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DIENST- EN RUSTTIJDEN. 

HOOFDSTUK I. - ALGEMEENHEDEN. 

 
 

A.  STATUTAIRE EN WETTELIJKE BEPALINGEN. 

 
1  De vennootschappen en het personeel van de Belgische Spoorwegen zijn, wat de 

duur van de arbeid betreft, onderworpen aan het gemeen recht. 

 Binnen de grenzen van de wetsbepalingen die op dit gebied gelden, zijn voor sommige 
categorieën van het personeel bijzondere prestatiestelsels van toepassing. 

 Andere bijzondere stelsels kunnen ingevoerd worden nadat zij voor onderhandeling zijn 
voorgelegd aan de Nationale Paritaire Commissie. 

 De verschillende bepalingen betreffende de wetgeving op de arbeid en toepasselijk op 
het personeel van HR Rail, al dan niet ter beschikking gesteld van Infrabel of van NMBS, 
komen voor in onderhavig ARPS Bundel 541 en in bijzondere reglementen die na 
onderhandeling in de Nationale Paritaire Commissie worden opgemaakt, overeenkomstig 
Hoofdstuk XIII van het Statuut van het personeel “Syndicaal statuut” - artikel 7, 5°. 

 

 
2   Voor de duur van de diensttijden en de toekenning van de rusttijden gelden 

volgende wettelijke bepalingen die werden vastgesteld overeenkomstig: 

 a)  de arbeidswet van 16 maart 1971; 

 b) het koninklijk besluit van 12 februari 1970 betreffende de arbeidsduur en de 
bescherming van de bezoldiging van sommige werknemers van de N.M.B.S. 

 

 

B. TOEPASSINGSGEBIED. 

 
3   De bepalingen van onderhavig reglement zijn van toepassing voor gans het 

statutair personeel en ook, in de mate waarin zulks strookt met de 
dienstnoodwendigheden, voor de bedienden die bekleed zijn met een leidende functie of 
een vertrouwenspost, voor wie de wet van 15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur niet 
geldt. 

4   Worden beschouwd als bekleed met een leidende functie of een vertrouwenspost, 
de leden van het personeel die aangewezen zijn in het koninklijk besluit van 12 februari 
1970, hoofdstuk I, sectie 2. 
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C. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR AL DE STELSELS. 

 
I. RUSTTIJDEN EN COMPENSATIERUSTTIJDEN. 

 
5   a)  Aantal en verdeling. 

Het personeel beschikt jaarlijks over 63 rustdagen. 

Die 63 rustdagen stemmen overeen met 52 zondagen1 en met de 11 feestdagen 
bestaande uit 10 wettelijke feestdagen en 1 extra-wettelijke feestdag. De wettelijke 
feestdagen zijn de volgende: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, O.L.H. Hemelvaartsdag, 
Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december. De 
extra-wettelijke feestdag is 26 december. 

De rusttijden worden zoveel mogelijk met volledige dagen verleend bij voorkeur op de 
zon- en feestdagen. Meer dan het derde van de rusttijden mag niet bij halve dagen 
opgelegd worden. 

In een zelfde standplaats moeten de zon- en feestdagen vrij van elke dienst, in de 
mate van het mogelijke, op gelijke wijze verdeeld worden onder al de bedienden van een 
zelfde categorie. 

6  b) Toekenningsvoorwaarden. 

In beginsel mogen de administratieve eenheden en de ondergeschikte organen ten 
hoogste 4 dagen sluiten. 

Wanneer de sluitingsduur 3 dagen overtreft, moeten de diensten vooraf akkoord 
sluiten met de Directie waarvan ze afhangen. 

In ieder geval moeten gepaste maatregelen getroffen worden om de dienst te 
verzekeren waar het nodig geacht wordt. 

7  Tekst geschrapt. 

 

II. REGELS BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE ZONDAGSRUST. 
 
8   De hierna uiteengezette regels zijn van toepassing voor gans het personeel met 

inbegrip van het personeel dat bekleed is met een leidende functie of vertrouwenspost, 
doch met uitzondering van de doctors in de geneeskunde en het treinpersoneel. 

Voor het treinpersoneel gelden de bepalingen vermeld in paragrafen 87 tot 91. 

Het in de eerste alinea bedoeld personeel dat tewerkgesteld werd op de zondag, 
heeft recht op een compensatie binnen de zes dagen welke op die zondag volgen. 

De compensatie mag niet minder bedragen dan een halve dag indien het werk op de 
zondag vier uren of minder heeft geduurd. In dat geval moet de compensatie worden 
verleend, hetzij vóór, hetzij na 13 uur en die dag mag de duur van de arbeid niet meer 
dan 5 uren bedragen. 

De compensatie moet een volledige dag bedragen indien het werk op de zondag 
meer dan 4 uren geduurd heeft. 

Uit voorafgaande bepalingen volgt dat het personeel normaal ten minste één rustdag 
moet hebben per periode van 7 dagen die gaat van de zondag tot de zaterdag 
inbegrepen. 

 
 

                                                 
1 In sommige jaren zijn er 53 zondagen. Wanneer dat geval zich voordoet, wordt het jaarlijks aantal 
rustdagen met één eenheid verhoogd 
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III. COMPENSATIEVERLOFDAGEN. 
 
9 a) Aantal en verdeling. 

Dagen of halve dagen compensatieverlof (CV) worden in de loop van elke 
arbeidsperiode in een toereikend aantal toegekend om de arbeidsduur te beperken tot 
een gemiddelde van 40 uren per week. 

Wanneer de toekenning ervan niet vastgesteld is volgens een regelmatige cyclus 
(inzonderheid het geval van het treinpersoneel en van het personeel dat 8 uren per dag 
werkt in opeenvolgende ploegen) worden de dagen compensatieverlof toegekend op 
datums die op de diensttabel door de onmiddellijke chef moeten bepaald worden. Die 
dagen worden derwijze verdeeld dat de periodieke wettelijke grens van de arbeidsduur 
niet overschreden wordt. 

Naast de normaal vastgestelde dagen compensatieverlof, worden er bijkomende 
compensatieverlofdagen (CO) in al de mate van het mogelijke toegekend om de 
buitengewone prestaties te compenseren die eventueel werden verricht. 

 
10  b) Toekenningsvoorwaarden. 

De duur van de tussenpoos tussen twee diensttijden waarin een 
compensatieverlofdag valt, moet ten minste 32 uren tellen. Dat minimum wordt op 34 
uren gebracht wat betreft het treinpersoneel van wie het arbeidsstelsel bepaald is in 
hoofdstuk VI. 

Bij samenvoeging van compensatieverlof wordt elke dag boven de eerste voor 24 
uren gerekend. 

De minimumduur van een halve dag compensatieverlof bedraagt 20 uren. Hij beloopt 
22 uren in het geval van het personeel voor wie een stelsel van diensttijden met 
veranderlijke omvang geldt 1 

 

11  Tekst geschrapt 

 

IIIbis. MAANDELIJKS WEEKEINDE EN GROTE ARBEIDSPERIODE. 

 

11 bis   De toekenning van de rustdagen en het compensatieverlof moet zodanig geregeld 
worden dat het personeel ten minste eens per kalendermaand over een weekeinde 
beschikt. Bovendien mag er tussen twee opeenvolgende maandelijkse weekeinden geen 
periode van meer dan vijf weken liggen. Die periode mag op zes weken worden gebracht, 
maar alleen in uitzonderlijke gevallen. 

 Onder weekeinde dient men te verstaan: 

- voor ander personeel dan treinpersoneel en voor besteldienstpersoneel: een periode 
van ten minste 56 uren die de drie middernachten van vrijdag, zaterdag en zondag 
omvat; 

- voor treinpersoneel: een periode van ten minste 58 uren die de tijdspanne omvat van 
vrijdag 23 uur tot maandag 5 uur: om de toekenning van die weekeinden te 
vergemakkelijken, worden er 5 dagen compensatieverlof buiten de beurtregelingen 
voorbehouden. 

                                                 
1 Die duur van 22 uren moet dus niet in aanmerking genomen worden, inzonderheid voor de halve dagen 
compensatieverlof toegekend aan het personeel dat werkt onder het zogenaamde stelsel “Engelse week” 
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11 ter   De grote arbeidsperiode wordt gevormd door de tijdruimte die twee opeenvolgende 
vrije dagen scheidt, waarbij zowel een rustdag als een dag compensatieverlof als “vrije 
dag” geldt. 

  Ze mag niet meer dan zeven dagen voorziene prestaties tellen. 

Voor het treinpersoneel mag de grote arbeidsperiode niet meer dan vijf 
opeenvolgende voorziene prestatiedagen omvatten, indien elk van deze prestaties 
geheel of gedeeltelijk de periode van 23 u (dag A) tot 4 u (dag B) omvat. 

 

 

IV. VERMINDERING VAN HET AANTAL RUST- EN COMPENSATIEVERLOFDAGEN INGEVOLGE 
ONBEZOLDIGDE AFWEZIGHEDEN EN AFWEZIGHEDEN WEGENS MEDISCHE REDENEN 

12  a) Regelmatige cyclus1:  

Wanneer een officiële feestdag samenvalt met een zondag, met een vaste wekelijkse 
compensatieverlofdag of met een vastgestelde dag niet-benuttiging als gevolg van de 
deeltijdse arbeidsduurvermindering, wordt het jaarlijkse aantal rustdagen 
dienovereenkomstig verminderd.  

 
De rust- en compensatieverlofdagen waarvan de toekenning is vastgesteld volgens een 
regelmatige cyclus worden als verleend beschouwd wanneer ze samenvallen met of 
begrepen zijn in een periode van afwezigheid wegens:  

 
A = verlof zonder bezoldiging, beschikbaarheidsverlof, volledige 
loopbaanonderbreking (algemene of specifieke stelsels), opvangverlof (adoptie of 
pleegvoogdij), onbezoldigd politiek verlof, wederoproeping onder de wapens, 
afwezigheid (gewettigd of ongewettigd), preventieve schorsing in de bediening, 
tuchtrechtelijke schorsing in de bediening of terbeschikkingstelling buiten de 
Belgische Spoorwegen; 

 
B = medische redenen  

 
De dagen verlof zonder bezoldiging om dwingende redenen en het syndicaal verlof dat 
onder de voorwaarden van het ARPS bundel 548, Hoofdstuk III, Deel VII, rubriek B aan 
de leden van de studiecommissies van de erkende organisaties worden toegekend, 
komen niet in aanmerking voor de berekening van de vermindering van het aantal rust- 
en compensatieverlofdagen.   
 
 
b) Onregelmatige cyclus2: 
 
Wanneer een officiële feestdag samenvalt met een vastgestelde dag niet-benuttiging als 
gevolg van de  deeltijdse arbeidsduurvermindering, wordt het jaarlijks aantal rustdagen 
dienovereenkomstig verminderd. 

Voor de voltijds tewerkgestelde personeelsleden voor wie de rust- en 
compensatieverlofdagen worden toegekend volgens een onregelmatige cyclus 
(inzonderheid het geval voor het treinpersoneel en voor het personeel dat 8 uren per dag 
werkt in opeenvolgende ploegen), wordt de vermindering van het aantal rust- en 
compensatieverlofdagen bepaald volgens de volgende formule: 

(A + B) x 128 (of 129 of 130) = c,… afgerond tot c 
365 (366) 

 
waarbij : 

                                                 
1 In principe worden de rustdagen verleend op zondag of een feestdag in de week en de wekelijkse 
compensatieverlofdagen op een vaste dag in de week 
2 De rust- en compensatieverlofdagen worden op een onregelmatige wijze verleend omwille van de aard van de 
uitgeoefende functies 
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A =  aantal kalenderdagen afwezigheid (zie A in de paragraaf 12.a) sinds 1 januari 
van het lopende jaar, samengeteld op het einde van de maand waarin de 
nieuwe afwezigheid valt; 

B =  aantal kalenderdagen afwezigheid wegens medische redenen sinds 1 januari 
van het lopende jaar, samengeteld op het einde van de maand waarin de 
nieuwe afwezigheid valt, waarbij echter de eerste kalenderdag afwezigheid 
wegens ziekte of verwonding van het jaar buiten beschouwing gelaten wordt; 

c =  aantal dagen die ingevolge de afwezigheden afgetrokken worden van het 
jaarlijks toe te kennen aantal rust- of compensatieverlofdagen; 

128 (of 129 of 130) = som van de jaarlijks toe te kennen rust- en 
compensatieverlofdagen bij voltijdse tewerkstelling: 

 rustdagen: 52 (53) zondagen + 11 officiële feestdagen 

 compensatieverlofdagen: 52 (53)1 wekelijkse + 13 veranderlijke 

365 (366) = gewoon kalenderjaar (schrikkeljaar) 

Bij de toepassing van de vermindering met c vrije dagen, wordt in principe afwisselend 
voor elke af te trekken dag een vermindering toegepast op het aantal toe te kennen 
rustdagen en compensatieverlofdagen. Indien er een achterstand is in de toekenning van 
één type van vrije dagen, wordt de vermindering bij voorkeur toegepast op dat type van 
vrije dagen. 

Geen enkele vermindering wordt toegepast wanneer in de bovengenoemde formule de 
som van (A + B) kleiner is dan 5. 

 
 

12bis  Vermindering van de rust- en compensatieverlofdagen bij bij deeltijdse 
arbeidsduurvermindering (in onregelmatige cyclus) 

 
1. Breuk bij een halftijds stelsel 

Er wordt geen compensatie toegestaan voor feestdagen in de week die samenvallen met 
een vastgestelde dag niet-benuttiging als gevolg van een stelsel van halftijdse arbeid. 

De teller en noemer van de breuk 128/365 (zie paragraaf 12.b) worden gewijzigd als 
volgt: 

 De teller 128 (of 129 of 130) wordt vervangen door het totaal aantal rust- en 

compensatieverlofdagen waarop het personeelslid in principe recht heeft: 

o 52 (53) zondagen + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de week die 

samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging); 

o 52 (53) vaste wekelijkse + 13/2 veranderlijke2 = 58,5 (59,5) 

compensatieverlofdagen; 

o totaal = 52 (53) + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de week die 

samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging) + 58,5 (59,5) 

 De noemer 365 (366) wordt verminderd met het totaal aantal kalenderdagen waarop 

het personeelslid niet-benuttiging geniet: 

o gedurende 52 weken heeft betrokkene gemiddeld 2,5 dagen niet-benuttiging per 

week; 

o totale niet-benuttiging = 52 x 2,5 = 130 dagen; 

o nieuwe noemer = 365 (366) - 130 = 235 (236). 

 
 

                                                 
1  In het kalenderjaar waar er 53 zaterdagen zijn, worden er 53 wekelijkse compensatieverlofdagen toegekend. 
2  Voor personeelsleden die vaste prestaties van 8u per dag leveren 
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2. Breuk bij een 4/5e stelsel 

Er wordt geen compensatie toegestaan voor feestdagen in de week die samenvallen met 
een vastgestelde dag niet-benuttiging als gevolg van een 4/5e stelsel. 

De teller en noemer van de breuk 128/365 (zie paragraaf 12.b) worden gewijzigd als 
volgt: 

 De teller 128 (of 129 of 130) wordt vervangen door het totaal aantal rust- en 

compensatieverlofdagen waarop het personeelslid in principe recht heeft: 

o 52 (53) zondagen + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de 

week die samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging); 

o 52 (53) vaste wekelijkse + 10,5 veranderlijke1 = 62,5 (63,5) 

compensatieverlofdagen; 

o totaal = 52 (53) + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de week 

die samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging) + 62,5 (63,5) 

 De noemer 365 (366) wordt verminderd met het totaal aantal kalenderdagen waarop 

het personeelslid omwille van het stelsel van 4/5e niet-benuttiging geniet: 

o gedurende 52 weken heeft betrokkene gemiddeld 1 dag niet-benuttiging per 

week; 

o totale niet-benuttiging = 52 dagen; 

o nieuwe noemer = 365 (366) - 52 = 313 (314). 

 

3. Breuk bij een 32 uren per week stelsel 

Er wordt geen compensatie toegestaan voor feestdagen in de week die samenvallen met 
een vastgestelde dag niet-benuttiging als gevolg van een stelsel van 32 uren per week. 

De teller en noemer van de breuk 128/365 (zie paragraaf 12.b) worden gewijzigd als 
volgt: 

 De teller 128 (of 129 of 130) wordt vervangen door het totaal aantal rust- en 

compensatieverlofdagen waarop het personeelslid in principe recht heeft: 

o 52 (53) zondagen + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de 

week die samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging); 

o 52 (53) vaste wekelijkse + 0 veranderlijke = 52 (53) compensatieverlofdagen; 

o totaal = 52 (53) + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de week 

die samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging) + 52 (53) 

 De noemer 365 (366) wordt verminderd met het totaal aantal kalenderdagen waarop 

het personeelslid omwille van het stelsel van 32 uren per week niet-benuttiging 

geniet: 

o gedurende 52 weken heeft betrokkene gemiddeld 1 dag niet-benuttiging per 

week; 

o totale niet-benuttiging = 52 dagen; 

o nieuwe noemer = 365 (366) - 52 = 313 (314). 

 

4. Breuk bij een 9/10e stelsel 

Er wordt geen compensatie toegestaan voor feestdagen in de week die samenvallen met 
een vastgestelde dag niet-benuttiging als gevolg van een 9/10e stelsel. 

De teller en noemer van de breuk 128/365 (zie paragraaf 12.b) worden gewijzigd als 
volgt: 

                                                 
1 Voor personeelsleden die vaste prestaties van 8u per dag leveren 



Bundel 541 – Hoofdstuk I 
Pagina | 7 

 

 

Bericht 77 H-HR/2019 

 De teller 128 (of 129 of 130) wordt vervangen door het totaal aantal rust- en 

compensatieverlofdagen waarop het personeelslid in principe recht heeft: 

o 52 (53) zondagen + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de week die 

samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging); 

o 52 (53) vaste wekelijkse + 12 veranderlijke2 = 64 (65) compensatieverlofdagen; 

o totaal = 52 (53) + (11 feestdagen verminderd met de feestdagen in de week die 

samenvallen met de vastgestelde dagen niet-benuttiging) + 64 (65) 

 De noemer 365 (366) wordt verminderd met het totaal aantal kalenderdagen waarop het 

personeelslid omwille van het stelsel van 9/10e niet-benuttiging geniet: 

o gedurende 52 weken heeft betrokkene gemiddeld 1/2e dag niet-benuttiging per week; 

o totale niet-benuttiging = 26 dagen; 

o nieuwe noemer = 365 (366) - 26 = 339 (340). 

 

5. Breuk in geval van voltijdse tewerkstelling/ halftijds, 4/5e of 32 uren per week 
stelsels gedurende een kalenderjaar 

De teller en de noemer worden per periode berekend door de bevoegde HR diensten in 
functie van de respectievelijke benuttigingsperiodes zoals volgt : 

 De teller 128 (of 129 of 130) wordt vervangen door het totaal aantal rust- en 

compensatieverlofdagen waarop het personeelslid in principe recht heeft (zie 

hierboven); 

 De noemer 365 (366) wordt verminderd met het totaal aantal kalenderdagen waarop 

het personeelslid niet wordt benuttigd omwille van een stelsel van halftijdse arbeid, 

4/5e of 32 uren per week. 

 
6.  Rust- en compensatieverlofdagen bij een volledig kalenderjaar afwezigheid 

In geval van een volledig kalenderjaar afwezigheid dient de vermindering van de rust- en 
compensatieverlofdagen gelijk te zijn met het basisrecht. 

Deze nieuwe breuk wordt toegepast vanaf de overgang naar een ander stelsel. 

 
 
V. PRESTATIES MET EEN NACHT- OF ZATERDAGDIENST. 

 
13 In een zelfde standplaats moeten de prestaties met een nacht- of zaterdagdienst 

zoveel mogelijk gelijk verdeeld worden onder al de bedienden van een zelfde categorie. 

  

VI. RESERVE- EN PLANTONDIENSTEN THUIS. 

 
14 Er mag geen planton- noch reservedienst thuis bestaan. Deze bepalingen zijn niet 

van toepassing op de snelle interventiediensten Infrabel. 

 

VII. ARBEID VAN JEUGDIGE WERKNEMERS EN VAN WERKNEEMSTERS. 

 
15   Tekst geschrapt. 

 



Bundel 541 – Hoofdstuk I 
Pagina | 8 

 

 

Bericht 77 H-HR/2019 

 

D.  BIJZONDERE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE LEDEN VAN HET 
PERSONEEL DIE MET EEN VERTROUWENSPOST BEKLEED ZIJN. 

 

16   De bedienden die bekleed zijn met een vertrouwenspost en voor wie als dusdanig de 
wet van 15 juli 1964 niet geldt, genieten nochtans het 40-urenstelsel, met dit voorbehoud 
dat wegens de vereisten van de openbare dienst de grens van 40 uren arbeid kan 
worden vastgesteld volgens het gemiddelde van de prestaties betreffende een periode 
van 4 weken en dat anderzijds aan de belanghebbenden, in de mate van het mogelijke, 
compensatieverlof moet verleend worden om voornoemde grens in acht te nemen. 

 

 

E. INTERPRETATIE. 

 

17   Onverminderd de bevoegdheid van de Nationale Paritaire Commissie moeten al de 
geschillen nopens de interpretatie en de toepassing van de bepalingen van onderhavige 
bundel langs de hiërarchische weg aan het Hoofdbestuur worden voorgelegd. 

