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Aanbeveling inzake de werkwijze met betrekking tot de overhandiging van het 
arbeidsreglement aan het personeel. 

 
De wet legt op dat het arbeidsreglement wordt ‘bekendgemaakt’ aan het personeel. Dit brengt de volgende 
drie verplichtingen met zich mee: (1) men moet (op iedere plaats van tewerkstelling) een bericht uithangen 
waar men het arbeidsreglement kan raadplegen en op die plaats moet ook altijd een exemplaar ter inzage 
liggen; (2) men moet een kopie van het arbeidsreglement opsturen naar de inspectie (voor Toezicht op de 
Sociale Wetten); (3) men moet aan iedere werknemer een kopie overhandigen.  

De wet legt niet op dat je de werknemer een ontvangstbewijs laat tekenen dat aantoont dat je hem een 
kopie gegeven heeft. 

Strikt genomen moet de werkgever echter kunnen aantonen dat de werknemer een kopie van het 
arbeidsreglement gekregen heeft, anders is de inhoud ervan niet ‘tegenstelbaar’. De inhoud van het 
reglement kan niet gebruikt worden wanneer je bij een conflict als werkgever niet kunt aantonen dat de 
werknemer een kopie van het arbeidsreglement en de wijzigingen gekregen heeft. 

Met de huidige snelheid waarmee de sociale- en arbeids(organisatorische)wetgeving verandert kiezen 
steeds meer bedrijven en openbare instanties er echter voor om het arbeidsreglement elektronisch 
beschikbaar te stellen en de wijzigingen ook elektronisch mee te delen. Deze werkwijze wordt vandaag de 
dag meer en meer toegepast teneinde de papiermolen terug te dringen. 

Het komt erop neer dat je als werkgever moet kunnen aantonen dat de publicatie en de overhandiging-
kennisgeving van het arbeidsreglement en de wijziging(en) ervan zodanig is geregeld, dat de werknemer 
niet kan argumenteren dat hij hiervan geen kennis heeft (gekregen). 

De ministerraad van 19 mei 2006 keurde in die zin reeds een maatregel goed die leidt tot een belangrijke 
administratieve vereenvoudiging voor Belgische werkgevers en werknemers: “Het papieren 
arbeidsreglement moet in 250.000 bedrijven (en dus ook openbare instanties) verplicht worden 
aangeplakt. In de toekomst mag dit arbeidsreglement elektronisch ter beschikking worden gesteld via e-
mail of via het intranet.” 

Met het oog op de vermindering van de planlast wordt dan ook volgende werkwijze geadviseerd inzake de 
overhandiging-kennisgeving van het arbeidsreglement: Ieder personeelslid ondertekent een document dat 
bepaalt dat de actuele versie van het arbeidsreglement en de wijziging(en) tegenover het voorgaande 
steeds elektronisch raadpleegbaar zijn en elektronisch zullen meegedeeld worden en dat de actuele 
versie in papieren vorm vrij ter inzage ligt op het secretariaat. Wanneer het personeelslid er uitdrukkelijk 
om verzoekt zal het een papieren versie van de actuele versie van het arbeidsreglement tegen 
ontvangstbewijs overhandigd krijgen. 

Op deze wijze kan worden aangetoond dat de overhandiging en de kennisgeving van het arbeidsreglement 
en de wijziging(en) ervan maximaal geregeld is. 
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