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VRIJETIJDSBESTEDING VAN HET PERSONEEL
HOOFDSTUK I - ORGANISATIE VAN DE VRIJETIJDSBESTEDING

1. GRONDBEGINSEL
De "vrijetijdsbesteding van het personeel" maakt deel uit van de Sociale Werken en heeft tot
doel bij te dragen tot de ontplooiing van de rechthebbenden door hen aan te moedigen om
aan sport en geestesontspanning te doen.
Deze activiteiten hebben plaats buiten de diensturen.

2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE
2.1. SECTOREN
De "vrijetijdsbesteding van het personeel" omvat twee sectoren:
- de sport
- de geestesontspanning.
Beide sectoren hebben dezelfde structuur en omvatten clubs en verenigingen, technische
comités en een centraal comité.

2.2. ERKENDE CLUBS EN VERENIGINGEN
Het personeel is vrij clubs en verenigingen te stichten die de organisatie van de
vrijetijdsbesteding tot doel hebben. Naargelang van hun activiteit worden ze ingedeeld bij de
sport of bij de geestesontspanning.
Een door het nationaal Subcomité van de sociale werken aangeduide club of vereniging kan
buiten de algemene structuur van de "vrijetijdsbesteding van het personeel" gesteld worden
en rechtstreeks handelen met dit comité. Voornoemd paritair orgaan kan specifieke
maatregelen nemen met het oog op het aanmoedigen van de organisatie van een
manifestatie die op een bijzondere wijze tot uiting moet komen.
Deze clubs en verenigingen moeten open staan voor aile rechthebbenden van de Sociale
Werken. Ze worden slechts erkend door de Sociale Werken indien hun statuten goedgekeurd
zijn door het nationaal Subcomité van de sociale werken.
De erkende clubs of verenigingen zijn autonoom en onafhankelijk van de diensten van de
Belgische Spoorwegen. Hun leiders, die de volledige verantwoordelijkheid ervan op zich
nemen, beschikken over aile bewegingsvrijheid raits ze de volgende voorschriften naleven:
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- sport en geestesontspanning worden buiten de diensturen beoefend;
- de inkomsten van de clubs en verenigingen bestaan principieel uit de bijdragen van de
leden en de opbrengst van feesten, wedstrijden, tornooien, enz. Het is evenwel strikt
verboden met dit doel klanten van de Belgische Spoorwegen te benaderen. Sponsoring kan
aanvaard worden voor zover zulks de belangen en het imago van de vennootschappen van
de Belgische Spoorwegen niet schaadt;
- de manifestaties moeten, uit moreel oogpunt, onberispelijk verlopen en mogen geen afbreuk
doen aan het imago van de vennootschappen en het personeel van de Belgische
Spoorwegen.
De clubs en verenigingen maken de kalender van hun activiteiten alsook hun budgettaire
voorzieningen over aan het bureau van HR Rail belast met de vrijetijdsbesteding.

2.3. DISCIPLINE EN GROEP VAN DISCIPLINES
De term « discipline » omvat een welbepaalde sportieve of culturele activiteit. De lijst van de
door de Sociale Solidariteit erkende disciplines wordt, op voorstel van het betrokken centraal
comité, opgesteld en gewijzigd door het nationaal Subcomité van de sociale werken.
De sportieve en culturele disciplines worden per categorie gegroepeerd in groepen van
disciplines.
Het nationaal Subcomité van de sociale werken legt, op voorstel van het centraal comité, de
groepen van disciplines vast.

2.4. TECHNISCHE COMITES
Een technisch comité kan opgericht worden per groep van disciplines. Op voorstel van het
betrokken centraal comité, beslist het nationaal Subcomité van de sociale werken over de
oprichting of de ontbinding van een technisch comité.
De technische comités tellen vijf effectieve leden. Dit aantal kan eventueel worden verhoogd
om ervoor te zorgen dat iedere discipline uit de groep vertegenwoordigd is. Voor zover er
voldoende kandidaten zijn, zijn er evenveel plaatsvervangende als effectieve leden. De leden
worden aangeduid voor een periode van 5 jaar. Hiertoe organiseert het bureau van HR Rail
dat belast is met de vrijetijdsbesteding minstens 6 maanden voor het Begin van iedere
periode van 5 jaar verkiezingen. Alle clubs en verenigingen nemen deel aan deze
verkiezingen. Elke club of vereniging heeft recht op één stem.
De technische comités coôrdineren op administratief, budgettair en technisch vlak de
activiteiten van de clubs en verenigingen behorend tot hun groep van disciplines. Op vraag
van het betrokken centraal comité organiseren zij de nationale en internationale
kampioenschappen en manifestaties die in Belgié plaatsvinden. Zij voeren eveneens de
selectie door van de ploegen of artistieke of ambachtelijk vervaardigde werken die op
internationaal niveau zullen deelnemen aan een wedstrijd.
De technische comités krijgen de richtlijnen van het centraal comité waarvan ze afhangen en
brengen bij dit comité en bij het bureau van HR Rail dat belast is met de vrijetijdsbesteding
verslag uit over hun activiteiten.
De technische comités stellen een reglement van inwendige orde op dat, aangevuld met het
advies van het betrokken centraal comité, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het
nationaal Subcomité van de sociale werken.
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2.6. CENTRALE COMITES
Er wordt een centraal comité voor de sport en een centraal comité voor de
geestesontspanning opgericht. Zij hebben een reglement van inwendige orde, goedgekeurd
door bet nationaal Subcomité van de sociale werken.
Elk comité is samengesteld uit een voorzitter, een afgevaardigde van elk technisch comité
waarvan sprake in punt 2.4. van onderhavig hoofdstuk en vier afgevaardigden van het
nationaal Subcomité van de sociale werken.
Laatstgenoemde afvaardiging is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van HR Rail en
twee vertegenwoordigers van de erkende personeelsorganisaties.
Op voorstel van het nationaal Subcomité van de sociale werken wordt de voorzitter
aangeduid, bij voorkeur onder de bedienden in actieve dienst, door de Algemeen Directeur
van HR Rail voor een periode van vijf jaar.
Het mandaat van de uittredende voorzitter kan worden hernieuwd.
De centrale comités worden bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter, telkenmale dit
nodig geacht wordt en minstens eenmaal per trimester.
De rol van de centrale comités is bovenal raadgevend. Zij leggen hun advies, voorstellen en
studies voor aan het nationaal Subcomité van de sociale werken, in het bijzonder inzake
volgende onderwerpen:
- de aanvaarding van nieuwe disciplines, hun rangschikking binnen een groep van disciplines
en de oprichting van nieuwe groepen van disciplines of de schrapping ervan;
- de aanvaarding van nieuwe technische comités of, in voorkomend geval, de schrapping
ervan;
- de erkenning en uitsluiting van clubs en verenigingen;
- het onderzoek van de statuten van de clubs en verenigingen alsook van het reglement van
inwendige orde van de technische comités en van de centrale comités;
- het nazicht en de coôrdinatie van de budgetten;
- het onderzoek van de kalender van sportieve en culturele activiteiten;
- de besluitvormingen inzake de naar de activiteiten van de vrijetijdsbesteding uitgevoerde
studies.
De centrale comités duiden de afgevaardigden aan bij de leidende organen van de USIC
(Union Sportive Internationale des Cheminots) en de FISAIC (Fédération Internationale des
Sociétés Artistiques et Intellectuelles de Cheminots).
Het overmaken van adviezen, voorstellen en studies aan het nationaal Subcomité van de
sociale werken wordt verzekerd door het bureau van HR Rail dat belast is met de
vrijetijdsbesteding.