 

 

 

 

F. VERMINDERING VAN DE ARBEIDSDUUR. 

 

18   Verminderingen van de arbeidsduur binnen de wettelijke grenzen kunnen door de 
Maatschappij worden ingevoerd. 

De daartoe getroffen maatregelen worden opgenomen in aanhangsels bij onderhavig 
reglement. 

De verminderingen van de arbeidsduur mogen in geen geval vermindering van 
bezoldiging met zich brengen. 

 

 



541 

 

 

DIENST- EN RUSTTIJDEN. 

 

HOOFDSTUK II. -  STELSEL VAN TOEPASSING OP HET ANDER 

PERSONEEL DAN HET TREINPERSONEEL OF HET 

PERSONEEL VOOR WIE EEN BIJZONDER STELSEL 

GELDT. 

 

 

A. DUUR VAN DE DIENSTTIJD. 

 

I. BEGINSEL. 

 

19   Als algemene regel en behoudens de uitzonderingen bepaald in paragrafen 46 tot 

50 van onderhavig reglement, streeft de Maatschappij ernaar om dagelijks binnen de 

diensttijd een volledige tewerkstelling en een volledig rendement van elke werknemer 

te bekomen. 

 

II. GRENZEN. 

 

20   Onder arbeidsduur wordt verstaan de tijd gedurende welke het personeel ter 

beschikking is van de Maatschappij. 

  Normaal vangt de week aan maandagmorgen te 0 uur en eindigt zondagavond te 

24 uur. 

21  a) Personeel met dienst in enkele ploeg: 

1°  acht uren per dag en 40 uren per week overeenkomstig artikel 19 en 20 van de 

wet van 16 maart 1971; 

2° de dagelijkse grens van de arbeidsduur kan op 9 uren gebracht worden op 

voorwaarde dat de wekelijkse grens van 40 uren in acht genomen wordt en het 

arbeidsstelsel per week een halve dag of een dag compensatieverlof buiten de 

zondagsrust omvat. 

 De arbeidsdag moet begrepen zijn tussen 6 en 20 uur behalve voor de bedienden: 

- belast met werken inzake vervoer, laden en lossen; 

- belast met werken waarvan de uitvoering wegens hun aard niet mag 

onderbroken of uitgesteld worden of alleen op bepaalde uren kan geschieden. 

22  b)  Personeel met diensten in 2 of 3 opeenvolgende ploegen: 

1°  diensttijden gaande tot 9 uren per dag en tot 40 uren gemiddeld per week 

berekend over een maximumperiode van 4 weken. 

 De perioden moeten op de diensttabellen afgebakend worden met een rode streep; 
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2°  diensttijden kunnen de in 1° vermelde tijden overschrijden, op voorwaarde dat: 

- de beslissing wordt genomen conform paragraaf 67; 

- gedurende een trimester gemiddeld niet langer dan 40 uren per week wordt 

gewerkt; om dit gemiddelde te berekenen wordt geen rekening gehouden met 

de overschrijdingen die voortvloeien uit de toepassing van paragraaf 50; 

- in de loop van een trimester op geen enkel ogenblik de totale duur van de 

verrichte arbeid de toegelaten gemiddelde duur over een trimester 

vermenigvuldigd met het aantal weken of deel van een week die reeds in dat 

trimester verlopen zijn, overschrijdt met meer dan 65 uren. 

De diensttijden mogen echter, behalve in toepassing van paragraaf 50, nooit de 

elf uren per dag of de vijftig uren per week overschrijden. 

 

22 bis   Compensatieverlofdagen worden in de loop van elke periode toegekend om de 

wekelijkse duur van de arbeid te beperken tot een gemiddelde van 40 uren. De 

voorwaarden van toekenning ervan zijn vastgesteld in paragrafen 9 tot 12bis. 

 

23  In geval van afwezigheid wegens ziekte of verwonding, onbezoldigde 

afwezigheid, niet toegelaten afwezigheid, verblijf onder de wapens, schorsing in de 

functies, wordt het gemiddelde opgemaakt door de afwezigheid te berekenen naar rata 

van 8 uren per dag. Indien het evenwel wegens de afwezigheid niet meer mogelijk is 

de uren die gepresteerd werden boven 8 uren te compenseren tijdens de periode van 

tewerkstelling, moet er ook geen bijbezoldiging meer voor verleend worden. 

 

B. VASTSTELLING VAN DE ARBEIDSDUUR. 

 

I. ARBEIDSDUUR. 

 

24 Worden beschouwd als arbeidsduur: 

1°  de werkelijke duur van de diensten verricht in de stations, werkplaatsen, sporen, 

aanhorigheden, op de krachtvoertuigen, in treinen, enz.; 

2° de duur van de verplaatsingen opgelegd aan de bedienden om zich naar 

administratieve onderzoekingen te begeven, behalve voor de bediende die het 

onderzoek heeft gevraagd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld; 

3°  de duur van de verplaatsingen opgelegd aan de bedienden om voor het gerecht te 

getuigen nopens feiten die de dienst aanbelangen; 

4°  de duur van de trajecten, heen en terug, van de normale standplaats naar een 

andere standplaats, inzonderheid trajecten afgelegd tussen twee afdelingen van 

een zelfde administratieve eenheid, hij voorbeeld van het beherend station naar de 

aanhorigheid en omgekeerd, alsmede de duur van de trajecten afgelegd om een 

interim waar te nemen (1). 
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Worden als dusdanig beschouwd: 

- al de trajecten per spoor of met vervangingsautobus; 

- de trajecten te voet of met om het even welk vervoermiddel van het station 

van aankomst naar de standplaats, voor het aanvatten van de dienst, en die 

van de standplaats naar het station van vertrek na beëindiging van de dienst; 

- de trajecten opgelegd buiten een straal van 5 km van de standplaats, te voet of 

met om het even welk ander vervoermiddel dan de spoorweg of 

vervangingsautobus, vóór het aanvatten van de dienst en na het beëindigen 

ervan; 

5°  de duur van de werkelijke aanwezigheid op de verplichte theorielessen die buiten 

de voorgeschreven diensturen worden gegeven. 

6°  de duur van de trajecten met een dienstwagen die voorzien is van het nodige 

materieel en de nodige installaties, om  voorziene technische tussenkomsten te 

verzekeren, vanuit en naar de woonplaats of een andere, door het personeelslid 

vooraf doorgegeven, locatie, met uitzondering van de trajecten tussen de 

woonplaats en de normale standplaats. 

 

______________ 

25 (1) De duur der trajecten van de bedienden die gemachtigd zijn in een andere lokaliteit 

dan die van de standplaats te wonen, wordt berekend volgens de regel hierna, 

Indien een dergelijke bediende aangewezen wordt om een prestatie te leveren in een 

andere standplaats dan die van zijn standplaats, moet de duur der trajecten van zijn 

woonplaats naar zijn normale standplaats en omgekeerd, steeds afgetrokken worden 

van de tijd die nodig is om zich te begeven van zijn woonplaats naar zijn tijdelijke 

standplaats en omgekeerd. 

Aldus kunnen zich volgende gevallen voordoen: 

- de duur van de trajecten om zich van de woonplaats naar de normale standplaats 

te begeven, is langer of gelijk aan de duur der trajecten van de woonplaats naar de 

tijdelijke standplaats. 

In dat geval mag de duur van de trajecten niet als effectief werk beschouwd 

worden. 

Bij voorbeeld : een bediende van Brussel die toelating kreeg om te ’s- 

Gravenbrakel te wonen en te Tubeke gedetacheerd wordt, mag slechts als 

prestatie de tijd aanrekenen, die hij te Tubeke aan het werk heeft besteed; 

- de duur van de trajecten om zich van de woonplaats naar de normale standplaats 

te begeven is korter dan de duur van de trajecten om zich van de woonplaats naar 

de tijdelijke standplaats te begeven. 

In dat geval mag enkel het verschil tussen de duur van de beide trajecten als 

effectief werk beschouwd worden. 

Bij voorbeeld : een bediende van Mechelen, die toelating kreeg om te Vilvoorde 

te wonen en te Leuven een interim waarneemt, mag slechts als effectief werk in 

rekening brengen, het verschil tussen de duur van de trajecten Vilvoorde-Leuven 

en Vilvoorde-Mechelen, 

Voor de duur van de trajecten wordt er rekening gehouden met het vertrek van de 

trein of van de vervangingsautobus die de bediende normaal moet nemen om zich 

naar zijn werk te begeven, daar de trajecttijden slechts aangerekend worden vanaf het 

station dat, of de halte van de vervangingsautobus, die de woonplaats van de bediende 

bedient. 
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II. BEPERKINGEN. 

 

26 Worden niet als arbeidsduur beschouwd: 

1° de duur van de trajecten vermeld onder paragraaf 24, cijfer 4°, die worden 

afgelegd: 

- door bedienden die wegens afschaffing van betrekking beschikbaar zijn 

geworden en tewerkgesteld worden in een andere standplaats; 

- door de bedienden aangewezen in paragraaf 64; 

- door de werklieden die een definitieve benoeming “buiten kader” hebben 

bekomen wanneer ze op de groep worden tewerkgesteld; 

2°  de duur van de dienstonderbreking die voldoet aan de voorwaarden van paragraaf 

31; 

3°  de tijd die verloopt tussen de aankomst op de plaats van het werk en het ogenblik 

waarop de bediende begint te werken, alsmede de wachttijd tussen het stopzetten 

van het werk (in voorkomend geval, aankomst op de plaats waar de trein 

genomen wordt) en het vertrekuur van de trein of de vervangingsautobus voor de 

terugkeer. 

 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN. 

 

27  1° Bijzondere bepalingen van toepassing voor het personeel van de krachtvoertuigen 

in vaste rangeerdienst in de stations en de werkplaatsen of op andere 

gelijkaardige diensten. 

  Dat personeel begint en eindigt zijn dienst op de plaats waar het gewoonlijk 

rangeert. Die bepaling is van toepassing, behoudens strijdige beschikkingen 

bepaald in de beurtregeling of de diensttabel. 

2°  Verkorte diensttijden. 

Wanneer de normale diensttijd van een bediende moet bekort worden en hem het 

bevel wordt gegeven zijn dienst later op de dag te hervatten om te voorzien in 

werkzaamheden die uit toevallige omstandigheden voortvloeien, moet: 

- een diensttijd van 4 uren of minder voor 4 uur gerekend worden; 

- elke diensttijd van meer dan 4 uren voor de totale duur van de 

oorspronkelijke voorziene diensttijd gerekend worden. 

 

C. LANGSTE DIENSTTIJDEN. 

 

28   Onder voorbehoud van de bepalingen die opgenomen zijn in paragrafen 16 en 49 

van onderhavig reglement mag geen dienstverrichting de hoogste grenzen 

overschrijven die vermeld zijn in paragrafen 21 en 22, buiten de gevallen van 

overmacht waarvan er sprake is in paragraaf 50.  

  De dagelijkse arbeidsduur mag geen elf uren overschrijden wanneer de 

bepalingen van paragraaf 49 worden toegepast. 
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D. OMVANG VAN DE ARBEIDSDAG. 

 

29   De arbeidsdag dient begrepen in de hoogste omvang van 12 opeenvolgende uren. 

Die omvang moet gerekend worden tussen 0 en 24 uren onverminderd de bepalingen 

van paragraaf 21. 

Nochtans wordt een over twee datums verdeelde dienst beschouwd alsof hij 

geheel werd uitgevoerd gedurende de aanvangsdag. 

 

 

E. TUSSENPOZEN. 

 

30   De tussenpoos tussen twee opeenvolgende diensttijden moet een onafgebroken 

periode vrij van alle dienst omvatten van ten minste 12 uren. 

 Die tussenpoos mag verminderd worden: 

- tot 8 uren bij dienstwisselingen en rusttijden met het akkoord van al het 

betrokken personeel en onder het voorbehoud van bekrachtiging door de 

Gewestelijke Paritaire Commissie. Dat akkoord is geldig zolang de 

arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven; 

- bij uitzondering in geval van treinvertraging te wijten aan overmacht en voor 

zover de bediende volstrekt niet kan vervangen worden (voor de gevallen van 

vertraging van de laatste trein, zie paragraaf 50, 1°), 

 

 

F. ONDERBREKINGEN. 

 

31   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 11 u 30 en 14 u vallen. 

Het tijdstip van de onderbreking wordt bepaald met inachtneming van de door het 

personeel geuite wensen, voor zover dit met de goede gang van de dienst verenigbaar 

is. 

Als afwijking mag er, buiten de in de eerste alinea vastgestelde grenzen, een 

dienstonderbreking in de prestaties van het personeel van de Baan worden 

aangebracht, wanneer de aanvang van die prestaties in het goede seizoen vervroegd 

wordt en zeer vroeg in de morgen valt. Die afwijking moet door de meerderheid van 

het betrokken personeel aanvaard worden. 
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G. RUSTTIJDEN. 

 

I. AANTAL 

32 Zie paragraaf 5. 

 

II. TOEKENNING. 

33 Zie paragrafen 6 en 8. 

 

III. VERMINDERING VAN HET AANTAL RUSTTIJDEN. 

34 Zie paragraaf 12. 

 

I. DUUR. 

35   Wanneer de inrichting van de dienst zulks mogelijk maakt zonder bijkomende 

onkosten te veroorzaken en mits voor al de betrokken bedienden de normaal 

vastgestelde diensttijd wordt gewaarborgd, worden de rusttijden zo ingericht dat ze 2 

middernachten omvatten, ten minste 34 uren duren, ten laatste te 22 uur beginnen en 

niet vóór 6 uur eindigen. 

Een halve rusttijd moet in beginsel een minimumduur van 20 uren bedragen; in 

die rusttijd moet hetzij het gedeelte van de dag tussen 0 en 13 uur, hetzij dat tussen 13 

en 24 uur begrepen zijn. 

De duur van 20 uren waarvan er sprake is in vorige alinea wordt vastgesteld 

volgens de afschaffing van een halve diensttijd van 4 uren, Wanneer de halve 

diensttijd minder dan 4 uren omvat, wordt de duur van de halve rusttijd verhoogd met 

het verschil en omgekeerd. 

In afwijking van voorgaande regels bedraagt de minimumduur van een halve 

rusttijd 22 uren in het geval van het personeel waarvoor een stelsel van diensttijden 

met veranderlijke omvang geldt. Die duur van 22 uren moet dus niet in aanmerking 

genomen worden inzonderheid voor de halve rustdagen toegekend aan het personeel 

dat werkt onder het zogenaamde stelsel van de “Engelse week”. 

De duur van een anderhalve rusttijd moet ten minste 32 + 12 = 44 uren omvatten. 

Wanneer een dag rust of compensatieverlof samenvalt met de normale 

dienstwisseling, mag de vrije tussenpoos van elke dienst beperkt worden tot 24 + 8 = 

32 uren en maar één middernacht omvatten. 

De rusttijden die samenvallen met een dienstwisseling van het sedentair personeel 

(met doorlopende dienst in 3 opeenvolgende ploegen) mogen verleend worden 

volgens onderstaande formules die als voorbeeld worden aangehaald: 

 

 1
e
 week 2

e
 week 3

e
 week 

1e formule 32 u 32 u 56 u 

2e formule 36 u 36 u 48 u 
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Andere formules welke met het belang van de dienst verenigbaar zijn, mogen 

worden toegelaten, doch een formule met een tussenpoos van minder dan 32 u mag 

slechts worden ingevoerd met eenparige instemming van het betrokken personeel en 

met de goedkeuring van de Gewestelijke Paritaire Commissie. 

Het personeel der krachtvoertuigen belast met een rangeerdienst in de stations en 

de werkplaatsen of op andere gelijkaardige diensten (relaisdienst, enz.) wordt uit het 

oogpunt van de rusttijden gelijkgesteld met het personeel van de sedentaire dienst. 

 

 

V. VERDAGING. 

 

36   In het stelsel van diensttijden met opeenvolgende ploegen moet elke rusttijd die 

wegens dienstnoodwendigheden verdaagd werd binnen de kortst mogelijke tijd en 

uiterlijk de 12
e
 dag na de vorige rusttijd worden teruggegeven. 

 

VI. GROEPERING. 

 

37   Bij groepering van rusttijden worden de rusttijden na de eerste elk geteld voor 24 

uren. 
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DIENST- EN RUSTTIJDEN 

HOOFDSTUK III – BIJZONDERE STELSELS 

 
 

A. BUREAUPERSONEEL ANDER DAN DAT VAN DE STATIONS 

 
I. PERSONEEL VOOR WIE DAT STELSEL GELDT 

38  Dat stelsel is van toepassing voor het personeel van de bureaus: 

 van het hoofdbestuur; 

 van de groepen en van de bijzondere diensten; 

 van de arrondissementen, werkplaatsen en stapelplaatsen (bewaarplaatsen) van de 
dienst van de Baan en van de dienst van Elektriciteit en Seininrichting; 

 van de autogarages; 

 van de werkplaatsen van de dienst van het Materieel en de Aankopen. 
 

 

II. DUUR VAN DE DIENSTTIJDEN 

39   De diensttijden van dat personeel zijn vastgesteld op ten minste 40 uur arbeid per 
week. 

  De dagelijkse grens van de arbeidsduur kan op 9 uur worden gebracht wanneer het 
arbeidsstelsel per week een halve dag of een dag compensatieverlof buiten de 
zondagsrust omvat. 

 

III. RUSTTIJDEN 

 
40   Het personeel beschikt jaarlijks over 65 rustdagen volgens de bepalingen die 

voorkomen in paragrafen 5 tot 8. 

  

B. PERSONEEL BELAST MET EEN WERK VOOR DE UITVOERING WAARVAN DE NORMALE 
GRENZEN ALS NIET TOEPASSELIJK ERKEND WORDEN. BEDIENDEN TEWERKGESTELD OP 
VERANDERLIJKE PLAATSEN.  

I. PERSONEEL VOOR WIE DAT STELSEL GELDT 

 
41  (Koninklijk besluit van 12 februari 1970, hoofdstuk 1, sectie 4 - bijlage 2). 

1. de bedienden der onderhoudsploegen van de baan (spoorleggersbazen, 
gespecialiseerde spoorleggers en spoorleggers ) die met de trein of draisine naar de 
plaats van het werk moeten gevoerd worden; 

2. de bedienden die aangesteld zijn om draisines te besturen; 

3. de ambachtslieden van de dienst van de Baan en van de dienst van Elektriciteit en 
Seininrichting die normaal op het ganse net, op een groep, een lijn of een gedeelte 
van een lijn met verscheidene stations moeten werken; 

4. de bedienden van de dienst van het Materieel, van de dienst van de Baan en van de 
dienst van Elektriciteit en Seininrichting die bij opvordering belast zijn met het 
herstellen van brandkasten, brugbalansen, kranen, vervoermaterieel, elektrische 
toestellen en seintoestellen; 

5. de bedienden van de dienst van het Materieel die de Trans-Europ-Expres stellen en 
de veelstroomlocomotieven begeleiden. 
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II. DUUR VAN DE DIENSTVERRICHTINGEN 

42   De arbeidsduur mag ten hoogste op 10 uren per dag worden gebracht op voorwaarde 
dat de gemiddelden van 8 uren per dag en 40 uren per week, berekend over een periode 
van zes weken, niet worden overschreden. 

  De arbeidsduur wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen vermeld in 
paragrafen 24 tot 27. 

De bepalingen van paragraaf 25 (verwijzing 1 van paragraaf 24) worden toegepast 
indien die bedienden vóór of na het werk niet langs hun normale standplaats moeten 
gaan om er gereedschap af te halen of terug te brengen of om onderrichtingen te 
ontvangen. 

 

III. OVERNACHTINGEN 

 

43   Wanneer de afwezigheid uit de administratieve standplaats of eventueel uit de 
werkelijke verblijfplaats 12 uren overschrijdt, mag de bediende overnachten indien hij 
zulks heeft aangevraagd en hij moet overnachten indien het bestuur hem zulks 
voorschrijft. 

  Bij overnachting eindigt de prestatie de eerste dag op het ogenblik waarop de 
bediende het werk verlaat; de prestaties herbeginnen de volgende dag en de volgende 
dagen op het ogenblik waarop het werk wordt hervat. 

 

C.BEDIENDEN GEHUISVEST AAN DE OVERWEGEN EN DIE DE SLUITBOMEN VAN DE 
OVERWEGEN MOETEN BEDIENEN BUITEN DE NORMALE DIENSTUREN 

 
I.  PERSONEEL VOOR WIE DAT STELSEL GELDT 

 
44   (Koninklijk besluit van 12 februari 1970, hoofdstuk 1, sectie 3, art. 4 en 5 - bijlage 2). 

 De bedienden die gehuisvest zijn aan de overwegen of in de nabijheid ervan die, 
afgezien van hun normale dienstprestatie, belast zijn met de bediening van de sluitbomen 
buiten de uren van bewaking ervan, vallen onder de toepassing van onderhavige 
bepalingen. 

 

II.  DUUR VAN DE DIENSTVERRICHTINGEN 

 

45   Boven de tijd van de normale dienstverrichting, komt elke bediening van de 
sluitbomen in aanmerking voor volgende tijden in de berekening van de duur van de 
dagelijkse prestatie: 

- 15 minuten indien de verrichting uitgevoerd wordt tussen 22 uur en 6 uur; 

- 10 minuten indien de verrichting uitgevoerd wordt na 6 uur en vóór 22 uur. 

 Het geheel van de prestaties van de betrokken bedienden mag de grenzen van 8 
uren per dag en 40 uren per week, gemiddeld berekend over een periode van vier 
weken, niet overschrijden. 

