdrijf dat een oneerlijkheid inhoudt; 

 
- agressie en geweld op het werk; 

 
- zware professionele fout; 

 
- weigering van dienst of elke manifeste daad van insubordinatie; 

 
- herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheden, na waarschuwing; 

 
- misbruik van alcoholische dranken en drugs; 

 
- elk feit dat ingaat tegen de goede zeden; 

 
- daden van oneerlijke concurrentie; 
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- het niet-respecteren van elementaire regels inzake veiligheid; 
 

- iedere tekortkoming aan het vertrouwelijkheidsprincipe. 
 
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief. 
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VIII. ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN 
 
 
Art. 38 Statutair personeel 
 
De bepalingen met betrekking tot de vergoeding van arbeidsongevallen, ongevallen op de 
weg naar of van het werk en beroepsziekten voor het statutair personeel zijn opgenomen in 
het hoofdstuk XVII van het Statuut van het Personeel en in het ARPS-Bundel 572. 
 
HR Rail is haar eigen verzekeraar. 
 
Het personeelslid dat het slachtoffer is van een ongeval in de loop van de uitvoering van de 
dienst, is verplicht het dadelijk aan te geven of te laten aangeven aan zijn onmiddellijke chef 
of aan de onmiddellijke chef van de administratieve eenheid waar hij zich bevindt (of aan 
één van hun gemachtigden), ongeacht de schijnbare ernst van de gevolgen van het ongeval. 
 
Wanneer de omstandigheden zulks mogelijk maken, neemt het slachtoffer de 
personeelsleden die in zijn omgeving werken - of, zo er geen zijn, elke andere persoon - tot 
getuigen en doet hun de realiteit van het ongeval vaststellen. 
 
Wanneer het ongeval zich voordoet op de weg naar of van het werk, is het slachtoffer 
verplicht dadelijk zijn onmiddellijke chef of elke andere dienst of overheid van de Belgische 
spoorwegen in de nabijheid van de plaats van het ongeval in te lichten of te laten inlichten 
en tevens de namen en adressen mede te delen van de personen wier getuigenis hij kan 
inroepen. 
 
Zo er geen getuigen zijn, doet hij al het mogelijke om onverwijld de feiten te laten 
vaststellen teneinde bewijs te leveren van het arbeids(weg)ongeval.  
 
Het personeelslid dat het slachtoffer is van een ongeval overkomen tijdens de uitoefening 
van zijn dienst, van een ongeval op de weg naar of van het werk of van een beroepsziekte 
die hij bij de Belgische spoorwegen heeft opgedaan (hierna gewond personeelslid 
genoemd), heeft de vrije keus van zorgverlener voor de geneeskundige, paramedische en 
farmaceutische verzorging en de zorgen verleend in een ziekenhuis, die voortvloeien uit het 
ongeval of de beroepsziekte. 
 
In geval van vermoeden van beroepsziekte dient het personeelslid een aanvraag in bij de 
arbeidsarts, met het oog op een onderzoek, door deze laatste, van de blootstelling aan een 
beroepsrisico. In voorkomend geval maakt deze laatste vervolgens het dossier over aan de 
medische dienst van HR Rail voor arbeidsongevallen. 
 
De medische dienst voor arbeidsongevallen van HR Rail heeft als opdracht het nagaan van 
het causaal verband tussen het ongeval en de letsels en de erkenning van de beroepsziekte.   
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Daarnaast staat hij in voor het toezicht op de behandeling van de slachtoffers, de 
aanvaarding van de eventuele tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de controle van de 
afwezigheden die daar betrekking op hebben, alsook het vaststellen van de 
consolidatiedatum, van het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid en van het 
percentage van hulp van derden. 
 
In dat kader is het gewonde personeelslid verplicht om zich aan te bieden bij de medische 
dienst - arbeidsongevallen, in geval van oproeping.  
 
Het gewonde personeelslid heeft, onder de voorwaarden voorzien door het ARPS-Bundel 
572, recht op kosteloze medische, paramedische en farmaceutische bijstand en 
ziekenhuisverpleging.  
 
 
Art. 39 Niet-statutair personeel 
 
De bepalingen van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen en de gecoördineerde 
wetten van 3 juni 1970 betreffende de vergoeding van de beroepsziekten zijn sedert 1 
januari 2003 van toepassing op de niet-statutaire personeelsleden. In dat kader heeft HR 
Rail een raamovereenkomst afgesloten met een externe wetsverzekeraar. 
 