3. ONTSPANNINGSCENTRA
De ontspanningscentra bevinden zich in gebouwen of infrastructuren die toebehoren aan één
van de vennootschappen van de Belgische Spoorwegen en door hen ter beschikking worden
gesteld van vrijetijdsclubs en —verenigingen.
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Momenteel zijn er 3 ontspanningscentra:
•
•
•

het 'Interregionaal Sport- en Ontspanningscentrum Spoor Mechelen' (CW Mechelen)
het 'Centre Interrégional Namurois des Sports et Délassements du Rail' in Namen
(CW Salzinnes)
het 'Centre Interrégional de Sports et de Délassements Rail Saint-Ghislain'

Ze hebben het statu ut van VZW.
De statuten en de reglementen van inwendige orde van de VZW's worden ter goedkeuring
voorgelegd aan het nationaal Subcomité van de sociale werken.

4. ADMINISTRATIE
Het bureau van HR Rail dat belast is met de vrijetijdsbesteding staat in voor de administratie
van de «vrijetijdsbesteding van het personeel» en voor de coôrdinatie tussen de
verscheidene comités.
Bovengenoemd bureau:

- verzekert het secretariaat van de centrale comités;
- is belast met het uitwerken van de voorstellen die aan het nationaal Subcomité van de
sociale werken voorgelegd worden;
- oefent de budgettaire controle uit op de activiteiten van de comités, ontspanningscentra,
clubs en verenigingen;
- voert de betalingen uit ten leste van de Kas van de sociale solidariteit, binnen de perken van
het goedgekeurde budget;
- brengt de diverse organisaties voor sport en geestesontspanning op de hoogte van
toelatingen en instructies;
- houdt de documentatie bij inzake statuten, reglementen van inwendige orde, notulen van de
vergaderingen, lijsten en samenstelling van de verscheidene organisaties van de
vrijetijdsbesteding.
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VRIJETIJDSBESTEDING VAN HET PERSONEEL
HOOFDSTUK II - ROL VAN DE PARITAIRE ORGANEN

1. NATIONAAL SUBCOMITE VAN DE SOCIALE WERKEN
De rol van bet nationaal Subcomité van de sociale werken is bepaald bij bundel 580.

2. GEWESTELIJKE COMITES VAN DE SOCIALE WERKEN
De roi van de gewestelijke comités van de sociale werken is bepaald bij bundel 580.
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VRIJETIJDSBESTEDING VAN HET PERSONEEL

HOOFDSTUK III - HULP VAN DE VENNOOTSCHAPPEN VAN DE
BELGISCHE SPOORWEGEN EN VAN DE KAS VAN DE SOCIALE
SOLIDARITEIT

1. HULP VAN DE VENNOOTSCHAPPEN VAN DE BELGISCHE
SPOORWEGEN
De hulp van de vennootschappen aan de «vrijetijdsbesteding van bet personeel » kan onder
meer blijken uit:
- de toekenning van dienstvrijstellingen. Deze worden slechts uitzonderlijk verleend;

- het ter beschikking stellen van lokalen of terreinen;
- het in laste nemen van het drukken van de documenten, nodig voor de goede werking van
de vrijetijdsbesteding van het personeel, door de diensten Post en Print Services van de
NMBS;
- het in laste nemen van de kosten voor toelevering van water, elektriciteit en verwarming aan
de ontspanningscentra.

2. HULP VAN DE KAS VAN DE SOCIALE SOLIDARITEIT
De Kas van de sociale solidariteit kan de «vrijetijdsbesteding van het personeel» steunen
door toelagen te verlenen die afgenomen worden van het krediet waarvan het
maximumbedrag op haar jaarlijkse begroting is ingeschreven.
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