 
46   Opgeheven. 
 
47   Opgeheven. 
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D. STELSEL VAN TOEPASSING OP PERSONEEL IN ENKELVOUDIGE PLOEG - CYCLUS 

TRACK 

 

I. TOEPASSINGSGEBIED 

Dit stelsel is van toepassing op de personeelsleden van Filière Track. 

 

II. DUUR VAN DE PRESTATIES 

  Dit stelsel voorziet een dagelijkse arbeidsduur van maximum 9u per dag, met 

inachtneming van een maandelijkse arbeidsduur van 40u per week. De arbeidsduur in de 

periode van 4 weken is 152u. 

 

 De werkweek loopt van maandag tot zondag van 0 tot 24u volgens de bepalingen van 

Hoofdstuk I. In geval van een specifieke nood van de onderneming, kan er overwogen worden 

om de prestaties te laten starten tussen middernacht en 4u op vrijwillige basis. Indien er niet 

voldoende personeelsleden zich vrijwillig opgeven, zal er een akkoord worden gegeven in de 

GPC, indien nodig digitaal, om de verwezelijking van deze prestaties, die een uitzonderlijk 

karakter dienen te behouden, toe te staan. 

 

In geval van nachtwerk, zal ervoor gezorgd worden om zoveel mogelijk een minimum 

van 4 opeenvolgende nachten in te plannen om het verschil in opeenvolgende uurroosters tot 

een minimum te beperken. 

 

De arbeidsduur is gedefinieerd volgens de bepalingen van Hoofdstuk II §24, 25 en 26.  

De regels vastgelegd in Hoofdstuk II §27 t.e.m. 37 zijn van toepassing.  

De planning zal minstens 2 weken op voorhand meegedeeld worden. 

 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN 

In 2020 mag het personeelslid niet meer dan 28 weekends per jaar benuttigd worden. 

Vanaf 2021 zal het maximum naar 26 weekends per jaar gebracht worden. Deze bepaling is 

niet van toepassing wanneer het personeel vrijwillig voorstelt om deze prestaties te 

verrichten.  

Er wordt een weekend in rekening gebracht wanneer één van de prestaties gelinkt 

aan dat weekend minstens 4 gepresteerde uren in de tijdspanne van zaterdag 00u00 tot 

zondag 23u59 bevat.   

 

Voor de personeelsleden tewerkgesteld op veranderlijke plaatsen kan jaarlijks de 

mogelijkheid voorzien worden om 2 arbeidsperiodes in te plannen van 6 weken gedurende 

dewelke de arbeidsduur naar maximum 10 uur per dag en 40 uur per week gebracht kan 

worden.   
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 Voor de planning van deze prestaties en met identieke vaardigheden, wordt de 

voorkeur gegeven aan personeelsleden die zich vrijwillig opgeven. 

  

 De arbeidsduur in de periode van 6 weken is 224u of 232u in functie van de 

toekenning van 1 of 2 compensatieverlofdagen. 

 

Voor deze 2 arbeidsperiodes van 6 weken is geen kennisgeving in GPC nodig, 

uitgezonderd indien het interval tussen de 2 periodes van 6 weken minder is dan 4 weken. 
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DIENST- EN RUSTTIJDEN.

HOOFDSTUK IV. - OVERUREN

(TOEPASSING VAN HOOFDSTUKKEN II en III)

A. BEGINSEL

48 Overwerk mag zonder voorafgaande machtiging afgeleverd door bemiddeling

van de Directie van het Personeel en de Sociale Diensten, bureau 53-23, alleen

uitgevoerd worden in de gevallen vermeld onder paragraaf 50.

B. BUITENGEWONE TOENEMING VAN HET WERK.

49 De machtiging om gedurende een bepaalde periode boven de bij onderhavig

reglement vastgestelde grenzen van de dienstverrichtingen te laten werken, mag

alleen verleend worden door bemiddeling van de Directie van het Personeel en de

Sociale Diensten en van de ambtenaar aangewezen door de Koning.

Die machtiging mag enkel gevraagd worden ingeval er een akkoord bereikt is

tussen de leiders van de betrokken dienst en de Gewestelijke Paritaire Commissie; het

document waarbij dat akkoord vastgesteld is, moet bij het verzoek gevoegd worden.

De overschrijdingen zijn. evenwel enkel toegelaten op voorwaarde dat gedurende

een trimester gemiddeld niet langer dan veertig uren per week wordt gewerkt. Om dit

gemiddelde te berekenen wordt geen rekening gehouden met de overschrijdingen die

voortvloeien uit de toepassing van paragraaf 50,

Op voorwaarde dat het compensatieverlof wordt toegekend binnen drie maanden

volgend op het trimester waarin de overschrijding is gebeurd, mag het gemiddelde

waarvan sprake hiervoor worden overschreden ten belope van 65 uren,

In de loop van een trimester mag op geen enkelogenblik de totale duur van. de

verrichte arbeid de toegelaten gemiddelde duur over een trimester vermenigvuldigd

met het aantal weken of deel van een week die reeds in dat trimester verlopen zijn,

overschreden worden met meer dan 65 uren,

De arbeidsduur mag behoudens de in paragraaf 50 voorziene uitzondering nooit

elf uur per dag noch vijftig uren per week overschrijden.
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C. OVERMACHT.

50 De gevallen waarbij zonder voorafgaande machtiging overwerk mag worden

verricht zijn vermeld in artikel26, paragraaf 1, van de wet van 16maart 1971.

Worden inzonderheid beschouwd als geboden door een geval van overmacht en

als uitvoerbaar buiten de gewone arbeidsuren zonder voorafgaande machtiging, de

dienstverrichtingen gevorderd:

1° om na het gewoon uur van sluiting van de dienst de bij uitzondering in vertraging

zijnde laatste trein op te wachten;

2° om de aankomst van de plaatsvervanger afte wachten;

3° voor het lichten van materieel ofvoor het herstellen van spoor en seininstallaties,

van toestellen voor verlichting of voor drijfkracht, bij erge ongevallen of

noodweer en om in die omstandigheden de handhaving van de veiligheid en het

herstel van het regelmatig verloop van het verkeer te waarborgen; de voor dat

werk opgeroepen bedienden mogen in geen geval verplicht worden tot meer dan

acht uren onafgebroken overwerk;

4° voor de dringende werken die moeten uitgevoerd worden aan krachtvoertuigen,

vaste machines en materieel, voor zover de uitvoering buiten de werkuren

volstrekt noodzakelijk is om een ernstige belemmering van de normale gang van

de exploitatie te voorkomen;

5° voor de tijdelijke vervangingen van een onverwacht afwezige bediende.

De vervangingen in de gevallen bepaald bij 2° hierboven die niet konden

plaatsvinden binnen de op de gewone diensttijd volgende twee uren moeten ten

spoedigste gemeld worden aan de (adjunct') eerste ingenieur of aan de (adjunct-)

eerste inspecteur die moet nagaan of al de mogelijkheden voor de aflossing werden

aangewend.

De bovenvermelde ambtenaar stuurt evenwel, bij wijze van inlichting, een

verslag aan de betrokken gewestelijke paritaire commissie, wanneer:

de vervangingen waarvan sprake onder 2° niet konden plaats vinden binnen de

twee uren die volgen op de normale prestatie;

overwerk wordt verricht in de andere gevallen van overmacht dan deze die

hiervoor zijn vermeld.

Dezelfde ambtenaar is ertoe gemachtigd om toevallig overwerk te laten

verrichten of te bekrachtigen in de gevallen waarin de compensatie in tijd mogelijk is

binnen de wettelijke grenzen.

Wanneer de compensatie in tijd niet mogelijk is, moet bij de aanvraag tot

machtiging voor de betaling van de dienstverrichtingen in overwerk een

verantwoording gevoegd zijn van de voornaamste reden of van de onvoorziene

noodzakelijkheid alsmede van de niet-compensatie in tijd.

D. ONDERBREKINGEN VOOR MAALTIJDEN.

51 Er moet voor gewaakt worden dat de bedienden die in een andere standplaats

gedetacheerd zijn, alsmede bedienden die opgevorderd zijn voor werken opgesomd

onder 3° van paragraaf 50, voldoende tijd hebben om de maaltijden te gebruiken.
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Voldoet de verleende onderbreking aan de voorwaarden van paragraaf 31, dan

dient ze te worden afgetrokken van de arbeidsduur; eventueel vermeldt de

onmiddellijke chef in de kolom "opmerkingen" van de voorstellen tot bezoldiging

van de overuren, de redenen waarom een dergelijke onderbreking niet werd verleend.

E. COMPENSATIE IN TIJD.

I.ALGEMENE BEPALINGEN.

52 Behoudens wanneer het overwerk voortvloeit uit de gevallen van overmacht,

vormt de compensatie in tijd van de overuren een wettelijke verplichting wanneer in

buitengewone prestaties wordt voorzien.

Behoudens in het geval van een buitengewone toeneming van het werk waarin

wordt voorzien in een systeem van spreiding der arbeidstijden, mag de compensatie

in tijd alleen verleend worden binnen de grens van het lopende trimester.

Als uitzondering op die regel heeft de compensatie van het overwerk van de

zondag plaats binnen de zes dagen die op de beschouwde zondag volgen,

overeenkomstig de bepalingen vermeld in paragraaf 53 hierna.

Wanneer de compensatie in tijd mag worden toegekend in de drie maanden

volgend op het trimester waarin de overschrijding is gebeurd, dient compensatieverlof

te worden toegekend naar rata van een volledige dag per overschrijding die de

dagelijkse arbeidsduur bereikt. De compensatie moet samenvallen met een dag

waarop de werknemer normaal zou hebben gewerkt en telt als arbeidstijd voor de

berekening van het gemiddelde waarvan sprake in paragraaf 49.

Indien de dag compensatie niet kan samenvallen met een dag waarop normaal

zou worden gewerkt, wordt hij toegekend binnen de drie maanden die volgen op het

einde van de periode waarin de compensatie niet kon worden toegekend. Wanneer de

compensatie in tijd uitzonderlijk niet kon plaatshebben binnen deze drie maanden,

dient alles in het werk gesteld om ze te verwezenlijken binnen een nieuwe termijn

van drie maanden, De compensatie wordt in ieder geval niet meer toegekend na

verloop van deze twee termijnen, dus na zes maanden. Alsdan worden de overuren

tegen uurbedrag bezoldigd.

II. BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE COMPENSATIE IN TIJD VAN

HET ZONDAGSWERK.

53 De algemene regels voor de compensatie van het zondagswerk, uiteengezet in

paragraaf 8, zijn van toepassing voor overwerk dat op zondag wordt verricht.

Er mag evenwel geacht worden dat aan die regels is voldaan indien de bediende

binnen de zes dagen die op de beschouwde zondag volgen een dag of een halve dag

compensatieverlofkrijgt die aan de gestelde voorwaarden beantwoordt. Het essentiële

beginsel dat in onderhavig geval moet worden in acht genomen, is dat de bediende

een volle dag of twee halve dagen vrij krijgt in de periode gaande van de zondag tot

de volgende zaterdag.
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F. BEZOLDIGING VAN HET OVERWERK.

I.ALGEMENE BEPALINGEN.

54 a. Overwerk opent het recht op de betaling van bijloon wanneer in een

arbeidsstelsel de arbeidsduur een der wettelijke grenzen overschrijdt ongeacht of

het die van de dag of van de periode is.

b. Er is zondagsoverwerk wanneer de ene of de andere grens, waarvan er sprake is

in vorige alinea, op een zondag wordt overschreden.

c. In het opzicht van de bezoldiging van de overuren wordt het tijdens een

wettelijke feestdag verrichte werk gelijkgesteld met zondagswerk.

d. De overuren geven recht op de betaling van bijloon waarvan het bedrag 50 % is

van het uurbedrag.

Het bedrag is evenwel 100 % van het uurbedrag voor het overwerk uitgevoerd op

een zondag of op een wettelijke feestdag.

e. De bijloonbedragen worden berekend enerzijds voor de overuren bij

overschrijding van de dagelijkse grens en anderzijds voor de overuren bij

overschrijding van de periodieke grens.

Die bedragen mogen in geen geval samengevoegd worden: in de hoogste

bedragen die aan de bedienden worden verleend, zijn de laagste bijlonen

opgeslorpt.

f. Het overwerk dat conform de bepalingen van onderhavige bundel niet dient te

worden gecompenseerd in tijd, wordt benevens het eventueel betalen van bijloon,

tegen het uurbedrag bezoldigd.

II. BIJZONDERE BEPALING.

55 Overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 27 worden sommige ingekorte

prestaties berekend naar rata van 4 uren of naar rata van de duur van de

oorspronkelijk vastgestelde prestatie.

De aldus vastgestelde arbeidsduur komt insgelijks in aanmerking voor de

berekening van de bezoldiging van de overuren en van de bijlonen die er betrekking

op hebben. Op de staten P 260 moet in de kolom "opmerkingen" het uur vermeld

worden waarop de bedienden werden vrijgemaakt.

III. BUITENGEWONE WERKEN WAARVOOR ER REEDS IN HET OPZICHT VAN DE

BEZOLDIGING EEN SPECIALE REGLEMENTERING GELDT.

56 De bijlonen voor overwerk mogen samengevoegd worden met de toelage voor

hulpverlening en met de wedde- of loonsverhoging voor het uitvoeren van lastig,

gevaarlijk of ongezond werk.

Voor het overwerk dat samenvalt met uren waarvoor toelage voor zondagswerk

wordt toegekend, wordt het volgende bijloon toegekend:

100 % indien het een overschrijding van daggrens van 9 uren betreft;

50 % indien alleen de weekgrens (regelmatige arbeidscyclus) en/of de

periodegrens overschreden wordt.
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IV. OVERWERK WEGENS HET LICHTEN VAN ONTSPOORD MATERIEEL, SNEEUW-

RUIMING, STORING IN INSTALLATIES VAN ELEKTRICITEIT EN SEININRICHTING

EN VAN DE ELEKTRISCHE TRACTIE, DEPANNEREN VAN LOCOTRACTOREN, DE

HANDHAVING VAN DE VEILIGHEID EN HET HERSTEL VAN HET REGELMATIG

VERLOOP VAN HET VERKEER.

57 Dat overwerk mag bezoldigd worden, behalve indien er door de belang-

hebbenden compensatie wordt gevraagd en deze kan verleend worden.

De eventuele compensatie voor zondagswerk moet verleend worden onder de

voorwaarden van paragraaf 53.

Wanneer de compensatie wordt toegestaan, moet er in de betalingsvoorstellen

worden vermeld dat ze op verzoek van de belanghebbenden werd verleend.

V. OVERGANG VAN EEN DIENST MET ENKELE PLOEG NAAR EEN DIENST MET 2 OF 3

OPEENVOLGENDEPLOEGEN.

58 Wanneer bedienden die in enkele ploeg werken prestaties moeten verrichten in

een dienst met twee of drie opeenvolgende ploegen, is dat laatste stelsel voor hen van

toepassing vanaf de eerste dag van hun nieuwe benuttiging.

Wegens onvoorziene omstandigheden kan het evenwel gebeuren dat die eerste

dag, na een prestatie die aanving in enkele ploeg, een prestatie omvat in een dienst

met 2 of 3 opeenvolgende ploegen. In dat geval moet de totale prestatie van die dag

beschouwd worden alsof ze in enkele ploeg werd verricht en moeten de overuren

dienovereenkomstig berekend worden. Het arbeidsstelsel in 2 of 3 opeenvolgende

ploegen is pas daags na de overgang van toepassing.

Teneinde de arbeidsperioden te beperken waarover de overuren berekend worden,

dienen alleen de volledige weken in aanmerking genomen die door het werk in

opeenvolgende ploegen beïnvloed worden.

Die perioden, van ten hoogste 4 weken, worden derwijze vastgesteld dat ze niet

alleen de dienstwisselingen omvatten, maar eveneens de compensatie in tijd wanneer

die laatste op verzoek van de belanghebbenden toegekend wordt.

In de loop van de periode worden de bijlonen betreffende de dag berekend met

inachtneming van de dagelijkse grens van het gevolgde arbeidsstelsel (enkele ploeg

of opeenvolgende ploegen).

VI. AFRONDEN VAN DE OVERUREN.

59 Voor het totale overwerk wordt het gedeelte van een uur dat een half uur

bedraagt, gerekend voor één uur. Dat gedeelte valt weg indien het minder dan een

half uur bedraagt.

Het uurgedeelte van het deel met het hoogste aantal minuten wordt voor één uur

gerekend (zie voorbeeld 1).

Indien evenwel, in het totaal, het deel met de grootste verhoging een uurgedeelte

omvat dat 30 minuten bereikt, wordt dat gedeelte gerekend voor één uur, ongeacht de

omvang van de uurgedeelten met een kleiner verhogingspercentage (zie voorbeelden

2,3 en 4).
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Het totaal aantal te bezoldigen uren mag evenwel niet groter zijn dan het afgerond

aantal werkelijk gepresteerde uren (zie voorbeeld 5).

Overwerk te bezoldigen Totaal aantaloveruren te

tegen het bijloon van
Afgeronde

bezoldigingen tegen bijloon

Vb Totalen
totalen

van

50% 100% 50% 100%

I 4h 10 min 2h20 min 6h30min 7h 4h 3h

2 4h 25 min 2h30min 6h 55min 7h 4h 3h

3 2h45 min 4h 45 min 7h 30 min 8h 3h 5h

4 2h 45 min 2h30min 5h 15min 5h 2h 3h

5 4h40min Ih 30 min 6h Iû min 6h 4h 2h

60 Opgeheven.

61 Opgeheven.

VII. BIJZONDER STELSEL. BEDIENDEN BELAST MET EEN WERK VOOR DE UITVOERING

WAARVAN DE NORMALE GRENZEN ALS NIET TOEPASSELIJK WORDEN GEACHT

(paragrafen 41 tot 43).

62 Binnen de dagelijkse grens van 10 uren geeft elke prestatie boven de 8 uren per

dag, of eventueel 9 uren per dag wanneer er in de week geregeld een halve of een hele

dag compensatieverlof buiten de rustdag van de zondag voorkomt, recht op een

bezoldiging van 50 % van het uurbedrag per overuur.

VIII. BEDIENDEN BELAST MET EEN VERTROUWENSPOST (paragrafen 3, 4 en 16).

63 Het overwerk van bedienden belast met een vertrouwenspost en voor wie

derhalve de wet van 15 juli 1964 niet van toepassing is, wordt bezoldigd tegen de

bedragen van 150 of 200 % wanneer het niet kan gecompenseerd worden in de

periode waarin het werd verricht.

Voor de hierna opgesomde categorieën van personeel moet het overwerk

nochtans niet bezoldigd worden wanneer de compensatie niet kon worden toegestaan:

64

1° ingenieurs, technische inspecteurs, sectiechefs, architecten 1e klasse, architecten,

inspecteurs, toeziehtscommissarissen en bedienden belast met gelijkwaardige of

soortgelijke functies, die in speciale omstandigheden werken;

2° toezichtsbedienden, alsmede aan de Directie verbonden eerste factagechefs van

wie de verplaatsingsuren niet juist zouden kunnen bepaald worden;

3° huisbewaarders.
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G. BOEKING.

65 De onmiddellijke chefs vermelden de overuren elke dag in een speciaal register

of op fiches. Elke op de diensttabel ingeschreven verlenging van de prestatie moet

gerechtvaardigd zijn.

De samenvatting geschiedt op het einde van elke periode die overeenstemt met de

wettelijke grenzen.

De bedienden mogen kennis nemen van de gedane inschrijvingen en er een

afschrift van bijhouden.

Het register of de fiches worden hij het indienen van de aanvragen om betaling

aan de (adjunct-) eerste ingenieur of (adjunct-) eerste inspecteur bezorgd, opdat hij de

oorzaken van het overwerk zou kunnen opsporen en eventueel verhelpen.

H. INDIENING VAN DE AANVRAGEN OM BETALING.

66 Er mag geen bezoldiging voor overwerk uitbetaald worden zonder de

voorafgaande machtiging van de Directie van het Personeel en de Sociale Diensten

(1).

Die maatregel geldt zowel voor overwerk tegen de wettelijke bedragen van 150

of 200 % als voor bijloon van 50 of 100 %.

Volgende handelwijze moet in acht genomen worden op het stuk van uitbetaling

van de bezoldiging voor overwerk.

Voor overwerk dat recht geeft op bezoldiging, worden er afzonderlijke staten

opgemaakt voor het statutair personeel en voor het niet-statutair personeel en, in elk

van die categorieën, voor de bedienden gebaremeerd door de Directie van het

Personeel en de Sociale Diensten en voor die gebaremeerd door de bureaus P.S. van

de groepen.

Die staten worden nagezien door het beherend bureau P.S. dat nagaat of het

aantaloveruren en het in rekening gebrachte bedrag, juist zijn.

Ze worden eventueel samen met de door bureau P.S. 53-23 verleende machtiging,

aan de Directie van het Personeel en de Sociale Diensten bezorgd, die al de erop

voorkomende aanwijzingen bij steekproeven eontroleert en machtiging geeft voor de

betaling.

Vervolgens worden ze voor uitbetaling aan het beherend bureau P.S.

teruggezonden.

(1) Bij uitzondering op die regel mag de bezoldiging van de overuren vóór de verificatie uitbetaald worden aan

bedienden van de ploegen voor het hersporen van materieel van de Diensten van het Materieel en aan

bedienden die aangesteld zijn voor sneeuwruiming.
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DIENST- EN RUSTTIJDEN.

HOOFDSTUK V. - ALLERHANDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING

ZIJN VOOR DE STELSELS ONDER HOOFDSTUKKEN II

EN III.