De geldende bepalingen vormen het voorwerp van de Omzendbrief 9 HR/2003 en zijn 
bijvoegsels. 
 
De niet-statutaire personeelsleden moeten eveneens het arbeidsongeval of het ongeval op 
de weg naar of van het werk zo snel mogelijk aangeven. 
 
De personeelsleden hebben de vrije keuze van medische zorgen.  
 
 
Art. 40 Preventief optreden 
 
Om de veiligheid van alle personeelsleden zo veel mogelijk te garanderen moet het 
personeelslid gevaarlijke situaties proberen oplossen indien mogelijk of deze zo snel 
mogelijk melden aan zijn onmiddellijke chef, zodat arbeidsongevallen voorkomen kunnen 
worden (bijvoorbeeld gladde loopoppervlakken, beschadigde vloeren, rondslingerend 
materiaal, loshangende (elektriciteit)kabels, etc.). 
Het is aangewezen om ook de preventieadviseur(s) van de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk op de hoogte te brengen, wiens contactgegevens terug te vinden 
zijn op Intranet van de betrokken vennootschap. 
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IX. AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE OF PRIVÉ-ONGEVAL 
 
 
Art. 41 Te volgen procedure door het arbeidsongeschikte personeelslid 
 
De bepalingen betreffende de afwezigheden wegens ziekte of privé-ongeval staan vermeld 
in de ARPS-Bundel 571. 
 
De procedure die dient te worden gevolgd ingeval van ziekte of privé-ongeval, is de 
volgende: 
 

- In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of privé-ongeval zal het 
personeelslid vanaf de eerste werkdag afwezigheid, of van elke verlenging ervan, 
voor de prestaties aanvangen onmiddellijk zijn feitelijke werkgever volgens de 
geldende procedure verwittigen, zelfs indien hij zich in het buitenland bevindt. 

 
- Bij elke arbeidsongeschiktheid dient het personeelslid zich, ten laatste de eerste dag 

van arbeidsongeschiktheid waar een prestatie zou kunnen verwacht worden, te 
laten onderzoeken door een arts van zijn keuze die het getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid invult. 

 
- Het door de arts opgemaakte getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bevat een 

aantal verplichte gegevens inzake de identificatie van het personeelslid en van de 
arts, de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, de diagnose, de duur van de 
arbeidsongeschiktheid, de toelating om al dan niet de woning te verlaten, de 
verblijfplaats gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid en de datum waarop 
het getuigschrift is opgemaakt. 

 
- Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet, binnen de 48 uren, na opmaak 

door de arts, toekomen bij het health centre. Dit kan worden verstuurd: 
 

a)  ofwel digitaal door de arts; 
b) ofwel per e-mail (scan van het getuigschrift) door het personeelslid naar de 
functionele mailbox van het health centre; 
c) ofwel per brief door het personeelslid, onder gesloten en voldoende gefrankeerde 
omslag, in dit geval geldt de postdatum als bewijs; 
 
In geval b) dient het origineel exemplaar van het getuigschrift van 
arbeidsongeschiktheid door het personeelslid voor een periode van één jaar 
bewaard te worden. 
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- Na afloop van de raadpleging met de arts, meldt het personeelslid onmiddellijk aan 
zijn feitelijke werkgever volgens de geldende procedure: de einddatum van zijn 
arbeidsongeschiktheid voorgeschreven door de arts, de verblijfplaats waar hij zich 
bevindt tijdens zijn arbeidsongeschiktheid en of hij al dan niet zijn verblijfplaats mag 
verlaten. 

 
- Het personeelslid mag niet weigeren om een controlearts te ontvangen, noch om 

zich te laten onderzoeken om de arbeidsongeschiktheid te controleren. 
 
Het bezoek van de controlearts heeft onverwachts plaats en mag gebeuren in de 
woonplaats of de verblijfplaats van het personeelslid gedurende de volledige 
arbeidsongeschiktheidsperiode tussen 07u en 20u. Het bezoek kan plaatsvinden op 
elke dag van de week, ook op zaterdag, zondag en feestdagen. 

