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Voorwoord
In de periode van 9 tot 22 mei 2016 vinden de sociale verkiezingen
plaats.
Als kandidaat wil je je collega’s vertegenwoordigen via een mandaat in
de Ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming
op het Werk.
Alvast proficiat voor je solidair engagement!
Sinds de vorige sociale verkiezingen hebben we bij de Liberale Vakbond een grote evolutie meegemaakt. Extra investeringen in mensen
en middelen hebben onze syndicale werking grondig versterkt. Onze
Bestendig Secretarissen, Verantwoordelijken Syndicale Ondersteuning
en al onze andere medewerkers staan volop klaar om u te helpen met
campagnemateriaal en de nodige informatie. Aarzel zeker niet om hen
te contacteren. Zij zorgen ervoor dat jouw campagne vlot kan verlopen.
Ook het enthousiasme van onze leden en afgevaardigden vormt een
onmiskenbare stimulans om er met zelfvertrouwen tegenaan te gaan.
De Liberale Vakbond wil zijn kandidaten in de sociale verkiezingen op
een zo efficiënt en aangenaam mogelijke manier bijstaan. Een eerste
belangrijke informatiebron is dit kandidatenzakboekje. We hebben hier
zorgvuldig alle noodzakelijke informatie voor jou in ondergebracht.
Zo maken we je hier wegwijs in de procedure van de sociale verkiezingen en de bevoegdheden van de Ondernemingsraad en het Comité
voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Ten slotte bespreken we de ontslagbescherming van de werknemersafgevaardigden en de werknemers die kandidaat waren bij de sociale
verkiezingen.

kandidatenzakboekje 2016 • 3

Aarzel zeker niet vrienden en collega’s te overtuigen om zich ook kandidaat te stellen voor de Liberale Vakbond. Hoe beter we scoren in
bedrijven, hoe sterker we vertegenwoordigd zullen zijn op alle niveaus
van het sociaal overleg.
De uitslag van de sociale verkiezingen is dus ook een momentopname
voor de ganse representativiteit van de Liberale Vakbond. Het is een
belangrijk moment voor ons beiden.
Ik wens je veel succes bij de voorbereidingen van de campagne en
de stemming!
Namens de ACLVB,
Mario Coppens
Nationaal Voorzitter
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De oprichting en verkiezing
van de Ondernemingsraad en
van het Comité voor Preventie
en Bescherming op het Werk
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Hoofdstuk

1
In welke ondernemingen moet
een Ondernemingsraad en/
of een Comité voor Preventie
en Bescherming worden
opgericht?

A.

Het begrip ‘onderneming’

In de wetgeving op de ondernemingsraden en de comités betekent
het woord onderneming in de eerste plaats de technische bedrijfseenheid. De technische bedrijfseenheid stemt niet noodzakelijk overeen
met de juridische eenheid. Ze komt tot uiting door een zekere economische en sociale zelfstandigheid.
Economische zelfstandigheid is:
• een zekere onafhankelijkheid van de directie van de zetel.
• een afzonderlijke fabricage of distributie van producten enz.
Sociale zelfstandigheid is:
• verscheidenheid van mensenkringen.
• afzonderlijke ligging van de exploitatiezetel, verschil in taal.
• zelfstandigheid op het niveau waarop het personeelsbeleid wordt
gevoerd.
• zelfstandigheid op het niveau waarop de onderhandelingen over de
sociale aangelegenheden plaatsvinden, enz.
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In bepaalde gevallen waarover wij verder zullen spreken wordt met
onderneming niet de technische bedrijfseenheid maar de juridische
eenheid (nv, bvba, vzw, enz.) bedoeld.
B.