A. VASTSTELLING VAN DE DIENSTSTELSELS.

67 Het stelsel der dienst- en rusttijden wordt door de betrokken diensten in overleg

met het personeel of met de erkende groeperingen vastgesteld.

Indien er geen akkoord kon bereikt worden, brengt de bevoegde ambtenaar

hierover verslag uit aan de (adjunct-) eerste ingenieur of aan de (adjunct-) eerste

inspecteur en, indien er dan nog geen akkoord tot stand komt, brengt deze ambtenaar

verslag uit aan de Gewestelijke Paritaire Commissie en eventueel aan het

Hoofdbestuur.

B. VOORHANGING VAN DE DIENSTROOSTERS.

68 In een bericht van de onmiddellijke chef, dat op een zichtbare plaats in de

arbeidslokalen wordt voorgehangen, wordt het begin en het einde van de regelmatige

arbeidsdag en de rustpozen aangegeven.

c.WIJZIGING VAN DE DIENSTROOSTERS.

69 Elke wijziging van de dienstroosters en de rustpozen wordt ten minste

vierentwintig uren van te voren ter kennis van de belanghebbenden gebracht door

middel van een bericht dat in dezelfde omstandigheden wordt voorgehangen.

De berichten worden gedateerd en getekend; de datum van invoering van het

stelsel of van wijziging van het stelsel waarop het betrekking heeft, wordt erin

vermeld.

Ze worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het gebruik

van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18juli 1966 (A.R.P.S. - BundeI591).

Wanneer een stelsel of een stelselwijziging vervalt, moet het bericht dat daarop

betrekking heeft gedurende een jaar worden bewaard.
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DIENST- EN RUSTTIJDEN. 

 

HOOFDSTUK VI - STELSEL VAN TOEPASSING OP HET TREINPERSONEEL
1
. 

 
 

 

A. DUUR VAN DE DIENSTTIJD 

 

I. LANGSTE DIENSTTIJD. 

 

70  Geen enkele prestatie mag de maximumgrens van 9 uren per dag overschrijden, 
buiten de gevallen van overmacht (zie paragrafen 71 bis en 93). 

 

II. PERIODE VAN BEREKENING. 

 

71   De opeenvolgende diensttijden van het treinpersoneel, behalve die van 
bedienden die voor vervangingen worden ingezet, worden gegroepeerd in reeksen 
die bestaan uit een opeenvolging van diensten waarvan het aantal niet groter mag 
zijn dan het aantal dagen van een kwartaal. 

De diensten van een zelfde reeks worden door een vast aantal bedienden of 
ploegen en bij beurtregeling waargenomen. De reeksen worden derwijze bepaald dat 
een diensttijd nooit korter is dan 6 uren en nooit langer dan 9 uren en dat de 
prestaties tijdens het verloop van een reeks gemiddeld niet langer zijn dan 8 uren

2
 

per dag en 40 uren per week. 

De opeenvolging van de diensten die voortvloeit uit het verloop van de reeksen, 
moet in acht worden genomen en de rustdagen en dagen compensatieverlof moeten 
op de vastgestelde dagen toegekend worden. 

Afwijkingen zijn slechts toegelaten in geval van overmacht of wegens dwingende 
eisen van het verkeer, alsmede om elke bediende één weekeinde per maand toe te 
kennen (zie paragraaf 11bis) en om op het einde van het kwartaal te zorgen voor de 
aanpassingen van de arbeidsduur waarvan sprake is in paragraaf 92

3
. 

De Directies der Exploitatie en van het Materieel onderzoeken alle klachten die in 
dat verband worden ingediend. 

Voor de diensten van de bedienden, die voor vervangingen worden ingezet, 
dienen dezelfde grenzen als voor de diensten van een reeks aangenomen. 

 

71bis   De prestaties van het rijdend personeel moeten aanvangen en eindigen op het 
uur dat bij de beurtregeling vastgesteld is. Er mag enkel van die regel worden 
afgeweken indien de hoofdsporen van de bereden lijn gesperd zijn of om ten hoogste 
30 minuten te wachten op de laatste reizigerstrein (of boot) van de dag of op door 

                                                 
1
 Het bijzonder stelsel dat van toepassing is op het treinpersoneel, is behandeld in het koninklijk besluit van 12 

februari 1970, hoofdstuk I, afdeling 5 en hoofdstuk II (bijlage 2). 
2
 De gemiddelde prestatieduur van 8.00 u dient niet enkel rekening te houden met de theoretische reeks, maar 

eveneens met de periodes waarin de treinbestuurders buiten reeks gaan. 
3
 Wanneer een buitengewone trein wordt ingelegd, moet de Directie der Exploitatie navraag doen naar de 

vastgestelde uren waarop de dienst van de bediende welke de trein bedient, ingaat en eindigt. Ze volgt speciaal 
de loop van die trein en tracht aldus die uren in acht te nemen. Ze brengt de standplaats van de bediende op de 
hoogte van elke wijziging opdat er eventueel maatregelen zouden getroffen worden om een overschrijding van 
de diensttijd te voorkomen. 
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naburige spoorwegen met vertraging overgegeven internationale reizigerstreinen. In 
de hiervoor genoemde gevallen moet het treinpersoneel (zowel bestuurders als 
begeleiders) behoorlijk ingelicht en moeten alle gepaste maatregelen getroffen 
worden om overschrijdingen van diensttijden zoveel mogelijk te beperken, onder 
meer door de betrokken bedienden zo spoedig mogelijk, eventueel in losse dienst, te 
laten terugkeren naar het depot

4
 waartoe ze behoren of waar ze kunnen 

overnachten
5
. 

 

72 In het geval van afwezigheid wegens ziekte of verwonding, niet toegelaten 
afwezigheid, oproeping of wederoproeping onder de wapens, betaald of onbetaald 
verlof, meer dan 52 rustdagen per jaar, doch afgezien van de dagen van 
dienstwisseling en de “veranderlijke” compensatieverlofdagen, wordt de arbeidsuur 
bepaald door de afwezigheid van 8 uren per dag te rekenen.  

 
Als de uren die tijdens de periode van tewerkstelling boven de 8 uren geleverd 

werden, wegens de afwezigheid niet meer konden gecompenseerd worden, moeten 
ze ook niet meer bijbezoldigd worden

6
. 

 
 

III. COMPENSATIEVERLOF. 

 

73  a) Aantal en verdeling
5
. 

In de loop van elk kwartaal worden er dagen compensatieverlof verleend ten 
einde de wekelijkse duur van de arbeid tot een gemiddelde van 40 uren te beperken. 

Voor gemiddelde prestaties van 8 uren bedraagt het aantal dagen 
compensatieverlof 52 (53)

7
 per jaar. 

 

74  b) Toekenningsvoorwaarden. 

De duur van de tussenpoos tussen twee prestaties waarin een dag 
compensatieverlof valt, moet ten minste 34 uren bedragen. Die tussenpoos mag niet 
na 23 uur op dag A aanvangen noch vóór 5 uur op dag C eindigen. 

Treinbesturingspersoneel: 

Voor maximaal 13 compensatieverlofdagen per jaar (specifiek compensatieverlof 

CY genoemd, die deel uitmaken van 13 veranderlijke compensatieverlofdagen) 

gelden de volgende voorwaarden: 

 

- De duur van de tussenpoos tussen de prestaties bedraagt minimum 38 uren; 

- De prestatie vóór een dergelijke CY moet ten laatste om 1.00 beëindigd zijn; 

- De prestatie na een dergelijke CY mag niet vóór 3.00 beginnen en mag niet 
langer dan 8 uren duren. 

 

Indien door het nemen van een dag jaarlijks vakantieverlof of een kredietdag, de 

onvoldoende tussenpoos toch aan de voorwaarden van een specifiek 

compensatieverlofdag voldoet, zal deze tussenpoos door een CY ingevuld 

worden. 

 

                                                 
4
  In onderhavige paragraaf moet er onder depot worden verstaan: het station, de tractiewerkplaats, de 

schuilplaats van materieel of de standplaats van de bestuurder, al naar het geval. 
5
  Een paritaire toezichtscommissie, bestaande uit afgevaardigden van de Directies E en M en afgevaardigden 

van de erkende syndicale organisaties, ziet erop toe dat die bepalingen worden nageleefd en eventueel 
aangepast als de twee partijen het in gemeen overleg zouden noodzakelijk achten. 

6
   Die bepalingen gelden voor de 40-uren week. De aanpassing ervan aan de verminderde arbeidsduur is in 

aanhangsels opgenomen 
7
  In het kalenderjaar waar er 53 zaterdagen zijn, worden er 53 wekelijkse compensatieverlofdagen toegekend. 
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Bij de opmaak van de reeksen zullen deze CY maximaal één keer per periode 

van 4 kalenderweken ingepland worden. 

 

De toekenningsvoorwaarden voor het groeperen van dagen compensatieverloven 
en rusttijden zijn in bijlage 8 opgenomen. 

 

75 c) Vermindering van het aantal dagen compensatieverlof.  

Zie paragraaf 12. 

 

 

B. VASTSTELLING VAN DE ARBEIDSDUUR. 

 

I. ARBEIDSDUUR. 

 

76   Worden als arbeidsduur beschouwd: 

1°  de werkelijke duur van de prestaties op het krachtvoertuig of in de treinen; 

2°  de duur van de losse ritten; 

3°  de duur van de trajecten die te voet afgelegd worden om van een station of 
tractiewerkplaats naar een andere te gaan, hetzij in de loop van de diensttijd, 
hetzij bij het begin of op het einde ervan; 

4°  de tijden toegekend voor de verrichtingen vóór het vertrek en na de aankomst der 
bediende treinen. Die tijden worden per station, per tractiewerkplaats en per trein 
vastgesteld; 

5° de duur van de planton- en reservediensten in het station of in de 
tractiewerkplaats; 

6° de dienstonderbrekingen (zie paragraaf 82), behalve wanneer het gaat om 
tussenpozen van 8 uren of meer buiten de standplaats, die overnachtingen 
uitmaken; 

7° de duur van verplaatsingen die aan de bedienden worden opgelegd voor een 
tijdelijke dienstwaarneming, om naar onderzoekingen te gaan of voor het gerecht 
te getuigen inzake feiten die betrekking hebben op de dienst; 

8°  de duur van de werkelijke aanwezigheid op de verplichte theorielessen buiten de 
voorziene diensturen. 

 
 
II. BIJKOMENDE TRAJECTEN. 

 

77   De treinbedienden hebben maar één standplaats; in beginsel moeten zij er zich 
aanbieden bij het begin en bij het einde van hun diensttijd. 

Met instemming van de belanghebbenden mag evenwel worden toegestaan dat 
bedienden die tijdelijk in een vreemde standplaats dienst doen, zich rechtstreeks op 
die standplaats aanbieden. 

In dat geval wordt er als volgt rekening gehouden met de trajecttijden: 

1°  de duur van het traject van de woonplaats naar de tijdelijke standplaats is gelijk 
aan of korter dan de duur van het traject van de woonplaats naar de normale 
standplaats: het afgelegde traject wordt niet in aanmerking genomen; 

2°  de duur van het traject van de woonplaats naar de tijdelijke standplaats is langer 
dan de duur van het traject van de woonplaats naar de normale standplaats: in 
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dat geval wordt het tijdsverschil tussen de twee trajecten als werkelijke arbeid 
beschouwd. 

Voor de duur van de trajecten wordt er rekening gehouden met het uur van 
vertrek van de trein of van de vervangingsautobus die de bediende normaal moet 
nemen om zich naar zijn werk te begeven, en de trajecttijden worden slechts 
gerekend vanaf het station of vanaf de halte van de vervangingsautobus die de 
woonplaats van de bediende bedient. 

Die bepalingen gelden eveneens voor het rijdend personeel dat toevallig in de 
rangeerdienst tewerkgesteld is. 

 

C. AFWEZIGHEID UIT DE STANDPLAATS. 

 

78   De totale duur van de afwezigheid uit de standplaats – werkzetel - mag niet meer 
dan 250 uren per maand bedragen. 

 

D. OMVANG VAN DE DIENSTTIJD. 

 

79   Daar de arbeidsdag geen onderbreking mag behelzen die van de duur der 
prestaties moet afgetrokken worden, komt de omvang met de arbeidsduur overeen 
(zie paragraaf 70). 

Nochtans wordt een dienst die over twee datums loopt, beschouwd alsof hij 
geheel werd uitgevoerd gedurende de eerste dag. 

Elke bediende moet bij het einde van een dienst kennis krijgen van het uur 
waarop de volgende dienst aanvangt en waarop hij normaal eindigt. 

Hetzelfde geldt voor bedienden met regelmatige afwezigheid, ongeacht de reden 
en de duur van de afwezigheid. Ingeval het onmogelijk is de dienst aan te geven die 
daags na de laatste dag afwezigheid moet waargenomen worden, laat de 
onmiddellijke chef, met om het even welk gepast middel, de betrokken bediende 
weten op welk uur hij zijn dienst de dag van de hervatting moet aanvangen en 
eindigen. 

 

E. TUSSENPOZEN. 

 

I. BEGINSEL. 

 

80   De tussenpoos tussen twee opeenvolgende arbeidsdagen moet een 
onafgebroken dienstvrije periode omvatten van ten minste 14 uren in de standplaats 
van de bediende en van ten minste 8 uren buiten de standplaats (overnachting). 

 

II. AFWIJKING. 

 

81   Bij vertraging van de bediende trein en opdat de bediende de volgende dienst 
zou kunnen verzekeren die in de regelmatige dienstregeling van de reeks is 
vastgesteld, mag de duur van de tussenpoos in de standplaats evenwel bij 
uitzondering tot 12 uur verminderd worden. 
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F. DIENSTONDERBREKINGEN. 

 

82   De arbeidsdag mag geen van de arbeidsduur af te trekken dienstonderbrekingen 
behelzen. Gedurende de dienstonderbrekingen blijft het personeel ter beschikking 
van de Maatschappij. 

 

 

G. OVERNACHTINGEN. 

 

I. RECHT VAN OVERNACHTING. 

 
83   Buiten de gevallen van overmacht bedoeld bij paragraaf 93, en de daaruit 

voortvloeiende gevallen, waarin er geen reserve meer overblijft, mag geen diensttijd 
langer zijn dan 9 uren. 

Het personeel dat zich in een depot
8
 bevindt dat aangewezen is om het te 

vervangen, heeft het recht er te overnachten zo het volgens de normale duur van het 
nog af te leggen traject zijn standplaats, het eindstation van de trein, een tussendepot 
waar het ongetwijfeld kan vervangen worden of het eerste aflosdepot niet kan 
bereiken zonder de uiterste diensttijd van 9 uren te overschrijden. 

De lijst van de tractiedepots waar het personeel moet vervangen worden 
wanneer de maximumdiensttijd overschreden wordt, is opgenomen in bijlage 6. 

Depots die niet in bijlage 6 voorkomen, doch die over de nodige reserve 
beschikken, moeten de gerechtvaardigde aanvragen om vervanging inwilligen. 

Wanneer personeel dat de gewenste voorwaarden vervult om te overnachten, 
vraagt om te worden vervangen, moet alles in het werk gesteld worden om het 
voldoening te schenken. 

Het treinpersoneel moet zich echter in elk geval gedragen naar de bevelen van 
het depot en het mag, wanneer de maximumdiensttijd overschreden is, de dienst die 
het moet uitvoeren niet in een tussenstation opgeven. De chefs hebben evenwel tot 
plicht al de nodige maatregelen te treffen om het vervoer van de treinen te 
bespoedigen naar een depot dat voor de vervanging van het personeel aangewezen 
is (zie paragraaf 71bis). 

Er worden sancties getroffen tegen bedienden die ten onrechte hun vervanging 
hebben aangevraagd, alsmede tegen hen die een gegronde aanvraag om vervanging 
hebben ontvangen, doch niet alles in het werk hebben gesteld om er gevolg aan te 
geven. 

 

II. DIENSTTIJD NA EEN OVERNACHTING. 

 
84   Na een onvoorziene overnachting moet het personeel binnen de grens van een 

maximumdiensttijd van 8 uren (met inbegrip van de tijd die moet besteed worden aan 
de verrichtingen bedoeld in de 3

e
 alinea hierna) over een rechtstreekse weg naar zijn 

depot
7
 terugkeren, hetzij in losse dienst, hetzij door bediening van treinen in de 

richting van dat depot, zonder evenwel dit laatste voorbij te rijden. 

Het vertrekpunt van de eerst te bedienen trein mag voorbij het depot liggen waar 
het personeel heeft overnacht, op voorwaarde dat het vertrekpunt van de trein binnen 
de zone ligt waartoe het depot of het station waar het personeel overnacht heeft, 
behoort (zie bijlage 7). 

Het personeel eindigt zijn dienst wanneer het op het depot binnenkomt en na 
uitvoering van al de voorgeschreven verrichtingen. 

                                                 
8
 Zie verwijzing 3 van paragraaf 71bis 



Bundel 541 – Hoofdstuk VI 
Bladzijde 6 

_________________________________________________________________________________ 

  Bericht 64 H-HR/2018 

  Al het personeel dat tijdens een zelfde afwezigheid een tweede maal moet 
overnachten, moet onmiddellijk na de overnachting in losse dienst naar zijn depot 
worden teruggestuurd. Dat personeel mag ten vroegste opnieuw tewerkgesteld 
worden bij het begin van de 4

e
 dag (dag D), te rekenen van de dag van vertrek (dag 

A), en nadat het over een tussenpoos van ten minste 16 uren in zijn standplaats heeft 
beschikt. 

Na een onvoorziene overnachting moet het personeel van het krachtvoertuig 
afgelost worden zonder te wachten tot de bij de 3

e
 alinea bedoelde verrichtingen 

vervuld zijn, telkens als het betrokken depot daartoe over een reserve beschikt. 

Het personeel van het krachtvoertuig moet bijgevolg het personeel van het 
station van aankomst inlichten om de aflossing mogelijk te maken. 

 

III. DIENSTEN GESCHEIDEN DOOR UITSLAPEN OVERDAG. 

 

85   Uitslapen overdag mag alleen voorkomen in internationale en speciale diensten. 
Onder “uitslapen overdag” moet elk uitslapen worden verstaan dat volledig of 
gedeeltelijk begrepen is tussen 8 uur en 19 uur. 

Er mogen het personeel niet meer arbeidsdagen worden opgelegd dan er 
kalenderdagen zijn in de reeks of opeenvolging van diensten. 

 

86   In afwijking van de bepalingen van paragraaf 79 zijn twee prestaties, gescheiden 
door een uitslapen overdag (tussenpoos van 8 uren of meer buiten de standplaats), 
evenwel toegelaten; ze worden als een enkele arbeidsdag beschouwd voor zover het 
totaal van beide prestaties een duur van 9 uren niet overtreft en die beide prestaties 
op dezelfde kalenderdag vallen. 

Wordt de grens van 9 uren overschreden, dan worden de beide prestaties voor 
twee arbeidsdagen gerekend. In dat geval moet er een dienstwisseling voorkomen 
die zoveel mogelijk juist vóór of na de dienst valt. 

Die reglementering geldt eveneens voor gevallen van 2 prestaties met in totaal 
meer dan 9 uren dienst en gescheiden door onvoorzien uitslapen overdag. 

 

H. RUSTTIJDEN. 

 

I. AANTAL. 

 
87   Het treinpersoneel beschikt jaarlijks over een aantal van 63 rustdagen, 

vastgesteld volgens de bepalingen van paragraaf 5. 

 

II. TOEKENNING. 

 
88   De rustdagen worden toegekend ten belope van ten minste 10 dagen per periode 

van twee opeenvolgende maanden, met een minimum van 4 dagen per maand en 
met tussenpozen die geen 8 dagen overschrijden (rustdag - 8 dagen - rustdag). 

De perioden van twee opeenvolgende maanden moeten gerekend worden vanaf 
de eerste dag van een maand met oneven nummer. 

 

III. VERMINDERING VAN HET AANTAL RUSTDAGEN. 

 

89 Zie paragraaf 12. 
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IV. DUUR. 

 

90  Een rusttijd moet ten minste 36 uren duren. 

 Twee samengevoegde rusttijden moeten ten minste 36 + 24 = 60 uren omvatten. 

De dienstonderbreking moet derwijze gecombineerd zijn dat de dienst uiterlijk te 
20 uur eindigt en de tweede dag daarna niet vóór 6 uur begint.  

 

V. GROEPERING. 

 

91   Bij groepering van rusttijden worden de rusttijden die op de eerste volgen, elk 
voor 24 uur gerekend. 

Behalve wanneer het personeel erom verzoekt, moet de groepering van meer 
dan twee rusttijden voorkomen worden. 

De groepering van rusttijden en compensatieverlofdagen mag niet meer dan 3 
dagen bedragen, tenzij het betrokken personeel ermee instemt. 

De voorwaarden die voor het groeperen van rusttijden en compensatieverlof 
gelden, komen voor in bijlage 8. 

 

I. BOEKING VAN DE ARBEIDSUREN. 

 

92   De uren arbeid van het treinpersoneel worden elke dag in een speciaal register 
vermeld en elke maand per reeks samengevat, met driemaandelijkse afsluitingen. 

De bedienden mogen kennis nemen van de inschrijvingen in het register en er 
een afschrift van bijhouden. 

Het register wordt om de drie maand bezorgd aan de Directie van het Materieel 
of aan de betrokken (adjunct-) eerste inspecteur der Exploitatie opdat hij de oorzaken 
van het teveel aan arbeidsuren zou kunnen opzoeken en eventueel verhelpen. 