 
Voor het personeelslid dat de woonplaats of verblijfplaats mag verlaten: 

 
 Het personeelslid dient de eerste 3 dagen van de arbeidsongeschiktheid waar 

een prestatie zou kunnen verwacht worden in functie van het arbeidsstelsel 
tussen 13u en 17u op de woonplaats of verblijfplaats aanwezig te zijn om zich ter 
beschikking te stellen voor controle. Niettemin, het lokaal personeelsbureau 
geeft aan op basis van informatie overgemaakt door Health4Rail, of het 
personeelslid van deze verplichting mag afwijken. Hiervoor dient het 
personeelslid zelf zijn lokaal personeelsbureau telefonisch te contacteren. Indien 
het personeelslid niet in staat is zijn lokaal personeelsbureau te bereiken kan hij 
deze uitzonderingsmaatregel niet inroepen en moet hij dus aanwezig zijn zoals 
voorzien is. 
Van zodra de controle heeft plaatsgevonden, wordt het personeelslid vrijgesteld 
van de verplichting om aanwezig te zijn op de woonplaats of verblijfplaats. 

 
 In geval van arbeidsongeschiktheid van meer dan één kalenderweek kan het 

personeelslid, tijdens het controlebezoek, door de controlearts uitgenodigd 
worden om zich aan te bieden op een door de controlearts opgegeven adres op 
een later vastgelegde datum tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid. 
 

 In geval van arbeidsongeschiktheid van meer dan één kalendermaand kan het 
personeelslid uitgenodigd worden om zich aan te bieden voor een controle 
tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid op het adres dat door het health 
centre meegedeeld wordt. 

 
Indien het personeelslid de woonplaats of verblijfplaats niet mag verlaten, dient dit 
verbod strikt gerespecteerd te worden. 

 
- Het personeelslid dat niet aanwezig is in de woonplaats of verblijfplaats wanneer de 

controlearts zich aanbiedt, zal uitgenodigd worden voor een controle door de 
controlearts om zich aan te bieden op een door deze laatste opgegeven adres. 
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Indien het personeelslid: 
 

 niet komt opdagen op de afspraak opgegeven door de controlearts of op het 
adres dat door het health centre meegedeeld wordt; 
 

 zich aan de controle onttrekt, 
 
zal hij een gewettigde onbezoldigde afwezigheid krijgen voor de afwezigheidsdagen 
gedekt door de arbeidsongeschiktheid tot een controle zou plaatsvinden of tot de 
werkhervatting van het personeelslid. 
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X. SYNDICAAL STATUUT 
 
 
Art. 42 
 
De betrekkingen tussen de organisaties die het personeel vertegenwoordigen en de 
overheden worden geregeld door het Statuut van het Personeel, hoofdstuk XIII en door het 
ARPS-Bundel 548 - Syndicale Betrekkingen. 
 
 
Art. 43 De sociale dialoog op het niveau van de Belgische spoorwegen 
 
HR Rail is verantwoordelijk voor het organiseren en beheren van de sociale dialoog op het 
niveau van de Belgische spoorwegen. 
 
De organen van sociale dialoog op het niveau van de Belgische spoorwegen zijn: 
 

- de Nationale Paritaire Commissie (met in haar schoot de Nationale Paritaire 
Subcommissie en Nationale Raad voor de opleiding) (zie artikel 44 e.v.); 

 
- het Sturingscomité (zie artikel 46); 

 
- het Comité van het Kledingsfonds (zie artikel 47); 

 
- de Gewestelijke Paritaire Commissies (zie artikel 48); 

 
- de Nationale Commissie voor preventie en bescherming op het werk (zie artikel 60). 

 
 
Art. 44 De Nationale Paritaire Commissie 
 
De Nationale Paritaire Commissie is het hogere orgaan voor sociale dialoog over sociale 
aangelegenheden van de Belgische spoorwegen, zowel deze die eigen zijn aan één van de 
vennootschappen van de Belgische spoorwegen als deze die het niveau van één 
vennootschap overschrijden. 
 
De erkende en representatieve syndicale organisaties die in de Nationale Paritaire 
Commissie zetelen, vertegenwoordigen er het geheel van het personeel van HR Rail dat al 
dan niet ter beschikking is gesteld van Infrabel of NMBS. 
 
