PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Deinsbekestraat 25$, 9620 Zottegem
Telefoon: 09 3

ALGEMEEN KADER WAARIN ACTIVITEITEN
GEORGANISEERD WORDEN IN HET PWA-Zottegem
Iedere burger, met domicilie in Zottegem, kan een beroep doen op het P.W.A.
P.W.A. - activiteiten kunnen slechts uitgevoerd worden op het grondgebied van de stad en bij
voorkeur tussen 8 en 16 uur. Zij mogen geen gevaarlijk werk (zoals werken aan electriciteitsof gasleidingen) behelzen en er mag niet omgegaan worden met giftige stoffen. Zij mogen
evenmin strijdig zijn met de algemene beschermingswetten m.b.t. arbeidsduur en nachtwerk.
Meer in het algemeen moeten de activiteiten zich beperken tot werken van kleinere omvang,
waarvoor het moeilijk is op de reguliere arbeidsmarkt iemand te vinden. Er wordt een
regeling voorzien om ongewenste intimiteiten tegen te gaan.
Activiteiten die een zekere risico inhouden qua veiligheid of gezondheid of die een zekere
deskundigheid vereisen, mogen slechts toevertrouwd worden aan de P.W.A.-werkkracht,
indien deze over de nodige scholing of ervaring beschikt en hij zich daarmee uitdrukkelijk
akkoord verklaart.
Activiteiten binnen het eigen huishouden van de P.W.A.-werkkracht zijn niet toegelaten.
(Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 23 januari 1996).
OPMERKINGEN :
• onderwijsinstellingen kunnen slechts een beroep doen op de regeling van het PWA op
voorwaarde dat zij op het gebruikersformulier vermelden dat het verrichten van de
gevraagde activiteiten niet strijdig is met de bepalingen van de wet van 29 mei 1959
(Schoolpactwet) ;
Elk verzoek dat ingewilligd wordt is in duur beperkt en geldt enkel voor een lopend
schooljaar. In afwijking van het Algemeen Kader kunnen de gevraagde activiteiten
plaats hebben tussen 7 uur en 18 uur.
• het betreft activiteiten die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd
worden door het gewone arbeidscircuit ; bijgevolg ook niet toegelaten in commerciële
zaken
• de plaats van tewerkstelling moet in België gelegen zijn ;
• gevaarlijke werken (bewaking van goederen, kleine dakwerken ...) mogen niet verricht
worden ;
• de activiteit moet uitgeoefend worden op een wijze die niet strijdig is met de algemene
beschermingswetten inzake arbeidsduur, nachtarbeid ... (meer uitleg hieromtrent is
opgenomen in de RVA-onderrichting betreffende de toegestane activiteiten).
• de notie “hulp” impliceert dat de werkloze de natuurlijke persoon bijstaat. De
uitoefening van het eigen huishouden in het kader van de PWA-regeling is dus niet
mogelijk. Een werkloze kan dus geen activiteit uitoefenen waarvan hijzelf of zijn

partner (huwelijk of concubinaat) begunstigde is. Dergelijke activiteit zou
ingevolge de fiscale gunstregeling trouwens kunnen leiden tot het subsidiëren van
het eigen huishouden, wat niet overeenstemt met de bedoeling van de wetgever.
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ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN NATUURLIJKE PERSONEN
Thuishulp met huishoudelijk karakter ; taken die betrekking hebben op het huishouden en
die normaal door de gebruiker zelf uitgevoerd worden, zoals :

wassen, strijken, afwassen, poetsen, koken ;
klein naaiwerk ;
grote kuis (kelders, zolders, ...), kuisen van zolderingen en ramen ;
kleine herstellings- en onderhoudswerken aan een door de gebruiker bewoonde woning die vaklui
weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang ervan ;
• bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (bv. tijdens de vakantie)
indien er plaatselijk geen dierenasiel is.

•
•
•
•

OPMERKING :

Het PWA- Zottegem aanvaardt geen 60-plussers als gebruiker voor thuishulp, tenzij de
poetsdienst van het OCMW of van de privé-diensten via een doorverwijzingsformulier aan
het PWA vragen om in noodsituaties “voorlopig” in te springen .
Het PWA-Zottegem schrijft sinds 1 maart 2004 geen nieuwe privé gebruikers voor thuishulp
in. Enkel VZW’s en Verenigingen van Mede-eigenaars kunnen zich na deze datum
inschrijven voor thuishulp.
Alle gebruikers die op 1 maart 2004 over een geldig gebruikersformulier beschikken om de
activiteit “Thuishulp met huishoudelijk karakter” te laten uitvoeren, kunnen blijvend beroep
doen op het PWA.
Voor de gebruikers die zich inschrijven na 1 maart 2004 is het aanbod beperkt tot de hulp
voor kleine onderhoud- en herstellingswerken in de woning van de gebruiker, tot de hulp om
dieren te houden en te verzorgen tijdens de afwezigheid van de eigenaars en tot volgende
activiteiten hierna vermeld:
Hulp voor het klein tuinonderhoud ; courante taken die normaal door de gebruiker kunnen
uitgevoerd worden zoals :
•
•
•
•
•

ruimen van sneeuw of bladeren ;
snoeien van hagen, rozenstruiken ;
opkuisen en onderhouden van bloemperken ;
spitten, zaaien en planten in de tuin ;
opruimen van puin, bv. na het bouwen van een huis.