  Voor dienst E moeten de arbeidsboekjes E 690 en de diensttabel als speciaal 
register van de diensttijden worden beschouwd, zodat het register dus niet moet 
bijgehouden worden. Het zal voor die dienst volstaan in een register de prestaties 
van meer dan 9 uren aan te tekenen. 

Het aantal in de reeks te veel of te weinig gepresteerde arbeidsuren wordt 
maandelijks vastgesteld door het verschil te maken tussen het totaal aantal uren 
werkelijke arbeid tijdens de duur van de reeks en het maximumaantal arbeidsuren dat 
voor dezelfde periode is toegestaan. 

Dat maximum wordt bekomen door het aantal dagen van de reeks te 
vermenigvuldigen met 8 uren, na aftrek van elke afwezigheid buiten de dagen 
dienstwisseling en de dagen “veranderlijk” compensatieverlof (naar rata van 1/5 van 
het aantal verleende compensatieverloven).  

Het teveel of het tekort van de samengevatte reeksen wordt overgedragen naar 
de reeksen van de volgende maand, met definitieve afsluiting op het einde van elk 
kwartaal (einde maart, einde juni, einde september, einde december). 

Gedeelten van een uur die 30 minuten bereiken, worden voor één uur gerekend; 
die van minder dan 30 minuten vallen weg. 

Het voorziene driemaandelijks teveel moet verminderd worden door de 
toekenning van dagen betaald compensatieverlof, naar rata van een dag per 8 
overuren. Die dagen compensatieverlof moeten in de diensttabel vermeld worden 
met de letters C.O. 
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Het teveel van minder dan 8 uren wordt bezoldigd. De driemaandelijkse tekorten 
vallen weg. 

 

J. OVERWERK. 

 

I. OVERMACHT. 

 

93   Krachtens artikel 25 van de wet van 16 maart 1971 mogen de grenzen die in 
paragraaf 71 zijn vastgesteld, in geval van overmacht zonder voorafgaande 
machtiging overschreden worden (zie paragraaf 71 bis). 

Indien de vervanging niet geschiedt, wordt de rechtvaardiging ervan ambtshalve 
door de toezichtsbediende aan zijn onmiddellijke chef gegeven en wordt zulks in het 
verslag van de hoofdwachter en op het blad van de bestuurder vermeld. 

Vervangingen die niet binnen de twee uren na de maximumdiensttijd konden 
geschieden, worden aan de (adjunct-) eerste ingenieur of (adjunct-) eerste inspecteur 
gemeld. 

In geen geval mogen de treinbedienden, wanneer de maximumdiensttijd 
overschreden is, in een tussenstation de dienst opgeven die ze moeten uitvoeren (zie 
eveneens dienaangaande de paragrafen 71 bis en 83). 

 

II. BEZOLDIGING. 

94   De overuren die niet door compensatieverlofdagen of kortere dienstijden konden 
gecompenseerd worden onder de voorwaarden van paragraaf 92, worden op het 
einde van de driemaandelijkse periode naar rata van 150 % van het uurbedrag 
bezoldigd. 

Voor prestaties die op sommige dagen de grens van 9 uren overschreden 
hebben en die in de loop van het kwartaal werden gecompenseerd, wordt er 
niettemin een bijloon van 50 % van de normale bezoldiging betaald, zonder dat 
bedoeld bijloon mag samengevoegd worden met de bezoldiging die in de vorige 
alinea is vastgesteld. Dit bijloon wordt verhoogd tot 100 % wanneer de daggrens 
overschreden wordt  tijdens een zondagprestatie.  

Toepassingsvoorbeelden:  Een bediende heeft in de loop van het kwartaal 17 
uren te veel geleverd, waarvan 6 uren wegens diensttijden die bij uitzondering (geval 
van overmacht) de grens van 9 uren hebben overschreden: 

a) op het einde van het kwartaal konden de 17 uren gecompenseerd worden. Er 
wordt hem een bijloon van 50 % voor 6 uren betaald; 

b)  op het einde van het kwartaal werden 11 uren gecompenseerd. Er worden hem 6 
uren tegen 150 % van het uurbedrag betaald; 

c)  op het einde van het kwartaal werden 8 uren gecompenseerd. Er worden hem 9 
uren tegen 150 % van het uurbedrag betaald; 

d)  op het einde van het kwartaal werden 15 uren gecompenseerd. Er worden hem 2 
uren tegen 150 % en 6 - 2 = 4 uren tegen 50 % van het uurbedrag betaald. 

 

III. INDIENING VAN DE BETALINGSAANVRAGEN. 

 

95   Er mag geen bezoldiging voor overwerk uitbetaald worden zonder de 
voorafgaande machtiging van de Directie van het Personeel en de Sociale Diensten. 

Die maatregel geldt zowel voor overuren tegen het bedrag van 150 % als voor 
bijloon tegen 50 %. 
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Volgende handelwijze moet in acht genomen worden op het stuk van uitbetaling 
van de bezoldiging voor overwerk. 

De onmiddellijke chef maakt na de driemaandelijkse afsluiting een staat P 260 op 
met opgave van de overuren die niet in tijd konden gecompenseerd worden, alsmede 
van de diensttijden die op sommige dagen de wettelijke grens van 9 uren 
overschreden en in de loop van het kwartaal werden gecompenseerd. 

De staten P 260 moeten aan de Directie van het Personeel en de Sociale 
Diensten worden gezonden voor machtiging tot betaling. 

Voor de opzending van de staten P 260 en de betaling van bedoelde overuren, 
gelden dezelfde regels als die welke bepaald zijn voor het personeel van de 
uitvoerende diensten dat niet tot het treinpersoneel behoort (zie paragraaf 66). 

 

K. ALLERHANDE BEPALINGEN. 

 

96   De ontwerpen van reeksen, opgesteld door Directie M en aangepast door de 
werkplaatsen, worden aan de bestendige syndicale afgevaardigden voorgelegd, en 
wel 15 dagen voordat ze naar de diensten van de Directie worden teruggestuurd. 

De door de Directie van het Materieel goedgekeurde reeksen worden 15 dagen in 
de berichtenramen voorgehangen vooraleer ze van kracht worden. 

Dezelfde handelwijze wordt bij elke eventuele wijziging aan de reeksen 
toegepast. 

De ontwerpen van reeksen van de Directie van de Exploitatie worden een maand 
vóór de invoering aan de bestendige syndicale afgevaardigden of aan hun 
gevolmachtigden voorgelegd op een informatievergadering die per groep bij de 
Directie van de Exploitatie gehouden wordt. De gevolmachtigden van de bestendige 
syndicale afgevaardigden krijgen daarvoor, naar rata van een bediende per erkende 
groepering en per depot, de nodige dienstvrijstellingen volgens de voorwaarden van 
paragraaf 33 van Bundel 542 (Reglement van het verlof - stelsel van toepassing op 
het statutair personeel -). 

De reeksen worden eventueel aangepast om rekening te houden met de 
opmerkingen die op de vergadering of binnen de 7 kalenderdagen daarna door de 
bestendige syndicale afgevaardigden of hun gevolmachtigden werden gemaakt, voor 
zover de Directie van de Exploitatie die opmerkingen gegrond acht. Die reeksen 
worden vervolgens 10 dagen voordat ze van kracht worden, aan het betrokken 
personeel medegedeeld. 

Kan er, bij betwisting, geen akkoord worden bereikt over een reeks die door de 
Directie van het Materieel of door de Directie van de Exploitatie is uitgewerkt, dan legt 
de bevoegde chef het geval voor aan de (adjunct) eerste ingenieur of aan de 
(adjunct) eerste inspecteur; komt men dan nog steeds niet tot een overeenkomst, dan 
vraagt die chef de tussenkomst van de Gewestelijke Paritaire Commissie en, 
eventueel, van het Hoofdbestuur. 
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LIJST VAN DE STATIONS, DEPOTS, TRACTIEWERKPLAATSEN EN 

SCHUILPLAATSEN VAN MATERIEEL WAAR HET TREINPERSONEEL MOET 
VERVANGEN WORDEN WANNEER DE MAXIMUMDIENSTTIJD 

OVERSCHREDEN WORDT. 
 

EXPLOITATIE. 
 

Aarlen  Gent-St-Pieters 

Aat  Hasselt 

Antwerpen (Centraal) Jemelle 

Bergen  Kortrijk 

Bertrix  Leuven 

Brugge Luik (Guillemins) 

Brussel (Zuid)  Namen 

Charleroi (Zuid)  St-Ghislain 

Doornik  

 
MATERIEEL 
a) Dieseltractie 

 
Aat  Latour 

Antwerpen (Dam)  Merelbeke 

Bertrix  Monceau 

Haine-St-Pierre  Montzen 

Hasselt  Ronet 

Jemelle  St-Ghislain 

Kinkempois  Schaarbeek 

Kortrijk  Stockem 

 
b) Elektrische tractie 

 
Aarlen Luik (Gui1lemins 

Antwerpen (Centraal) Monceau (2) 

Antwerpen (Schijnpoort) (2) Namen 

Bergen Oostende 

Brussel (Zuid) Ronet (2) 

Charleroi (Zuid) (1) Schaarbeek 

Jemelle Stockem (2) 

Leuven  

 
____________________________ 
(1) voor reizigerstreinen.  
(2) voor goederentreinen. 
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LIJST VAN DE STATIONS DIE DE ZONE VAN ELKE TRACTIEWERKPLAATS, 
DEPOT OF SCHUILPLAATS VAN MATERIEEL BEGRENZEN. 

 
 

Tractiewerkplaats, 
depot of schuilplaats,  

van materieel 

Nummer van 

de lijn 

Stations die de zone begrenzen 

 
GROEP ANTWERPEN 

 
 
Antwerpen (Dam)  Antwerpen (D.S.) 
  Antwerpen (Noord) 
  Antwerpen (Zuid) 
  Antwerpen (Centraal) 
  Antwerpen (Kiel) 
  Wilrijk 
 12 Kapellen 
 15 Lier 
 27 Muizen 
   
 

GROEP BRUSSEL 
 

Schaarbeek 36 Zaventem 
 25 Vilvoorde 
 91 Vorst (Zuid) 
  Brussel (Noord) 
  Brussel (Zuid) 
  Brussel (T.T.) 
 26 Schaarheek-Josaphat (voor de richting 

Linkebeek) 
 161 Etterbeek 
 50 Jette 
Brussel (Zuid) 94/95 Halle 
 124 Ukkel-Kalevoet 

 
 GROEP CHARLEROI  

Monceau 124 Luttre 
 130 Châtelineau 
 130A Marchienne-Zone 
 140 Lodelinsart 

 
GROEP GENT 

   
Kortrijk 75 Moeskroen 
  Tourcoing 
Merelbeke 50 Gent (St-Pieters) 
  Schellebelle 
 58 Gent (Zeehaven) 
 72 De Pinte 
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Tractiewerkplaats, 
depot of schuilplaats,  

van materieel 

Nummer van 

de lijn 

Stations die de zone begrenzen 

 
 

GROEP HASSELT 
Hasselt 19 Houthalen 
 35 Spalbeek 
 20 Diepenbeek 
 21 Hendrikstraat 
 21a Winterslag (voor Antwerpen, Luik en 

Landen) 
Leuven 36 Veltem 
  Vertrijk 
 53 Muizen 
   
 

GROEP LUIK 
Gouvy 42 Trois-Vierges  
 163 Limerlé 
Kinkempois 125 Flémalle-Haute 
 36 Ans 
  Voroux (Vorming) 
  Chênée 
 38 Vaux 
 40 Bressoux 
 34 Luik (Vivegnis) 
 43 Tilff 
Montzen — Aken (West) 
 24 Wezet 
 39 Herbesthal 
   

GROEP BERGEN 
 

Aat 90 Lessen 
  Brugelette 
 94 Gellingen 
  Chapelle-à-Wattines 
 81 Huissignies 
 86 Vaudignies 
Haine-St-Pierre 108 Binche 
 112 Piéton 
  Havré-Ville 
 113 Bascoup 
 123 Ecaussinnes (Groeven) 
 114 Houdeng-Goegnies 
 116 Manage 
Bergen  96 Jurbeke 
  Frameries 
 97 St-Ghislain-Hornu 
St-Ghislain 97 Bergen 
  Quiévrain 
 78 Harchies 
 90A/98 Cuesmes 
 100 Tertre 
 109 Harmignies 
 112 Havré-Ville 
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Tractiewerkplaats, 

depot of schuilplaats,  
van materieel 

Nummer van 

de lijn 

Stations die de zone begrenzen 

 
GROEP NAMEN 

 
Bertrix 105 Straimont 
 166 Paliseul 
 165 Libramont 
Jemelle 162 Marloie 
  Grupont 
Latour 155 Ecouviez 
 165 Signeulx 
  Meix 
Ronet 161 Rhisnes 
 125 Marche-les-Dames 
 130 Franière 
 162 Naninne 
 154 Jambes (Noord) 
Stockem en Aarlen 162 Marbehan 
  Athus 
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TREINPERSONEEL 
 
Groepering van rusttijden en compensatieverlofdagen. Voorwaarden van toekenning. 
R = rust 
CX = compensatieverlof 
CY = specifiek compensatieverlof (CY en groepering CY enkel geldig voor treinbesturingspersoneel) 
 

Groepering Minimumduur 
 

De vrije periode mag  
 

de eerste dag niet 
beginnen na  
 

de laatste dag niet 
eindigen vóór 
 

R + R 
R + CX 
CX + R 
CX + CX  
CY + CX 
CX + CY  
CY + R 
R + CY  

36 + 24 = 60 
36 + 24 = 60 
60 (1) 
34 + 24 = 58 
38 + 24 = 62 
62 (2) 
38 + 24 = 62 
62 (3) 
 

20 u 
20 u 
23 u 
23 u 
1 u (dag+1) 
23 u  
1 u (dag+1) 
20 u  

6 u 
5 u 
6 u 
5 u 
5 u 
3 u 
6 u 
3 u 

(1) door gelijkstelling met R + CX 
(2) door gelijkstelling met CY + CX 
(3) door gelijkstelling met CY + R 

 
Opmerkingen: 
1. Een groepering van R, CX en CY mag meer dan 2 dagen omvatten mits de bepalingen van 

paragraaf 91 van bundel 541 in acht genomen zijn, dit wil zeggen: 
- behalve wanneer het personeel erom verzoekt, moet de groepering van meer dan twee 

rusttijden voorkomen worden; 
- de groepering van rusttijden en compensatieverlofdagen mag niet meer dan drie dagen 

bedragen, tenzij het betrokken personeel ermee instemt. 
 
2. Wanneer de groepering meer dan twee dagen omvat, afgezien van de uitzonderingen onder cijfer 

3 hierna: 
- wordt de minimumduur van de groepering per bijkomende dag met 24 uren verhoogd; 
- zijn de beperkingen die voor de eerste en de laatste dag in acht moeten genomen worden, 

dezelfde als die welke gelden voor een groepering die gevormd wordt door de eerste en de 
laatste dag van de vrije periode. 
Voorbeeld 1: R + CX + R 
o De minimumduur bedraagt 60 + 24 = 84 uren  
o De beperkingen zijn die van de groepering R + R 
Voorbeeld 2: R + CX + CY  
o De minimumduur bedraagt 62 + 24 = 86 uren  
o De beperkingen zijn die van de groepering R + CY  

 
3. Uitzonderingen. 

a)  Enkel groeperingen die alleen maar CX’s omvatten, mogen een minimumduur van 58 uren 
hebben, verhoogd met 24 uren per CX boven de twee, zonder dat voor de eerste en de laatste 
dag van de vrije periode beperkingen gelden. 
In de andere gevallen bedraagt de in acht te nemen minimumduur 60 uren of 62 uren voor de 
eerste twee dagen (voorbeeld: CX + CX + R = 60 + 24 = 84 uren; CY + CX + R of CY + R + R 
of CY + CX + CX = 62 + 24 = 86 uren) en moeten de beperkingen overeenkomstig de 
bepalingen van punt 2 hiervoor vastgesteld worden. 

b) Indien een niet homogene groepering met een CX begint en eindigt (voorbeeld: CX + R + CX of 
CX + CY + CX), worden de grenzen van de vrije periode eenvormig vastgesteld op 23 u, voor 
de eerste dag en op 5 u voor de laatste dag. 
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EERSTE AANHANGSEL 
 
 

VERMINDERING VAN DE ARBEIDSDUUR TOT GEMIDDELD 38 UREN PER 

WEEK VANAF 1 OKTOBER 1979. 
 
 

 

A. BEGINSEL 

 

 De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt tot 38 uren verminderd door 
toekenning van een groter aantal compensatieverlofdagen. 

 Voor dagelijkse prestaties van 8 uur wordt het jaarlijks aantal 
compensatieverlofdagen van 52 (53) tot 65 (66) dagen verhoogd. 

 Daaruit volgt dat de invoering van de 38-urenweek geen invloed heeft op de duur 
van de dagelijkse prestatie, noch op de geldende dienstroosters, met dien verstande dat 
de dienstonderbreking, waar ze bestaat, ten minste 30 minuten moet duren. 

 De beginselen die vervat zijn in bundel 541, blijven gelden wat alle bepalingen 
betreft die niet strijdig zijn met die welke hierna zijn uiteengezet. 

 

B. ALGEMENE TOEPASSINGSMODALITEITEN 
 
 
I. PERSONEEL MET DIENST IN ENKELE PLOEG, MET UITSLUITING VAN HET 

BUREAUPERSONEEL VAN HET HOOFDBESTUUR EN VAN DE DISTRICTEN (Bundel 541, 

paragraaf 21). 

 
 

1. Toekenning van de compensatieverlofdagen. 
 

 Voor dagelijkse prestaties van 8 uur krijgt dat personeel 5 compensatieverlofdagen 
(CV) per periode van 4 weken; die CV's worden op de diensttabel ingeschreven. 

 Bij een regelmatige arbeidscyclus, bij voorbeeld in het stelsel van de 5-dagenweek 
(prestaties van maandag tot vrijdag), zijn er 4 van die dagen vaste 
compensatieverlofdagen; ze vallen samen met de zaterdag. 

 De vijfde, zogenaamde veranderlijke compensatieverlofdag, wordt door de 
onmiddellijke chef toegekend. Die dag mag in twee halve dagen gesplitst worden die elk 
moeten overeenkomen met een vrijstelling van dienst van 4 uur. Bij een halve dag 
compensatieverlof in de voormiddag gaat de vrijstelling van 4 uur in bij het begin van de 
prestatie; een halve dag compensatieverlof in de namiddag stemt overeen met een 
vrijstelling van dienst die ingaat 4 uur vóór het einde van de prestatie. Die regels gelden 
ook bij de toekenning van halve dagen van het jaarlijks verlof. 

 Bij de toekenning van de tijdscompensatie wordt er rekening gehouden met de 
eventuele voorkeur van de bedienden, voor zover zulks strookt met de goede werking 
van de dienst; in die zin moeten de hele of halve veranderlijke compensatieverlofdagen 
over alle dagen van de periode gespreid worden, zodat de continuïteit van een normale 
dienst gewaarborgd is. 

 De datum van de veranderlijke compensatieverlofdag mag voor al het betrokken 
personeel door de bevoegde paritaire commissie vastgesteld worden om "bruggen" te 
maken tussen feestdagen en vrije dagen (rust of compensatieverlofdagen). In dat geval 
worden de maatregelen getroffen om de volstrekt noodzakelijke diensten te waarborgen. 
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 De lijst van die "bruggen" moet het jaar tevoren gepubliceerd worden. 

 De veranderlijke compensatieverlofdag moet verleend worden in de periode van 4 
weken waarop hij betrekking heeft. De enige uitzonderingen die worden toegestaan, 
hebben betrekking op compensatieverlof dat niet kon toegekend worden wegens 
onvoorziene afwezigheid (ziekte, dienstvrijstelling) of gevallen van overmacht en 
onvoorziene noodzakelijkheid; in die gevallen wordt het compensatieverlof verleend in de 
periode die onmiddellijk volgt op die waarin het niet kon worden toegekend. 

 
2. Vermindering van het aantal compensatieverlofdagen. 

 

 De veranderlijke compensatieverlofdagen worden met één eenheid verminderd 
telkens als het totaal aantal dagen afwezigheid wegens ziekte of verwonding, oproeping 
of wederoproeping onder de wapens, verlof zonder bezoldiging, niet toegelaten 
afwezigheid, preventieve schorsing of schorsing bij tuchtmaatregel, de deler 28 omvat. 
Het overschot wordt bij de volgende afwezigheid gevoegd. Op het einde van het jaar 
wordt het buiten beschouwing gelaten. 

 Bij de vermindering van het aantal compensatieverlofdagen moet erop toegezien 
worden dat het toegestane maximumaantal arbeidsuren per periode van 4 weken, 
namelijk 152 uren, niet wordt overschreden. Daarom moet de onmiddellijke chef ervoor 
zorgen dat de veranderlijke compensatieverlofdag maar wordt geschrapt in een periode 
die reeds een dag afwezigheid (ziekte, verlof, feestdag,...) omvat. 

 

 

II. PERSONEEL BELAST MET EEN WERK VOOR DE UITVOERING WAARVAN DE 

NORMALE GRENZEN ALS NIET TOEPASSELIJK ERKEND WORDEN (Bundel 541, 

paragraaf 42). 

 

 De prestaties van dat personeel worden verdeeld over perioden van 6 weken 
tijdens welke, afgezien van de zaterdagen, beurtelings één en dan twee veranderlijke 
compensatieverlofdagen worden toegekend, zodat de periodieke grens op 232 en daarna 
op 224 uren komt. 