De samenstelling, toekenning van de zetels, bevoegdheden en huishoudelijk reglement van 
de Nationale Paritaire Commissie staan omschreven in het Statuut van het Personeel, 
hoofdstuk XIII en het ARPS-Bundel 548. 
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Art. 45 Nationale Paritaire Subcommissie en Nationale Raad voor de Opleiding 
 
De Nationale Paritaire Commissie richt in haar schoot een Nationale Paritaire Subcommissie 
en Nationale Raad voor de Opleiding op. 
 
De Nationale Paritaire Subcommissie bereidt het overleg en de onderhandelingen in de 
Nationale Paritaire Commissie voor, met uitzondering van de aangelegenheden die 
inhoudelijk uitsluitend de opleiding van het personeel of het Kledingfonds aanbelangen.  
 
De Nationale Raad voor de Opleiding staat in voor de coördinatie van het sociaal overleg 
met betrekking tot de opleiding van het personeel. 
 
De samenstelling en bevoegdheden van deze organen zijn geregeld in het Statuut van het 
Personeel, hoofdstuk XIII en het ARPS-Bundel 548. 
 
 
Art. 46 Sturingscomité 
 
In het Sturingscomité wordt samenspraak gepleegd tussen de top van de drie 
vennootschappen van de Belgische spoorwegen en de voorzitters van de erkende 
organisaties. 
 
Meer informatie aangaande de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van dit 
comité is terug te vinden in het Statuut van het Personeel, hoofdstuk XIII en het ARPS-
Bundel 548. 
 
 
Art. 47 Comité van het Kledingfonds   
 
Het Comité van het Kledingfonds geeft advies met betrekking tot de uniformkleding binnen 
de Belgische spoorwegen. 
 
Meer informatie aangaande de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van dit 
comité is terug te vinden in het Statuut van het Personeel, hoofdstuk XIII en het ARPS-
Bundel 548. 
 
 
Art. 48 Regionale sociale dialoog: Gewestelijke Paritaire Commissies 
 
Binnen de Belgische spoorwegen worden vijf gewestelijke paritaire commissies opgericht 
voor de sociale dialoog over sociale aangelegenheden van de Belgische spoorwegen, zowel 
deze die eigen zijn aan één van de vennootschappen als deze die meer dan één 
vennootschap aanbelangen. 
 
De samenstelling, bevoegdheden en werking worden beschreven in het Statuut van het 
Personeel, hoofdstuk XIII en het ARPS-Bundel 548. 
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Art. 49 De sociale dialoog op het niveau van elke vennootschap van de Belgische 
spoorwegen 
 
Elke vennootschap van de Belgische spoorwegen heeft haar eigen overlegorganen: 
 

- een Strategisch bedrijfscomité (zie artikel 50); 
 

- een Bedrijfscomité voor preventie en bescherming op het werk (zie artikel 61); 
 

- De (sub)comités voor preventie en bescherming op het werk (zie artikel 61). 
 
 
Art. 50 Strategisch bedrijfscomité 
 
Infrabel, NMBS en HR Rail richten in hun schoot een strategisch bedrijfscomité op en staan 
in voor het beheer ervan. 
 
Het Strategisch bedrijfscomité is te vergelijken met een ondernemingsraad in de private 
sector. 
 
Wat de samenstelling, bevoegdheden en werking betreft, wordt verwezen naar het Statuut 
van het Personeel, hoofdstuk XIII en het ARPS-Bundel 548. 
 
 
Art. 51 Werkonderbrekingen 
 
De procedure inzake deelname aan werkonderbrekingen wordt geregeld in paragraaf 176 
van het ARPS-Bundel 548. 
 
Bijkomende onderrichtingen zijn opgenomen in het Bericht 51 PS / 14 AD van 13 oktober 
1995 “Werkonderbrekingen wegens staking” en de Omzendbrief  3 H-HR 2018 “Continuiteit 
van de dienstverlening inzake het personenvervoer per spoor in geval van staking in 
toepassing van de wet van 29 november 2017”. 
 
 
Art. 52 Adressen van de erkende, representatieve en aangenomen syndicale organisaties 
 
De adressen van de erkende, de representatieve en de aangenomen syndicale organisaties 
zijn terug te vinden in bijlage 1 van de ARPS-bundel 548. 
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Art. 53 Syndicale afgevaardigden 
 
De coördinaten van de syndicale afgevaardigden kunnen bekomen worden bij de centrale 
van de syndicale organisaties:  
 

- ACOD Spoor : 02 508 59 18  
- VSOA Spoor : 02 213 60 60 
- ACV-Transcom : 02 54 90 775 
- OVS : 02 224 65 22 
- ASTB : 02 300 96 21  
- METISP : 0493 30 08 56 
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XI. Welzijn op het Werk 
 
 
Art. 54 Wettelijke en reglementaire bepalingen 
 
Elke vennootschap van de Belgische spoorwegen is onderworpen aan de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de 
uitvoeringsbesluiten. 
 