Hulp voor de bewaking of de begeleiding van zieken en kinderen ; bewaking of begeleiding
van kinderen :
•
•
•
•

kinderopvang ten huize van de ouders ;
vóór- en/of naschoolse kinderopvang ;
inhaallessen ;
begeleiden van kinderen naar ontspannings-, sport-, culturele of schoolactiviteien.

Bewaking of begeleiding van zieken :

• oppas van zieken of gehandicapten (bv. tijdens een korte afwezigheid van gezinsleden) ;
• vergezellen van zieken of gehandicapten bij een doktersraadpleging ;
• boodschappen doen voor deze personen.
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Gezelschap bij ouderen :
•
•
•
•
•
•

samen wandelen, fietsen
occasionele hulp bij nemen van de maaltijd
samen koffie drinken
uit de krant voorlezen, kaarten
samen boodschappen doen
ophalen van medicatie bij de apotheker

Hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten :

• administratieve taken ten huize van een privé-persoon (bv. een belastingsaangifte invullen) ;
• vergezellen van een persoon naar een gemeentelijke dienst (bv. voor een pensioenaanvraag).

ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN DE LOKALE OVERHEDEN
Taken die beantwoorden aan noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de
reguliere arbeidscircuits, onder meer de bescherming van het leefmilieu.
Het betreft taken die normaal niet toevertrouwd worden aan vastbenoemd, contractueel of
gesubsidieerd contractueel personeel, zoals :

• uitzonderlijke werken die noodzakelijk zijn ten gevolge van slechte weersomstandigheden of
rampen, waarvan de gevolgen niet binnen een voldoende korte termijn kunnen hersteld worden
door het gemeentepersoneel ;
• punctuele of seizoenswerkzaamheden tot verbetering van het leefmilieu : straten, openbare parken,
wegen ;
• verfraaien van de leefomgeving ;
• kleine gelegenheidsherstellingen aan voetpaden en klein seizoensonderhoud van aanplantingen ;
• regelen van verkeer aan de scholen ;
• leegmaken van papierbakken op de openbare weg ;
• opkuisen van verwaarloosde wijken ;
• opsporen van verlaten panden en identificatie van de eigenaars ;
• inventaris van panden met een historisch of esthetisch belang ;
• deelname aan uitzonderlijke archiefklasseringswerkzaamheden (verhuizen en klasseren) ;
• hulp bij het bedelen van warme maaltijden ;
• meewerken bij het opvangen van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral tijdens de winter ;
• punctuele hulp aan de gemeentelijke tewerkstellingsdiensten ;
• thuishulp voor kansarmen, ten laste van de gemeente, naar analogie met de werkzaamheden voor
privé-personen ;
• gelegenheidshulp voor de gemeentelijke bibliotheken ;
• punctuele hulp voor het gemeentepersoneel bij de organisatie en het verloop van uitzonderlijke of
niet meer dan één week durende activiteiten (kermissen, braderies, markten, verkiezingen) ;
• parkeerwachters : toezicht houden op markt-, kermis- en kerstdagen ;
• onderhoud wagenpark
• taken in het kader van de integratie van jongeren in het algemeen of van migranten (sport, spel,
jeugdhuizen) ;
• occasioneel vertaalwerk in de gemeentelijke lokalen of occasioneel werk als tolk ;
• vorming of initiatie van de werklozen tot een goede uitvoering van de hoger beschreven taken.
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ACTIVITEITEN
TEN
BEHOEVE
COMMERCIELE VERENIGINGEN

VAN

VZW’s

OF

NIET-

Taken die door hun aard of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door
vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van
sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties.
Voor dit type begunstigden zullen slechts de taken die bijdragen tot de verwezenlijking van
hun maatschappelijk doel, aanvaard worden. Hierbij moet vermeden worden dat activiteiten
van dagelijks beheer toevertrouwd worden aan werklozen die in het raam van een PWA
werken.
Algemeen :

