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 I. Woord vooraf

De inspraak van de werknemers over vraagstukken in verband met het welzijn van de werknemers 
wordt door de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoe-
ring van hun werk geregeld via het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Bij afwezigheid van een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, welke ook de reden 
daarvoor is, worden de taken en bevoegdheden van dit overlegorgaan automatisch doorgescho-
ven naar de vakbondsafvaardiging. In dat geval genieten de leden van de vakbondsafvaardiging, 
onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die voor hen gelden, de-
zelfde bescherming als de personeelsafgevaardigden in de Comités. Deze bescherming vangt aan 
op de datum van het begin van hun opdracht en eindigt op de datum waarop de bij de volgende 
verkiezingen verkozen kandidaten worden aangesteld als lid van het Comité. Meer informatie in 
de rubriek Ontslagbescherming van de ondernemingsraden en CPBW’s.

In ondernemingen waar er noch een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, noch 
een vakbondsafvaardiging bestaat, moet een beroep worden gedaan op de werknemers zelf. Hoe 
deze deelname moet gebeuren, wordt bepaald in de wetgeving.

Deze brochure behandelt het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 en beschrijft systematisch de 
oprichting, de opdrachten, de werking en het huishoudelijk reglement van het Comité voor de 
Preventie en Bescherming op het Werk. Het behandelt daarnaast ook het statuut van de werkne-
mersafgevaardigden.
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 II. Oprichting

Definitie technische bedrijfseenheid
De onderneming moet gedefinieerd worden als de technische bedrijfseenheid, bepaald op grond 
van economische en sociale criteria; in geval van twijfel primeren de sociale criteria. De techni-
sche bedrijfseenheid stemt overeen met de afzonderlijke vestigingen van een onderneming op 
voorwaarde dat deze vestigingen zich onderling kenmerken door een bepaalde economische (een 
zekere onafhankelijkheid ten opzichte van de directie van de zetel) en een sociale zelfstandigheid.
Voorbeelden van sociale criteria zijn: de verscheidenheid van mensenkringen, verwijdering van 
de centra, verschil in taal, enz. De technische bedrijfseenheid valt niet noodzakelijk samen met de 
juridische entiteit van de onderneming. De juridische entiteit is de juridische vorm van de onder-
neming: een BVBA, een NV,...

Oprichting op het niveau van de technische bedrijfseenheid
Het Comité voor Preventie en Bescherming moet opgericht worden op het niveau van de techni-
sche bedrijfseenheid.

Men kan denken aan een onderneming met 158 werknemers gevestigd ergens op een indus-
trieterrein. De onderneming heeft het juridisch statuut van een NV en de maat- schappelijke zetel 
ervan bevindt zich op het industrieterrein. Op dezelfde plaats is ook de productie, de administratie 
en de verkoop gelokaliseerd. Het Comité moet aldus worden opgericht in die onderneming op 
dat industrieterrein.

Oprichting op het niveau van de juridische entiteit
De technische bedrijfseenheid valt niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit van de on-
derneming. De juridische entiteit is de juridische vorm van de onderneming (een BVBA, een 
NV,…). De technische bedrijfseenheid daarentegen stemt overeen met de afzonderlijke vestigin-
gen op voorwaarde dat die zich onderling kenmerken door een bepaalde economische en een 
sociale zelfstandigheid. Wanneer er in de technische bedrijfseenheden afzonderlijk beschouwd 
minder dan 50 werknemers tewerkgesteld zijn terwijl dit aantal bereikt wordt in de juridische 
entiteit als geheel, moet het Comité opgericht worden op het niveau van de juridische entiteit.
Men kan denken aan een NV die gespreid over België 3 vestigingen heeft. In die vestigingen 
werken respectievelijk 32, 43 en 21 werknemers. Op basis van sociale en economische criteria 
moeten zij als afzonderlijke technische bedrijfseenheden beschouwd worden. In toepassing van 
de hoger gegeven regel heeft men hier te doen met drie ondernemingen die allen minder dan 50 
werknemers tewerkstellen. Er werken evenwel 96 werknemers in de juridische entiteit als geheel. 
In deze situatie moet een Comité worden opgericht op het niveau van de juridische entiteit. Er 
werken immers meer dan 50 werknemers in de juridische entiteit als geheel. 
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Samenvoeging van grote en kleine entiteiten
De vorige regel garandeert nog niet dat alle werknemers bij de verkiezingen voor een Comité be-
trokken worden. Daarom kunnen bij koninklijk besluit alle maatregelen worden getroffen om voor 
alle werknemers van de betrokken technische bedrijfseenheden de deelneming aan de werking 
van de Comités te waarborgen.

Men kan denken aan een NV met drie vestigingen met respectievelijk 133, 112 en 41 werkne-
mers. Deze vestigingen moeten als afzonderlijke technische bedrijfseenheden beschouwd wor-
den. In de twee grootste vestigingen moet een Comité worden opgericht aangezien het gaat om 
ondernemingen die meer dan 50 werknemers tewerkstellen. Er moet evenwel geen apart Comité 
worden opgericht voor de vestiging met 41 werknemers. Deze werknemers moeten evenwel be-
trokken worden bij de verkiezingen voor het Comité in één van de andere vestigingen. Op basis 
van sociale en economische criteria zal uitgemaakt moeten worden bij welke vestiging zij zich 
moeten aansluiten. 

Verschillende juridische entiteiten vormen samen één technische bedrijfseenheid
Tenslotte wordt een vermoeden gecreëerd, tot het tegendeel wordt bewezen, dat meerdere juri-
dische entiteiten een technische bedrijfseenheid vormen indien het bewijs kan worden geleverd:
• dat ofwel deze juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde economische groep of be-

heerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band 
hebben, ofwel dat deze juridische entiteiten éénzelfde activiteit hebben of activiteiten die op 
elkaar afgestemd zijn;

• en dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze juridische 
entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen 
of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk 
personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die gemeen-
schappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten.

Wanneer het bewijs wordt geleverd van één van de voorwaarden bedoeld in 1. en het bewijs van 
bepaalde elementen bedoeld in 2, zullen de betrokken juridische entiteiten beschouwd worden 
als één enkele technische bedrijfseenheid vormend behalve indien de werkgever(s) het bewijs 
lever(t)(en) dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, ken-
merkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid.

Men kan denken aan drie NV’s die beheerd worden door dezelfde familie met een gemeenschap-
pelijk personeelsbeheer en -beleid.



10 • Comité voor Preventie en BesCherming oP het Werk

 1. Aantal werknemers
Een Comité moet worden opgericht in al de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 
50 werknemers tewerkstellen. Ook is een onderneming er toe verplicht een Comité op te richten 
wanneer ze als juridische entiteit ten minste 50 werknemers tewerkstelt, welke ook het aantal 
werknemers is tewerkgesteld in ieder van de zetels.
Voor bepaalde sectoren geldt een ander aantal werknemers dat moet tewerkgesteld worden. 
In de mijnen, graverijen en ondergrondse groeven worden deze Comités ingesteld zodra er ge-
woonlijk gemiddeld 20 werknemers zijn tewerkgesteld. In de diamantnijverheid moet een Comité 
worden opgericht in de ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 10 arbeiders tewerkstellen.
Tenslotte kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de verplichting om een Comité 
op te richten uitbreiden tot de werkgevers die gewoonlijk gemiddeld min- der dan 50 werknemers 
tewerkstellen.

 2. Opschorting
In de ondernemingen waar een Comité moet worden opgericht of vernieuwd, kan de oprichting of 
de vernieuwing van het Comité worden opgeschort:
•  wanneer de onderneming besloten heeft al haar activiteiten definitief stop te zetten;
•  bij de gedeeltelijke sluiting, door de stopzetting van één of meer activiteiten, voor zover het 

aantal tewerkgestelde werknemers lager wordt dan 50 of het bij koninklijk besluit bepaalde 
aantal.

Het volstaat evenwel niet dat deze voorwaarden vervuld zijn opdat de werkgever autonoom kan 
beslissen om de verkiezingen op te schorten. Hiervoor moet hij voor- afgaande toestemming 
bekomen van de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Inspectie van de sociale wetten. Voor-
aleer deze toestemming te verlenen, vraagt de inspecteur-districtshoofd de instemming van het 
Comité. Wanneer dit orgaan nog niet is opgericht, moet hij de instemming van de werkgever en 
van de vakbondsafvaardiging bekomen.
Wanneer een opschorting van de verkiezingen toegelaten is omwille van voormelde omstandig-
heden, mag deze opschorting in geen geval één jaar overschrijden. Het bestaande Comité blijft 
gedurende die periode fungeren.

 3. Gemeenschappelijk Comité
Bij koninklijk besluit kan aan een groep van werkgevers worden toegestaan een gemeenschap-
pelijk Comité op te richten. In dat koninklijk besluit wordt dan de bevoegdheid van het Comité 
bepaald en de werkingsmodaliteiten ervan geregeld.
Dat Comité is paritair samengesteld uit gewone en plaatsvervangende afgevaardi den, die de 
werkgevers en werknemers, volgens de bij het koninklijk besluit bepaal- de modaliteiten, verte-
genwoordigen.
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 4. Overgang van onderneming
Voor de toepassing van wat volgt dient onder onderneming de juridische entiteit te worden verstaan.
• Bij overgang krachtens overeenkomst van één of meer onderneming
• Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming naar een  ande-

re onderneming die beiden over een Comité beschikken
• Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming met een Comité 

naar een onderneming zonder Comité
• Bij splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten die geen 

wijziging meebrengt in de aard van de technische bedrijfseenheid, blijft het bestaande Comité 
tot de eerstkomende verkiezingen behouden

 4.1 Bij overgang krachtens overeenkomst van één of meer ondernemingen
De bestaande Comités blijven gewoon verder fungeren, wanneer de betrokken ondernemingen 
hun aard van technische bedrijfseenheid behouden.

De BVBA A exploiteert een onderneming op industrieterrein A. De BVBA B doet hetzelfde op in-
dustrieterrein B. De twee ondernemingen stellen elk voldoende personeel tewerk zodat zij beide 
een Comité hebben. De twee BVBA’s fuseren tot een nieuwe BVBA. De twee ondernemingen 
op industrieterrein A en B blijven verder functioneren. De beide Comités blijven tevens gewoon 
verder functioneren. Bij de volgende sociale verkiezingen zal worden nagegaan of beide onder-
nemingen nog steeds als aparte technische bedrijfseenheid moeten beschouwd worden. In de 
ver- onderstelling dat dit zo is en zij beiden nog steeds voldoende personeel tewerkstellen, zullen 
zij elk afzonderlijk verkiezingen organiseren en blijven de Comités apart functioneren

In de anderen gevallen wordt tot de eerstkomende verkiezingen het Comité van de nieuwe onder-
neming als volgt samengesteld: het bestaat uit al de leden van de Comités die vroeger werden 
verkozen bij de betrokken ondernemingen, tenzij de partijen er anders over beslissen. Dit Comité 
fungeert voor het geheel van het personeel van de betrokken ondernemingen tot de volgende 
sociale verkiezingen.

 4.2 Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een 
onderneming naar een andere onderneming die beiden over een 
Comité beschikken
• De bestaande Comités blijven fungeren indien de bestaande technische bedrijfseenheden 

ongewijzigd blijven;
• Indien de aard van de technische bedrijfseenheden gewijzigd wordt, blijft het Comité fungeren 

in de onderneming waarvan een gedeelte overgaat;
• De personeelsafgevaardigden van het Comité, tewerkgesteld in het gedeelte van de onder-

neming dat overgaat, worden toegevoegd aan het Comité van de onderneming waarnaar het 
bedoelde gedeelte is overgegaan.
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De BVBA C exploiteert een onderneming in stad C. De BVBA D doet hetzelfde in stad D. De twee 
ondernemingen stellen elk 100 werknemers tewerk zodat zij beiden een Comité hebben. Een af-
deling van onderneming C gaat over naar onderneming D. De aard van de technische bedrijfseen-
heden wordt gewijzigd. In de overlatende onderneming C blijft een eventueel afgeslankt Comité 
verder functioneren. Het bestaat uit de verkozen werknemersvertegenwoordigers tewerkgesteld 
in de afdelingen die niet overgedragen werden. In de overnemende onderneming D blijft het 
bestaande Comité verder functioneren. Het wordt aangevuld met de werknemersvertegenwoor-
digers verkozen in het Comité van de overlatende onderneming C en die werken in de afdeling 
die overgenomen wordt

 4.3 Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een 
onderneming met een Comité naar een onderneming zonder Comité
• Het bestaande Comité blijft fungeren, zo de aard van technische bedrijfseenheid behouden 

blijft;
• Indien de aard van technische bedrijfseenheid gewijzigd wordt, blijft het Comité van de onder-

neming waarvan een gedeelte is overgegaan, fungeren met de personeelsafgevaardigden die 
niet tewerkgesteld waren in het gedeelte van de onderneming dat is overgegaan;

• In de onderneming waarnaar een gedeelte van een andere onderneming is overgegaan, wordt 
bovendien een Comité opgericht tot de eerstkomende verkiezingen bestaande uit de perso-
neelsafgevaardigden tewerkgesteld in bedoeld gedeelte, tenzij de partijen een andere regeling 
treffen.

De VZW F exploiteert een onderneming in de gemeente F. VZW G doet hetzelfde in gemeente G. 
De VZW F heeft een Comité. De VZW G stelt daarentegen onvoldoende personeel tewerk zodat 
zij geen Comité heeft. Een afdeling van de VZW F gaat over naar de VZW G. In de overlatende 
onderneming F blijft een eventueel afgeslankt Comité verder functioneren. In de overnemende 
onderneming moet een Comité worden opgericht. Het bestaat uit de werknemersvertegenwoor-
digers ver- kozen in het Comité van de overlatende onderneming maar die werken in de afdeling 
die overgenomen wordt. De partijen kunnen evenwel een andere regeling treffen. 

 4.4 Bij splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende 
juridische entiteiten die geen wijziging meebrengt in de aard van de 
technische bedrijfseenheid
Bij splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten die geen 
wijziging meebrengt in de aard van de technische bedrijfseenheid, blijft het bestaande Comité tot 
de eerstkomende verkiezingen behouden
Ontstaan er verscheidene technische bedrijfseenheden, dan blijft het Comité voor het geheel van 
de eenheden bestaan tot de eerstkomende verkiezingen, tenzij de partijen een andere regeling 
treffen.
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In alle gevallen van overgang van een onderneming of van een gedeelte ervan krachtens overeen-
komst, alsmede in geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in juridische entiteiten, 
blijven de leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten de beschermingsmaat-
regelen genieten bepaald in de Wet van 19 maart 1991.

 5. Overname van activa
Voor de toepassing van wat volgt dient onder het begrip overname van activa te worden verstaan: 
het vestigen van een zakelijk recht op het geheel of een deel van de activa van een failliete onder-
neming of van een onderneming die het voorwerp is van een gerechtelijk akkoord met boedelaf-
stand waarbij de hoofdactiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan wordt voortgezet.

Een Comité blijft behouden tot de eerstkomende verkiezingen indien de technische bedrijfseen-
heid of de technische bedrijfseenheden waaruit de onderneming bestaat, de aard behouden die 
ze hadden voor het faillissement of het gerechtelijk akkoord door boedelafstand zonder in een 
andere onderneming opgenomen te worden; het Comité is uitsluitend samengesteld uit een aan-
tal effectieve personeelsafgevaardigden, evenredig met het aantal in de nieuwe onderneming 
tewerkgestelde werknemers volgens de bij koninklijk besluit bepaalde regelen; de personeelsaf-
gevaardigden worden onder gewone of plaatsvervangende afgevaardigden die werden overge-
nomen, of onder de niet-verkozen kandidaatpersoneelsafgevaardigden voor de laatste verkiezin-
gen van het Comité die werden overgenomen, aangewezen door de werknemersorganisaties die 
de bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen; dit Comité fungeert 
voor het geheel van het personeel van de overgenomen onderneming.

De BVBA X exploiteert een onderneming op industrieterrein X. De BVBA Y doet hetzelfde op 
industrieterrein Y. De twee ondernemingen stellen beiden voldoende personeel tewerk zodat zij 
beiden een Comité hebben. De BVBA Y neemt de activa over van de failliete onderneming X. De 
twee ondernemingen op industrieterrein X en Y blijven verder functioneren. Een Comité van de 
onderneming X blijft behouden tot de eerstkomende verkiezingen. Het fungeert voor het geheel 
van het personeel van de overgenomen onderneming X. Het Comité is uitsluitend samen- ge-
steld uit een aantal effectieve personeelsafgevaardigden, evenredig met het aan- tal in de nieuwe 
onderneming X tewerkgestelde werknemers. De personeelsafgevaardigden worden aangewezen 
door de werknemersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben 
voorgedragen. Deze personeelsafgevaardigden zijn gewone of plaatsvervangende afgevaardig-
den die werden overgenomen of niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de laat-
ste verkiezingen van het Comité.
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Een Comité blijft behouden tot de eerstkomende verkiezingen indien de technische bedrijfseen-
heid of de technische bedrijfseenheden waaruit de onderneming bestaat in een andere onder-
neming of technische bedrijfseenheid ervan wordt opgenomen en indien de onderneming of de 
technische bedrijfseenheid waarin ze worden opgenomen, niet over een dergelijk Comité beschikt. 
Het Comité is uitsluitend samengesteld uit een aantal effectieve personeelsafgevaardigden, even-
redig met het aantal overgenomen werknemers volgens de door de Koning bepaalde regelen; 
de personeelsafgevaardigden worden onder de gewone of plaatsvervangende afgevaardigden 
die werden overgenomen, of onder de niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor 
de laatste verkiezingen van het Comité die werden over- genomen, aangewezen door de werkne-
mersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voorgedragen. 
Dit Comité fungeert voor het deel van de overgenomen onderneming.