Zoals bepaald in de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de 
Belgische spoorwegen, is elke vennootschap van de Belgische spoorwegen met uitsluiting 
van de andere vennootschappen bevoegd om het reglementair en niet-reglementair 
welzijnsbeleid vast te stellen voor het personeel dat bij haar tewerkgesteld is. 
 
Het aldus door elke vennootschap vastgestelde reglementair welzijnsbeleid wordt 
gelijkgesteld met het personeelsstatuut of de personeelsreglementering naargelang de 
bepaling vóór wijziging deel uitmaakte van het personeelsstatuut of de 
personeelsreglementering met name van welzijn op het werk - het Algemeen Reglement 
Algemene Diensten (ARAD 06) Reglement Arbeidsveiligheid en Hygiëne. 
 
 
Art. 55 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
 
HR Rail, NMBS en Infrabel hebben elk een eigen interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. De preventieadviseurs die daarvan deel uitmaken staan zowel de 
werkgever als werknemers bij in de toepassing van de maatregelen die betrekking hebben 
op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 
 
De opdrachten en taken van de interne dienst zijn beschreven in het koninklijk besluit van 
27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.  
 
 
Art. 56 Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 
 
HR Rail, NMBS en Infrabel doen beroep op Corporate Prevention Services, externe dienst 
voor preventie en bescherming op het werk in toepassing van het koninklijk besluit van 27 
maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 
wat betreft de volgende domeinen: 
 
1° de arbeidsveiligheid; 
2° de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk;  
3° de psychosociale aspecten van het werk;  
4° de ergonomie;  
5° de arbeidshygiëne; 
6°de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 
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7° de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de 
punten 1° tot 6°. 
 
CPS maakt deel uit van de dienst Health4Rail. Het bestaat uit een departement 
arbeidsgeneeskunde en een departement risicobeheersing. 
 
De administratieve zetel van CPS is de volgende: 
 
CPS 
Frankrijkstraat 85 
1060 BRUSSEL 
Tel. 02 5252057 
 
 
Art. 57 Psychosociale risico’s waaronder geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag 
 
De maatregelen ter preventie van psychosociale risico’s staan omschreven in het Bericht 51 
H-HR 2015. 
 
Het personeelslid beschikt over de volgende interne procedures inzake psychosociale 
risico’s: 
 

- Verzoek tot informele psychosociale interventie; 
 

- Verzoek tot formele psychosociale interventie: 
 

 Verzoek met collectief karakter; 
 Verzoek met individueel karakter; 
 Formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
Deze procedures worden toegelicht in het Bericht 51 H-HR 2015. 
 
 
Art. 58 Diversiteit 
 
In dit kader hebben de Belgische spoorwegen een charter diversiteit ondertekend, waarin 
diversiteit, inclusie en integratie centraal staan. 
 
Eenieder binnen de Belgische spoorwegen is mee verantwoordelijk om deze waarden in 
prakijk te zetten en zodoende bij te dragen tot een werkomgeving die vrij is van 
vooroordelen en discriminatie, ondersteund door de principes inzake non-discriminatie en 
neutraliteit, opgenomen in Bericht 20 H-HR 2017. 
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Leidinggevenden garanderen gelijke kansen voor iedereen op basis van capaciteiten. Ze 
besteden bijzondere aandacht aan het onthaal van nieuwe collega’s en waken erover dat zij 
zich opgenomen voelen in het team. In geval van een conflict zoeken zij via dialoog en 
overleg naar een oplossing en communiceren deze duidelijk aan de betrokken 
medewerkers. 
 
De vertrouwenspersonen staan steeds ter beschikking van de personeelsleden in geval die 
vragen zouden hebben in verband met discriminatie op het werk. 
 
 
Art. 59 Drank-, drugs- en rookverbod 
 
Het is verboden om tijdens de diensturen (inclusief de pauzes) alcohol of drugs te 
gebruiken. Het personeelslid mag zich eveneens niet voor de dienst aanbieden onder 
invloed van alcohol of drugs. 
 