• kleine aanpassings- en onderhoudswerken aan het lokaal die vaklui weigeren uit te voeren wegens
de beperkte omvang ervan ; zowel poetsen als opkuis
• onderhoud van gemeenschappelijke delen van een gebouw met een beperkt aantal appartementen
(maximum 4 verdiepingen en 8 appartementen)
• op orde plaatsen en opruimen vóór en na een activiteit ;
• hulp onder de vorm van handarbeid bij de realisatie van specifieke activiteiten (jaarmarkten,
tentoonstellingen, feesten) ;
• onthaal, parkingtoezicht, maken van decors, hulp bij de licht- en klankregie (bv. bij een voorstelling);
• vergezellen van personen naar activiteiten (jeugdbeweging op bivak, jonge spelers naar een
wedstrijd, ...) ;
• realisatie en begeleiding van en toezicht op vakantieactiviteiten voor jongeren (sportkampen,
spelnamiddagen, speelpleinen, ...) ;
• begeleiding bij en initiatie in bepaalde hobby’s of sporten (sporttrainingen, muzieklessen,
tekenlessen, handvaardigheidslessen, toneelregie, alle andere vrijetijdsactiviteiten) ;
• vormingsactiviteiten door verenigingen (taalcursussen, inhaallessen, huistaaklessen) ;
• administratieve hulp bij de realisatie van uitzonderlijke activiteiten (tentoonstellingen, feesten, ...) ;
• maken en verspreiden van folders en affiches met betrekking tot een activiteit van de vereniging,
ophalen van advertenties, ...) ;
• typen van documenten in geval van overbelasting of uitzonderlijke activiteiten ;
• maaien van grasperken ;
• onderhoud van opritten ;
• ruimen van sneeuw of bladeren ;
• inventaris van panden met een historisch of esthetisch belang ;
• hulp bij het bedelen van warme maaltijden aan kansarmen ;
• meewerken bij het opvangen van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral tijdens de winter ;
• hulp aan verenigingen die de tewerkstelling bevorderen ;
• inzamelen en sorteren van kleren, meubelen, voedsel voor een humanitaire of
liefdadigheidsvereniging.

Voor de sportverenigingen :
•
•
•
•
•
•

alle voormelde activiteiten ;
maaien van sportterreinen ;
herschilderen van sportterreinen, aanbrengen van grondmarkeringen ;
onderhoud van kleedkamers en sportinstallaties ;
onderhoud van langlaufskipistes ;
steward die toeziet op het ordelijk verloop van sportwedstrijden.
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ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN
Taken die door hun aard of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door
vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van
sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwelijke manifestaties.
Voorbeelden :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

oppas of begeleiding van kinderen bij of naar ontspanningsactiviteiten ;
animatie, buitenschoolse activiteiten ;
begeleiden van kinderen naar inhaallessen ... ;
vóór- en naschoolse opvang van kinderen ;
toezicht op of vergezellen van kinderen bij of naar extra-muros activiteiten (sportnamiddag,
filmvoorstelling, museumbezoek, ...) ;
hulp bij het ophalen van kinderen met een schoolbus ;
optreden als gemachtigde verkeersopzichters bij de schoolpoorten ;
administratieve hulp wegens de organisatie van open-deurdagen, tentoonstellingen, feesten,
conferenties, ... ;
hulp in het kader van ouderverenigingen ;
hulp bij activiteiten die een sterke individuele begeleiding veronderstellen (muzisch-creatieve
activiteiten) ;
kleine herstellingen die rechtstreeks met de kind-activiteiten te maken hebben (speeltuigen,
didactisch materiaal, zandbak, ...) ;
de activiteiten die verricht mogen worden ten bate van niet-commerciële verenigingen.
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ACTIVITEITEN TEN BEHOEVE VAN DE TUINBOUWSECTOR
De seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten vastgesteld door de Ministers van Tewerkstelling
en Arbeid en van Landbouw : de activiteiten uitgeoefend binnen het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de champignonteelt en het aanplanten en onderhouden van parken
en tuinen.
KB van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de
benaming en de bevoegdheid ervan. (artikel 1§1 gecoördineerd)
Wat de boomkwekerij en de bloemen- en sierplantenteelt betreft, wordt onder telen onder meer
verstaan : het zaaien, planten, verspenen, oppotten, verpotten, stekken, in vitro of anderszins
vermeerderen, bemesten, forceren, in bloei trekken, toppen alsook het verrichten van alle mogelijke
andere of gelijkaardige werkzaamheden aan bollen, stekken, plantmateriaal evenals aan planten die
men zelf geheel of noodzakelijk teelt (d.w.z. plantmateriaal dat op het ogenblik van inkoop reeds een
zekere ontwikkeling doormaakte).
De activiteiten ten behoeve van de landbouwsector zijn de seizoens-en gelegenheidsgebonden
activiteiten die verband houden met de landbouwwerkzaamheden in het kader van het zaaien, planten,
onkruid wieden, het oogsten of van het veld of de weide weghalen van landbouwopbrengsten. Het
betreft uitsluitend manuele arbeid, met uitsluiting van het besturen van landbouwmachines en werken
met chemicaliën en pesticiden.
De activiteit moet uitgeoefend worden op een wijze die niet strijdig is met de algemene
beschermingswetten inzake arbeidsduur, nachtarbeid ... en met wetgeving inzake gelegenheidsarbeid
in de tuinbouwsector (meer uitleg hieromtrent is opgenomen in de RVA-onderrichting betreffende de
toegestane activiteiten).