De BVBA X exploiteert een onderneming in stad X. De BVBA Z doet hetzelfde in stad Z. De BVBA X 
stelt 120 werknemers tewerk en heeft een Comité. De BVBA Z stelt slechts 40 werknemers tewerk 
en heeft geen Comité. De onderneming Z neemt de activa van de failliete onderneming X over. De 
technische bedrijfseenheid X wordt opgenomen in die van Z. Een Comité blijft behouden tot de 
eerstkomende verkiezingen. Het fungeert voor het deel van de overgenomen onderneming X. Het 
Comité is uitsluitend samengesteld uit een aantal effectieve personeelsafgevaardigden evenredig 
met het aantal overgenomen werknemers. De personeels- afgevaardigden worden aangewezen 
door de werknemersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben 
voorgedragen. De personeelsafgevaardigden zijn de gewone of plaatsvervangende afgevaardig-
den die werden overgenomen of de niet-verkozen kandidaat-personeelsafgevaardigden voor de 
laatste verkiezingen van het Comité.

De werknemersorganisaties die bij de vorige verkiezingen verkozen afgevaardigden hebben voor-
gedragen, kunnen met de nieuwe werkgever een ander geldig akkoord sluiten tot de eerstkomen-
de verkiezingen.

 6. Overdracht onder gerechtelijk gezag
Bij overdracht onder gerechtelijk gezag van een onderneming:
• blijven de bestaande Comités fungeren, zo de betrokken ondernemingen hun aard van techni-

sche bedrijfseenheid behouden;
• in de andere gevallen, wordt het Comité van de nieuwe onderneming gevormd door al de le-

den van de Comités die vroeger werden verkozen bij de betrokken ondernemingen. Dit Comité 
fungeert voor het geheel van het personeel van de betrokken ondernemingen.
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Bij overdracht onder gerechtelijk gezag van een gedeelte van een onderneming naar een andere 
onderneming die beide over een Comité beschikken:
• blijven de bestaande Comités fungeren indien de bestaande technische bedrijfseenheden 

ongewijzigd blijven;
• blijft, zo de aard van de technische bedrijfseenheden gewijzigd wordt, het bestaande Comité 

fungeren in de onderneming waarvan een gedeelte overgaat; de personeelsafgevaardigden van 
het Comité die worden tewerkgesteld in het gedeelte van de onderneming dat overgaat, worden 
toegevoegd aan het Comité van de onderneming waarnaar het bedoelde gedeelte is overgegaan.

Bij overdracht onder gerechtelijk gezag van een gedeelte van een onderneming met een Comité 
naar een onderneming zonder Comité:
• blijft het bestaande Comité fungeren, zo de aard van de technische bedrijfseenheid behouden 

blijft;
• blijft, zo de aard van de technische bedrijfseenheid gewijzigd wordt, het Comité van de onder-

neming waarvan een gedeelte is overgegaan, fungeren met de personeelsafgevaardigden die 
niet tewerkgesteld waren in het gedeelte van de onderneming dat is overgegaan;

• wordt bovendien, in de onderneming waarnaar een gedeelte van een andere onderneming 
is overgegaan, een Comité opgericht bestaande uit de personeelsafgevaardigden die worden 
tewerkgesteld in bedoeld gedeelte.
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 III. Samenstelling

De Comités zijn samengesteld uit:
• het ondernemingshoofd en één of meerdere door hem, overeenkomstig de bij het koninklijk 

besluit vastgelegde bepalingen, aangewezen gewone en plaatsvervangende afgevaardigden;
• een zeker aantal gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel.

De afvaardiging bestaat bovendien uit plaatsvervangende leden waarvan het aantal gelijk is aan 
dat van de gewone leden.
De preventieadviseur of de vertrouwenspersoon die deel uitmaakt van het personeel van de onder-
neming waar hij zijn functie uitoefent kan noch werkgevers-, noch personeelsafgevaardigde zijn.

 1. Werkgeversafgevaardigden
Het ondernemingshoofd duidt één of meerdere door hem, overeenkomstig de bij het koninklijk 
besluit vastgelegde bepalingen, aangewezen gewone en plaatsvervangende afgevaardigden aan, 
die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van de leidinggevende 
functies die zij in de onderneming vervullen.
Deze afgevaardigden, met inbegrip van het ondernemingshoofd, mogen niet talrijker zijn dan de 
personeelsafgevaardigden.
De mandaten van de afgevaardigden van de werkgever gelden voor vier jaar, op voorwaarde dat 
zij de vermelde leidinggevende functies niet verliezen gedurende die periode.
Zij blijven in functie tot de datum van installatie van de kandidaten die bij de volgende verkiezin-
gen door de werknemers worden verkozen.

 2. Personeelsafgevaardigden
Het aantal personeelsafgevaardigden wordt bepaald bij koninklijk besluit.
Het aantal gewone afgevaardigden mag niet lager zijn dan twee en niet hoger dan vijfentwintig. 
Er moeten inderdaad minstens twee werknemersvertegenwoordigers zijn opdat het Comité gel-
dig zou kunnen functioneren. Wanneer het minimum van twee werknemersvertegenwoordigers 
niet meer bereikt wordt, wordt het Comité hernieuwd.
Bij koninklijk besluit worden de bijzondere regels voor die verkiezingen vastgesteld.

 2.1 Verkiezingen
De gewone en plaatsvervangende afgevaardigden worden bij geheime stemming verkozen op 
de door de interprofessionele representatieve werknemersorganisaties voorgedragen kandida-
tenlijsten. Elke lijst mag niet meer kandidaten bevatten dan er gewone en plaatsvervangende 
mandaten te begeven zijn.
Bij koninklijk besluit worden de voorwaarden van kiesrecht en de verkiezingsprocedure bepaald 
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en de periode vastgesteld waarin de verkiezingen zullen plaats hebben en de verplichtingen van 
de werkgevers op dit vlak.
De verkiezingen voor de Comités worden om de vier jaar gehouden.
Wanneer een onderneming tussen twee van deze periodes het gemiddeld aantal tewerkgestelde 
werknemers bereikt, moeten de verkiezingen slechts worden gehouden in de loop van de eerst-
volgende periode vastgesteld bij koninklijk besluit en voor zover de onderneming op dat ogenblik 
nog steeds gemiddeld het vereiste aantal werk nemers tewerkstelt.

 2.2 Voorwaarden
Om als personeelsafgevaardigde bij de Comités verkiesbaar te zijn, moeten de werk- nemers op 
de datum van de verkiezingen aan de volgende voorwaarden voldoen:
• ten minste 18 jaar oud zijn. De afgevaardigden van de jonge werknemers moeten evenwel ten 

minste 16 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;
• geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, noch de hoedanigheid hebben van pre-

ventieadviseur van de interne dienst of vertrouwenspersoon (…);
• ofwel 

• minstens zes maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit waar de 
onderneming toe behoort of in de technische bedrijfseenheid, gevormd door verschillende 
juridische entiteiten;

• tewerkgesteld geweest zijn in een juridische entiteit waartoe de onderneming behoort of in 
de technische bedrijfseenheid, gevormd door de verschillende juridische entiteiten in het 
jaar dat voorafgaat aan dit waarin de verkiezingen plaatsvinden, gedurende in totaal min-
stens negen maanden tijdens verscheidene periodes: voor de berekening van deze periode 
gedurende welke de werknemer tewerkgesteld is geweest, hetzij krachtens een arbeids- of 
leerovereenkomst, hetzij onder gelijkaardige voorwaarden (…);

• de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt

 2.3 Einde van het mandaat
Het mandaat van de personeelsafgevaardigde neemt een einde:
• in geval van niet-herverkiezing als gewoon of plaatsvervangend lid zodra het Comité is aange-

steld;
• indien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel;
• in geval van ontslagneming;
• indien de betrokkene geen lid meer is van de werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft 

voorgedragen;
• in geval van intrekking van het mandaat wegens ernstige tekortkoming, uitgesproken door het 

arbeidsgerecht, op verzoek van de werknemersorganisatie die de kandidatuur heeft voorgedra-
gen;

• indien de betrokkene niet meer behoort tot de categorie van werknemers waartoe hij behoorde 
op het ogenblik van de verkiezingen, tenzij de organisatie die de kandidatuur heeft  voorgedragen 
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het behoud van het mandaat vraagt bij aangetekend schrijven gericht aan de werkgever; deze 
bepaling is evenwel niet toepasselijk op het lid dat de jonge werknemers vertegenwoordigt;

• zodra de betrokkene deel uitmaakt van het leidinggevend personeel;
• in geval van overlijden.

 2.4 Plaatsvervangende leden
Het plaatsvervangend lid zal ter vervanging van een gewoon lid zetelen:
• ingeval een gewoon lid verhinderd is;
• indien het mandaat van het gewoon lid een einde neemt om één van de hierboven opgesomde 

redenen. In dat geval voltooit het plaatsvervangend lid dit mandaat.

De niet-verkozen kandidaat van dezelfde categorie en van dezelfde lijst die het grootst aantal 
stemmen heeft bekomen, wordt plaatsvervanger van een gewoon lid dat zetelt ter vervanging van 
een gewoon lid wiens mandaat een einde heeft genomen om één van de hierboven opgesomde 
redenen. Indien er geen plaatsvervangende leden meer zijn om een vacante zetel te bezetten, 
mag een kandidaat van dezelfde categorie en van dezelfde lijst worden aangewezen, volgens de 
bij koninklijk besluit vastgestelde regels.
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 IV. Ontslagbescherming van de 
werknemersvertegenwoordigers die 
zetelen in de OR of het CPBW

De gewone en plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraden 
(OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de kandidaat-werk-
nemersvertegenwoordigers genieten van een speciale bescherming tegen ontslag. Ook de vak-
bondsafgevaardigden die de opdrachten van het comité uitoefenen, omdat er geen comité werd 
opgericht in de onderneming, genieten dezelfde bescherming tegen ontslag.
De wet bepaalt dat de werknemersvertegenwoordigers en de kandidaat-werknemersvertegen-
woordigers enkel kunnen worden ontslagen om dringende reden vooraf aangenomen door het 
arbeidsgerecht, of om economische of technische redenen vooraf erkend door het bevoegd pari-
tair orgaan. Deze wettelijke bescherming is van openbare orde.

 1. Voorwaarden en begunstigden van de bescherming
Voorwaarden
Om te kunnen genieten van de wettelijke bescherming moet de werknemersafgevaardigde vol-
daan hebben aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden op de datum van de verkiezingen.
De niet-verkozenen kandidaten moeten ook aan deze voorwaarde voldoen en daarnaast ook voor-
komen op de definitieve, geldig ingediende kandidatenlijst. 

Begunstigden
Volgende werknemers genieten van de ontslagbescherming:
• de gewone leden van de Ondernemingsraden en de Comités voor preventie en bescherming op 

het werk, alsook de vakbondsafgevaardigden belast met de opdrachten van het CPBW (in on-
dernemingen waar geen CPBW werd opgericht); hetzelfde geldt voor diegene die hun mandaat 
tijdelijk (bv. wegens ziekte) of definitief (bv. het orgaan functioneert niet omdat er slechts één 
verkozene is) niet meer uitoefenen.  De bescherming wordt verkregen ongeacht of er effectief 
kiesverrichtingen hebben plaatsgevonden (er zijn geen verkiezingen als er bijvoorbeeld op één 
lijst een aantal kandidaten werd voorgedragen dat kleiner is dan het aantal te begeven manda-
ten). Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de conventioneel opgerichte organen

• De plaatsvervangers genieten van dezelfde bescherming, ook als deze een gewoon lid, die in de 
onmogelijkheid is om zijn mandaat uit te oefenen, niet vervangen

• De niet verkozen kandidaten zijn eveneens beschermd mits hun kandidatuur op een geldige 
wijze werd ingediend, ze aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en op de definitieve 
kandidatenlijst voorkomen. 
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Kandidaten voorgedragen bij verkiezingen die nietig werden verklaard, genieten ook van de be-
scherming ook al worden ze niet verkozen bij de nieuwe verkiezingen die volgen op een gerech-
telijke beslissing.
Een werknemer in zijn proefperiode die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, is ook be-
schermd tegen ontslag.

De bescherming van de gewone leden, de plaatsvervangers en de niet-verkozen kandidaten blijft 
gehandhaafd ingeval van overgang van onderneming of een gedeelte van de onderneming krach-
tens overeenkomst, of ingeval van een splitsing van een technische bedrijfseenheid in meerdere 
juridische entiteiten en dit ongeacht het lot van het overlegorgaan.

 2. Periode van de bescherming
Begin van de beschermingsperiode
De beschermingsperiode vangt aan op de 30ste dag die de aanplakking van het bericht dat de 
datum van de verkiezingen aankondigt (dag X-30) voorafgaat.
Wetende dat kandidatenlijsten ingediend kunnen worden tot 35 dagen na de dag van de aan-
plakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (X+35), geniet de werk-
nemer die uiteindelijk op een lijst wordt voorgedragen, van een bescherming tegen ontslag met 
terugwerkende kracht.
De werkgever die tijdens deze ‘occulte’ periode van 65 dagen overgaat tot ontslag, neemt het 
risico zonder het te weten een beschermde werknemer te ontslaan en daarbij de voorgeschreven 
procedures niet te volgen.
Als de kennisgeving van de opzeggingstermijn of de verbreking van de arbeidsovereenkomst 
zonder opzegging plaatsvindt vóór de dag van de voordracht van de kandidaturen, dan moet de 
werknemer die kandidaat is bij de sociale verkiezingen en die onregelmatig ontslagen werd zijn 
wederindienstneming vragen binnen de 30 dagen na de datum van de voordracht van de kan-
didaturen, teneinde gebruik te kunnen maken van zijn bescherming,. De werkgever die weigert 
de ontslagen werknemer opnieuw in dienst te nemen zal een beschermingsvergoeding moeten 
betalen. Het verzoek tot wederindienstneming kan ook ingediend worden door de organisatie die 
zijn kandidatuur heeft voorgedragen.
De werkgever ontslaat een werknemer die zich kandidaat gesteld heeft bij de sociale verkiezin-
gen en deze kandidaat dient een verzoek tot wederindienstneming in. De werkgever kan twee 
posities aannemen. Hij kan de gevraagde wederindienstneming weigeren en de geldigheid van 
de kandidatuur van de ontslagen werknemer betwisten, op voorwaarde dat hij rechtsmisbruik in 
hoofde van de werknemer kan aantonen, namelijk dat de kandidaatstelling van de werknemer 
een direct gevolg is van het ontslag (met andere woorden: de werknemer zou zijn kandidatuur 
slechts gesteld hebben om het ontslag te vermijden). Ofwel neemt de werkgever de werknemer 
onmiddellijk weer in dienst.
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Einde van de beschermingsperiode
Tot de installatie van hun opvolgers bij de volgende verkiezingen zijn de gewone en de plaats-
vervangende personeelsafgevaardigden beschermd. De installatie vindt in principe plaats bij de 
eerste vergadering van het overlegorgaan met de nieuw verkozenen.

De beschermingsperiode wordt daarentegen verlengd als de personeelsafgevaardigden opnieuw 
als kandidaten worden voorgedragen. Hier begint dan een nieuwe beschermingsperiode.
De ontslagbescherming van een personeelsafgevaardigde neemt van rechtswege een einde als 
hun mandaat een einde neemt (het verlies van het mandaat heeft als gevolg dat de bescherming 
eraan verbonden ook een einde neemt). Het mandaat kan een einde nemen om verschillende 
redenen opgesomd in de Bedrijfsorganisatiewet:
• in geval van niet-herkiezing als gewoon of plaatsvervangend lid, zodra het overlegorgaan (OR of 

CPBW) is aangesteld ;
• indien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel ;
• in geval van ontslagneming uit het mandaat;
• indien de betrokkene geen lid meer van de werknemersorganisatie is;
• in geval van intrekking van het mandaat wegens ernstige tekortkomingen, uitgesproken door de 

Arbeidsrechtbank op verzoek van de werknemers- of kaderledenorganisatie;
• indien de betrokken niet meer behoort tot de categorie van werknemers waartoe hij behoorde 

op het ogenblik van de verkiezingen, tenzij de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedra-
gen, het behoud van het mandaat vraagt bij ter post aangetekend schrijven, gericht aan de 
werkgever;

• zodra de betrokkene deel uitmaakt van het leidinggevend personeel ;
• in geval van overlijden.

Hoewel het verlies van het mandaat het verlies van de bescherming verbonden aan de hoedanig-
heid van personeelsafgevaardigde tot gevolg heeft, concludeerde het Arbitragehof dat het verlies 
van het mandaat niet tot gevolg heeft dat men ook de bescherming verbonden aan de kandi-
daatstelling verliest.
In het arrest van 23 januari 2002 spreekt het Arbitragehof zich in die zin uit over de situatie van 
een afgevaardigde die ontslag genomen had uit zijn werknemersorganisatie. In het arrest van 8 
november 2006 wordt een uitspraak gedaan over een afgevaardigde die ontslag neemt uit zijn 
mandaat.
In geval van ontslag uit het mandaat, het niet meer deel uitmaken van een werknemersorganisa-
tie en in geval de werknemer deel gaat uitmaken van het leidinggevend personeel is het behou-
den van de bescherming relevant.
Als de werknemer zijn mandaat verliest omdat hij de onderneming verlaat of wegens overlijden, 
is het weinig relevant om de ontslagbescherming nog te verzekeren.
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De bescherming kan ook eindigen vóór de installatie van de nieuw verkozenen, in deze gevallen:
• wanneer de afgevaardigden de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, behalve als de onderneming 

de gewoonte heeft de categorie werknemers waartoe zij behoren, in dienst te houden;
• wanneer de afgevaardigde aangenomen werd voor bepaalde duur of voor een duidelijk om-

schreven werk. De bescherming zal een einde nemen bij het verlopen van de termijn of bij de 
voltooiing van het werk waarvoor een overeenkomst gesloten werd; 

De bescherming wordt daarentegen met 6 maanden verlengd:
• wanneer de minimum personeelssterkte van 50 werknemers niet meer wordt bereikt en de 

overlegorganen niet meer dienen te worden vernieuwd;
• wanneer er geen nieuwe verkiezingen worden georganiseerd bij gebrek aan kandidaturen.