Op basis van de door het Bericht 138 H-HR 2009 voorgeschreven procedures kunnen 
preventieve ademtesten worden uitgevoerd om probleemgebruik vast te stellen en 
eventuele tuchtmaatregelen te nemen. 
 
Roken in de werkruimte is verboden in toepassing van de wet van 22 december 2009 
betreffende een algemene regeling voor rookvrij gesloten plaatsen toegankelijk voor het 
publiek en ter bescherming van werknemers tegen rook. 
Er mag enkel worden gerookt in open lucht of in de ruimtes die specifiek daarvoor zijn 
voorzien. 
 
 
Art. 60 Orgaan van sociale dialoog inzake welzijn op het werk op het niveau van de 
Belgische spoorwegen: de Nationale Commissie voor preventie en bescherming op het 
werk 
 
HR Rail is verantwoordelijk voor het organiseren en beheren van de sociale dialoog binnen 
de Nationale Commissie voor preventie en bescherming op het werk voor onderwerpen die 
noodzakelijkerwijs meer dan één vennootschap aanbelangen.  
 
Wat de samenstelling, bevoegdheden en werking betreft, wordt verwezen naar de 
Hoofdstuk XIII van het Statuut van het Personeel en het ARPS-Bundel 548. 
 
 
Art. 61 Organen van sociale dialoog inzake welzijn op het werk op het niveau van elke 
vennootschap 
 
Elke vennootschap van de Belgische spoorwegen richt in haar schoot een Bedrijfscomité 
voor preventie en bescherming op het werk op en staat in voor de organisatie en het beheer 
ervan. 
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Wat de samenstelling en de bevoegdheden betreft, wordt verwezen naar Hoofdstuk XIII van 
het Statuut van het Personeel en het ARPS-Bundel 548. 
 
Elke vennootschap regelt de structuur, samenstelling en werking van haar Comités voor 
preventie en bescherming op het werk, na akkoord van haar Bedrijfscomité voor preventie 
en bescherming op het werk dat beslist met tweederde meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 
 
 
Art. 62 Eerste hulp 
 
Het koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt 
aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, is van 
toepassing. 
 
In het geval van een ongeval of wanneer iemand onwel wordt, dient er steeds beroep te 
worden gedaan op een hulpverlener of verpleegkundige, zelfs in geval van lichte kwetsuren. 
Wanneer er dringende medische zorgen nodig zijn, dient het personeelslid onmiddellijk de 
hulpdiensten te verwittigen (112). In afwachting van de hulpdiensten dient de hulpverlener 
verwittigd te worden.  
 
 
Art. 63 Brand- en noodprocedures 
 
De brand- en noodprocedures zijn terug te vinden in het brandconsigne van elk gebouw of 
installatie. 
 
In geval van een vermoeden van brand (rook, duidelijke brandgeur of zeer hoge 
temperaturen) dient het personeelslid onmiddellijk het detectiesysteem in werking te 
stellen en/of de volgende personen te verwittigen: 
 

- Een lid van de eerste interventieploeg (EIP): de namen en telefoonnummers 
hangen op de consignes in elke gang 

 
- Het Security Operations Center (SOC) op het nummer 911/52.525 (02/525.25.25) 

 
In geval van alarm dient er onmiddellijk te worden geëvacueerd via de (nood)uitgangen naar 
de verzamelplaats. De lift mag niet worden gebruikt tijdens een brandalarm. 
 
Alle personeelsleden dienen zich aan te bieden bij hun onmiddellijke chef voor de tellingen. 
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Art. 64 Toezicht op de reglementering op het welzijn op het werk en de sociale wetten 
 
De ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en de 
ambtenaren van het Toezicht op de Sociale Wetten zijn belast, wat de eerste groep betreft, 
met het toezicht op de naleving van de wetgeving betreffende het welzijn op het werk en, 
wat de tweede groep betreft, met het toezicht op de naleving van de reglementering en de 
arbeidsbetrekkingen. 
 
De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk is gevestigd aan de Ernest 
Blerotstraat 1, 1070 Brussel. 
 
De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten is gevestigd aan de Ernest Blerotstraat 
1, 1070 Brussel. 
 
 
 
 
 