 Voor de toekenning en de vermindering van het aantal compensatieverlofdagen 
gelden dezelfde regels als die welke hiervoren zijn uiteengezet voor het personeel dat in 
enkele ploeg werkt; in dat verband zijn de in aanmerking te nemen perioden die van 4 
weken. 

 

 

III. SEDENTAIR PERSONEEL MET DIENSTEN IN OPEENVOLGENDE PLOEGEN (Bundel 541, 

paragraaf 22). 

 

 Arbeidsgrenzen: 9 uren per dag en 152 uren per periode van 4 weken. 

 Dat personeel krijgt voor dagelijkse prestaties van 8 uren, 65 (66) compensatie 
verlofdagen per jaar. 

Voor de vermindering van het aantal dagen compensatieverlof: zie paragraaf 12 
van bundel 541. 
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IV. TREINPERSONEEL (Bundel 541, paragraaf 71) EN AUTOBESTUURDERS DIE 

AFHANGEN VAN HET DEPARTEMENT MATERIEEL (Bundel 541, paragrafen 98 en 101). 

 

 Het aantal en de regels voor vermindering van het aantal compensatieverlofdagen 
zijn dezelfde als die welke onder III hiervoren zijn opgegeven voor het personeel dat 
onder het stelsel van opeenvolgende ploegen werkt. 

 De compensatieverlofdagen worden aan het treinpersoneel verleend naar rata van 
ten minste 14 dagen per kwartaal, met een minimum van 4 dagen per maand. 

 

V. PERSONEEL IN ENKELVOUDIGE PLOEG – CYCLUS TRACK 

 

Voor dagelijkse prestaties van 8 uur krijgt het personeel 5 compensatieverlofdagen 
per periode van 4 weken.  

Voor de periodes van specifieke werken worden de prestaties van dat personeel 
verdeeld over periodes van 6 weken tijdens welke beurtelings één en dan twee 
veranderlijke compensatieverlofdagen worden toegekend, zodat de periodieke grens op 
232 en daarna op 224 uren komt.  

Voor de toekenning en de vermindering van het aantal compensatieverlofdagen 
gelden dezelfde regels als die welke hiervoren zijn uiteengezet voor het personeel dat in 
enkele ploeg werkt; in dat verband zijn de in aanmerking te nemen perioden die van 4 
weken.  

 

C. PRAKTISCHE MODALITEITEN BETREFFENDE DE INVOERING VAN DE 38- URENWEEK 
 

 
I. AFBAKENING VAN DE ARBEIDSPERIODEN. 

 

 De datum van 3 januari 1966 was het begin van de arbeidsperioden van 4 of 6 
weken voor het personeel dat onder het stelsel van opeenvolgende ploegen of op 
veranderlijke plaatsen is tewerkgesteld; dat heeft tot gevolg dat de huidige perioden 
worden afgebakend als volgt: 

- 4 weken van 24 september  tot 21 oktober 1979, van 22 oktober tot 18 november 
1979 ... 

- 6 weken van 10 september tot 21 oktober 1979, van 22 oktober tot 2 december 1979 
... 

 Die perioden, welke op de diensttabellen met een rode streep moeten aangegeven 
worden, zijn eenvormig voor heel het net; het verloop ervan wordt niet gewijzigd door de 
invoering van de 38-urenweek. Daar de aanvangsdata van die perioden evenwel niet 
samenvallen met 1 oktober 1979, moeten de hierna vastgestelde perioden in aanmerking 
genomen worden. 

 

II. PERSONEEL MET DIENST IN ENKELE PLOEG, MET UITSLUITING VAN HET 

BUREAUPERSONEEL VAN HET HOOFDBESTUUR EN VAN DE DISTRICTEN. 

 

 De eerste in aanmerking te nemen periode van 4 weken is die van 24 september 
tot 21 oktober 1979, waarin de eerste veranderlijke compensatieverlofdag wordt 
toegekend. 

 

III. PERSONEEL BELAST MET EEN WERK VOOR DE UITVOERING WAARVAN DE 
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NORMALE GRENZEN ALS NIET TOEPASSELIJK ERKEND WORDEN. 

 

 De periode van 10 september tot 21 oktober 1979 geeft recht op een veranderlijke 
compensatieverlofdag, die van 22 oktober tot 2 december 1979 op 2 veranderlijke 
compensatieverlofdagen en zo beurtelings verder. 

 

IV. SEDENTAIR PERSONEEL MET DIENSTEN IN OPEENVOLGENDE PLOEGEN, 

TREINPERSONEEL EN AUTOBESTUURDERS DIE AFHANGEN VAN HET DEPARTEMENT 

MATERIEEL. 

 

 Door de invoering van de 38-urenweek vanaf 1 oktober 1979 komt het aantal in 
1979 te verlenen compensatieverlofdagen op 55. 

 

D. GRENZEN BINNEN DE DIVERSE ARBEIDSSTELSELS VANAF DEWELKE HET OVERWERK 
WORDT BEZOLDIGD. 

 

 

1. Personeel met dienst in enkele ploeg, met uitsluiting van het bureaupersoneel van 
het hoofdbestuur en van de districten. 

 Dagelijkse grens : 9 uren. 

 Grens per periode van 4 weken : 152 uren. 

 Bovendien mag de arbeidsduur niet meer dan 40 uren per week bedragen. 

 

 

2. Personeel belast met een werk voor de uitvoering waarvan de normale grenzen als 
niet toepasselijk erkend worden. 

 Dagelijkse grens : 9 uren. 

 Grens per periode van 6 weken : die grens is op 232 uren gesteld voor de perioden met 
een veranderlijke compensatieverlofdag en op 224 uren voor de perioden met 2 dergelijke 
compensatieverlofdagen (zie letter C, cijfer III). 

 

 

3. Sedentair personeel met diensten in opeenvolgende ploegen. 

 Dagelijkse grens : 9 uren. 

 Wanneer conform paragraaf 22 b) de voorziene dagelijkse diensttijd de 9 uren overtreft, 
is het bijloon slechts verschuldigd vanaf het ogenblik dat de voorziene diensttijd wordt 
overschreden. 

 Grens per periode van 4 weken : 152 uren. 

 Wanneer conform paragraaf 22 b) de voorziene diensttijd over een periode van 4 weken 
de 152 uren overtreft, is het bijloon verschuldigd vanaf het ogenblik dat de voorziene 
diensttijd wordt overschreden. 

4. Treinpersoneel. 

 Dagelijkse grens : 9 uren. 

 Periodieke grens : voor het treinpersoneel worden de arbeidsuren verrekend op de 
grondslag van het aantal dagen van het kwartaal, na aftrek van alle afwezigheid, behalve 
de dagen dienstwisseling en 1/5 van het aantal verleende compensatieverloven. 
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 Het aldus verkregen aantal dagen wordt met 7u 36 min vermenigvuldigd. Van dat produkt 
moet zoveel keren 24 min afgetrokken worden als er in het kwartaal afwezigheden 
voorkomen die geen aanleiding geven tot vermindering van rusten en 
compensatieverlofdagen, zoals: 

- jaarlijks vakantieverlof  
- gelegenheidsverlof 
- volledige dagen dienstvrijstelling  
- compensatie mutatie (bericht 32P/1989)  
- compensatie in tijd (bericht 27P/1988)  
- syndicaal verlof zonder bezoldiging 
- rustdagen voor officiële feestdagen (naar rata van 1/5 van het aantal verleende 

rustdagen). 

 
 De uitkomst van die berekeningen geeft het reglementaire maximumaantal arbeidsuren. 

 

5. Personeel in enkelvoudige ploeg – cyclus Track 

 Dagelijkse grens: 9 uren 

 Wekelijkse grens: 40 uren   

 Grens per periode van 4 weken: 152 uren 

 



MEDEDELING IN VERBAND MET DE VARIABELE WERKTIJD. 

Mei 1980. 

Tabel van de bijwerkingen 

Nr. van het 
bijvoegsel 

Nr. en datum van de informatie Voorwerp van het bijvoegsel 

1 4.1.200/1 van maart 1981 Blz. 16, 17, 18 en 19 vervangen 

2 4.1.200/2 van mei 1981 - Punt B.3.1 (blz. 8 en 9), unt 
B.3.2.12 (blz 14) en punt C.3.b (blz 
17) gewijzigd  

- Praktische aanbevelingen 

3 4.1.200/1 van februari 1984 - Punt 2.7 van 4.1.200/2 van mei 
1981 (blz 5 en 6) 

4 4.1.200/2 van juli 1987 - blz 8 vervangen  

- blz 8bis ingevoegd 

- Hoofdstuk A cijfer 5 toegelicht 

A. PRINCIPES. 

1. Bijzonder karakter en kenmerken van het systeem 

1.1. Met de variabele werktijd wordt in de plaats van de vaste aanwezigheidsuren 

een systeem ingevoerd waarbij elk personeelslid zijn eigen werktijd kan 

aanpassen aan de dienstregeling van de verkeersmiddelen, aan bepaalde 

gezinsverplichtingen en aan persoonlijke verlangens. Als tegenprestatie 

moeten de aanwezigheidsuren nauwkeurig opgetekend worden door middel 

van registratietoestellen. 

1.2. ‘s Morgens mag het personeel aankomen tussen 7u. en 9u., een periode die 

variabele tijd wordt genoemd. 

1.3. ‘s Namiddags mag men vertrekken in de loop van de variabele tijd, tussen 

16u. en 18u. 

1.4. Men moet verplicht aanwezig zijn gedurende de stamtijd, van 9u. tot 16u., 

behalve tijdens de onderbreking voor de maaltijd. Binnen de variabele tijden 

mogen de bedienden naar eigen goeddunken aankomen en vertrekken. 

1. 5. De onderbreking voor de maaltijd moet tussen 12u. en 14u. vallen en moet ten 



minste 30 minuten duren. 

2. Toepassingsgebied. 

2.1. De variabele werktijd geldt voor al het personeel, van welke graad ook. 

2.2. Uitzonderingen vloeien voort uit de uitgeoefende functie en niet uit de 

beklede graad. 

2.3. Personeel dat een leidende of een vertrouwenspost bekleedt, kan verplicht zijn 

om gedurende de variabele tijden prestaties te verrichten die voor de dienst 

noodzakelijk zijn.  

2.4. Naar vereis van omstandigheden kan de onmiddellijke chef de toe passing van 

de variabele werktijd schorsen voor het geheel of een gedeelte van het 

personeel en gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de werkzaamheden die de maatregel rechtvaardigen. 

2.5. Overwerk mag alleen verricht worden in geval van overmacht of onvoorziene 

omstandigheden. 

3. Registratie van de aanwezigheid 

3.1. De bediende beschikt over een persoonlijke registreerkaart, die moet dienen 

voor het vastleggen van de uren van aankomst en van vertrek. 

3.2. De kaart wordt ook gebruikt voor de verrekening van de prestaties die de 

bediende in staat stelt de credit- of debettoestand te kennen van zijn 

gepresteerde uren met betrekking tot het aantal eisbare uren. 

4. Bepaling van het aantal eisbare uren van de maand en dagelijkse en 

maandelijkse beperking van de prestaties. 

4.1. Bepaling van het aantal eisbare uren van de maand. 

  De verrekening van de prestaties wordt afgesloten op het einde van elke 

kalendermaand door het vergelijken van het totaal van de gepresteerde uren 

met het aantal eisbare uren. 

Dit laatste aantal bekomt men door het aantal dagen van de maand, 

zaterdagen en zondagen uitgezonderd, te vermenigvuldigen met 7u36 min. 

Het aantal uren op de individuele rekening wordt gevormd door de som van: 

- de duur van de werkelijke prestaties ; 

- zoveel keer 7 uur 36 minuten of zoveel keer 3 uur 48 minuten als er 

hele en halve dagen afwezigheid in de maand voorkomen, die geen 

rustdagen, verlofdagen, compensatieverlofdagen of 

dienstvrijstellingen zijn ; 

- de duur van de dienstvrijstellingen van minder dan een halve dag (zie 



punt 7.1) ; 

- zoveel keer 8 uur of zoveel keer 4 uur als er hele of halve dagen 

regelmatig verlof, gelegenheidsverlof, syndicaal verlof, 

dienstvrijstellingen en feestdagen vallend op een werkdag, behalve op 

zaterdag, in de maand voorkomen. 

Opmerking. 

De rusten die overeenstemmen met een feestdag en op een werkdag vallen, 

zaterdag uitgezonderd, worden voor 7 uur 36 min. gerekend wanneer ze 

besloten liggen in een periode van afwezigheid wegens ziekte of kwetsuur of 

van verlof zonder bezoldiging. 

4.2. Beperking van de dagelijkse prestatie. 

  De dagelijkse arbeidsduur mag niet meer dan 9 uur bedragen. De tijd die de 

bediende eventueel langer werkt wordt niet in aanmerking genomen behalve 

indien er overwerk moest opgelegd worden. 

4.3. Beperking van het overschot en het tekort t.o.v. de eisbare uren. 

  Een overschot van meer dan 8 uur op het einde van de maand wordt tot 8 uur 

verminderd, behalve wanneer het voortvloeit uit opgelegde prestaties (punt 6). 

Een tekort van meer dan 8 uur geeft aanleiding tot afhouding op premies 

onder de voorwaarden die gelden voor laattijdige aankomst, tot aftrek van 

verlofdagen (voor 4 uur wordt een halve dag en voor 8 uur een hele dag 

afgetrokken) en eventueel tot afhouding op de bezoldiging in 

overeenstemming met het tekort van meer dan 8 uur, onverminderd de 

tuchtmaatregelen die zouden kunnen genomen worden. 

5.  Gebruik van het overschot aan uren. 

5.1. Het overschot aan uren moet binnen de grenzen van de variabele tijden 

gebruikt worden. 

5.2. Op die regel kunnen twee afwijkingen toegestaan worden: 

5.2.1. Met voorafgaande toestemming van de onmiddellijke chef mag het overschot 

tijdens de stamtijden gebruikt worden naar rata van 13 dagen per jaar ; 11 

maanden mogen ten hoogste een van die dagen omvatten, een van de twaalf 

maanden mag er twee omvatten ; 

5. 2. 

2. 

Met voorafgaande toestemming van de onmiddellijke chef is afwezigheid 

tijdens de stamtijden toegestaan, wanneer ze gerechtvaardigd is door een van 

de redenen opgegeven in de lijst hierbijgevoegd in bijlage 1 ; die afwezigheid 

moet in werktijd gecompenseerd worden. 

6. Overuren. 



  Onverminderd de verplichtingen van het personeel dat een leidende of een 

vertrouwenspost bekleedt (punt 2.3.), mogen prestaties binnen de variabele 

tijden maar opgelegd worden in geval van overmacht of onvoorziene 

omstandigheden.  

Wanneer dat geval zich voordoet, worden de volgende regels toegepast voor 

de wekelijkse verrekening van de overuren: 

- de prestaties van. de dagen die opgelegd werk buiten de stamtijden 

omvatten, worden voor hun werkelijke duur in aanmerking genomen ; 

- de andere hele of halve arbeidsdagen worden voor een vaste tijd van 7 

uur 36 min. of van 3 uur 48 min. in aanmerking genomen ; 

- de compensatie in tijd van het opgelegde werk wordt verleend naar rata 

van een hele dag voor een te compenseren tijd van 7 uur 36 min. :en 

van een halve dag voor 3 uur 48 min. Met opgelegd werk wordt het 

werk bedoeld dat wordt uitgevoerd op een zaterdag, een zondag of 

een feestdag alsmede het werk dat wordt verricht buiten de stamtijd in 

de voormiddag, indien de opgelegde prestatie vóór 9 uur valt, en 

buiten de stamtijd in de namiddag, indien de opgelegde prestatie na 16 

uur valt ; 

- de regels voor het berekenen van de bezoldiging van de overuren 

blijven ongewijzigd. 

  Voorbeeld. 

  Een bediende werkt van maandag tot vrijdag. 

Dinsdag en woensdag moet hij tot 18 uur werken ; op die twee dagen 

heeft hij prestaties van elk 9 uur 50 min. verricht. 

Als de compensatie in tijd wordt gevraagd, moet men de duur van het na 

16 uur verrichte werk in aanmerking nemen, dit is 2 x (18u. - 16u. ) = 4 

uur. De bediende kan dan, in overleg met zijn onmiddellijke chef, een 

halve dag compensatie nemen ; er blijft 12 min. op zijn rekening 

arbeidsuren. 

Wat de bezoldiging van het overwerk betreft : 

- indien de compensatie in tijd binnen de week wordt toegekend, moet 

alleen het dagelijks overloon voor de werktijd van meer dan 9 uur 

per dag worden verleend, d. i. in dit geval 2 x 50 min. ; er moet 

tweemaal 50 % overloon worden betaald 

- indien de compensatie in tijd niet binnen de week wordt toegekend, 

wordt de wekelijkse arbeidsduur in aanmerking genomen, dit is in 

het voorbeeld 3 x 7 uur 36 min. (vaste duur die in aanmerking 

wordt genomen voor de maandag, donderdag en vrijdag), waar nog 

eens 2 x 9 u 50 min. hij komt (werkelijke duur van de prestaties op 

dinsdag en woensdag), d. i. in totaal 42 uur 28 min. 



Het wekelijks overschot bedraagt 4 uur 28 min. en geeft recht op 50 % 

overloon voor de eerste 2 uren en op 50 % overloon voor de volgende 2 

uren. 

De niet in tijd gecompenseerde uren die tegen het uurbedrag worden 

bezoldigd, worden afgetrokken van de rekening der werkuren van de 

belanghebbende. 

7. Allerlei. 

7.1. Verlof en dienstvrijstelling. 

  De toekenning van een hele of een halve dag verlof of dienstvrijstelling stemt 

respectievelijk overeen met de vrijstelling van 8 uur of 4 uur diensttijd. 

Kortere dienstvrijstellingen die in een stamtijd beginnen of eindigen, worden 

voor hun werkelijke duur in aanmerking genomen, volgens onderstaande 

voorbeelden : 

- vrijstelling van 9 u. tot 10 u. 30 = 1 uur 30 min. 

- vrijstelling van 15 u. tot 16 u. = 1 uur. 

Dienstvrijstelling heeft enkel betrekking op de stamtijden. 

7.2. Opdrachten. 

  De opdrachten moeten gedekt zijn door kaarten die door de onmiddellijke 

chef moeten ingevuld zijn (P424). 

7.3. Defect van de registratietoestellen. 

  In geval van algemeen defect van de registratietoestellen en behoudens andere 

onderrichtingen die aan het personeel zouden worden gegeven, moeten de 

aantekeningen met de hand worden aangebracht in de chronologische 

volgorde van de aankomsten: op lijsten die de onmiddellijke chefs voor hun 

personeel bijhouden en waarmee de verrekening achteraf kan bijgewerkt 

worden. 

7.4. Laattijdige aankomst. 

  Iemand is te laat wanneer hij na het begin van de stamtijd aankomt. 

Vertraging waarvoor de bedienden niet verantwoordelijk zijn, wordt speciaal 

onderzocht en indien de reden gegrond is, wordt bepaald dat de arbeidsdag 

aanvangt bij het begin van de stamtijd. 

7.5. Vertraging van treinen. 

  Enkel de treinvertragingen die de 10 minuten bereiken kunnen aanleiding 



geven tot toekennen van een tijdsbonificatie. Op verzoek van betrokkenen 

worden ze volledig als arbeidstijd aangerekend. Speciale formulieren (P423) 

werden hiervoor voorzien. 

Voorbeelden : Indien de trein die betrokkene genomen heeft 5 minuten 

vertraging had, wordt geen enkele tijdsbonificatie toegestaan. Indien de trein 

een vertraging van 10 minuten had, wordt een tijdsbonificatie van 10 minuten 

in rekening gebracht. 

De vertragingen die het gevolg zijn van afschaffing van treinen of het missen 

van een aansluiting tussen treinen kunnen eveneens in aanmerking worden 

genomen voor zover het verschil tussen het normale uur van aankomst van de 

trein die de bediende wilde nemen en het uur van aankomst van de trein die 

hij verplicht was te nemen, gelijk is aan of groter is dan 10 minuten., 

De totaliteit van de tijdsbonificaties, toegekend voor treinvertragingen van 

welke aard ook, wordt strikt beperkt tot 4 uur per bediende en per maand. 

Bijzondere beslissingen kunnen worden getroffen in geval van buitengewone 

vertragingen opdat deze laatste niet zouden worden meegerekend voor het 

bepalen van de grens van 4 uur. Het bureau PP.013 verstrekt informatie 

omtrent de beslissingen. 

7.6. Sancties. 

  Ongerechtvaardigde laattijdige aankomst en onregelmatige afwezigheid wordt 

bestraft volgens de normen die vóór de invoering van de variabele werktijd 

van toepassing waren. 

Wie de kaart van iemand anders laat aantekenen, begaat een onkiese daad en 

wordt als zodanig behandeld. 

B. TOEPASSINGSMODALITEITEN. 

1.  Duur van de prestatie. 

1.1. De gemiddelde prestatie is vastgesteld op 7u36, hetzij 760 honderdsten-uur 

voor een volledige werkdag en op 3u48, hetzij 380 honderdsten-uur voor een 

halve werkdag. 

Vermits alle verrekeningen in honderdsten-uur gebeuren, wordt in bijlage 2 

een "omzettingstabel van minuten in honderdsten-uur" bijgevoegd. 

1.2. De dagelijkse arbeidsduur mag niet meer dan 9u bedragen, behalve wanneer 

overwerk werd opgelegd. 