Wanneer het overlegorgaan niet opgericht of hernieuwd wordt, blijven de verkozenen en kandi-
daten van de vorige sociale verkiezingen, wanneer het hun eerste kandidatuur betreft, beschermd 
tijdens de ganse periode van verlenging.
Ook de kandidaten die voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, genieten in principe van 
dezelfde bescherming als de gewone en plaatsvervangende personeelsafgevaardigden.
De duur van de bescherming is echter beperkt tot twee jaar na de aanplakking van de verkiezings-
resultaten, als een kandidaat twee keer na elkaar niet wordt verkozen. 
Het betreft zowel de vruchteloze kandidaturen ingediend voor de raad als voor het comité, aange-
zien de ontslagbescherming voor beide organen geregeld wordt door dezelfde wet.  Met andere 
woorden, de bepaling betreffende de vruchteloze kandidaturen is van toepassing ongeacht of de 
kandidatuur bij de vorige verkiezingen betrekking had op hetzelfde orgaan.
In geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in meerdere juridische entiteiten zal 
een kandidaatstelling in één van deze juridische entiteiten van een niet-verkozenen kandidaat 
van de oorspronkelijke technische bedrijfseenheid, niet beschouwd worden als een eerste vruch-
teloze kandidaatstelling. Als hij voor de 2e keer niet verkozen wordt, is deze slechts voor 2 jaar 
beschermd. 

De niet verkozen kandidaten, wanneer het een eerste kandidatuur betreft, genieten ook van een 
verlenging van de bescherming met 6 maanden, als het orgaan niet hernieuwd wordt omdat de 
minimum personeelssterkte van 50 werknemers niet meer wordt bereikt.

 3. Verbod op ontslag
De personeelsafgevaardigden en de kandidaten kunnen slechts worden ontslagen:
• om een dringende reden die vooraf door de arbeidsgerechten werd aanvaard;
• om redenen van economische of technische aard die vooraf door het bevoegde paritair comité, 

of bij ontstentenis door de arbeidsgerechten werden erkend.
Elk ander ontslag is verboden
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 3.1 Het begrip ontslag
Ontslag is een rechtshandeling waarbij de werkgever aan de werknemer zijn beslissing meedeelt 
om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen.
De wet van 19 maart 1991 omschrijft het begrip ontslag, meer bepaald hoe het in dit kader 
begrepen moet worden:

Verbreking van de overeenkomst door de werkgever
“Elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, gedaan met of zonder vergoe-
ding, al dan niet met naleving van een opzegging, die ter kennis wordt gebracht gedurende de 
beschermingsperiode."
De datum waarmee rekening gehouden moet worden is de 3e werkdag na de aangetekende 
kennisgeving door de werkgever.
Een ontslag met inachtneming van een opzeggingstermijn betekend tijdens de beschermingspe-
riode, zelfs al verstrijkt de opzeggingstermijn ná de beschermingsperiode, is onregelmatig. 
Een ontslag met inachtneming van een opzeggingstermijn betekend vóór het begin van de bescher-
mingsperiode, maar die verstrijkt tijdens de beschermingsperiode, is daarentegen regelmatig.

Verbreking van de overeenkomst door de werknemer
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer wegens feiten die een reden uit-
maken die ten laste van de werkgever kan gelegd worden, valt ook onder de definitie van ontslag 
(bijvoorbeeld, een dringende reden ten laste van de werkgever).
"Het niet in acht nemen door de werkgever van de beschikking van de voorzitter van de arbeids-
rechtbank, genomen met toepassing van artikel 5, §3, en daarin besloten wordt tot de voortzetting 
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure voor de arbeidsgerechten.”
Met andere woorden: de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorsen tijdens de procedure 
tot erkenning van de dringende reden, terwijl de voorzitter van de arbeidsrechtbank beslist heeft 
dat de arbeidsovereenkomst verder uitgevoerd moest worden.

 3.2 Andere vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
De wet somt de andere toegelaten verbrekingswijzen op, waarvoor geen speciale procedure ge-
volgd moet worden. De opsomming in de wet is exhaustief.
Het betreft:
• de afloop van de termijn;
• de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd gesloten;
• de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de werknemer;
• het overlijden van de werknemer;
• overmacht;
• het akkoord tussen de werkgever en de werknemer.
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 3.3 Beperking op het recht op overplaatsing
In geval van overgang van onderneming volgens collectieve arbeidsovereenkomst 32bis of in 
geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in meerdere juridische entiteiten blijven 
de gewone leden en de kandidaten, ongeacht het lot van de overlegorganen, genieten van hun 
ontslagbescherming.

De personeelsafgevaardigden en de kandidaten kunnen niet zomaar binnen eenzelfde juridische 
entiteit overgeplaatst worden van één technische bedrijfseenheid naar een andere. Dergelijke 
overplaatsing is slechts toegelaten ingeval van schriftelijke instemming van de werknemer op 
het moment van de beslissing of indien er economische of technische redenen aanwezig zijn die 
vooraf door het bevoegd paritair comité erkend zijn (bij ontstentenis van een paritair comité of 
wanneer het paritair comité niet werkt, door de Nationale Arbeidsraad).
De overplaatsing van één afdeling van een technische bedrijfseenheid naar een andere van de-
zelfde technische bedrijfseenheid wordt beschouwd als niet bestaand wat de toepassing van de 
wet  houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in OR’s en CPBW’s 
betreft, indien zij gebeurd is binnen de 6 maanden die de sluiting van deze nieuwe afdeling 
voorafgaat. 

 4. Opheffing van de bescherming
De ontslagbescherming, waarvan de beschermde werknemer geniet, kan slechts in twee gevallen 
opgeheven worden:
• om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd;
• of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden 

erkend.
Deze opheffing gebeurt dus niet automatisch. De aangehaalde redenen moeten het onderwerp 
van voorafgaande erkenning hebben uitgemaakt. 

 4.1 Ontslag om dringende reden
Het begrip dringende reden
Onder dringende reden wordt verstaan, elke ernstige tekortkoming die elke professionele samen-
werking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
De definitie van dringende reden verschilt dus niet van deze in artikel 35 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De procedure verbonden aan het ontslag is daar-
entegen wel anders.

Zo is een ontslag om dringende reden zonder dat deze vooraf werd aanvaard door het arbeidsge-
recht onregelmatig en geeft het aanleiding tot de betaling van een beschermingsvergoeding. De 
werkgever kan slechts overgaan tot ontslag éénmaal de procedure volledig afgelopen is.
Alle ernstige fouten die het onmiddellijk en definitief verdwijnen van het vertrouwen tussen de 
werkgever en de werknemer tot gevolg heeft, kan leiden tot het aanvatten van de procedure 
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teneinde de bescherming op te heffen wegens dringende reden. De wet preciseert echter dat de 
ingeroepen redenen niet verbonden mogen zijn met de uitoefening van het mandaat van perso-
neelsafgevaardigde.

De bijzondere ontslagprocedure
Indien de werkgever een beschermd lid om dringende reden wil ontslaan, moet de volgende 
procedure worden gevolgd:

 a/ Informeren van de werknemer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen 
en de zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank
De werkgever die overweegt een beschermd werknemer te ontslaan wegens dringende reden, 
brengt de werknemer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen met een aange-
tekende brief op de hoogte van zijn voornemen om hem te ontslaan wegens dringende reden. Hij 
moet in deze verzendingen alle feiten gedetailleerd vermelden die naar zijn oordeel elke professi-
onele samenwerking definitief onmogelijk maken.
De verzendingen moeten verstuurd worden binnen drie werkdagen volgend op het moment ge-
durende welke hij kennis heeft gekregen van de feiten die het ontslag zouden rechtvaardigen.
Binnen dezelfde termijn maakt hij de zaak, via een verzoekschrift, aanhangig bij de voorzitter van 
de voor de regio bevoegde arbeidsrechtbank.
Het verzoekschrift, gericht aan de griffie, bij een ter post aangetekende brief, vermeldt:
• de aanduiding van dag, maand en jaar;
• de naam, voornaam, woonplaats van de verzoeker evenals, in voorkomend geval, zijn hoeda-

nigheden en inschrijving in het handelsregister of in het ambachtsregister of, indien het een 
rechtspersoon betreft, de aanduiding van zijn benaming, van zijn juridische aard en van zijn 
maatschappelijke zetel;

• de naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van de op te roepen persoon;
• de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.
Bij dit verzoekschrift voegt de werkgever een afschrift van de brieven verzonden naar de werkne-
mer en de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen. 

 b/ Onderhandelingsperiode en verschijning voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank
Een onderhandelingsprocedure van vijf werkdagen begint de derde werkdag na de dag van de 
verzending van de aangetekende brieven aan de beschermde werknemer en zijn vakorganisatie.
De werknemer en de organisatie die hem heeft voorgedragen, nemen contact op met de werkge-
ver om hem in kennis te stellen van hun standpunt over de ingeroepen feiten.
Tijdens deze termijn, worden de partijen opgeroepen door de griffier van de arbeidsrechtbank om 
afzonderlijk en in persoon te verschijnen voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank.  De partijen 
kunnen dus bijgestaan, maar niet vertegenwoordigd worden door hun advocaat.
Bij het verschijnen voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank worden de partijen ingelicht over 
de draagwijdte van de te volgen procedure.
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 c/ Poging tot verzoening – tweede verschijning voor de arbeidsrechtbank
Tijdens de eerste verschijning, legt de voorzitter een nieuwe rechtsdag vast die onmiddellijk na 
de onderhandelingsperiode valt en waarop hij de partijen tracht te verzoenen. Indien een akkoord 
bereikt wordt, legt de voorzitter de bepalingen hiervan vast in het proces-verbaal dat hij opmaakt 
en dat is voorzien van een formulier van tenuitvoerlegging. Het akkoord verwerft op die manier 
het verplichtend karakter van een vonnis. 
Indien de partijen niet verzoend kunnen worden, maakt de voorzitter van de arbeidsrechtbank 
hiervan melding in de beschikking die hij dezelfde dag neemt. In deze beschikking spreekt hij 
zich uit over de verderzetting of de eventuele schorsing (tijdens de erkenningsprocedure) van de 
arbeidsovereenkomst van de gewone personeelsafgevaardigde of plaatsvervanger.
De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst houdt ook de schorsing in van de 
uitoefening van het mandaat van personeelsafgevaardigde. Deze beslissing wordt aan de partijen 
ter kennis gebracht, bij gerechtsbrief, uiterlijk de 3e dag na de uitspraak. De schorsing van de 
overeenkomst kan een aanvang nemen vanaf de dag van de dagvaarding die de zaak aanhangig 
maakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank ( zie later). 

 d/ De geschilfase (aanvatten van de gerechtelijke procedure)
Aanhangingmaking volgens de vormen van het kort geding, per dagvaarding, bij de voorzitter 
van de arbeidsrechtbank  
De werkgever die na verloop van de onderhandelingsperiode van 5 werkdagen bij zijn voornemen 
blijft om te ontslaan, moet de dringende reden door de arbeidsrechtbank laten erkennen.
Ten dien einde, moet de werkgever, bij dagvaarding en volgens de vormen van het kort geding, 
een verzoek tot erkenning bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig maken.
De termijn om de zaak aanhangig te maken verschilt naargelang de werknemer een niet-verkozen 
kandidaat is of een gewone/plaatsvervangende afgevaardigde is.
• als het een niet-verkozen kandidaat betreft, wordt de zaak aanhangig gemaakt binnen 3 werk-

dagen na verloop van de onderhandelingsperiode ;
• als het een personeelsafgevaardigde (gewoon of plaatsvervangend) betreft, wordt de zaak 

aanhangig gemaakt na de dag waarop de voorzitter van de arbeidsrechtbank de beslissing 
heeft genomen om de arbeidsovereenkomst te schorsen of verder te zetten (en dus niet bij 
ontvangst door de werknemer).

De dagvaarding vermeldt de dringende reden die het verzoek rechtvaardigt. De ingeroepen feiten 
mogen niet verschillen van die welke via de aangetekende brieven ter kennis werden gebracht 
aan de werknemer en zijn vakorganisatie aan het begin van de procedure. Geen enkele andere 
reden mag tijdens de procedure aan het arbeidsgerecht worden voorgelegd. Anderzijds wordt 
een afschrift van de brieven die verstuurd werden naar de werknemer en de organisatie bij het 
dossier neergelegd.
Bij de eerstvolgende nuttige zitting zal de voorzitter voor de laatste keer de partijen proberen te 
verzoenen. Als hij hier niet in slaagt dan maakt de voorzitter hiervan melding in de beschikking 
die hij diezelfde dag neemt, waarin hij ook de zaak naar een kamer van de rechtbank verwijst. 
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Deze beschikking wordt ten laatste de 3e dag na de uitspraak ter kennis gebracht van de partijen.
De zitting van de arbeidsrechtbank tijdens welke de zaak wordt gepleit, vindt in principe plaats 
binnen een termijn van 30 werkdagen na de uitspraak. Als de partijen hiertoe hun instemming 
geven, kan de voorzitter deze termijn verlengen tot 45 werkdagen.
Deze vertraging doet geen afbreuk aan het principe «"e pénal tient le civil en état". Volgens dit 
principe zal de arbeidsrechtbank moeten wachten op de uitspraak van de strafrechter wanneer de 
dringende reden het voorwerp uitmaakt van een vervolging voor de correctionele rechtbank. Dit 
kan als gevolg hebben dat de termijnen van het kort geding niet gerespecteerd worden.
De rechter bepaalt de termijnen voor het neerleggen van de stukken en de conclusie. De beslis-
singen worden aan de partijen ter kennis gebracht uiterlijk de 3e werkdag na de uitspraak. De 
beslissingen betreffende de termijnen zijn niet vatbaar voor hoger beroep of voor verzet.
Nadat de rechter een beslissing genomen heeft over de termijn voor het neerleggen van de stuk-
ken en de conclusie dient de werkgever als eerste te concluderen.
De rechtbank kan één keer uitstel verlenen en dit op basis van een met reden omkleed verzoek. 
Het toegekende uitstel mag slechts 8 dagen bedragen.
De partijen kunnen om een getuigenverhoor verzoeken en dit binnen de termijn vastgesteld door 
de rechter. De partij die een getuigenverhoor vraagt, dient hiervoor in haar conclusie de naam, 
voornamen, woonplaats (of de plaats van tewerkstelling) van de getuigen vermelden.
De rechtbank kan ook beslissen om andere onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren, waarvoor 
de rechter de termijnen bepaalt. Tegen deze termijnen is geen hoger beroep mogelijk.
De rechter doet uitspraak binnen 8 dagen na het sluiten van de debatten (de termijn wordt ver-
lengd tot 13 dagen als het openbaar ministerie mededeling krijgt van de zaak).
Alle vonnissen worden uiterlijk de 3e werkdag na de uitspraak aan de partijen ter kennis gebracht 
bij gerechtsbrief. Het vonnis is niet vatbaar voor verzet en voor hoger beroep. Enkel het eindvonnis 
is vatbaar voor hoger beroep.

Hoger beroep
Tegen het eindvonnis van de arbeidsrechtbank kan met een verzoekschrift hoger beroep aange-
tekend worden binnen 10 werkdagen na de datum van de betekening van het vonnis, te rekenen 
vanaf de verzending door de griffie en niet vanaf de ontvangst van de verzending door de partijen.  
Dit verzoekschrift wordt ingediend bij een ter post aangetekende brief en wordt door de griffie 
aan alle partijen toegezonden. Het verzoekschrift vermeldt de opgave van de middelen in hoger 
beroep. Enkel de middelen vermeld in het verzoekschrift zijn ontvankelijk.
Het volledige dossier van de eiser in hoger beroep moet bij de griffie neergelegd worden binnen 
3 werkdagen na de verzending van het verzoekschrift.
De procedure van hoger beroep is gelijkaardig aan die van kracht voor de arbeidsrechter, met 
uitzondering van de verzoening, die in de fase van hoger beroep niet meer plaats vindt. 
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De positie van de werknemer tijdens de procedure
Wat de gewone en plaatsvervangende afgevaardigde betreft, beslist de voorzitter van de ar-
beidsrechtbank over de eventuele schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens de gerechte-
lijke procedure. De schorsing van de arbeidsovereenkomst van de personeelsafgevaardigde gaat 
gepaard met de schorsing van zijn mandaat. Deze schorsing dient uitzonderlijk te blijven. Wat 
de niet-verkozen kandidaten betreft, beslist de werkgever zelf over de schorsing van de arbeids-
overeenkomst.
Ingeval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een afgevaardigde (beslist door de ar-
beidsrechtbank) of ingeval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een niet-verkozen kan-
didaat (beslist door de werkgever) moet de werkgever op het einde van elke gewone betaalperi-
ode een bijkomende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen. Het bedrag van 
deze vergoeding zal gelijk zijn aan het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het nettoloon, 
zodat de werknemer een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon. De wijze 
van berekening van deze vergoeding is opgenomen in het koninklijk besluit van 21 mei 1991 
(BS: 28 mei 1991). Deze bijkomende vergoeding blijft verworven door de werknemer ongeacht 
de beslissing van het arbeidsgerecht over de door de werkgever ingeroepen redenen.
Als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst wordt, kan de werknemer tijdens de 
procedure ter erkenning van de dringende reden, een einde maken aan de overeenkomst zonder 
opzeggingstermijn of –vergoeding.
Wanneer de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst niet geschorst wordt, moet hij, indien hij 
een einde wil maken aan de overeenkomst, de wettelijke opzeggingstermijn in acht nemen. Als de 
werknemer een bediendenstatuut heeft, kan hij beroep doen op de verkorte opzeggingstermijnen 
zoals gedefinieerd in geval van tegenopzegging (1, 2 of 4 maanden, afhankelijk van het loon).

