
Voorbeeld standaard contract 
 

Voltijdse arbeidsovereenkomst voor arbeiders voor onbepaalde duur 

Tussen de ondergetekenden 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ON………………………………………………………………….. )(INSZ……………………………………………………………………….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

hierna genoemd de werkgever, hierna genoemd de werknemer 

 

Werd hetgeen volgt overeengekomen: 

 

Artikel 1. 

De werknemer wordt in dienst genomen in de hoedanigheid van ……………………………………………………… 

 

Artikel 2. 

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, ingaand op …………………………………….. 

De werkgever en de werknemer ressorteren onder het Paritair Comité ……………………………………………… 

 

Artikel 3. 

De arbeidsduur van de werknemer wordt vastgesteld op …………………………………………… uren per week. 

Alle gegevens betreffende het toepasselijk werkrooster en de arbeidstijd werden opgenomen in het 

arbeidsreglement. 

 

Artikel 4. 

Het loon van de werknemer is vastgesteld op een bruto- bedrag van ………………………………….€ per uur. 

De werknemer verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met de betaling van zijn loon via bankrekening 

op volgend bankrekeningnummer:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Artikel 5. 

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan alleen worden geschorst om de redenen en eëindigd 

volgens de voorschriften vervat in de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten en zoals 

vermeld in het arbeidsreglement. 



Artikel 6. 

Het loon, de aard van de te verrichten arbeid, de arbeidsduur en arbeidsregeling vormen essentiële 

bestanddelen van deze arbeidsovereenkomst. De overige bestanddelen van de arbeidsovereenkomst 

worden door beide partijen uitdrukkelijk als niet-essentieel bestempeld. Aangaande deze 

bijkomstige, tussen partijen overeengekomen voorwaarden behoudt de werkgever zich het recht 

voor deze op elk ogenblik eenzijdig te kunnen wijzigen. 

 

Artikel 7. 

De werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen mits zij aan de andere 

partij een schriftelijke opzegging betekenen. De duur daarvan moet worden vastgesteld 

overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, 

onverminderd, in voorkomend geval, de toepassing van artikel 70 van de wet betreffende de 

invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en 

de carensdag en begeleidende maatregelen. 

 

Artikel 8. 

Alle realisaties, creaties of ontwerpen van welke aard ook gerealiseerd in het kader van de 

arbeidsovereenkomst en van de opgelegde taak, komen zonder beperking toe aan de werkgever. De 

werknemer draagt uitdrukkelijk alle rechten m.b.t. deze realisaties, creaties of ontwerpen geheel 

over aan de werkgever. De werkgever beslist dan ook autonoomen onbeperkt over de reproductie, 

exploitatie en iedere vorm van aanwending. 

 

Artikel 9. 

De werknemer erkent, bij de ondertekening van onderhavige arbeidsovereenkomst, een exemplaar 

van het bij de werkgever toepasselijk arbeidsreglement ontvangen te hebben en akkoord te gaan 

met alle bepalingen ervan. 

 

Artikel 10. 

Bovendien is nog uitdrukkelijk overeengekomen:………………………………………………………………………………… 

 

Artikel 11. 

De werknemer erkent een origineel exemplaar van de onderhavige arbeidsovereenkomst te hebben 

ontvangen, behoorlijk ondertekend door alle partijen. 

 

  



Opgemaakt in twee originelen te ……………………………………. Op ……………………………………………………………. 

 

De werkgever       De werknemer 

………………………………………………………………………  ……………………………………………………… 

gelezen en goedgekeurd    gelezen en goedgekeurd? 