1.3. Onverminderd de verplichtingen van het personeel dat een leidende of een 

vertrouwenspost bekleedt, mogen de prestaties binnen de variabele tijden 

maar opgelegd worden in geval van overmacht of onvoorziene 

omstandigheden of, indien de omstandigheden het vereisen, in geval van 



tijdelijke schorsing van de toepassing van de variabele werktijd (zie A 2.3 

tot 2.5 en A6). 

2.  Registratie van de aanwezigheden. 

2.1. Het registreren van de aankomst- en de vertrekuren gebeurt met 

electromechanische toestellen op kaarten waarvan een ingevuld model is 

bijgevoegd in bijlage 3. 

De bedienden moeten een van de apparaten gebruiken opgesteld in de 

nabijheid van de plaats waar hun registreerkaart is gerangschikt. 

2.2. Elke bediende gebruikt 2 kaarten (P2a en P2b) per maand voor het 

registreren van zijn prestaties :  

- een kaart van de 1e tot de 15e (P2a) waarvan de voorzijde dient voor 

registraties van de 1e tot de 7e en de keerzijde voor registraties van de 8e tot 

de 15e ; 

- een kaart van de 16e tot de 28e, 29e, 30e of 31e volgens de maand (P2b), 

waarvan de voorzijde dient voor registraties van de 16e tot de 23e en de 

keerzijde voor registraties van de 24e tot de laatste dag van de maand. 

Deze kaarten worden klaargemaakt door het daartoe aangeduid bureau, dat 

er de identiteit en het nummer van de bediende op aanbrengt. Dit nummer is 

samengesteld uit het nummer van de dienst waartoe bij behoort (2 cijfers) en 

een volgnummer (3 cijfers). Dit nummer wordt met een viltstift aangebracht 

in de rechterbovenhoek van de voor- en keerzijde van de kaart. 

2.3. De kaarten steken in vakkasten nabij de registreerapparaten.  

Elke vakkast omvat 25 genummerde vakken, waarin de kaarten steken met 

het overeenstemmend nummer. 

Elke bediende moet zijn nummer onthouden, ten einde gemakkelijk zijn 

kaart terug te vinden in de vakkast. 

2.4. Elke dag bij het aanvangen van zijn dienst en bij het binnenkomen na het 

verlaten van het gebouw gedurende de dag neemt de bediende zijn kaart uit 

de vakast en bedient er het registreerapparaat mee.  

Hierdoor wordt het juiste uur in honderdsten van uren gedrukt op de kaart in 

zwart of rood, volgens het ogenblik van de dag. 

Het afdrukken gebeurt in zwart gedurende de variabele tijden, d. w. z. 7 tot 

9u en 16 tot 18u. en tijdens de periode van 12 tot 14u, binnen dewelke de 

middagpauze moet liggen. 

Buiten deze uren gebeurt het afdrukken in rood, hetgeen een "anomalie" 

aanduidt, te onderzoeken door de onmiddellijke chef. Deze moet in elk geval 

zijn paraaf aanbrengen onder het uur geregistreerd in rood. 



2. 5. Na registratie bij de aanvang van het werk of bij het hernemen van de dienst 

(in geval het gebouw verlaten werd gedurende de dag) neemt de bediende 

zijn kaart mee naar zijn bureau. 

Daar geeft hij ze aan zijn onmiddellijke chef. 

Bij het beëindigen van zijn prestatie of bij het verlaten van het gebouw 

gedurende de dag, neemt de bediende zijn kaart in het bureau en steekt ze, na 

registratie, in de vakkast die zich nabij de toestellen bevindt. 

  N. B. 

- De aankomsten en de vertrekken mogen naar goedvinden van de 

bediende, gebeuren binnen de variabele tijden. 

- Indien de bediende inde voormiddag verlof neemt (normaal of 

syndicaal verlof, gelegenheids- of compensatieverlof) moet hij zijn 

dienst aanvangen tussen 12u30 en 14u en nadat hij het middagmaal 

reeds genomen heeft. 

- Indien de bediende in de namiddag verlof neemt mag hij zijn dienst 

verlaten tussen 12u en 13u30 en voor zover hij het middagmaal nog 

niet genomen heeft. 

- De onderbreking voor de maaltijd genomen in het gebouw moet niet 

geregistreerd worden voor zover de bediende genoeg heeft met een 

onderbreking van een half uur, die steeds als vaste tijdsduur van de 

arbeidsduur wordt afgetrokken. 

- Worden eveneens aangezien als maaltijden genomen in het gebouw 

die welke, bij gebrek aan een eigen restaurant, met toelating van de 

diensten PS worden genomen in een nabijgelegen gebouw, en voor 

zover de bediende genoegen neemt met een aanwezigheid van een 

half uur in de refter en hij de weg van en naar zijn werkzetel in de 

kortst mogelijke tijd aflegt. (3) 

- Indien de bediende het gebouw wenst te verlaten tussen 12 en 14u, 

registreert hij bij het buitengaan en bij het binnenkomen. 

3. Verrekening van de aanwezigheidsuren. 

3.1. Dagelijks bij de aanvang van zijn prestatie berekent de bediende zelf of een 

bediende aangeduid door de onmiddellijke chef, indien deze dit wenselijk 

acht, de werkelijke tijd van zijn prestatie van de vorige dag op de volgende 

manier : 

  a. Onderaan de kaart inschrijven, in de kolom waarin de uren van de vorige 

dag werden geregistreerd : 

- op de regel 1 het verschil tussen het laatste vertrekuur en het eerste 



aankomstuur (totale omvang van de prestatie); 

- op de regel 2 de totale tijd van de onderbrekingen, d.w.z. : 

= 50 honderdsten van een uur (30 minuten) voor de 

middagpauze. Indien de bediende geen maaltijd neemt in het 

gebouw (wat de onmiddellijke chef op eigen 

verantwoordelijkheid dient te bevestigen in het bovenste deel 

van de kaarten P2) en hij het gebouw verlaat, wordt 

bedoelde onderbreking niet ingeschreven. 

= de werkelijke duur van de onderbreking om het gebouw 

tussen 12 en 14 uur te verlaten, met evenwel een minimum 

van 50 honderdsten voor wie geen middagpauze neemt in het 

gebouw. 

= de werkelijke tijd van de afwezigheid gerechtvaardigd door 

een reden voorzien in bijlage 1, wanneer de bediende 

normale prestaties verricht voor en na de 

minimumonderbreking van 50 honderdsten tussen 12 en 14 

uur. 

= de werkelijke tijd (in honderdsten) van de dienstvrijstelling 

waarvan de duur minder dan een halve dag bedraagt, in 

voorkomend geval, rekening houdend met de 

minimumonderbreking van 50 honderdsten tussen 12 en 14 

uur. (3) 

- op de regel 3 het totaal van de geldig gemaakte tijden, d.w.z. : 

= jaarlijks verlof : 800 honderdsten van een uur voor één dag ; 

400 honderdsten voor een halve dag. 

= gelegenheidsverlof : 800 honderdsten voor één dag, 400 

honderdsten voor een halve dag 

= syndicaal verlof : 800 honderdsten voor één dag, 400 

honderdsten voor een halve dag ;  

= rustdag, overeenstemmend met een feestdag die valt op een 

werkdag (zaterdag uitgezonderd) : 800 honderdsten, behalve 

indien hij begrepen is in een periode van afwezigheid die 

voor 760 honderdsten per dag wordt geteld (b.v. ingeval van 

ziekte). In dit geval wordt de rustdag gevaloriseerd voor 760 

honderdsten ; 

= dienstvrijstelling : 800 honderdsten voor één dag; 400 

honderdsten voor een halve dag; de werkelijke tijd (in 

honderdsten) met betrekking tot de perioden van 9 tot 12u en 

van 14 tot 16 u voor minder dan een halve dag".(1) 

= ziekte of verwonding : 760 honderdsten voor één dag; 380 



honderdsten voor een halve dag de tijd (in honderdsten) 

geldig gemaakt de dag waarop de prestatie onderbroken 

werd voor minder dan een halve dag. (1) 

= verlof zonder bezoldiging : 760 honderdsten voor één dag 380 

honderdsten voor een halve dag ; 

= onregelmatige afwezigheid : 760 honderdsten voor één dag; 

380 honderdsten voor een halve dag; de werkelijke tijd (in 

honderdsten) voor minder dan een halve dag.(1) 

= treinvertraging : werkelijke tijd (in honderdsten) indien de 

vertraging ten minste 10 minuten bereikt. 

  b. De berekening maken (1 - 2 + 3) en inschrijven op de regel 4 ; 

  c. Het verschil maken tussen de inschrijving op de regel 4 en 760 

(gemiddelde dagprestatie) en inschrijven op de regel 5, voorafgegaan door 

een +teken indien het resultaat van de aftrekking positief is of voorafgegaan 

door een -teken indien het negatief is (het betreft dus het overschot of het 

tekort aan uren voor de beschouwde dag) ; 

  d. De som maken (5 + 6) cumul van de "overschotten" en de "tekorten" van 

de voorgaande dagen» en inschrijven op de regel 6, boven de datum van de 

dag. Deze som vertegenwoordigt de toestand van de "credit/debet-prestatie", 

afgesloten op het einde van de vorige dag. 

3.2. Opmerkingen betreffende de verrekening 

3.2.1.  Aanvang van de prestatie vóór 7u en einde van de prestatie na 18u : 

  Behalve wanneer de onmiddellijke chef het voorschrijft of toelaat om 

dienstnoodwendigheden mag de prestatie niet beschouwd worden als 

aangevangen vóór 7 u of beëindigd na 18 u. Indien de geregistreerde tijd op 

de kaart vóór 7u of na 18 u valt (in dit geval is het uur in rood geregistreerd) 

moet de berekening van de totale omvang van de prestatie, in te schrijven op 

regel 1, gebeuren door het werkelijk geregistreerd uur te vervangen door 700 

of 1800. 

3.2.2. Maximumduur van de dagprestatie: 

  De duur van de dagelijkse prestatie mag de 9 uur niet overschrijden, behalve 

wanneer overwerk werd opgelegd.  

Er dient evenwel opgemerkt dat de valorisaties, ingeschreven op regel 3, niet 

in aanmerking worden genomen voor het bepalen van deze grens, die 

inderdaad slechts het werkelijk werk beoogt. 

3.2.3. Jaarlijks verlof - gelegenheidsverlof - syndicaal verlof : 

  Wanneer een dag of een halve dag jaarlijks verlof, gelegenheidsverlof of 



syndicaal verlof wordt toegestaan, moet de onmiddellijke chef op de 

registreerkaart van de bediende inschrijven : 

- V of V/2, GV of GV/2 , SV of SV/2 , naargelang het geval, in de 

kolom voorzien voor de registratie ; 

- 800 of 400 honderdsten, volgens het geval, op de regel 3 van de 

beschouwde dag. 

3.2.4. Dienstvrijstelling : 

  Wanneer de onmiddellijke chef een dienstvrijstelling toestaat moet hij op de 

kaart van de bediende inschrijven 

- voor een volledige of een halve dag : 

= VD of VD/2, volgens het geval, in de kolom bestemd voo de 

registratie ; 

= 800 of 400 volgens het geval op de regel 3 van de beschouwde dag ; 

- voor minder dan een halve dag 

= VD/T in de kolom bestemd voor de registratie 

= de werkelijke duur (in honderdsten) van de VD, evenwel alleen voor 

het gedeelte binnen de stamtijd : op de regel 3. 

3.2.5. Ziekte of kwetsuur : 

  Wanneer de bediende ziek of gekwetst is en zijn afwezigheid gedekt door 

een A 95 schrijft de onmiddellijke chef op de kaart : 

- Z of G in de kolom voorzien voor de registratie - 760 op de regel 3 van de 

beschouwde dag, 

3.2.6. Opdrachten : 

  De opdrachten moeten gedekt zijn door speciale kaarten (P424) die door de 

onmiddellijke chef moeten ingevuld en geviseerd zijn slechts de hierna 

opgesomde vermeldingen dienen te gebeuren. 

Indien de bediende niet meer terugkeert naar het gebouw na zijn opdracht en 

bijgevolg het einde van zijn prestatie niet kan registreren, schrijft de 

onmiddellijke chef de volgende dag op de kaart, het uur dat beschouwd zal 

worden als het uur van het einde van de prestatie. 

Wanneer de bediende een opdracht vervult alvorens het gebouw binnen te 

komen, schrijft de onmiddellijke chef op dezelfde manier op de kaart het 

werkelijke uur (in honderdsten) van het begin van de opdracht, dat zal 

beschouwd worden als beginuur van de prestatie voor de berekening van de 



"totale omvang van de prestatie", in te schrijven op de regel 1. 

De opdrachten van één of meer dagen worden op de registreerkaart door de 

onmiddellijke chef ingeschreven. Hun duur wordt bepaald, indien nodig 

rekening houdend met de beschikkingen van paragrafen 24 tot 26 van bundel 

541. Wanneer het personeel betreft, bedoeld bij paragraaf 64 van bundel 

541, wordt de opdracht forfaitair voor 8 uur ingeschreven. 

3.2.7. Gevallen van afwezigheid voor redenen voorzien in bijlage 1 : 

  a) de bediende, die toelating kreeg om zijn dienst te onderbreken, moet 

op de gewone manier zijn vertrek en aankomst registreren. 

Voor de verrekening van zijn prestaties, moet hij de duur van de 

onderbreking inschrijven op de regel 2 van de beschouwde dag en er, 

eventueel, de tijd genomen voor de maaltijd aan toe voegen. 

b) de bediende, die toelating kreeg zijn prestatie aan te vangen of te 

beëindigen tijdens de stamtijd moet op de gewone manier registreren 

en zijn aanwezigheidstijd verrekenen zoals voorgeschreven onder 

punt 3.1 hiervoor. 

3.2.8. Feestdagen : 

  Wanneer een feestdag op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of 

vrijdag valt schrijft de onmiddellijke chef 

- R in de kolom voorbehouden voor de registratie 

- 800 op de regel 3 van de beschouwde dag of 760 indien de feestdag 

begrepen is in een periode van afwezigheid die voor 760 honderdsten per 

dag wordt geteld. 

3.2.9.  Treinvertraging : 

  De bediende, die bij aankomst in het station dat zijn standplaats bedient, ten 

minste 10 minuten treinvertraging heeft, registreert zijn aankomst op de 

gewone manier en vult, zodra hij in het bureau aankomt, een aanvraag om 

geldigmaking van tijd (P423) in (te vragen aan de onmiddellijke chef). 

De aanvragen, geviseerd door de onmiddellijke chef, worden de dag zelf 

overgemaakt aan het bureau, aangeduid voor de verificatie van de 

vertragingen, op basis van de bij dienst E verkregen inlichtingen. De 

aanvragen worden vervolgens naar de onmiddellijke chef teruggestuurd die 

de vertragingen, indien deze bevestigd werden, valoriseert door persoonlijk 

op de regel 3 van de registreerkaart van de bediende het juiste aantal 

minuten (in honderdsten) van de treinvertraging in te schrijven. 

Deze inschrijving gebeurt in de kolom van de dag waarop, na verificatie, de 

aanvraag om geldigmaking (P 423) naar de onmiddellijke chef werd 
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teruggezonden. 

3. 

2.10. 
Compensatieverloven : 

  De bediende heeft recht op, maximum, 13 compensatieverlofdagen per jaar. 

Deze dagen mogen in halve dagen worden genomen. In een maand mogen 

een halve, twee halve, een ganse of helemaal geen compensatieverlofdagen 

voorkomen. 

Eén maand op de twaalf, naar keuze , mag evenwel twee 

compensatieverlofdagen, eventueel gesplitst in halve dagen, bevatten. 

Wanneer de bediende een dag CV neemt: 

- schrijft de onmiddellijke chef CV op de kaart van de bediende in de 

kolom bestemd voor de registratie, 

- schrijft hij op de regel 5 : (-760) ; 

- berekent hij de "credit/debet-toestand" door de som (5+6) te maken, 

die hij inschrijft op de regel van 6 van de volgende werkdag. 

Wanneer de bediende een halve dag CV neemt schrijft de onmiddellijke chef 

CV/2 in het bovenste of onderste gedeelte van de kolom bestemd voor de 

registratie. 

In dit geval gebeurt de verrekening van de prestaties op de gewone wijze, d. 

w. z. op basis van de registratie van de werkelijk gepresteerde uren, zonder 

rekening te houden met de 1/2 CV. 

  N. B. betreffende het aanvullen van de vakken CV op het bovenste gedeelte 

van de voorzijde van de kaart. 

Deze vakken moeten door de onmiddellijke chef worden ingevuld. 

In het vak : 

- "CV van de maand" : 

= een kruis aanbrengen in het bovenste gedeelte wanneer de eerste 1/2 dag 

CV in de maand wordt toegekend ; 

= een kruis aanbrengen in het onderste gedeelte wanneer de tweede 1/2 dag 

CV in de maand wordt toegekend. 

Op te merken valt dat, bij het begin van de 2e helft van de maand, de 

onmiddellijke chef in dit vak "CV van de maand" van de nieuwe kaart (P2b) 

het of de kruis(en) moet overbrengen die hij op de eerst( kaart reeds 

aangebracht had. 

- "CV 13e" : 



= een kruis aanbrengen wanneer de bediende meer dan één dag CV genomen 

heeft in de loop van de maand. 

Vanaf het ogenblik dat het vak "CV - aangevuld werd, moet de 

onmiddellijke chef er over waken dat op alle volgende kaarten tot op het 

einde van het jaar telkens een kruis aangebracht wordt. 

Deze aanduiding betekent dat aan de bediende vanaf de volgende maand niet 

meer dan één dag CV per maand mag worden toegekend.  

3.2.11. Laattijdige aankomst (andere dan die veroorzaakt door een treinvertraging) : 

iemand is te laat wanneer hij na het begin van de stamtijd aankomt (na 9u en 

na 14u) ; in deze gevallen gebeurt de registratie in rood. 

De onmiddellijke chef onderzoekt de vertragingen waarvoor de bedienden 

niet verantwoordelijk zijn. Indien de reden gegrond wordt geacht, schrijft de 

onmiddellijke chef op de regel 3 (valorisaties) van de kaart van de bediende 

het aantal minuten (in honderdsten) dat hij geldig wil maken, d. w. z. het 

verschil tussen het werkelijke uur van registratie en 900 of 1400. 

3.2.12. Onregelmatige afwezigheden : 

  Ingeval van onregelmatige afwezigheden moet de onmiddellijke chef buiten 

de tuchtmaatregelen die hij wenselijk acht toe te passen, 

- op de kaart van de bediende schrijven : 

= A (onregelmatige afwezigheid) in de kolom bestemd voor de 

registratie ; 

= op de regel 3 : 760 honderdsten voor een volledige dag afwezigheid, 

380 honderdsten voor een halve dag afwezigheid ; 

- met het navette-register een nota overmaken aan het baremeerbureau om de 

niet gepresteerde dag(en) en/of halve dag(en) te laten terugvorderen. 

  Wat de afwezigheden betreft waarvan de duur lager is dan een halve dag (of 

eventueel de uren boven een halve dag) indien ze beschouwd worden als 

onregelmatige afwezigheden, zij moeten eveneens aanleiding geven tot de 

terugvordering van de ermee overeenstemmende bezoldiging.(1) 

Bijgevolg is in deze gevallen de onmiddellijke chef verplicht, zoals voor de 

volledige - en halve dagen, aan het baremeerbureau met het navette -

register een nota over te maken om de niet gepresteerde uren of gedeelten 

van uren te laten terugvorderen.(1) 

Let wel dat in al deze gevallen (volledige dag, halve dag, uren of gedeelten 

van uren), de berekening van de uren prestatie op de puntingskaarten moet 

aangepast worden door de inschrijving, op regel 3, van het aantal 

honderdsten van de uren afwezigheid die aan het baremeerbureau werden 



gesignaleerd. (1) 

3.2.13. Maandelijkse beperking van het overschot of het tekort aan uren: 

  Op het einde van de eerste helft van de maand, bij het veranderen der 

kaarten, gebeurt de berekening van de "credit/debet-prestatie" op de gewone 

manier en wordt het resultaat geschreven op de regel 6 boven de 16e of  

Daarentegen wordt op het einde van de maand de toestand "credit/ debet-

prestatie" als volgt ingeschreven op de regel 6 van de eerste werkdag van de 

volgende maand, 

- wanneer + 800 (honderdsten) wordt overschreden, wordt hij teruggebracht 

tot + 800, behalve als de overschrijding het gevolg is van opgelegde 

prestaties; 

- wanneer - 800 (honderdsten) wordt overschreden, geeft hij aanleiding tot 

afhouding op premies, tot aftrek van verlofdagen (400 honderdsten = 1/2 dag 

; 800 honderdsten = 1 dag aftrek) en eventueel tot afhouding op de 

bezoldiging in overeenstemming met het tekort van meer dan 800 

honderdsten (8 u), onverminderd de tuchtmaatregelen die zouden kunnen 

genomen worden. 

Indien een afhouding op de bezoldiging moet toegepast worden, moet dit 

langs het navette-register met een nota aan het baremeerbureau medegedeeld 

worden. 

3.2.14. Aanwerving : 

  De aangeworven bediende registreert vanaf de dag volgend op zijn 

aanwerving. 