Het ontslag
Wanneer de arbeidsrechtbank of het arbeidshof de dringende reden erkent, gaat de termijn van 
3 werkdagen bepaald in artikel 35, 3e lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten, in op de 3e werkdag na het verstrijken van de termijn van hoger beroep, of indien er 
hoger beroep is ingesteld, de derde werkdag na de kennisgeving van het arrest.

 4.2 Ontslag om economische of technische redenen
Begrip
De bescherming kan eveneens opgeheven en het ontslag toegestaan worden wegens economi-
sche of technische redenen.
De economische of technische redenen moeten vooraf erkend worden door het paritair orgaan 
(bevoegd paritair comité of, bij ontstentenis, Nationale arbeidsraad), en, ter vervanging, door de 
arbeidsgerechten.
De "economische en technische redenen" zijn noch gedefinieerd noch opgesomd in de wet. De 
zaak moet aanhangig gemaakt worden bij het paritair orgaan, en het is het paritair orgaan die een 
beslissing moet nemen over de aard van de economische en technische reden.  
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Bij ontstentenis van een beslissing van het paritair orgaan, mag de werkgever de personeelsaf-
gevaardigde of kandidaat-personeelsafgevaardigde enkel wegens economische en technische 
redenen ontslaan ingeval van:
• sluiting van de gehele onderneming;
• sluiting van een afdeling van de technische bedrijfseenheid (bv. een atelier, een magazijn…);
• ontslag van een welbepaalde personeelsgroep (bv. het onderhoudspersoneel).

Behandeling door het bevoegd paritair orgaan
Voordat de werkgever kan overgaan tot ontslag om economische of technische redenen, moet hij 
deze redenen ter goedkeuring voorleggen aan het paritair comité waaronder hij ressorteert. De 
werkgever maakt de zaak aanhangig bij het paritair comité bij een ter post aangetekende brief. 
Bij ontstentenis van een paritair comité of als het paritair comité niet werkt, maakt hij de zaak 
aanhangig bij de Nationale Arbeidsraad.
Hoewel de wettekst het niet verplicht, is het evenwel evident dat de werkgever er alle belang 
bij heeft om het bestaan van economische en technische redenen uitvoerig te motiveren in de 
aangetekende brief.
De economische of technische redenen kunnen betrekking hebben op faillissementen, sluiting 
van onderneming of een afdeling van de onderneming, ontslag van een bijzondere personeels-
categorie, of om redenen die verband houden met de marktontwikkeling, met de reorganisatie 
van de activiteiten, een vermindering van het personeelsbestand, … met andere woorden, alle 
gevallen waarin een onderneming wordt geconfronteerd met operationele problemen die geheel 
onafhankelijk zijn van het gedrag van de betrokken werknemers.
Eenmaal de zaak aanhangig is gemaakt, beschikt het bevoegde paritaire orgaan over 2 maanden 
vanaf de datum van de aanvraag, die hiertoe door de werkgever werd gedaan, om een uitspraak 
te doen over het bestaan van economische en technische redenen. Hij doet uitspraak over het be-
staan van economische en technische redenen zonder gebonden te zijn aan een wettelijke defini-
tie van het begrip. Tegen de beslissing kan beroep aangetekend worden bij de arbeidsgerechten.
De beslissing van het paritair orgaan moet genomen worden bij eenparigheid van stemmen van 
de aanwezige leden.
Deze onderhandelingsfase moet doorlopen worden zelfs als de werkgever zijn onderneming vol-
ledig zal sluiten. 
Volgens de rechtsspraak van het Hof van Cassatie van 25 juni 2001 bevestigd op 14 oktober 
2002, is de voorafgaande onderhandeling niet vereist onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat 
de curator, bij faillissement, ingevolge een gerechtelijke beslissing alle werknemers tegelijkertijd 
of binnen een zeer korte termijn moet ontslaan. Deze voorwaarde is daarentegen niet vervult als 
het declaratief faillissementsvonnis de curator de toelating geeft om de activiteiten van de failliete 
onderneming verder te zetten en het onmiddellijk ontslag of ontslag op zeer korte termijn niet 
voorzien is. Dezelfde redenering is geldig als de vereffenaar de toelating krijgt om over te gaan 
tot een progressieve stopzetting, rekening houdende met een eventuele gedeeltelijke hervatting 
van het werk.
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Drie situaties kunnen zich voordoen:
• het paritair orgaan aanvaardt, met unanimiteit en binnen de twee maanden na de aanvraag, de 

economische en technische redenen. De werkgever kan dus de overeenkomst beëindigen, op 
voorwaarde dat hij de geldende rechtsregels inzake verbreking van een arbeidsovereenkomst 
volgt; 

• het paritair orgaan verwerpt, met unanimiteit en binnen de twee maanden, de economische en 
technische redenen. De werkgever kan de beschermde werknemers niet ontslaan. De werkge-
ver kan evenwel beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank; 

• het paritair orgaan komt niet samen of komt niet tot een unanieme beslissing: de niet-bevin-
ding wordt vastgesteld. Deze vaststelling betekent niet dat het paritair orgaan besloten heeft 
dat de economische en technische redenen afwezig zijn. Het gaat over een afwezigheid van 
een beslissing. In dit geval kan de werkgever de beschermde werknemer enkel ontslaan bij 
sluiting van onderneming, of van een afdeling, of wanneer hij overgaat tot ontslag van een 
welbepaalde personeelsgroep.

→ indien het een sluiting van onderneming of een afdeling van een onderneming betreft, heeft 
de werkgever de keuze tussen het aanhangig maken van de zaak bij het arbeidsgerecht teneinde 
de economische of technische reden te laten erkennen of de beschermde werknemer te ontslaan 
zonder de ontslagreden te laten erkennen.
→ in het geval van ontslag van een welbepaalde personeelsgroep moet de werkgever de zaak 
aanhangig te maken bij het arbeidsgerecht. 
Men moet dus waakzaam blijven en ‘afdeling van een onderneming’ niet verwarren met een in-
terne dienst van de onderneming (in dit laatste geval kan de werkgever, bij ontstentenis van een 
beslissing van het paritair comité, niet overgaan tot het ontslag van één of meerdere beschermde 
werknemers, behalve als het een ontslag betreft van een welbepaalde personeelsgroep en in dit 
geval moet hij het arbeidsgerecht om voorafgaandelijk erkenning van de reden verzoeken). Het is 
van belang dit onderscheid te benadrukken. Het begrip afdeling is namelijk niet gedefinieerd in 
de wet van 19 maart 1991. De rechtspraak, en meer het bijzonder, een arrest van 4 februari 2002 
van het Hof van cassatie geeft enkele verduidelijkingen aan welke voorwaarden een activiteit moet 
voldoen om beschouwd te worden als een afdeling van een onderneming:
• een afdeling moet betrekking hebben op een onderdeel van een onderneming dat een zekere 

samenhang vertoont;
• ze moet zich bovendien onderscheiden van de rest van de onderneming door 3 criteria (1° een 

eigen technische onafhankelijkheid; 2° een onderscheiden duurzame activiteit of bedrijvigheid; 
3° een onderscheiden personeelsgroep). 
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Bijvoorbeeld: de arbeidsrechtbank van Brussel heeft op 2 april 2009 de onderhoudsdienst van 
een hotelbedrijf niet beschouwd als een afdeling van een onderneming, overwegende dat een 
onderhoudsdienst integrerend deel uitmaakt van de uitbating van een hotel, aangezien het niet 
mogelijk is om een hotel uit te baten zonder technische dienst. Zelfs al heeft de dienst specifieke 
bevoegdheden, toch raakt hij aan de essentie van de activiteit van de onderneming. Deze dienst 
werd overigens niet geschrapt, maar uitbesteed. Deze dienst moet bijgevolg altijd worden ver-
zekerd, des te meer dat elektrische herstellingen, afregelingen en onderhoud moeten worden 
voortgezet. 
Het arbeidshof van Bergen was in een arrest van 5 juni 2001 van mening dat een schoonmaak-
dienst van een scholengroep geen afdeling van een onderneming vormde.

Behandeling door het arbeidsgerecht
Als het paritair orgaan de aanvraag van de werkgever verwerpt of bij ontstentenis van een beslis-
sing van het paritair orgaan binnen de twee maanden na de aanvraag, kan/dient de werkgever de 
zaak aanhangig te maken bij de arbeidsrechtbank.
In ieder geval kan pas beroep gedaan worden op de arbeidsrechtbank indien de werkgever deze 
redenen eerst heeft voorgelegd aan het paritair orgaan.

Sluiting van de onderneming of een afdeling ervan 
Voor sluiting van onderneming geldt de definitie: elke definitieve stopzetting van de hoofdactivi-
teit van de onderneming of van een afdeling ervan.
In geval van sluiting van onderneming of van een afdeling ervan, heeft de werkgever de keuze:
• ofwel ontslaat hij de werknemer. De werknemer kan eventueel de reden van het ontslag aan-

vechten en een beschermingsvergoeding opeisen. De arbeidsrechtbank waarbij dergelijke zaak 
aanhangig gemaakt wordt, moet zich uitspreken over de regelmatigheid van het ontslag;

• ofwel neemt de werkgever geen risiso’s en doet hij, voordat hij tot ontslag overgaat, beroep op 
de arbeidsrechtbank om de economische of technische redenen te laten erkennen.

Het ontslag van een welbepaalde personeelscategorie 
Als het om een ontslag van een welbepaalde personeelscategorie gaat, kan de werkgever de 
arbeidsovereenkomst niet beëindigen voordat de economische of technische redenen erkent wor-
den door het arbeidsgerecht.

Procedure
De werkgever dient, bij dagvaarding, de zaak aanhangig te maken bij de voorzitter van de arbeids-
rechtbank.
De procedure is nagenoeg dezelfde als deze voor de erkenning van de dringende reden,  met het 
verschil dat hier de mogelijkheid tot schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
tijdens de procedure afwezig is.  
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Als het arbeidsgerecht de economische of technische redenen erkent, mag de werkgever het 
ontslag enkel ter kennis brengen vanaf de 3e werkdag na het verstrijken van de termijn van hoger 
beroep, of de 3e werkdag na de kennisgeving van het arrest als er hoger beroep werd ingesteld.

 5. Sancties bij onregelmatig ontslag
In geval van onregelmatig ontslag, betekend door de werkgever aan de beschermde werknemer, 
zonder dat een dringende reden vooraf werd aanvaard door de arbeidsgerechten en zonder dat 
economische of technische redenen vooraf werden erkend door het paritair orgaan of het arbeids-
gerecht, moet de werknemer gereïntegreerd worden in de onderneming of kan deze aanspraak 
maken op een bijzondere beschermingsvergoeding.

 5.1 De herplaatsing van de werknemers
De werknemer die onregelmatig werd ontslagen of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voor-
gedragen kan zijn reïntegratie vragen. 
Het reïntegratieverzoek is evenwel verplicht als de kandidaat, die tijdens de occulte bescher-
mingsperiode werd ontslaan, zijn bescherming wil doen gelden. Een kandidaat die wordt ontsla-
gen gedurende de occulte beschermingsperiode en die niet om reïntegratie verzoekt kan geen 
aanspraak maken op de beschermingsvergoeding.
De reïntegratieaanvraag moet ingediend worden binnen 30 dagen volgend op:
• de datum van de betekening van de opzegging;
• de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bij onmiddellijke beëindiging);
• de dag van de voordracht van de kandidaturen.

De reïntegratie-aanvraag dient in principe te gebeuren bij een ter post aangetekende brief door 
de ontslagen werknemers zelf of door de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen.
Wanneer de werkgever de reïntegratie van de werknemer aanvaardt, dient de reïntegratie plaats 
te vinden binnen 30 dagen na de dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief 
werd verzonden. De aanvaarding van de reïntegratie is niet onderworpen aan bepaalde vormve-
reisten.
De werkgever moet de werknemer het gederfde loon uitbetalen en de uit hoofde van dat loon 
verschuldigde werkgevers- en werknemersbijdragen voor sociale zekerheid storten.
De werknemer die onregelmatig werd ontslagen en gereïntegreerd wordt, herneemt ook zijn 
mandaat en zijn arbeidsvoorwaarden.
De werkgever bij wie een reïntegratieaanvraag werd ingediend en die deze reïntegratie weigert, 
moet een beschermingsvergoeding betalen (soms ‘bijzondere beschermingsvergoeding’ ge-
noemd’).
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 5.2 Beschermingsvergoeding
Bij onregelmatig ontslag is een beschermingsvergoeding verschuldigd. De componenten van deze 
vergoeding variëren afhankelijk van het feit of de werknemer zijn reïntegratie heeft gevraagd of niet.
Deze vergoeding bestaat uit een loon in de zin van de wet van 12 april 1965 betreffende de be-
scherming van het loon der werknemers. Voor het loon is van rechtswege rente verschuldigd met 
ingang van het tijdstip waarop het eisbaar wordt.

De werknemer heeft zijn reïntegratie gevraagd
De werkgever die de werknemer niet in de onderneming reïntegreert binnen 30 dagen na de dag 
van het reïntegratieverzoek, is naast het recht op een hogere vergoeding, verschuldigd op grond 
van de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of van de gebruiken en op elke andere 
schadevergoeding wegens materiële of morele schade, een vergoeding verschuldigd die uit een 
forfaitair en een variabel gedeelte bestaat:
• het variabel gedeelte is gelijk aan het loon voor het resterende gedeelte van het mandaat ;
• het forfaitair gedeelte is gelijk aan het lopende loon dat overeenstemt met de duur van: 

• 2 jaar zo hij minder dan 10 dienstjaren in de onderneming telt ;
• 3 jaar zo hij 10 en minder dan 20 dienstjaren in de onderneming telt;
• 4 jaar zo hij 20 of meer dienstjaren in de onderneming telt.

In volgende gevallen komt de integrale beschermingsvergoeding aan de werknemer toe zonder 
dat hij een reïntegratieverzoek moet formuleren:
• wanneer de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf wordt beëindigd wegens een drin-

gende reden ten laste van de werkgever;
• wanneer de werkgever de beschikking niet naleeft van de voorzitter van de arbeidsrechtbank 

waarin tot de voorzetting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de procedure 
ter erkenning van de dringende reden werd beslist.

In beide gevallen wordt verondersteld dat de werkgever op ondubbelzinnige wijze blijk heeft ge-
geven dat hij de werknemer niet in dienst wenste te houden, zodat het zinloos is om een reïnte-
gratieverzoek te formuleren.

De werknemer heeft zijn integratie niet gevraagd
De werknemer die onregelmatig werd ontslagen maar die zijn reïntegratie in de onderneming 
niet vraagt, heeft recht op een vergoeding die beperkt blijft tot het forfaitair gedeelte, namelijk het 
gedeelte dat verbonden is met de anciënniteit van de werknemer (2, 3 of 4 jaar). 
Zoals hierboven verduidelijkt, heeft een kandidaat-personeelsafgevaardigde die onregelmatig 
ontslagen wordt gedurende de occulte periode en die geen reïntegratieverzoek indient, geen 
recht op een beschermingsvergoeding.
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 6. Cumul van de beschermingsvergoeding met andere 
vergoedingen
Cumul met de opzeggingsvergoeding
Bij verbreking van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met betaling van een opzeggings-
vergoeding, is deze verschuldigde opzeggingsvergoeding niet cumuleerbaar met de bescher-
mingsvergoeding. De beschermingsvergoeding primeert dus over de opzeggingsvergoeding die 
uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorvloeit, behalve als deze opzeggingsvergoe-
ding hoger zou zijn.

Cumul met andere beschermingsvergoedingen
De cumul van deze andere vergoedingen (bv. beschermingsvergoeding in geval van het ontslag 
van een beschermde werkneemster ten gevolge van moederschap) met de bijzondere bescher-
mingsvergoeding is in principe niet uitgesloten.
In sommige gevallen wordt evenwel bepaald dat de andere beschermingsvergoeding niet ver-
schuldigd is, indien de werknemer recht heeft op de bijzondere beschermingsvergoeding.
Dit is het geval bij volgende beschermingsvergoedingen:
• vergoeding bij onregelmatig ontslag van een vakbondsafgevaardigde ;
• vergoeding bij onregelmatig ontslag van een werknemer in tijdskrediet ;
• vergoeding bij onregelmatig ontslag bij de invoering van nieuwe technologieën;
• vergoeding bij willekeurige afdanking van werklieden.

Cumul van twee bijzondere beschermingsvergoedingen
Verschillende werknemers zijn zowel beschermd als werknemersafgevaardigde of kandi-
daat-werknemersafgevaardigde voor zowel de raad als het comité. De werknemer kan bij ontslag 
geen dubbele beschermingsvergoeding vorderen, ook al geniet hij van een bescherming met een 
dubbele hoedanigheid (comité en raad).

Hetzelfde geldt wanneer de werknemers zowel beschermd is als werknemersvertegenwoordiger 
in een orgaan en als kandidaat bij de volgende sociale verkiezingen.
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 V. Werking

Het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdracht en de werking van de Comités 
voor preventie en bescherming op het werk organiseert de werking van de Comités: het aantal 
vergaderingen dat ze voorzit, dat het secretariaat verzekert en waaraan ze deelneemt. De leden 
wordt discretie opgelegd. Het recht op een gepaste opleiding is gegarandeerd aan de leden die 
de werknemers vertegenwoordigen. Tenslotte moet het Comité, om goed te kunnen functioneren, 
over een huishoudelijk reglement beschikken.

