
Het arbeidsreglement, wat is dat?

Wat is het?

Wat moet er onder andere instaan?

Hoe kan een vakbond het verschil maken?

Als je begint te werken, krijg je een kopie van je arbeidsreglement. Of dat zou toch moeten. 

Een overzicht 
van alle 

uurroosters

De jaarkalender 
en alle regels 
rond jaarlijkse 

vakantie 

Opzegtermij-
nen en drin-

gende redenen 
van ontslag

Hoe en 
wanneer je 
loon wordt 

betaald

EHBO en 
veiligheid 

op het werk

Alles rond 
privacy, 

psychosociale 
risico’s en 

geweld

€

Het arbeidsreglement is een aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst. 

Een arbeidsreglement zal in theorie wel altijd kloppen, maar omdat het niet altijd in overleg is 
opgemaakt, komt het niet altijd overeen met wat het beste is voor de werknemers.
En daar kan een vakbond het verschil in maken (zie achterzijde).

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



Er is geen ondernemingsraad Er is wel een ondernemingsraad

Wie stelt het op? Het arbeidsreglement komt tot stand in overleg tussen de werkgever en de werknemers. Er 
bestaan specifieke procedures voor het opstellen en het wijzigen van een arbeidsreglement. 

Enkel de werkgever kan het arbeidsreglement opstellen 
en wijzigen.

15 dagen vanaf de aanplakking kunnen de werknemers 
opmerkingen formuleren in een speciaal register of kun-
nen ze deze opmerkingen rechtstreeks aan de inspec-
teur van de Toezicht van de sociale wetten laten weten.

Een afschrift van het arbeidsreglement moet worden 
bijgehouden op iedere plaats waar werknemers worden 
tewerkgesteld (met inbegrip van de tijdelijke werven). 
De werknemers moeten het op elk moment en zonder 
tussenpersoon kunnen inkijken. 

Naast de werkgever kunnen ook werknemersvertegen-
woordigers voorstellen tot wijziging indienen.

Werknemers zijn meer betrokken in het opstellen en 
wijzigen van het arbeidsreglement.

Er is minder kans op wijziging in het nadeel van de 
werknemers.

Er is meer controle op informatie/consultatie en het 
respecteren van de procedures.

Een ondernemingsraad komt er als mensen uit je 
onderneming zich kandidaat stellen voor de sociale 
verkiezingen (elke vier jaar).