Op de dag van aanwerving met de onmiddellijke chef : 

- de aanwerving melden aan het daartoe aangeduid bureau, dat een 

nummer toekent aan de bediende, een registreerkaart opmaakt en ze 

in de vakkast (van de dienst waartoe hij behoort) steekt nabij het 

registreerapparaat ; 

- aan de bediende zijn toegekend nummer melden; 

- hem een exemplaar van onderhavige mededeling overhandigen. 

De dag van aanwerving wordt verrekend voor 8 u. 

De onmiddellijke chef moet dus, de dag van aanwerving, 850 (honderdsten) 

inschrijven op de regel 1, 50 (honderdsten) op de regel 2, 800 (honderdsten) 

op de regel 4 en + 40 (honderdsten) op de regel 5. 

3. 

2.15. 
Overplaatsing - Neerlegging van de betrekking 



  a. Overplaatsing tussen twee bureaus die de variabele werktijd toepassen : de 

bediende verandert van bureau met behoud van zijn "credit/ debet-

prestatie". Een nieuw nummer wordt hem door het daar toe aangeduid 

bureau toegekend zo hij verandert van dienst. 

  b. Overplaatsing van een dienst waar de variabele werktijd niet wordt 

toegepast naar een dienst waar hij wel van toepassing is de bediende 

registreert vanaf de dag volgend op zijn overplaatsing. 

De 1e dag moet de onmiddellijke chef : 

- de aankomst van de bediende melden aan het daartoe 

aangeduid bureau dat een nummer toekent aan de bediende, 

een registreerkaart opmaakt en ze in de vakkast (van de 

dienst waartoe hij behoort) steekt nabij het 

registreerapparaat; 

- aan de bediende zijn toegekend nummer melden ; 

- hem een exemplaar van onderhavige mededeling overhandigen 

; 

- op de regel 6 van de eerste dag dat de bediende registreert zijn 

"credit/debet-prestatie" aanduiden ; deze wordt berekend 

door rekening te houden met zijn werkelijke prestaties sinds 

de ie dag van de periode van 4 weken gedurende dewelke de 

overplaatsing werd verwezenlijkt. 

De dag van overplaatsing wordt verrekend voor 8u. 

De onmiddellijke chef moet dus de dag van de overplaatsing, 850 

(honderdsten) inschrijven op de regel 1, 50 (honderdsten) op de regel 2, 

800 (honderdsten) op de regel 4 en + 40 (honderdsten) op de regel 5. 

  c. Overplaatsing van een dienst met variabele werktijd naar een dienst t waar 

hij niet van toepassing is. 

De onmiddellijke chef, in afspraak met de bediende, zuivert de toestand 

van de bediende aan, zodat deze zich kan aanbieden op zijn nieuwe 

werkzetel zonder credit of debet van prestatie. 

Uitzonderlijk kan de aanzuivering hier gebeuren gedurende de 

stamtijden van de laatste dag van aanwezigheid in de werkzetel die hij 

verlaat. 

Indien de bediende in dit geval toch een tekort aan uren heeft, worden 

deze teruggevorderd op de verlofdagen of door afhouding op de 

bezoldiging. Indien een afhouding op de bezoldiging moet toegepast 

worden moet dit langs het navette-register met een nota aan het 

baremeerbureau medegedeeld worden. 



De onmiddellijke chef meldt het vertrek van de bediende aan het bureau 

belast met het opmaken van de kaarten. 

  d. Neerlegging van de betrekking : de onmiddellijke chef handelt zoals 

voorgeschreven onder c. hiervoor. 

C. HOUDEN VAN DE DIENSTTABELLEN 

Het houden van de diensttabellen, voor het personeel dat de variabele werktijd geniet, 

wordt door de invoering van dit regime niet afgeschaft. 

De huidige regels blijven van toepassing onder voorbehoud van de hiernavolgende 

wijzigingen : 

1. De dagelijkse prestaties worden niet meer in uren vermeld maar ingeschreven 

met de letter P; 

2. De dienstvrijstellingen van minder dan een halve dag (VD/T) worden voor de 

werkelijke duur binnen de stamtijd gerekend; 

3. Het berekenen van het "normaal werk" (NW) geschiedt op basis van de 

puntingskaarten en door toepassing van de formule 

  NW = a – b – c + d - e      waarin :  

  a = 760 honderdsten x het aantal kalenderdagen van de maand, min :  

- de zaterdagen, zondagen en de feestdagen in de week;  

- de dagen of halve dagen waarop niet gewerkt wordt ingevolge 

= jaarlijks of gelegenheidsverlof, 

= syndicaal verlof, 

= verlof zonder bezoldiging, 

= ziekte of kwetsuur, 

= onregelmatige afwezigheid, 

= dienstvrijstelling (echter alleen als deze VD voor een hele of een 

halve dag wordt toegestaan). 

  b = totaal (in honderdsten) van de dienstvrijstellingen van minder dan een 

halve dag, van de onregelmatige afwezigheden van minder dan een halve 

dag en van de afwezigheden wegens ziekte of verwonding waarvan de dag 

waarop de prestatie onderbroken werd, gevalideerd werd wegens één van 

deze redenen. (1) 



  c = toestand "credit/debet-prestatie" bij de aanvang van de maand (d. w. z. 

deze ingeschreven op de regel 6 van de eerste werkdag van de maand). 

  d = toestand "credit/debet-prestatie" op het einde van de maand (d. w. z. deze 

ingeschreven op de regel 6 van de eerste werkdag van de volgende maand, 

na eventuele begrenzing, zoals voorgeschreven bij punt A, 4.3 hiervoor); 

  e = zoveel maal 40 honderdsten of 20 honderdsten als de bediende hele of 

halve dagen jaarlijks verlof, gelegenheidsverlof, syndicaal verlof of 

dienstvrijstelling bekwam en zoveel maal 40 honderdsten als er, in de 

beschouwde maand, feestdagen voorkomen die samenvallen met een 

werkdag (zaterdag uitgezonderd), echter alleen indien op bewuste dag de 

bediende niet om een andere reden afwezig was (zie ook cijfer 5) 

  N. B. Het aldus berekende NW geldt alleen voor de schifting van de prestaties 

en mag dus niet noodzakelijk als dusdanig in aanmerking worden genomen 

voor de berekening van de bezoldigingen. 

4. Het berekenen van de "uren-premies" gebeurt door toepassing van de formule 

  Pr. = NW - f + g, waarin: 

  NW = de uren "normaal werk", berekend volgens de formule hiervoor onder 3. 

voorgeschreven. 

  f = totaal van de valorisaties, toegestaan voor treinvertragingen en laattijdige 

aankomsten (zie ook cijfer 5 hierna); 

  g = duur, in honderdsten/uur, van de dienstvrijstellingen die het recht openen 

op premies (deze tijd is, naargelang de aard van de VD, ten belope van 100 % 

of 50 % in aanmerking te nemen). 

  Voorbeeld van toepassing  

  december 1980 : 31 kalenderdagen 

De bediende : 

- nam tweemaal 1/2 dag CV, 

- nam 1/2 dag verlof 

- genoot een hele dag dienstvrijstelling, die geen recht geeft op premies 

- genoot een dienstvrijstelling van 100 honderdsten/uur, die recht geeft 

op 50 % van de premies 

- heeft 2 rustdagen in de week bekomen (25 & 26) 



- heeft een "credit-debet"-toestand van "-520" bij aanvang van de 

maand december 

- heeft een. "crédit-debet"-toestand van "+760" op het einde van de 

maand december 

- bekwam een totaal van 90 honderdsten/uur valorisaties voor 

treinvertragingen. 

  Berekening van de elementen 

a = 760 x [31 - 4 (zaterdagen) - 4 (zondagen) - 2 (feestdagen in de week) - 

1/2 (verlof) - 1 (1 dag VD)] 

760 x 19 1/2 = 14820. 

b = 100 (zie 4e streepje hierboven) 

c = -520 (zie 6e streepje hierboven) 

d = +760 (zie 7e streepje hierboven) 

e = 20 (1/2 dag verlof, zie Ze streepje hierboven) + 40 (1 dag VD, zie 3e 

streepje hierboven) + 80 (2 dagen R in de week) = 140 

f = 90 (zie 8e streepje hierboven) 

g = 50 (100 honderdsten/uur VD in aanmerking te nemen ten belope van 

50 % voor de premies -zie 4e streepje hierboven). 

  Berekening van het normaal werk  

NW = a – b – c + d - e 

NW = 14820 - 100 - (-5Z0) + 760 - 140 a 15860 = 158u 60 honderdsten. 

  Berekening van de uren premies  

Pr = NW - f + g 

Pr = 15860 - 90 + 50 = 15820 = 158u 20 honderdsten = 158 u. 

  Inschrijvingen op D 284 (diensttabel) "Totaal van de maand" 

R V VD    NW  VNW Tot 

37,98 4 9 158,60 - 13,58 196 

  Inschrijvingen op D 284 (diensttabel) : "Uren premies (voorlaatste kolom) : 

158 



5. Indien de waarde "d" (credit /debet-prestatie op het einde van de maand) werd 

teruggebracht hetzij tot 800 honderdsten hetzij tot een hogere tijd rekening 

houdend met opgelegde prestaties, moeten achtereenvolgens de waarden "e" en 

"f" verminderd worden met de tijd die deze grens over schreed en die werd 

verwaarloosd om de waarde "d" te bepalen. 

De waarden "e" en "f" mogen evenwel nooit negatief zijn. 

Dit geeft in ons voorbeeld, in de veronderstelling dat de "credit/debet" -

toestand einde maand "+960 " is, teruggebracht op "+800". 

Elementen 

a = 14820  

b = 100  

c = -520  

d = +8 00  

e = 140 - 160 = 0 (mag niet negatief zijn - rest voor "f" : 20)  

f = 90 -20 = 70  

g = 50 

Berekening van het normaal werk 

NW = a - b - c + d 

NW = 14820 - 100 - (- 520) + 800 – 0 = 16040 = 160 u 40 honderdsten 

Berekening van de uren premies 

Pr = NW - f + g. 

Pr = 16040 - 70 + 50 = 16020 = 160u 20 honderdsten = 160 u. 

Inschrijvingen op D 284 (diensttabel) "Totaal van de maand" 

R C DS    TN  DSN Tot 

37,98 4 9 160,40 - 15,38 196 

Inschrijving op D 284 (diensttabel). "Uren premies" (voorlaatste kolom): 160. 

D. PRAKTISCHE AANBEVELINGEN (2) 

1. Punting 

  De bediende heeft dienst tot op het ogenblik waarop hij punt bij het verlaten 

van het gebouw. 

Dit is zo vanzelfsprekend dat het verwondering kan baren zulks te moeten 



aanhalen; het is evenwel zo dat sommigen er een gewoonte van maken zich, bij 

het einde van hun prestatie, in de nabijheid van de registreertoestellen op te 

houden met de duidelijke bedoeling enkele "honderdsten" af te pitsen. 

De betrokkenen worden verzocht een waardiger houding aan te nemen door 

van deze handelwijze af te zien. 

Anderzijds wordt, bij wijze van algemene aanbeveling, herinnerd aan het feit 

dat elke bediende het toestel of een van de toestellen moet gebruiken , 

opgesteld in de nabijheid van het bord waarop zijn puntingskaart is geklasseerd 

en dat deze laatste nooit buiten het gebouw mag meegenomen worden, 

uitgezonderd in speciale gevallen waar het bureau 53. 23 uitdrukkelijk een 

afwijking op deze regel voorziet. 

2.  Aanvragen tot geldigmaking van tijd - P 423 

  In afwachting van de aanpassing van het formulier ter gelegenheid van een 

herdruk wordt elke bediende, bij het invullen van een P 423, verzocht in de 

rubriek "eventuele commentaar" het bij aankomst op de kaart P 2a of P2b 

geregistreerde uur te vermelden. 

3. Middagpauze, halve dag verlof, compensatieverlof enz. 

  De voorschriften van paragraaf 31 van bundel 541 betreffende de diensten 

rusttijden bepalen dat tijdens de arbeidsdag slechts één enkele, van de 

arbeidsduur af te trekken dienstonderbreking van ten minste 30 minuten mag 

voorkomen. 

Het personeel dat van de variabele werktijd geniet is onderworpen aan deze 

algemene regel en de onderbreking moet gesitueerd zijn tussen 12 en 14 u, met 

dien verstande evenwel dat noch de dienstvrijstellingen noch de afwezigheden 

toegestaan voor één van de redenen opgenomen in bijlage 1 van de mededeling 

in verband met de variabele werktijd, beschouwd worden als onderbrekingen. 

Er wordt eveneens met aandrang herinnerd dat het punten volstrekt 

noodzakelijk is als een bediende het gebouw wenst te verlaten gedurende de 

dienstonderbreking. 

Dit punten dient te gebeuren bij het beëindigen en bij het hervatten van het 

werk en moet beantwoorden aan de totale duur van de onderbreking. Deze 

laatste moet bijgevolg altijd de tijd omvatten die aan het nemen van de maaltijd 

werd besteed, zelfs als deze in het gebouw genomen wordt en mag nooit 

verrekend worden voor een duur van minder dan 50 honderdsten (inschrijving 

op de regel 2 van de kaarten P 2). 

Uit het voorgaande volgt dat de halve dag prestatie aangevuld met een halve 

vrije dag deze onderbreking niet mag bevatten. Indien de bediende voor de 

middag vrij is, moet hij zijn dienst aanvatten tussen 12u30 en 14u. nadat hij 

zijn maaltijd heeft genomen; indien hij Is namiddags vrij is, moet hij zijn 

dienst verlaten tussen 12u en 13u30, alvorens zijn maaltijd te nemen. 



4. Opdrachten 

  In geval van opdracht moet slechts gepunt worden in de twee hierna vermelde 

gevallen 

- de bediende, die met opdracht vertrekt en dezelfde dag niet meer naar 

het bureau terugkeert, punt bij het vertrek; 

- de bediende begint zijn werkdag met een opdracht en begeeft zich 

vervolgens naar het bureau : hij punt bij aankomst. 

De puntingskaarten worden vervolgens door de onmiddellijke chef aangevuld 

met het uur van einde of begin van de opdracht. 

5. Treinvertragingen 

  Het punt A.7.5 van de mededeling in verband met de variabele werktijd van 

mei 1980 schrijft voor : 

" De totaliteit van de tijdsbonificaties, toegekend voor treinvertragingen van 

welke aard ook, wordt strikt beperkt tot 4 uur per bediende en per maand. 

Bijzondere beslissingen kunnen worden getroffen in geval van buitengewone 

vertragingen opdat deze laatste niet zouden worden meegerekend voor het 

bepalen van de grens van 4 uur. Het bureau PP.013 verstrekt informatie 

omtrent deze beslissingen". 

Ten einde elke verwarring inzake de berekening van de grens van 4 uur te 

vermijden, wordt gepreciseerd dat de in aanmerking te nemen bonificaties de 

vertragingen betreffen die in de beschouwde maand zijn voorgekomen. 

Onafhankelijk van het houden van de puntingskaarten, is het bijgevolg 

aangewezen een maandelijkse lijst naar onderstaand model in te vullen.  

  Maand .......................................................... 

  Data Namen 

 JANSSEN PEETERS     

1 25   17         

2 20 45 -         

3 -   -         

4 -   23 40       

5 17 62 20 50       

... .             

...               

 

  Onder elke naam bevat de eerste kolom de valorisatie ter hoogte van de datum 

waarop de vertraging werd opgelopen, de tweede kolom bevat het totaal van 

de bonificaties, gecumuleerd sinds het begin van de maand.  

De rekening moet worden bijgehouden tot op het einde van de maand, zelfs als 

tiet totaal 400 overschrijdt, dit in het vooruitzicht van bijzondere beslissingen 



omtrent dewelke bureau PP.013 informatie zou verstrekken. 

Het is evident dat, van zodra het totaal in de tweede kolom de 400 bereikt, de 

gevaloriseerde vertragingen die dit totaal overschrijden niet meer op de P 2 

mogen verrekend worden (inschrijving op de regel 3). 

Ingeval van bijzondere beslissing, medegedeeld door PP.013, die toelaat 

zekere uitzonderlijke vertragingen niet te laten meetellen voor de grens van 4 

uur, moet deze grens gewijzigd worden door er de duur van de vertragingen in 

kwestie bij te voegen. Bijvoorbeeld, indien de beslissing toelaat geen rekening 

te houden met een vertraging van 120 honderdsten, dan wordt de grens 

gebracht op 40 0 + 120 = 520 honderdsten. Er valt op te merken dat op basis 

van deze nieuwe grens, de inschrijving. van de honderdsten waarvan de 

verrekening niet meer aanvaard werd wegens het bereiken van het plafond van 

4 uur, moet gebeuren op de P 2 (regel 3) op het ogenblik dat de beslissing van 

Ps 53.23 gekend is, dus eventueel op de P 2 van de volgende maand. 

Opmerking : Bedoelde lijsten zijn op te maken door de onmiddellijke chefs ; zij 

moeten de namen van de bedienden, voor dewelke de treinvertragingen eerder 

toevallig of weinig belangrijk zijn, niet hernemen ; alleen de namen van de 

bedienden, waarvoor te voorzien is dat de cumul van de vertragingen de 4 uur 

zal overschrijden, moeten worden ingeschreven. 

6. Bedienden voor wie de variabele werktijd niet kan toegepast worden. 

  In de administratieve eenheden waar de variabele werktijd toegepast wordt, 

dient aan de bedienden die niet van dit regime genieten, een kaart afgeleverd 

te worden die elke betrokkene identificeert, de vermelding draagt "NIET 

onderworpen aan de variabele werktijd" en voorzien is van de stempel van het 

bureau verantwoordelijk voor de toepassing van de variabele werktijd alsmede 

van de handtekening van zijn dienstleider. 

Deze kaart moet bij controles getoond worden. 

Bij gebrek aan gespecialiseerde drukwerken moeten de opdracht kaarten P 

424 te dien gebruike aangepast worden. 

7. Afwezigheid wegens ziekte of kwetsuur, die aanvangt in de loop van de 

prestatie. 

  Onder letter B "Toepassingsmodaliteiten", punt 3.2.5 van de mededeling van 

mei 1980 In verband met de variabele werktijd, wordt voorgeschreven dat elke 

dag afwezigheid wegens ziekte of kwetsuur aanleiding geeft tot inschrijving 

van 760 honderdsten op de regel 3 van de puntingskaart. Dit geldt voor hele 

dagen. 

Indien evenwel een bediende zijn prestatie moet onderbreken om 

gezondheidsredenen en deze onderbreking vóór 16 uur plaatsgrijpt, punt 

betrokkene op het ogenblik van zijn vertrek en de volgende verrichtingen 

worden uitgevoerd : 



1° op de regel 1 het verschil tussen het uur van vertrek en het 

aanvangsuur van de prestatie inschrijven ; 

2° indien onderbreking zich na de middagpauze situeert, op de regel 2 

de werkelijke duur van de pauze inschrijven, dit met een minimum 

van 50 honderdsten ; 

3° indien de gedeeltelijke afwezigheid gedekt wordt door het medisch 

centrum (A95), op de regel 3 de tijd inschrijven tussen het uur van 

vertrek en 16 uur : 

- te verminderen met 50 honderdsten indien de onderbreking 

plaats heeft vóór de middagpauze of, in het tegengestelde 

geval. met de tijd waarover sprake in punt 2° ; 

- eventueel aan te vullen met een bonificatie die toelaat een totaal 

van 800 honderdsten te bereiken op regel 4. (4) 

8. Maandelijkse beperking van het overschot of het tekort aan uren. 

  In punt B. 3.2.13 van de mededeling is er voorzien dat indien op het einde van 

de maand, het tekort hoger is dan 8 uur, afhoudingen op de bezoldiging, gelijk 

aan het tekort van meer dan 800 honderdsten, kunnen worden toegepast. 

Het spreekt vanzelf dat als deze afhoudingen toegepast worden; het debet 

teruggebracht moet worden tot - 800 honderdsten en deze waarde moet 

ingeschreven worden op regel 6 van de 1e werkdag van de volgende maand. 

____________  

(1) tweede bijvoegsel, 13/5/81 

(2) de verdere tekst werd gewijzigd met het derde bijvoegsel, 13/2/84 

(3) vierde bijvoegsel, 23/7/87 

(4) derde bijvoegsel, 13/2/84 

  

 



SIJlage 1

Lijst van de redenen voor de afwezigheid die in de stamtijd mag vallen en die in tijd

moet gecompenseerd worden.

Aard van de opgegeven

reden
Opgegeven reden

III. In verband met de Tandverzorging wanneer ze niet buiten de diensturen kan

gezondheid verstrekt worden ;

I. Administratieve

II. Sociale

IV. Persoonlijke

Aanmelding aan de loketten van het gemeentebestuurder

voor:

• vernieuwing van de identiteitskaart ;

• kennisgeving van adreswijziging;

• formaliteiten op het bureau van de burgerlijke stand;

• aanvraag van getuigschriften enz.

Verrichtingen bij de Regie der Posterijen waarvoor de

handtekening van de bediende volstrekt noodzakelijk is.

Aanwezigheid bij de begrafenis van een bloedverwant of

verwant in de 3e of 4e graad. (1)

Raadpleging van een specialist.

Verplichting om zijn voertuig na oproeping bij de

automobielinspectie aan te bieden.

Vertrek met jaarlijkse vakantie, met het openbaar vervoer,

de avond van de laatste arbeidsdag.

Dringende boodschappen die onmogelijk buiten de

diensturen kunnen gedaan worden.

Oproeping om naar school te komen waar een kind van de

bediende of van zijn echtgenoot (echtgenote) de lessen

volgt.

(1) Zie bundel542 - Stelsel van toepassing op het statutair personeel- BIJlage"
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