 1. Vergaderingen
De werkgever zorgt ervoor dat het Comité ten minste één maal per maand vergadert, evenals 
wanneer ten minste een derde van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité erom ver-
zoekt. De werkgever zorgt er tevens voor dat het Comité ten minste twee maal per jaar met een 
tussentijd van maximaal zes maanden vergadert over de zaken die betrekking hebben op het 
medisch toezicht, wanneer er een departement belast met het medisch toezicht is opgericht bij 
de Interne Dienst.
Het Comité vergadert op de zetel van de technische bedrijfseenheid.
Het secretariaat van het Comité wordt verzekerd door de Interne Dienst of door de desbetreffende 
afdeling van de Interne Dienst wanneer er meerdere Comités zijn opgericht en als gevolg daarvan 
de Interne Dienst uit afdelingen bestaat.
Naast de voorzitter, de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers en de preventie-
adviseur van de Interne Dienst of afdeling nemen eveneens deel aan de vergaderingen van het 
Comité met raadgevende stem:
• de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, die deel uitmaakt van de Interne Dienst;
• de preventieadviseur belast met de leiding van de Interne Dienst, wanneer de Dienst uit ver-

schillende afdelingen bestaat telkens wanneer zijn aanwezigheid vereist is. Men kan bijvoor-
beeld denken aan de situatie waarbij de preventieadviseur met de leiding van de Dienst gecon-
fronteerd wordt met problemen die zich voor- doen in meerdere afdelingen van de Dienst;

• de andere preventieadviseurs van de Interne Dienst dan deze bedoeld in 1. en 2. en de preven-
tieadviseurs van de Externe Dienst, telkens wanneer er op de agenda een punt staat dat behoort 
tot hun bijzondere bevoegdheid en bij de bespreking van het globaal preventieplan, het jaarlijks 
actieplan en het medisch jaarverslag. Wanneer bijvoorbeeld het onderwerp “stress op het werk” 
op de agenda staat, zal de preventieadviseur psychosociale aspecten deelnemen aan de verga-
dering;

• de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht op de graverijen en de groeven, wat de groeven 
in open lucht en hun aanhorigheden betreft;

• de vertrouwenspersonen telkens wanneer er op de agenda een punt staat dat betrekking heeft 
op de preventie van psychosociale risico’s op het werk.
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De werknemersvertegenwoordigers in het Comité mogen zich, met instemming van de werkgever 
laten bijstaan door een deskundige van hun keuze.
Met het oog op de voorbereiding van de vergaderingen kunnen zij zich, met het stilzwijgend 
akkoord van de werkgever, laten bijstaan door een bestendige afgevaardigde van hun vakvereni-
ging. Zij mogen steeds beroep doen op de met het toezicht belaste ambtenaar.

 2. Taken van het secretariaat
• Betreffende de agenda: 

• elk gewoon lid van het Comité ten minste acht dagen voor de vergadering schriftelijk uitno-
digen;

• de datum en de agenda van de vergadering meedelen aan de preventieadviseur van de 
Externe Dienst die krachtens artikel 18 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 be-
treffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, is aangeduid.

• Opstellen van de notulen van de vergadering en ze ten minste acht dagen voor de vergadering 
van het Comité bezorgen aan de gewone en plaatsvervangende leden evenals aan de preven-
tieadviseurs.

• Toezenden van documenten: 
• het jaarverslag: het secretariaat dient elk gewoon lid ten minste vijftien dagen voor de 

vergadering van de maand februari het jaarverslag van de Interne Dienst toe te sturen, 
onverminderd de verplichtingen om binnen de dertig dagen na het opstellen ervan een 
afschrift van het jaarverslag toe te zenden aan de gewone of plaatsleden van het Comité;

• verslag medisch toezicht: het secretariaat dient elk gewoon lid tenminste één maand 
voordat de vergadering over de zaken in verband met het medisch toezicht plaats heeft, het 
verslag toe te sturen dat in dit verband is opgesteld door de preventieadviseur belast met 
het medisch toezicht;

• maand- en jaarverslag: Het secretariaat dient binnen de dertig dagen vanaf het tijdstip 
opgelegd voor het opstellen ervan, een afschrift van de maand- en jaarverslagen toe te zen-
den aan de gewone en de plaatsvervangende leden van het Comité, de ondernemingsraad 
en de syndicale afvaardiging, indien deze instellingen bestaan;

• kennisgeving aan personeel door middel van aanplakking of via andere gelijk- waardige com-
municatiekanalen van elke informatie die het Comité in het bijzonder wil kenbaar maken. 

• de datum en de agenda van de vergadering van het Comité;
• de conclusies en de genomen beslissingen van de vergaderingen van het Comité;
• de inhoud van het jaarlijks actieplan;
• het jaarverslag van de Interne Dienst;
• de aan de adviezen van het Comité gegeven gevolgen;
• elke informatie die het Comité in het bijzonder wil kenbaar maken.
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De volgende taken moeten, in elk geval, verzekerd worden door de preventieadviseur die belast 
is met de leiding van de Interne Dienst of door de preventieadviseur die belast is met de leiding 
van de afdeling:
• de adviezen van het Comité opstellen;
• er voor zorgen dat de notulen van de vergaderingen worden opgesteld;
• de vergaderingen bijwonen en er de nodige toelichtingen verstrekken;
• het leiden van het secretariaat; alle andere taken die een meer administratief karakter hebben 

moeten niet door de preventieadviseur zelf worden uitgeoefend, maar hij moet er wel voor 
zorgen dat ze gebeuren.

 3. Discretie
De leden van het Comité mogen zowel de globale als de individuele informatie waar- over zij 
beschikken ingevolge de functie of mandaten die zij vervullen, niet aan anderen mededelen of 
openbaar maken, indien dit de belangen van de werkgever of van de werknemers schaadt.
Deze bepaling heeft niet tot doel de normale betrekkingen tussen de vakverenigingen en de af-
gevaardigden in het Comité te belemmeren en doet geen afbreuk aan het recht om zich tot de 
werkgever te wenden in geval een geschil rijst in het Comité.

 4. Huishoudelijk reglement
Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités 
voor Preventie en Bescherming werd bepaald welke punten het huishoudelijk reglement min-
stens moet bevatten:
• de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
• de naam en de voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever ver-

tegenwoordigen en de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de 
werknemers vertegenwoordigen;

• de naam en de voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
• de nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten 

vervangen;
• de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
• de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
• de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
• de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen 

vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
• de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die 

door de werkgever moeten worden ter beschikking gehouden van het Comité;
• de wijze van bewaring en de termijn van bewaring van het archief van het Comité en de nadere 

regels betreffende de inzage ervan door de leden van het Comité;
• de nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigingen en de samenstelling van die 

afgevaardigden;
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• de aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaar-
dig rapporteringsmiddel, die ter beschikking worden gesteld van de leden van het Comité;

• de nadere regels betreffende de contacten met de personen in de onderneming die betrokken 
zijn bij het welzijnsbeleid;

• de nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en betreffende bijkomende ver-
gaderingen;

• de wijze waarop, in voorkomend geval, deskundigen worden uitgenodigd;
• de wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen 

van het Comité;
• de procedure tot wijziging van het reglement.

De Comités zijn evenwel vrij om bijkomende bepalingen op te nemen in functie van de eigenheid 
van de onderneming.
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 VI. Opdrachten

In toepassing van artikel 65 van de Wet van 4 augustus 1996 heeft het Comité hoofdzakelijk als 
opdracht alle middelen op te sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles wat wordt 
ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.
Dit omvat het uitbrengen van voorafgaand advies, het geven van een voorafgaand akkoord, het 
uitwerken van voorstellen, het recht op informatie, het aanduiden van een afvaardiging en enkele 
specifieke bevoegdheden.

 1. Voorafgaand advies
Het Comité brengt voorafgaand advies uit over:

Maatregelen inzake het beleid van de onderneming
Het betreft:
• alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, 

meteen of na afloop van tijd gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk;

• de planning en invoering van nieuwe technologieën, wat betreft de gevolgen voor de veiligheid 
en de gezondheid van de werknemers, verbonden aan de keuze inzake uitrusting, de arbeids-
omstandigheden en de invloed op de omgevingsfactoren op het werk, met uitzondering van die 
gevolgen, waarop een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, die in gelijkaardige 
waarborgen voorziet;

• adviezen betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, 
de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan;

• de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeids-
omstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk die aanleiding kunnen geven tot 
psychosociale risico’s op het werk.

Preventiemaatregelen
Het betreft:
• elke maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens 

aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen;
• de specifieke maatregelen voor de inrichting van de arbeidsplaats teneinde, in voorkomend 

geval, rekening te houden met de tewerkgestelde mindervalide werknemers;
• de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik van arbeidsmiddelen en per soonlijke en 

collectieve beschermingsmiddelen.
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De diensten waarop een beroep wordt gedaan
Het betreft:
• de keuze of de vervanging van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het 

Werk, een Externe Dienst voor technische controles op de werkplaats en andere instellingen 
en deskundigen;

• de keuze of de verandering van de diensten waarop een beroep wordt gedaan in toepassing 
van de arbeidsongevallenwetten.

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
Het betreft:
• de wijze van samenstelling van de Interne Dienst;
• de technische en wetenschappelijke middelen, de lokalen en de financiële middelen, evenals 

het administratief personeel dat ter beschikking van de Interne Dienst wordt gesteld.
De werkgever moet een identificatiedocument, hetzij apart, hetzij als deel van het jaarverslag van 
de dienst, hetzij als bijlage bij de overeenkomst met de Externe Dienst ter beschikking houden 
van de met het toezicht belaste ambtenaar. Dit document heeft tot doel vast te stellen welke 
opdrachten door de Interne Dienst moeten worden verricht, welke vaardigheden er voor handen 
zijn en de samenstelling van de Interne Dienst. Ook de adviezen van het Comité worden hierin 
opgenomen.

 2. Akkoord
Het Comité geeft zijn voorafgaand akkoord betreffende:
• de minimumduur van de prestaties van de preventieadviseur dermate dat de aan de interne 

dienst toegewezen opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend worden vervuld;
• de aanduiding en vervanging van de preventieadviseurs deskundig inzake arbeid veiligheid en 

arbeidsgeneeskunde van de interne dienst;
• de andere gevallen bepaald door de verschillende wetten en de uitvoeringsbesluiten ervan. 

Het betreft bijvoorbeeld het afwijken van de door de reglementering voor- geschreven tempe-
raturen, de vermindering van bepaalde sanitaire installaties, de toegang tot sociale voorzienin-
gen: refter, kleedkamers, …

De wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is, moet bepaald worden in het huishou-
delijk reglement.
Bij de aanduiding van de preventieadviseur psychosociale aspecten van de interne dienst moeten 
alle werknemersvertegenwoordigers binnen het comité hun voorafgaand akkoord geven. Indien 
geen akkoord bereikt wordt, moet de werkgever beroep doen op een preventieadviseur van een 
externe dienst.

Bij het beëindigen van de overeenkomst met een preventieadviseur van een interne dienst of bij 
de verwijdering uit zijn functie, vraagt de werkgever voorafgaand en per aangetekende brief het 
akkoord van de leden van het comité.
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De werkgever duidt een vertrouwenspersoon aan of verwijdert hem uit zijn functie na voorafgaand 
akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers in het comité.

 3. Recht op informatie
De werkgever is er toe gehouden het Comité alle nodige informatie te verstrekken opdat het met 
volkomen kennis van zaken advies zou kunnen uitbrengen.

Documentatie
De werkgever stelt daartoe documentatie samen betreffende de vraagstukken inzake het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het intern en extern milieu en houdt deze ter 
beschikking van het Comité. Het betreft:
• de wetten, besluiten en overeenkomsten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uit-

voering van hun werk, van toepassing in de onderneming of inrichting.
• de akten en documenten bij diezelfde wetten, besluiten en overeenkomsten opgelegd. Voor-

beelden zijn de maand- en jaarverslagen;
• elk ander document in de onderneming of inrichting opgesteld om het welzijn van de werkne-

mers bij de uitvoering van hun werk evenals de interne en externe milieuzorg te verzekeren. Men 
kan denken aan bijvoorbeeld de documenten in het kader van risicoanalyse;

• de inventaris van de toestellen en machines die door de erkende organismen moe- ten gecon-
troleerd worden krachtens de reglementaire bepalingen;

• de lijst en de locatie van de in de onderneming of inrichting gebruikte gevaarlijke stoffen en 
preparaten;

• de lijst en gegevens van de in de onderneming of inrichting aanwezige emissiepunten met 
betrekking tot lucht- en waterverontreiniging.

De leden van het Comité moeten op de hoogte worden gebracht en kennis kunnen krijgen van 
alle al dan niet door de arbeids- of milieureglementering opgelegde inlichtingen, verslagen, ad-
viezen en documenten die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, het intern of extern milieu. Dit geldt voor de inlichtingen, verslagen, adviezen en 
documenten die:
• de eigen onderneming in toepassing van de milieureglementering aan de overheid dient te 

verschaffen of ter inzage te houden;
• derde ondernemingen ter gelegenheid van hun aanvraag voor een vergunning openbaar die-

nen te maken, indien en voor zover de werkgever ten opzichte van die documenten een inzage-
recht kan doen gelden.

Bovendien houdt de werkgever de bestelbon, de leveringsdocumenten en het indienststellings-
verslag die betrekking hebben op de keuze, de aankoop en het gebruik van arbeidsmiddelen en 
persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ter inzage van het Comité en legt hij regelma-
tig een verslag of overzicht ter bespreking voor aan het Comité.
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Informatie
De werkgever verstrekt aan de Comités alle nodige informatie betreffende:
• de wijzigingen aangebracht aan de fabricageprocédés, de werkmethodes of de installaties als 

ze de bestaande risico’s voor het welzijn van de werknemers, het intern of extern milieu kunnen 
verzwaren of er nieuwe kunnen vormen. Men kan bijvoorbeeld denken aan de installatie van 
nieuwe computers;

• de aanwending of fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden zijn de aanwending van nieu-
we stoffen en preparaten;

• risico’s voor de veiligheid en de gezondheid, alsmede de preventiemaatregelen zowel voor de 
organisatie in haar geheel als op het niveau van elke groep van werk- posten of functie. Men 
kan bijvoorbeeld denken aan het verrichten van werkzaam- heden op grote hoogte waarbij men 
schade kan voorkomen door bijvoorbeeld collectieve beschermingsmiddelen, zoals leuningen 
of vangnetten, te gebruiken;

• de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers. Er kan hier bijvoorbeeld 
gedacht worden aan noodplannen en maatregelen die betrekking hebben op de eerste hulp bij 
ongevallen;

• de evaluatie van de risico’s en de beschermende maatregelen in het kader van het dynamisch 
risicobeheersingssysteem en het globaal preventieplan. Men kan bij- voorbeeld denken aan 
het inschatten van de kans dat er zich nadelige gevolgen zullen voordoen wanneer personen 
worden blootgesteld aan carcinogene agentia zoals asbest;

• het door de onderneming gevoerde milieubeleid (jaarlijks);
• de resultaten van de risicoanalyses en van de evaluaties op het vlak van de psychosociale risico’s 

op het werk, alsook de interne procedures die van toepassing zijn in de onderneming op het vlak 
van de psychosociale risico’s op het werk.

 4. Aanduiding afvaardiging
Het Comité draagt bij tot de toepassing van het dynamisch risicobeheersingssysteem door som-
mige van zijn leden werkgevers en werknemers af te vaardigen om samen met de bevoegde pre-
ventieadviseur en het bevoegde lid van de hiërarchische lijn, periodiek en ten minste één maal per 
jaar een grondig onderzoek in te stellen op al de arbeidsplaatsen waarvoor het Comité bevoegd is.
Het Comité wijst een afvaardiging aan die zich onmiddellijk ter plaatse begeeft, wan- neer er 
ernstige risico’s zijn, waarbij de schade dreigend is en telkens er een ernstig ongeval of incident 
gebeurd is, of wanneer ten minste een derde van de werknemers- afvaardiging in het Comité 
erom verzoekt.
Het Comité wijst tevens een afvaardiging aan om de met toezicht belast ambtenaren te woord te 
staan bij hun toezichtsbezoeken.
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 5. Initiatiefrecht
Het comité beschikt over een initiatiefrecht in volgende gevallen:
• Wanneer een preventieadviseur van een Externe Dienst die bij een werkgever opdrachten uit-

voert niet langer het vertrouwen geniet van de werknemers of zijn onafhankelijkheid of be-
kwaamheid in het gedrang is, doet de werkgever deze preventieadviseur vervangen, indien het 
geheel van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité, hierom verzoekt.

• Alle werknemersvertegenwoordigers in het Comité kunnen de werkgever verzoeken een ver-
trouwenspersoon aan te duiden in de onderneming of instelling. Zij kunnen de werkgever even-
eens verzoeken de vertrouwenspersoon uit zijn functie te verwijderen.

• Minstens één derde van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité kunnen verzoeken 
dat een risicoanalyse van de psychosociale risico’s wordt uitgevoerd op het niveau van een 
specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld.

 6. Specifieke opdrachten
Het betreft:
• de betrokkenheid van het Comité bij het beheer en de werkzaamheden van het departement 

belast met het medisch toezicht van de Interne Dienst door ten minste tweemaal per jaar, met 
een tijdsverloop van maximaal zes maanden hieraan aan- dacht te besteden op grond van een 
verslag dat hiertoe door de preventieadviseur belast met het medisch toezicht wordt opgesteld;

• het stimuleren van de activiteiten van de Interne Dienst en het opvolgen van de werking van de 
Interne Dienst;

• het uitwerken en het toepassen van de propagandamiddelen en de maatregelen in verband met 
het onthaal van de werknemers, de informatie en de opleiding op het vlak van de preventie en 
bescherming op het werk;

• het onderzoeken van de door de werknemers geuite klachten met betrekking tot het welzijn 
op het werk, evenals de klachten die betrekking hebben op de manier waar- op de diensten, 
waarop in toepassing van de arbeidsongevallenwetten een beroep wordt gedaan, hun opdracht 
vervullen;

• de relaties met de Externe Dienst. Deze hebben onder meer betrekking op de wijze waarop het 
Comité wordt betrokken bij de opdrachten die de Externe Dienst in de onderneming uitoefent 
en worden bepaald in de overeenkomst die gesloten wordt tussen de werkgever en de Externe 
Dienst;

• het verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter: het 
Comité ontvangt het document waarin de risicosituatie wordt beschreven door de werknemer 
(zonder mededeling van de identiteit van deze werknemer) en geeft haar advies over de wijze 
waarop het verzoek zal behandeld worden en over de gevolgen die aan het verzoek worden 
gegeven. Vervolgens deelt de werkgever aan het Comité schriftelijk zijn gemotiveerde beslissing 
mee betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek heeft.
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 7. Andere bevoegdheden van het Comité
De verschillende koninklijke besluiten die samen de Codex over het welzijn op het werk vormen, 
geven nog verschillende opdrachten aan het Comité. Het betreft ondermeer:
• Op het vlak van het werken met beeldschermen: na voorafgaand advies van de preventiead-

viseur -arbeidsgeneesheer en na advies van het Comité, stelt de werkgever de maatregelen 
vast die nodig zijn om de activiteit van de werknemer zodanig te organiseren dat de dagelijkse 
werktijd met een beeldscherm op gezette tijden wordt onderbroken door rustpauzen of anders-
oortige activiteiten waardoor de belasting van het werken met een beeldscherm wordt verlicht;

• Op het vlak van de moederschapsbescherming: de resultaten van de risico-evaluatie en de te 
nemen algemene maatregelen worden op schrift gesteld en bijgehouden in een document dat 
wordt voorgelegd voor advies aan het Comité, en dat op verzoek van de ambtenaren die belast 
zijn met het toezicht op de bepalingen van dit besluit, te hunner beschikking wordt gesteld;

• Op het vlak van biologische agentia: de elementen die bij de beoordeling van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers hebben meegespeeld, de resultaten van de beoordeling en de 
te nemen algemene maatregelen worden bijgehouden in een geschreven document dat wordt 
voorgelegd aan het advies van het Comité.

Ook in de Codex over het Welzijn op het Werk komen er nog bepalingen voor die bijkomende 
opdrachten geven aan het Comité en die onder meer betrekking hebben op de fysische agentia, 
de maatregelen die worden getroffen in verband met de sociale voorzieningen en de E.H.B.O.
• Op regionaal vlak bestaan er eveneens regelgevingen die bepalingen bevatten waar- in het Co-

mité een rol te vervullen heeft. Zo heeft het Vlaamse Gewest een tussen- komst van het Comité 
voorzien in volgende reglementeringen:

• het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaam-
se Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto;

• het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaar-
verslag;

• Vlarem I
• Vlarem II

 8. Betrekkingen met de inspectie
• Het Comité verleent, op vraag van de met het toezicht belaste ambtenaren, zijn medewerking 

aan deze ambtenaren;
• Het Comité wijst een afvaardiging aan om de met het toezicht belaste ambtenaren te woord te 

staan bij hun toezichtsbezoeken;
• De werknemersvertegenwoordigers in het Comité mogen steeds een beroep doen op de met 

toezicht belaste ambtenaar;
• De met het toezicht belaste ambtenaar mag ambtshalve het Comité bijeenroepen en het voor-

zitterschap van de vergadering op zich nemen.
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 VII. Gevolg aan de adviezen door de 
werkgever

Aan de met algemene stemmen uitgebrachte adviezen van het Comité met betrekking tot ernstige 
risico’s voor het welzijn van de werknemers waarbij de schade dreigend is, geeft de werkgever 
zo vlug mogelijk een conform gevolg. Er wordt een passend gevolg door de werkgever gegeven 
in geval van uiteenlopende adviezen. Aan al de andere adviezen geeft hij gevolg binnen de door 
het Comité gestelde termijn of, indien geen termijn is bepaald, uiterlijk binnen de zes maanden.

De werkgever die niet overeenkomstig de adviezen heeft gehandeld, er geen gevolg aan heeft 
gegeven of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt de redenen hiervan mee aan 
het Comité.

De werkgever verklaart tevens de maatregelen die in gewettigd dringend geval werden genomen 
zonder het Comité vooraf te raadplegen of te informeren.
De werkgever deelt zijn standpunt of, in voorkomend geval, dat van de Interne of Externe Dienst, 
de Externe Dienst voor technische controles op de werkplaats of andere betrokken instellingen 
en deskundigen mee aan het Comité omtrent de adviezen van het Comité inzake de door de 
werknemers geuite klachten.
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 VIII. Betwistingen, toezicht, sancties

Indien de regelgeving voor de Comités niet wordt gerespecteerd, kan men zich altijd wenden tot 
het Toezicht op het Welzijn op het werk of zelfs een zaak aanspannen voor de Arbeidsrechtbank. 
De inbreuken en de straffen hiervoor zijn voorzien in het Sociaal Strafwetboek

 1. Betwistingen
De werkgevers, de werknemers en de representatieve werknemersorganisaties kunnen bij de 
arbeidsgerechten een vordering instellen tot beslechting van alle geschillen in verband met de 
Welzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten.
De vorderingen zijn onderworpen aan volgende procedureregels:
• de vorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief aan of 

neergelegd bij de griffie van het bevoegd gerecht;
• de termijnen om de vorderingen in te stellen zijn onderworpen aan de bepalingen van de arti-

kelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek; de dag van verzending van een ter post aangete-
kende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie moet uiterlijk met de laatste 
dag van deze termijnen samenvallen;

• de eisende partij is ertoe gehouden, bij de griffie van het arbeidsgerecht waarbij de zaak aan-
hangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen neer te leggen; onder 
volledig adres wordt verstaan, de woonplaats of de voornaamste verblijfplaats of de gewone 
plaats van tewerkstelling;

• het arbeidsgerecht waarbij de zaak aanhangig is doet uitspraak zonder voorafgaan- de verzoe-
ning, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen;

• de vonnissen en arresten worden bij gerechtsbrief ter kennis gebracht aan de werkgever, aan de 
betrokken werknemers, aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties alsmede aan 
de personen uitdrukkelijk bepaald door de Welzijnswet.

 2. Toezicht en sancties

 2.1 Toezicht
Artikel 80 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk bepaalt dat “De inbreuken op de bepalingen van deze wet en van de uit-
voeringsbesluiten ervan worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal 
Strafwetboek.
De sociaal inspecteurs beschikken over de in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde bevoegdheden wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun 
opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze 
wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.”.
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Meer informatie en de gegevens van het Toezicht op het Welzijn op het Werk zijn beschikbaar op 
de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg onder de rubriek Over de 
FOD >Organigram >Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk .

 2.2 Sancties
De werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die in zijn onderneming geen Comité instelt, 
wordt gestraft met een sanctie van niveau 3.
Een sanctie van niveau 3 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro 
(x 6), hetzij een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro (x 6). De geldboete wordt verme-
nigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.
Wordt bestraft met een sanctie van niveau 2, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die:
• de werking van het Comité verhindert;
• de uitoefening van het mandaat van de vertegenwoordigers van de werknemers in dat comité 

belemmert;
• dat Comité niet de inlichtingen verstrekt die hij daaraan moet verstrekken;
• niet tot de verplichte raadplegingen van dat Comité overgaat;
• de uitoefening van het mandaat van de vakbondsafvaardiging belast met de opdrachten van dat 

Comité belemmert.

Een sanctie van niveau 2 bestaat uit hetzij een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro 
(x 6), hetzij een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro (x 6).
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 IX. Aanvullende bevoegdheden

Op 23 april 2008 heeft België een wet aangenomen die tot doel heeft de Europese richtlijn 
2002/14/EG betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese 
Gemeenschap, om te zetten. Het betreft de wet van 23 april 2008 tot aanvulling van de omzetting 
van Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vast-
stelling van een algemeen kader betreffende de informatie en raadpleging van de werknemers in 
de Europese gemeenschap (B.S. 16 mei 2008).

Deze wet vult de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk aan door de artikelen 65bis tot 65undecies eraan toe te voegen.
Krachtens deze nieuwe artikelen 65bis tot 65decies van de wet van 4 augustus 1996 krijgen 
sommige Comités een informatie- en raadplegingsbevoegdheid toegekend inzake de economi-
sche en financiële aspecten van het bedrijfsleven, over de werkgelegenheid in de onderneming, 
alsook over de beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de ar-
beidsovereenkomsten kunnen meebrengen.
Het betreft dus bevoegdheden die niet onmiddellijk aanknoping vinden met het welzijn, maar die 
toegekend werden aan het Comité in afwezigheid van andere overlegorganen in de onderneming. 
We kunnen deze bevoegdheden dus beschrijven als aanvullende bevoegdheden.

De nieuwe taken die aan het Comité toegekend kunnen worden:
• informatie over de recente en de waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten en de economi-

sche situatie van de onderneming of vestiging;
• informatie en raadpleging over de situatie, de structuur en de waarschijnlijke ontwikkeling van 

de werkgelegenheid binnen de onderneming of vestiging, alsmede over eventuele geplande 
anticiperende maatregelen met name in ge- val van bedreiging van de werkgelegenheid;

• informatie en raadpleging over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorga-
nisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen, met inbegrip van collectief ontslag 
of overgang van onderneming.

Deze wet zet een Europese Richtlijn om en heeft als voornaamste doelstelling het verzekeren dat 
de werknemers van een onderneming, via hun vertegenwoordigers, informatie ontvangen over 
de hierboven aangehaalde materies en erover te waken dat een raadpleging betreffende deze 
materies plaatsvindt.
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Definities
De Europese richtlijn 2002/14/EG definieert informatie als volgt: “het verstrekken van gegevens 
door de werkgever aan de werknemersvertegenwoordigers, opdat zij kennis kunnen nemen van 
het onderwerp en het kunnen bestuderen:
• op een tijdstip, op een wijze en met een inhoud die passend zijn;
• die toelaten dat de werknemersvertegenwoordigers de informatie adequaat kunnen bestuderen 

en zo nodig de raadpleging kunnen voorbereiden.”

Raadpleging wordt door deze richtlijn gedefinieerd als: “de gedachtewisseling en de totstand-
brenging van een dialoog tussen de werknemersvertegenwoordigers en de werkgever.
• op een tijdstip, met middelen en met een inhoud die passend zijn;
• op het relevante niveau van directie en vertegenwoordiging, afhankelijk van het te bespreken 

onderwerp;
• op basis van de door de werkgever te verstrekken informatie en van het advies dat de werkne-

mersvertegenwoordigers kunnen uitbrengen;
• op zodanige wijze, dat de werknemersvertegenwoordigers met de werkgever kunnen samenko-

men en een met redenen omkleed antwoord op hun advies kunnen krijgen;
• met het doel een akkoord te bereiken over de beslissingen, die onder de bevoegdheden van de 

werkgever vallen.”

Opmerking
Om een volledig inzicht te krijgen in de nieuwe bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zijn enkele verduide-
lijkingen noodzakelijk:
• ten eerste, de nieuwe wet doet geen afbreuk aan de werking of de bestaande bevoegdheden 

van het Comité, ze beperkt zich tot het toekennen, aan sommige Comités, van nieuwe informatie 
en raadplegingsbevoegdheden;

• de bevoegdheden van het Comité bedoeld in de artikelen 65bis tot 65undecies van de wet 
betreffen informatie en raadplegingsbevoegdheden; de betrokken Comités aan wie deze nieuwe 
bevoegdheden toegekend worden, krijgen dus geen nieuwe beslissingsbevoegdheden;

• in tegenstelling tot wat er is voorzien voor de andere bevoegdheden van het Comité, is er voor 
de informatie en raadplegingsbevoegdheden bedoeld in de nieuwe artikelen 65bis tot 65un-
decies, geen overdracht van bevoegdheden naar de vakbondsaf vaardiging in het geval er geen 
Comité werd opgericht in de onderneming.

 1. Economische en financiële informatie en raadpleging
In ondernemingen waar geen ondernemingsraad werd opgericht maar wel een comité, moet de 
werkgever aan het comité voortaan economische en financiële informatie bezorgen. Dit geldt voor 
alle ondernemingen met een comité en zonder ondernemingsraad, ongeacht of er een vakbond-
safvaardiging bestaat.
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In ondernemingen waar zowel een ondernemingsraad als een comité bestaan, wordt de econo-
mische en financiële informatie niet in het comité maar in de ondernemings- raad besproken. De 
inhoud van deze informatie aan de OR wordt omschreven in het koninklijk besluit van 27 novem-
ber 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken 
aan de ondernemingsraden. Meer informatie hierover is beschikbaar in het deel Informatie voor 
de Ondernemingsraad.

 1.1 Inhoud van de economische en financiële informatie
De inhoud van de informatie die aan het comité moet worden gegeven is vastgelegd in de arti-
kelen 65bis tot 65novies die door de wet van 23 april 2008 werden toegevoegd aan de wet van 
4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Deze informatie bestaat uit een basisinformatie en een jaarlijkse informatie.

Basisinformatie
Binnen twee maanden na hun verkiezing of herverkiezing moet de werkgever een basisinformatie 
aan de leden van het Comité bezorgen. Deze basisinformatie omvat vier hoofdstukken:
• het statuut van de onderneming (art. 65ter)
• de concurrentiepositie (art. 65quater)
• de productie en productiviteit (art. 65quinquies)
• de toekomstverwachtingen (art. 65sexies).

  Hoofdstuk 1: het statuut van de onderneming (art. 65 ter)
1°  de juridische vorm

2°  de statuten
Hier moet een kopie verstrekt worden van de statuten en latere wijzigingen, zoals ze in het Bel-
gisch Staatsblad werden gepubliceerd.

3° de leiding van de onderneming met vermelding van:
• leden van de raad van bestuur (voert het algemeen beleid van de onderneming)
• samenstelling van het directiecomité (is belast met het dagelijks beleid van de onderneming).

4°  financieringsmiddelen en economische en financiële betrekkingen
• het eigen vermogen (het maatschappelijk kapitaal en de reserves)
• leningen op lange en middellange termijn met vermelding van: het bedrag van de lening, het 

ontlenend organisme, de duur, de toegepaste intresten, waarborgen, ...
• economische en financiële relaties met andere ondernemingen en de aard van deze relaties: 

participaties die een duurzame band leggen tussen de ondernemingen en die de mogelijkheid 
scheppen om het economisch beleid van de onderneming te controleren.
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5°  belangrijke overeenkomsten en akkoorden
Hier worden niet de contracten bedoeld met een beperkte draagwijdte die dagelijks worden afge-
sloten, maar wel  de  overeenkomsten  en  akkoorden die met andere ondernemingen banden van 
een zekere  duurzaamheid  tot stand brengen en die het beleid van de onderneming beïnvloeden.
Het is niet verplicht om de volledige tekst van deze akkoorden in de informatie op te nemen. Het 
volstaat om een overzicht te geven van de voornaamste bepalingen (partijen, duur, voorwerp, 
bijzondere bepalingen). Vooral de bepalingen die voor de onderneming bijzondere implicaties 
hebben worden toegelicht.

  Hoofdstuk 2: de concurrentiepositie (art. 65 quater)
1° de voornaamste nationale en internationale concurrenten waarmee de onderneming 
rekening moet houden

2°  de concurrentiemogelijkheden en –moeilijkheden
Hier worden de sterke en zwakke punten van de onderneming toegelicht. Waarom doet onze 
onderneming het beter of minder goed dan de concurrenten? Op welke punten heeft de onder-
neming een voorsprong op de concurrenten? Waar is de onderneming benadeeld ten opzichte 
van de concurrentie?

3° de afzetgebieden
Wie zijn de afnemers van onze producten?

4° de aan- en verkoopcontracten en -akkoorden met fundamentele en duurzame gevolgen
Langdurige en belangrijke contracten afgesloten voor de levering van grondstoffen of voor de 
verkoop van de producten. Niet de volledige tekst moet aan het comité voorgelegd worden, maar 
enkel de belangrijke bepalingen ervan. Vooral de concrete gevolgen voor de onderneming wor-
den hier toegelicht.

5°  de verschillende types van overeenkomsten afgesloten met de FOD Economie, zoals pro-
gramma-, vooruitgangs- en herstructureringsovereenkomsten

6° wijze waarop de producten worden gecommercialiseerd
Hoe worden de producten op de markt gebracht, met beschrijving van:
• distributiekanalen: op welke manier komen de producten bij de verbruiker?
• verkooptechnieken: reclame, handelsbeurzen, klantenbezoek, enz.
• beduidende gegevens betreffende de distributiemarges.

7° evolutie van de omzet over vijf jaar
De omzet gerealiseerd in de vijf laatste jaren, met aanduiding in procenten van het aandeel dat 
verwezenlijkt wordt op de binnenlandse markt, in de Europese Unie en in de andere landen.
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8° niveau en evolutie van de kost- en verkoopprijzen
De evolutie van de kost- en verkoopprijzen moet in principe gegeven worden per eenheid.
Indien dit niet mogelijk is kunnen inlichtingen verstrekt worden per groep van producten of voor 
een aantal representatieve producten.

9° de marktpositie
Marktpositie van de onderneming en de evolutie ervan in het binnenland, de Europese Unie en 
de andere landen.

  Hoofdstuk 3: de productie en productiviteit  (art. 65 quinquies)
Alle inlichtingen voorzien door dit artikel moeten over 5 jaar verstrekt worden.
1° evolutie van de productie
De evolutie van de productie moet uitgedrukt worden in:
• fysische eenheden: de geproduceerde hoeveelheden in aantallen, volume of gewicht;
• waarde;
• toegevoegde waarde (dit is het verschil tussen de verkoopprijs en de prijs van de verbruikte 

grondstoffen; de toegevoegde waarde geeft aan welke de inbreng van de onderneming is in de 
economie).

2° aanwending economische productiecapaciteit
Hier wordt aangegeven (meestal uitgedrukt in procenten) in welke mate de normale capaciteit 
van de onderneming wordt benut.

3° evolutie van de productiviteit
In de wet wordt als berekeningswijze de toegevoegde waarde per arbeidsuur of de productie per 
werknemer voorgesteld. Iedere onderneming kan voor de be- rekening van de productiviteit de 
formule kiezen die het best aan de activiteit is aangepast.

  Hoofdstuk 4: programma en toekomstverwachtingen  (art 65 sexies)
Bij de beschrijving van de toekomstverwachtingen moeten alle aspecten van de onderneming 
beschreven worden:
• industrieel: de voorziene productie; voorziene wijzigingen in de productie,...
• financieel: hoe evolueert de financiële toestand van de onderneming? Hoe zal een eventueel ver-

lies weggewerkt worden? Met welke financiële middelen zullen de plannen uitgevoerd worden?
• commercieel: is er een wijziging in de verkoopspolitiek?
• sociaal: wat zijn de effecten op de tewerkstelling? Zijn er wijzigingen in het personeelsbeleid?
• speurwerk: worden bijzondere inspanningen gedaan om nieuwe producten te ontwikkelen of 

bestaande producten te verbeteren?
• investeringen: wordt de onderneming verder uitgebouwd? Welke zijn de voorgenomen investe-

ringen? Hoe zullen deze investeringen gefinancierd worden
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Jaarlijkse informatie
De jaarlijkse informatie omvat de volgende documenten:
• de jaarrekening (balans, resultatenrekening, bijlage met sociale balans)
• en het jaarverslag (verslag Raad van Bestuur aan de algemene vergadering).
Deze informatie moet besproken worden tijdens een verg adering van het comité die plaatsvindt 
binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar of, voor vennootschappen, vóór de alge-
mene vergadering tijdens welke de vennoten zich uitspreken over het beheer en de jaarrekening. 
Het verslag van deze vergadering wordt aan de vennoten medegedeeld ter gelegenheid van voor-
noemde algemene vergadering.
De documenten worden vijftien dagen vóór de vergadering aan de leden van het comité overge-
maakt.

 1.2 Verschillende niveaus waarop de informatie moet worden verstrekt
De economische en financiële informatie heeft in de eerste plaats betrekking op de onderneming 
als technische bedrijfseenheid. In voorkomend geval moet deze informatie aangevuld worden met 
inlichtingen over de entiteit waartoe de onderneming behoort (de juridische entiteit, de economi-
sche entiteit of financiële entiteit) of met inlichtingen over kleinere entiteiten die binnen de tech-
nische bedrijfseenheid bestaan (de onderdelen). Hiermee wordt ingespeeld op de economische 
realiteit, waarbij de informatie moet worden verstrekt op ieder relevant niveau.

Onderneming of technische bedrijfseenheid
Dit is de entiteit zoals bepaald tijdens de sociale verkiezingen en waarvoor een comité werd opge-
richt. Over deze entiteit moet alle informatie verstrekt worden.

Juridische entiteit
Soms is de technische bedrijfseenheid slechts een deel van een juridische entiteit. Over deze 
juridische entiteit moeten de volgende inlichtingen verstrekt worden:
• artikel 65 ter: het statuut van de onderneming,
• artikel 65 quater: de concurrentiepositie,
• artikel 65 sexies: het programma en de algemene toekomstverwachtingen.

Economische of financiële groep
Als financiële entiteit kan worden beschouwd het geheel van ondernemingen die via participaties 
een dominerende invloed op elkaar uitoefenen.
Wanneer de activiteiten van ondernemingen op elkaar afgestemd zijn en ondernemingen aldus 
economisch van elkaar afhankelijk zijn, spreekt men van een economische entiteit.

Over de economische en financiële groep moeten de volgende inlichtingen gegeven worden:
• artikel 65 ter: het statuut van de onderneming
• artikel 65 sexies: het programma en de algemene toekomstverwachtingen.
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Onderdelen
Als onderdelen worden beschouwd productiecentra die homogeen zijn en over een zekere auto-
nomie beschikken. Homogene productiecentra zijn afdelingen binnen de onderneming die onder-
scheiden kunnen worden van de rest van de onderneming omdat ze bijvoorbeeld een specifiek 
product fabriceren of omdat ze geografisch gescheiden zijn. De autonomie kan afgeleid worden 
uit het feit dat de afdeling binnen de bestaande hiërarchie beschikt over een zekere onafhankelijk-
heid, over eigen werkmiddelen, een eigen budget,...

De volgende inlichtingen moeten per onderdeel meegedeeld worden:
• evolutie van de omzet over 5 jaar (artikel 65 quater 7),
• niveau en evolutie van de kost- en verkoopprijzen (artikel 65 quater 8),
• de marktpositie van de onderneming (artikel 65 quater 9),
• de inlichtingen betreffende de productie en productiviteit (artikel 65 quinquies).

 1.3 Afwijking
Wanneer het verstrekken van een bepaalde inlichting in de voorgeschreven vorm of binnen de 
opgelegde termijn een nadeel aan de onderneming kan berokkenen, kan het ondernemingshoofd 
enkel voor de volgende punten een afwijking aanvragen:
• de omzet in absolute waarde en de uitsplitsing ervan per onderdeel,
• inzake toekomstverwachtingen: de voorgenomen inplanting van nieuwe verkooppunten voor 

ondernemingen van de distributiesector,
• resultatenrekening per onderdeel.

Procedure
• het verzoek vermeldt duidelijk voor welke punten de afwijking wordt aangevraagd en vermeldt 

eveneens of de afwijking betrekking heeft op de vorm of de termijn van de informatie;
• het verzoek is voldoende gemotiveerd: het vermeldt de redenen waarom de mededeling van de 

informatie in de voorgeschreven vorm of termijn aan de onderneming schade kan berokkenen;
• bij het verzoek worden alle documenten gevoegd nodig om de gegrondheid van het verzoek te 

beoordelen;
• het comité onderzoekt het verzoek en in het verslag van het comité wordt het stand- punt van 

de partijen weergegeven;
• het volledig dossier wordt aan de Algemene Directie Toezicht van de Sociale Wetten toege-

stuurd;
• het dossier wordt voor advies voorgelegd aan het Comité ad hoc, gevormd in de schoot van de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
• het Comité ad hoc brengt een advies uit en stelt de bevoegde ambtenaar ervan in kennis;
• de bevoegde ambtenaar van de Algemene Directie Toezicht van de Sociale Wetten staat de afwij-

king toe of weigert ze en motiveert zijn beslissing; de afwijking kan niet geweigerd worden indien 
het Comité ad hoc eenparig instemt met het eventueel unaniem akkoord van het comité.
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Vervangende informatie
Wanneer een afwijking wordt toegestaan op de voorgeschreven vorm van een bepaal- de infor-
matie, moet aan het comité een vervangende, maar gelijkwaardige informatie verstrekt worden.
Wanneer een afwijking werd toegestaan op de voorgeschreven termijnen, zal de informatie ver-
strekt worden na verloop van een termijn die het ondernemingshoofd nauwkeurig aangeeft en 
aan de bevoegde ambtenaar bekendmaakt.

 1.4 Vertrouwelijkheid
Voorlichting personeel
De voorlichting van alle werknemers is de uiteindelijke hoofdbedoeling van de economische en 
financiële informatie. De werknemersafgevaardigden hebben als taak om de werknemers te infor-
meren over de gang van zaken in de onderneming.

Retitieplicht
De informatie van het personeel moet wel met de nodige discretie gebeuren. Het doorgeven van 
de informatie moet zo gebeuren dat de belangen van de onderneming niet geschaad worden.

Vertrouwelijkheid
Wanneer de informatie gevoelige inlichtingen bevat, waarvan de verspreiding een ernstig nadeel 
aan de onderneming kan berokkenen, kan het ondernemingshoofd deze inlichtingen als vertrou-
welijk bestempelen. Deze vertrouwelijkheid houdt in dat de inlichtingen op geen enkele manier 
aan de andere werknemers mogen doorgegeven of doorverteld worden. Het kan hier slechts gaan 
over welbepaalde inlichtingen en zeker niet over de volledige informatie. Indien alle inlichtingen 
als vertrouwelijk worden beschouwd, kunnen de werknemers hun informatietaak immers niet 
waarmaken.
De werknemersafgevaardigden kunnen de vertrouwelijkheid van bepaalde inlichtingen betwis-
ten. Indien hierover binnen het comité een meningsverschil bestaat, moet dezelfde procedure als 
bij een verzoek tot afwijking gevolgd worden. Meer informatie in de rubriek Afwijking.

 2. Informatie en raadplegingsbevoegdheden op sociaal vlak en 
betreffende de werkgelegenheid
Als er in de onderneming een Ondernemingsraad is, gebeurt het informeren en raad- plegen van 
de werknemers over de hierna opgesomde sociale materies en materies betreffende de werkgele-
genheid, via dit orgaan. De informatie en raadplegingsbevoegdheden bedoeld in artikel 65decies 
worden in dergelijk geval dus niet toegekend aan het Comité. Als er geen ondernemingsraad is in 
de onderneming, maar er bestaat een vakbondsafvaardiging, dan worden de taken van informatie 
en raadpleging van werknemers betreffende sociale materies en betreffende de werkgelegenheid 
gewaarborgd door de vakbondsafvaardiging, en dit binnen de grenzen van haar bevoegdheid. 
Immers, de verschillende reglementeringen betreffende deze sociale materies en betreffende de 
werkgelegenheid die reeds in voege waren vóór de aanname van de wet, voorzien in een casca-
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desysteem zodat in afwezigheid van de Ondernemingsraad de werkgever de vakbondsafvaardi-
ging, indien een dergelijke afvaardiging in de onderneming werd opgericht, moet informeren.
Het is dus enkel in afwezigheid van een Ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging dat het 
Comité de nieuwe informatie en raadplegingsbevoegdheden toegekend krijgt.
Het is belangrijk te beseffen dat in dergelijk geval er niet noodzakelijk een volledige overdracht 
van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad naar het Comité plaatsvindt. Het Comité oefent 
namelijk de nieuwe informatie en raadplegingsbevoegdheden uit betreffende de materies be-
doeld in artikel 65decies van de wet, maar krijgt geen beslissingsbevoegdheden.

Bevoegdheden met een sociaal karakter en aangaande de werkgelegenheid
Art. 65decies “Bij ontstentenis van een ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging neemt het 
Comité de plaats in van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging voor het 
recht op informatie en raadpleging bedoeld bij artikel 38, § 3, van de arbeidswet van 16 maart 1971 
en de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 9 van 9 maart 1972, zonder dat het Comité meer in-
formatie krijgt dan de vakbondsafvaardiging, nr. 24 van 2 oktober 1975, nr. 32bis van 7 juni 1985, 
nr. 39 van 13 december 1983 en nr. 42 van 2 juni 1987, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.”

Opmerking
Artikel 65decies verduidelijkt dat wat betreft de bevoegdheden van het Comité in het kader van 
de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 gesloten in de Nationale Arbeidsraad 
(hierna CAO nr. 9), het Comité niet meer informatie ontvangt dan de vakbondsafvaardiging. Wat 
betekent deze voorwaarde?
CAO nr. 9 bevat verschillende bepalingen betreffende de Ondernemingsraad: de bevoegdheden, 
de werking, enz. De CAO verduidelijkt dus een zeker aantal domeinen waarover de Ondernemings-
raad geïnformeerd, geraadpleegd moet worden, of waar- over deze een beslissingsbevoegdheid 
heeft. Van haar kant voorziet CAO nr. 5, die de bevoegdheden van de vakbondsafvaardiging defini-
eert dat wanneer er geen Ondernemingsraad werd opgericht in de onderneming, de vakbonds-
afvaardiging de bevoegdheden uitoefent bedoeld in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 11 van CAO nr. 9.
Met andere woorden, wat betreft de materies bedoeld in CAO nr. 9 waarvoor in afwezigheid van 
een Ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging, het Comité bevoegd wordt, legt de wet 
dezelfde voorwaarde op als in CAO nr. 5. Zodat enkel de materies bedoeld in de artikelen 4, 5, 
6, 7 en 11 van CAO nr. 9 het voorwerp uitmaken van een informatie aan en raadpleging van het 
Comité door de werkgever.

 2.1 Informatie betreffende de werkgelegenheid in de onderneming
CAO nr. 9 bepaalt, onder andere, de bevoegdheden van de Ondernemingsraad inzake werkgele-
genheid.
Voortaan moet in afwezigheid van een Ondernemingsraad en een vakbonds-afvaardiging, het 
Comité geïnformeerd en geraadpleegd worden over bepaalde aspecten aan- gaande het werkge-
legenheidsbeleid in de onderneming.
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Wat de informatie betreft, verduidelijkt de CAO dat deze in principe schriftelijk ver- strekt moet 
worden. Deze moet bovendien aangevuld worden door een mondelinge toelichting van het on-
dernemingshoofd of zijn afgevaardigde. De verstrekte inlichtingen moeten vervolgens het voor-
werp uitmaken van een raadpleging; met andere woorden, de werkgever moet overgaan tot een 
gedachtewisseling met de werknemers- vertegenwoordigers waarin deze zich vrij kunnen uitdruk-
ken, adviezen formuleren, suggesties geven, bezwaren of kritiek uiten, enz.
Bovendien verduidelijkt CAO nr. 9 dat, ten einde de continuïteit van de dialoog in de schoot van de 
onderneming te verzekeren, het ondernemingshoofd, hetzij onmiddellijk, hetzij tijdens de eerst-
komende vergadering, het gevolg zal meedelen dat hij voornemens is te geven of heeft gegeven 
aan de adviezen, suggesties of bezwaren geformuleerd door de werknemersvertegenwoordigers.
Van hun kant moeten de werknemersvertegenwoordigers erop letten dat ze bij het doorgeven 
van de ontvangen informatie aan de werknemers zodanig handelen dat ze de belangen en de 
veiligheid van de onderneming niet schaden.
Welke informatie moet verstrekt worden door de werkgever? Deze informatie kan worden inge-
deeld in 4 grote categorieën:
1.  informatie betreffende de algemene vooruitzichten van de onderneming;
2. jaarlijkse informatie,
3. periodieke informatie;
4. occasionele informatie.

De algemene vooruitzichten van de onderneming
Ter gelegenheid van de bespreking van de economisch en financiële informatie, die plaatsvindt 
op gezette tijden en minstens bij het sluiten van het maatschappelijk dienstjaar, zal het onderne-
mingshoofd of zijn afgevaardigde aanvullende inlichtingen verstrekken over de algemene vooruit-
zichten van de onderneming en hun weerslag op de tewerkstelling.
Deze inlichtingen zullen betrekking hebben op de markttoestand, de orderportefeuille en de ont-
wikkelings-, rationalisatie-, organisatie-, of reorganisatieprogramma’s.

De jaarlijkse informatie
Tezelfdertijd als de jaarlijkse informatie aangaande de economische en financiële situatie verstrekt 
het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde gegevens aan de werknemersvertegenwoordigers 
die moeten toelaten een duidelijk beeld te vormen van de structuur van de tewerkstelling in de 
onderneming op het einde van het dienstjaar, van haar evolutie tijdens het dienstjaar en van de 
vooruitzichten inzake tewerkstelling.
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De informatie moet schriftelijk worden verstrekt, uiterlijk de dag vóór de vergadering;
• er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 types van informatie. Bepaalde informatie moet 

automatisch verstrekt worden door de werkgever. Andere moet pas verstrekt worden op verzoek 
van de werknemersvertegenwoordigers als deze van oordeel zijn dat de informatie kenmerkend 
is voor de structuur of de activiteit van de onderneming.

• de informatie over de structuur, de evolutie en de vooruitzichten aangaande de te- werkstelling 
in de onderneming handelt zowel over kwantitatieve als kwalitatieve aspecten.

Welke informatie moet meegedeeld worden ?

Structuur van de tewerkstelling op het einde van het dienstjaar
Deze inlichten geven aan welke de personeelsbezetting is op het einde van het dienstjaar of op 
een overeengekomen tijdstip en omvatten onderstaande elementen:
• geslacht;
• leeftijdsgroep;
• beroepsklasse;
• afdeling van de onderneming;
• de vaste werknemers, alsook de werknemers tewerkgesteld, in uitvoering van de wettelijke en/

of conventionele bepalingen betreffende de tijdelijke arbeid, de uit- zendarbeid en het ter be-
schikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

De werknemersvertegenwoordigers kunnen, indien zij dit nodig achten, aanvullende informatie 
vragen aangaande
• de onderverdeling tussen de personeelsbezetting met volledige werktijd, met b perkte werktijd 

of door andere ondernemingen ter beschikking gesteld van de werknemer;
• nationaliteit;
• anciënniteit (aantal dienstjaren in de onderneming).

Evolutie van de tewerkstelling tijdens het afgelopen dienstjaar
Deze inlichtingen verstrekken gegevens over de wijzigingen die zich tijdens het afgelopen dienst-
jaar hebben voorgedaan. Ze bevatten volgende elementen:
• Het aantal personen dat in de onderneming tewerkgesteld was in uitvoering van de wettelij-

ke en/of conventionele bepalingen over tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (rechtstreekse aanwerving door de werk-
gever, terbeschikkingstelling door een uitzendbureau of door de plaatsingsorganismen van de 
gemeenschappen, het uitzonderlijk ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers in de gevallen toegelaten door de wet en/of door een overeenkomst), de redenen 
waarom op tijdelijke of uitzendarbeid een beroep werd gedaan, de gemiddelde duur van deze 
tewerkstelling en de afdelingen van de onderneming waarvoor op deze tewerkstelling een be-
roep werd gedaan.

• Aantal personen die de onderneming hebben verlaten:
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• vrijwillig vertrek;
• onvrijwillig vertrek, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de afdankin gen wegens 

economische en/of technische redenen, deze welke te wijten zijn aan andere redenen en de 
opruststellingen;

• Aantal aangeworven personen, uitgesplitst volgens geslacht, leeftijdsgroep, beroepsklasse en 
afdeling. De inlichtingen moeten betrekking hebben op de aanwer ving volgens grote afdelin-
gen en beroepsklassen.

• Aantal personen die het voorwerp zijn geweest van een mutatie binnen de onder- neming. Het 
betreft mutaties die een permanent karakter hebben en geen tijdelijke overplaatsingen die te 
wijten zijn aan de gewone organisatie van het werk.

De werknemersafgevaardigden kunnen, indien zij dit nodig achten, aanvullende in- formatie vra-
gen over:
• de afwezigheidsdagen;
• de dagen van gedeeltelijke werkloosheid;
• de overuren.

Tewerkstellingsvooruitzichten
Het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde verstrekt gegevens die hij kan geven over de gang 
van zaken in de onderneming en over de factoren die een doorslaggevende invloed op de te-
werkstelling zouden kunnen hebben, alsook over de gevolgen ervan op de interne en externe 
bewegingen van het personeel.
Deze inlichtingen betreffende de tewerkstellingsvooruitzichten voor het komende dienstjaar moe-
ten gezien worden vanuit de context van de algemene vooruitzichten van de onderneming.
De inlichtingen worden schriftelijk vóór de vergadering meegedeeld.
Tijdens de vergadering die volgt op de schriftelijke mededeling moet de werkgever becijferde 
ramingen verstrekken omtrent de inkrimping of de uitbreiding van het tewerkstellingsvolume 
voor het geheel van de onderneming en haar afdelingen. Deze gegevens worden, zo mogelijk, 
onderverdeeld naar beroepsklasse.
Wanneer de vooruitzichten een vermindering van de personeelsbezetting laten vermoeden die 
aanleiding zal geven tot afdankingen, zet het ondernemingshoofd uiteen welke maatregelen zijn 
gepland om de wedertewerkstelling van de betrokken werknemers onder de beste voorwaarden 
te doen verlopen.
Indien de vooruitzichten gunstig zijn voor de uitbreiding van de personeelsbezetting geeft het 
ondernemingshoofd aan welke maatregelen de onderneming van plan is te treffen om mutaties 
en nieuwe aanwervingen mogelijk te maken.
Naar aanleiding van de verschillende jaarlijkse inlichtingen zal het ondernemingshoofd meedelen:
• welke maatregelen hij heeft genomen of gepland om de tewerkstelling te bevorderen;
• tot welke sociale maatregelen de bewegingen, die zich in de onderneming hebben voorgedaan 

of zijn voorzien, aanleiding hebben gegeven of zullen geven.
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Periodieke informatie
Op het ogenblik dat de economische en financiële informatie wordt gegeven, verstrekt het onder-
nemingshoofd of zijn afgevaardigde schriftelijk gegevens over:
• de stand van verwezenlijking van de jaarlijkse aangekondigde vooruitzichten;
• de redenen waarom de doelstellingen die vastgesteld en de vooruitzichten die voorzien waren 

op het ogenblik dat de jaarlijkse inlichtingen werden verstrekt, niet konden worden verwezen-
lijkt;

• de wijzigingen in de algemene vooruitzichten van de onderneming en de gevolgen voor de 
tewerkstelling die men kan voorzien voor het volgend kwartaal.

Deze periodieke inlichtingen, die minstens om de 3 maanden verstrekt moeten worden, moeten 
de werknemersvertegenwoordigers toelaten over de precieze gegevens te beschikken betreffen-
de de stand en de evolutie van de tewerkstelling en onder meer de geplande afdankingen en 
aanwervingen.

Occasionele inlichtingen
Wanneer in afwijking van de vooruitzichten inzake tewerkstelling, waaromtrent jaarlijkse of tri-
mestriële inlichtingen werden verstrekt, het ondernemingshoofd zich genoodzaakt ziet over te 
gaan tot collectieve afdankingen of aanwervingen om economische of om technische redenen, 
moet hij zo spoedig mogelijk de werknemersve tegenwoordigers op de hoogte brengen en met 
hen de raadplegingen starten.
De occasionele inlichtingen moeten verstrekt worden indien de vooruitzichten die meegedeeld 
werden tijdens deze gewone vergaderingen, niet te voorziene wijzigingen ondergaan, ingevolge 
economische of technische gebeurtenissen.
De veranderingen, vergeleken met de vooruitzichten moeten, rekening houdend met de aard van 
deze laatste, noodzakelijkerwijze een zeker belang en collectieve gevolgen voor de ondernemin-
gen hebben.
De wijzigingen in de personeelsbezetting ingevolge seizoenschommelingen kunnen niet worden 
beschouwd als niet te voorziene wijzigingen in de zin van deze bepaling

 2.2 Beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie 
of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen
Om ervoor te zorgen dat alle zaken die vallen onder richtlijn 2002/14/EG daadwerkelijk omgezet 
worden in Belgisch recht, hebben de sociale partners artikel 4 van CAO nr. 9 aangevuld. Voortaan 
voorziet dit artikel dat het ondernemingshoofd de Ondernemingsraad vooraf moet informeren 
en raadplegen over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de 
arbeidsovereenkomsten kunnen mee- brengen.



Comité voor Preventie en BesCherming oP het Werk • 61 

Bij ontstentenis van een Ondernemingsraad en krachtens CAO nr. 5 betreffende het statuut van 
de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen, zal de vakbondsafvaardiging 
deze taken op zich nemen. Indien er geen Ondernemingsraad en geen vakbondsafvaardiging is 
in de onderneming, gebeurt de informatie en raad- pleging over de beslissingen die ingrijpende 
veranderingen in de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen, met 
het Comité.
Artikel 4 definieert niet wat er precies bedoeld wordt met “beslissingen die ingrij- pende veran-
deringen in de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kun- nen meebrengen”. Het is 
namelijk niet mogelijk om alle maatregelen op te sommen die een belangrijke invloed zouden 
kunnen hebben op de arbeidsorganisatie en de arbeidsovereenkomsten. In ieder geval moet het 
gaan over beslissingen die veranderingen te weeg brengen met een collectieve impact in de 
ondernemingen of haar afdelingen. Het kan bijvoorbeeld gaan over beslissingen die de arbeidsre-
geling van de werknemers wijzigen (invoering nachtarbeid, …), beslissingen die de materiële om-
geving van de werknemers veranderen (invoering van nieuwe fabricatiemethodes), beslissingen 
die de menselijke omgeving van de werknemers veranderen (wijziging van het organigram), enz.

 2.3 Structuurwijzigingen van de onderneming
In geval van fusie, concentratie, overname, sluiting of andere belangrijke structuurwijzigingen 
waaromtrent de onderneming onderhandelingen voert (die eventueel kunnen leiden tot conven-
tionele overgang van onderneming), voorziet CAO nr. 9 dat de Ondernemingsraad daaromtrent te 
gelegener tijd en vóór enige bekendmaking ingelicht moet worden. Hij moet vooraf daadwerkelijk 
geraadpleegd worden, onder meer over de weerslag op de vooruitzichten inzake de tewerkstelling 
van het personeel, de organisatie van het werk en het tewerkstellingsbeleid in het algemeen.
Wanneer er geen Ondernemingsraad werd opgericht in de onderneming en wanneer er geen 
vakbondsafvaardiging is in de onderneming, dan zal het Comité geïnformeerd en geraadpleegd 
moeten worden over de gevolgen die deze wijzigingen kunnen mee- brengen voor de tewerkstel-
lingsvooruitzichten, het tewerkstellingsbeleid en de arbeidsorganisatie in de onderneming.

Om vast te stellen op welk tijdstip de beslissing aan de werknemersvertegenwoordigers moet 
worden meegedeeld, zal het ondernemingshoofd zich door navolgende beginselen laten leiden:
• de informatie mag geen afbreuk doen aan de prerogatieven van het ondernemings- hoofd, wat 

de beslissing van economische aard betreft
• de informatie mag het normale verloop van de eventueel aan de gang zijnde onder- handelin-

gen niet hinderen;
• de informatie moet vooraf gebeuren, d.i. vóór de beslissing openbaar wordt ge- maakt en van 

toepassing wordt;
• de informatie moet zo spoedig mogelijk gebeuren en op een ogenblik dat de di- rectie en de 

werknemersafgevaardigden in het Comité tijdig overleg kunnen plegen onder meer over de sociale 
maatregelen die moeten worden genomen om de weerslag van de beslissing op de vooruitzichten 
inzake de tewerkstelling en de organisatie van het werk maximaal te ondervangen.
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Vooral bij sluiting van onderneming, lijkt het aangewezen dat zo spoedig mogelijk na de feitelijke 
beslissing wordt geraadpleegd over de geplande maatregelen om de wedertewerkstelling van de 
werknemers te verzekeren.
Het comité wordt ingelicht over de economische, financiële of technische factoren die aan de 
oorsprong liggen van de structuurwijzigingen van de onderneming en die deze verantwoorden, 
alsook over hun economische, financiële en sociale gevolgen.
Het comité wordt geraadpleegd over de middelen, die moeten worden aangewend om de afdan-
kingen en de mutaties te vermijden, die de beroeps- of sociale teruggang van de werknemers 
meebrengen, over de programma’s van collectieve afdankingen, overheveling en mutaties, over 
de te nemen sociale maatregelen, over de schikkingen die moeten getroffen worden om tot de 
spoedige wedertewerkstelling en de sociale en beroepsomscholing te komen alsook, in het alge-
meen, over alle maatregelen die moeten worden genomen met het oog op de optimale benutting 
van het menselijk potentieel.
Wat de sociale maatregelen betreft die getroffen worden naar aanleiding van belangrijke vermin-
deringen van effectieven of sluitingen van ondernemingen, moeten de werknemersafgevaardig-
den alle faciliteiten krijgen om de nodige contacten te leggen ten einde de wedertewerkstelling, 
de beroepsomscholing en de sociale wederaanpassing van de afgedankte, verplaatste of gemu-
teerde werknemers in de hand te werken.

 2.4 Informatie en raadpleging in geval van collectief ontslag in de  
onderneming
Wanneer het ondernemingshoofd voornemens is tot collectief ontslag over te gaan, moet hij voor-
af de Ondernemingsraad informeren en raadplegen en bij afwezigheid van de Ondernemings-
raad, de vakbondsafvaardiging.

Bij ontstentenis van een Ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging in de onder- neming 
wordt het Comité geïnformeerd en geraadpleegd.
De inlichtingen die verstrekt moeten worden, betreffen alle nuttige gegevens inzake het collectief 
ontslag. Het ondernemingshoofd moet in elk geval het volgende schriftelijk meedelen: de rede-
nen van de voorgenomen ontslagen, de criteria die aange legd zullen worden bij het selecteren 
van de voor ontslag in aanmerking komende werknemers, het aantal en de categorieën van voor 
ontslag in aanmerking komende werknemers, het aantal en de categorieën werknemers die hij 
gewoonlijk in dienst heeft, alsook de wijze van berekening van eventuele afvloeiingsuitkeringen 
die niet krachtens de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn en de pe- riode 
tijdens welke tot ontslag zal worden overgegaan.

De raadplegingen moeten ook betrekking hebben op de mogelijkheden om het collectief ontslag 
te voorkomen of te verminderen alsook op de mogelijkheid de gevolgen ervan te verzachten, door 
het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen, meer bepaald om bij te dragen tot de herplaat-
sing of de omscholing van de ontslagen werknemers.
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 2.5 Invoeren van een arbeidsregeling met nachtprestaties
Nachtarbeid wordt in België gedefinieerd als arbeid verricht tussen 20 en 6 uur ‘s morgens.
In principe is nachtarbeid verboden. De wet van 16 maart 1971 voorziet echter een aantal afwij-
kingen op dit verbod. Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze afwijkingen kan de werkgever 
zijn werknemers tewerkstellen tussen 0 en 5 uur ’s morgens zodat deze een belangrijk deel van 
hun werk gewoonlijk tussen 0 en 5 uur verrichten. In dergelijke situatie kan men spreken van een 
arbeidsregeling met nachtprestaties. Om dergelijke arbeidsregeling in te voeren in zijn onderne-
ming informeert en raadpleegt de werkgever de Ondernemingsraad betreffende de noodzakelijke 
aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden die nodig zijn ingevolge de invoering van nachtarbeid. 
Wanneer er geen Ondernemingsraad is in de onderneming raadpleegt de werkgever de vakbond-
safvaardiging. Wanneer er ook geen vakbondsafvaardiging is moet de werk- gever het comité 
informeren en raadplegen.

Dit overleg moet ten minste betrekking hebben op volgende punten:
• de naleving van de CAO nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidings- maatregelen voor 

ploegarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties;
• de nodige veiligheidsmaatregelen;
• de mogelijkheden inzake kinderopvang;
• de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het vlak van bezolding;
• het aantal betrokken werknemers.
Een verslag van de raadplegingen moet aangetekend verzonden worden naar de voorzitter van 
het paritair comité (of de paritaire comités) waartoe de onderneming behoort.

 2.6 Invoering van nieuwe arbeidsregelingen
Wat is een nieuwe arbeidsregeling? Het betreft een specifieke vorm van arbeidsregeling die toe-
laat om het werk met meer flexibiliteit te organiseren. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de 
werkgevers nieuwe arbeidsregelingen in hun onderneming invoeren die het mogelijk maken de 
productietijd van de onderneming uit te breiden of aan te passen. Deze invoering moet kaderen 
in de verbetering van de werkgelegenheid.

Voor zover de invoering van nieuwe arbeidsregelingen tot gevolg heeft dat men dient gebruik te 
maken van afwijkingen van bepaalde algemene bepalingen uit de reglementering, kan het in-
voeren van dergelijke arbeidsregelingen slechts gebeuren via een bijzondere procedure die twee 
fases omvat: een voorafgaande informatie aan de werknemers of hun vertegenwoordigers (infor-
matiefase) en onderhandelingen (beslissingsfase).

De werkgever die een nieuwe arbeidsregeling in zijn onderneming wil invoeren, moet op voor-
hand schriftelijke informatie (informatiefase) verschaffen aan zijn werknemers (ondernemings-
raad, of bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis aan elke werknemer 
individueel) betreffende:
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• de factoren die de invoering van deze nieuwe arbeidsregeling rechtvaardigen (op drijven van de 
productie, betere rentabiliteit van de machines, …)

• de type van arbeidsregeling dat hij plant in te voeren (weekendploegen, opdrijven van de dage-
lijkse arbeidsduur, …).

De invoering van een nieuwe arbeidsregeling brengt ook een onderhandelingsfase met zich mee. 
Er kan pas een nieuwe arbeidsregeling worden ingevoerd nadat er eerst onderhandelingen heb-
ben plaatsgevonden op het niveau van het bevoegde paritair comité of subcomité, of subsidiair, 
in de onderneming.

Sinds de inwerkingtreding van de artikelen 65decies zal in de ondernemingen waar geen Onder-
nemingsraad en geen vakbondsafvaardiging maar wel een Comité werd opgericht, het Comité 
vooraf ingelicht moeten worden door de werkgever over de redenen ter rechtvaardiging van de 
invoering van een nieuwe regeling en de vorm van de arbeidsorganisatie die hij voornemens is in 
te voeren (=informatiefase). In dergelijk geval (informeren van het Comité) is er geen verplichting 
meer om elke werknemer individueel te informeren over de redenen en de organisatie van de 
nieuwe arbeidsregeling die de werknemer voornemens is in te voeren. Het Comité krijgt daaren-
tegen geen bevoegdheid bij de onderhandelingsfase.

 2.7 Invoering van nieuwe technologieën
Wanneer de werkgever heeft besloten over te gaan tot een investering in een nieuwe technologie 
en wanneer die investering belangrijke collectieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid, de 
werkorganisatie of de arbeidsvoorwaarden, dan moet hij uiterlijk drie maanden vóór het begin 
van de inplanting van de nieuwe technologie, enerzijds geschreven informatie verschaffen en 
anderzijds met de werknemersvertegenwoordigers overleg plegen.

De geschreven informatie heeft betrekking op:
• de aard van de nieuwe technologie,
• de economische, financiële of technische factoren die de invoering ervan recht vaardigen,
• de aard van de sociale gevolgen die ze met zich meebrengt,
• de termijnen van inwerkingstelling van de nieuwe technologie.

Het overleg heeft betrekking op:
• de vooruitzichten inzake de werkgelegenheid van het personeel, de werkgelegenheidsstructuur 

en de voorgenomen sociale maatregelen inzake werkgelegenheid,
• de werkorganisatie en de arbeidsvoorwaarden,
• de gezondheid en de veiligheid van de werknemers,
• de vakbekwaamheid en de eventuele maatregelen voor opleiding en omscholing van de werk-

nemers.
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De informatie wordt, krachtens COA nr. 39, in principe aan de Ondernemingsraad verstrekt. Bij 
ontstentenis van dergelijk orgaan in de onderneming moet de informatie aan de vakbondsaf-
vaardiging gegeven worden. Als er noch het ene noch het andere orgaan werd opgericht in de 
onderneming, dan zal het Comité de informatie moeten ontvangen.
Wat het overleg betreft, voorziet CAO nr. 39 dat het overleg wordt gevoerd, in voor- komend geval, 
in de Ondernemingsraad, in het Comité of met de vakbondsafvaardiging, in overeenstemming 
met de bevoegdheden die aan elk van deze organen werden toegekend. Als er geen Onderne-
mingsraad en geen vakbondsafvaardiging werd opgericht in de onderneming zal het Comité op 
twee niveaus tussenbeide komen: bij materies waar ze bij definitie bevoegd over is (welzijn, vei-
ligheid) alsook bij andere aspecten die het onderwerp uitmaken van informatie en raadpleging 
naar aanleiding van de invoering van nieuwe technologieën in de onderneming (bv. wijziging van 
het organigram).

 3. Toezicht en sancties
Controle
De ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten zijn belast met het uitoe-
fenen van toezicht op de naleving van de bepalingen van de artikelen 65bis tot 65decies.
Meer informatie en de gegevens zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, in de rubriek Over de FOD > Organigram > Algemene Directie Toezicht 
op het Welzijn op het werk (link is external).

Sancties
Het niet informeren en raadplegen van het Comité over de materies en volgens de modaliteiten 
voorzien door en krachtens de artikelen 65bis tot 65decies wordt door de Sociale Strafwet als 
strafbaar feit aangemerkt.
Daaruit volgt dat de werkgever die zich schuldig maakt aan dergelijke inbreuken een gevangenis-
straf of een geldboete opgelegd kan krijgen. Hij kan, in voorkomend geval, ook een administra-
tieve boete krijgen.
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