Procedure tot bepaling van het begrip technische
bedrijfseenheid

1. Uiterlijk op de 60ste dag die de aanplakking voorafgaat van het bericht waarin de datum van de verkiezing wordt aangekondigd moet
de werkgever, de raad en het comité, of bij ontstentenis ervan, de vakbondsafvaardiging schriftelijk informeren over: de aard, de gebieden
en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten
opzichte van de juridische entiteit; wanneer reeds een orgaan werd
opgericht, heeft de informatie enkel betrekking op de wijzigingen die
zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan en op de
nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten
opzichte van de juridische entiteit en over de graad van zelfstandigheid
of afhankelijkheid van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid.
In alle gevallen worden deze inlichtingen meegedeeld op een document overeenkomstig het model dat als bijlage bij de verkiezingswet is
gevoegd. Een afschrift van dat document wordt aangeplakt.
Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking
stellen van een elektronisch document.
Een afschrift van datzelfde document wordt geüpload op de webapplicatie voorzien op de site van de FOD WASO of wordt per post verzonden naar de representatieve werknemersorganisaties.
2. Tussen de 60ste en de 35ste dag voor die aanplakking raadpleegt de
werkgever de raad, het comité, of bij ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging, over het aantal technische bedrijfseenheden of juridische eenheden waarvoor organen moeten worden opgericht, en over
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hun beschrijving alsmede over de indeling van de juridische entiteit in
technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of over
de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen.
3. Ten laatste de 35ste dag voor die van de aanplakking moet de werkgever aan de raad of het comité, of als er geen raad of comité is aan
de vakbondsafvaardiging, schriftelijk zijn beslissing mededelen aangaande de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van
meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met
hun beschrijving en grenzen en tevens het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden
opgericht met hun beschrijving.
In alle gevallen worden deze inlichtingen meegedeeld op een document overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij de verkiezingswet.
Deze aanplakking mag vervangen worden door het ter beschikking
stellen van een elektronisch document.
Een afschrift van datzelfde document wordt geüpload op de webapplicatie voorzien op de site van de FOD WASO of wordt per post verzonden naar de representatieve werknemersorganisaties.
4. Tot de 28ste dag voor de aanplakking (dus uiterlijk 7 dagen na de
35ste dag voor de aanplakking) kunnen de betrokken werknemers
van de onderneming of de representatieve werknemersorganisaties
tegen de beslissing (of tegen de afwezigheid van beslissing) van de
werkgever beroep instellen bij de arbeidsrechtbank. De betrokken
representatieve organisaties van kaderleden hebben hetzelfde recht
indien een raad moet worden opgericht.
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5. De rechtbank doet uitspraak binnen 23 dagen na de ontvangst van
het beroep, dus uiterlijk de vijfde dag vóór de aanplakking. Er is geen
verder beroep noch verzet mogelijk.
6. Meerdere juridische entiteiten worden vermoed, tot het tegendeel
wordt bewezen, een technische bedrijfseenheid te vormen, indien het
bewijs kan worden geleverd:
• dat ofwel deze juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde
economische groep of bestuurd worden door eenzelfde persoon of
door personen die onderling een economische band hebben, ofwel
deze juridische entiteiten éénzelfde activiteit hebben of activiteiten
die op elkaar afgestemd zijn (1);
• 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 cao’s die
gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten (2).
Wanneer het bewijs wordt geleverd van 1 van de voorwaarden bedoeld
in (1) en het bewijs van bepaalde elementen bedoeld in (2), zullen
de betrokken juridische entiteiten beschouwd worden als vormend een
enkele T.B.E. behalve indien de werkgever(s) het bewijs lever(t)(en)
dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht
brengen die kenmerkend zijn voor het bestaan van een T.B.E.
Dat vermoeden mag geen weerslag hebben op de continuïteit, de
werking en de bevoegdheidssfeer van de reeds bestaande organen
en mag enkel worden ingeroepen door de werknemers en door de
representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.
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C.

In welke ondernemingen moeten er verkiezingen
worden gehouden?

1. Ondernemingsraden en comités voor preventie moeten worden ingesteld in al de ondernemingen met of zonder industriële of commerciële doeleinden, dus ook in vzw’s, beroepsorganisaties, ziekenfondsen,
ziekenhuizen, instellingen uit het vrij onderwijs en andere sociale organisaties.
2. Ondernemingsraden moeten worden ingesteld in al de ondernemingen die:
• gewoonlijk een gemiddelde van ten minste 100 werknemers
tewerkstellen;
• een raad hebben ingesteld of hadden moeten instellen bij de vorige verkiezingen en nog gewoonlijk een gemiddelde van ten minste
50 werknemers tewerkstellen.
In deze ondernemingen moet evenwel niet worden overgegaan tot
verkiezingen doch wordt het mandaat uitgeoefend door de verkozenen van het comité.
Deze regel is eveneens van toepassing op de ondernemingen die
een raad moeten vernieuwe die geheel of gedeeltelijk behouden is
in toepassing van de regeling uitgewerkt i.g.v. overgang krachtens
onderneming.
Tot aan de eerstkomende verkiezingen na de overname van activa van
een failliete onderneming of van een onderneming die het voorwerp
is van een gerechtelijk akkoord, wordt het mandaat eveneens uitgeoefend door de leden van het comité, in de gevallen waarin een dergelijk
comité behouden blijft.
3. Comités voor preventie en bescherming moeten worden ingesteld in
al de ondernemingen die:
• gewoonlijk een gemiddelde van ten minste 50 werknemers tewerkstellen;
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• gewoonlijk gemiddeld ten minste 20 werknemers tewerkstellen,
voor de ondernemingen van de sector van de mijnen, de graverijen
en de ondergrondse groeven.
4. Wanneer een onderneming als juridische eenheid verschillende
technische bedrijfseenheden telt en wanneer één van die bedrijfseen
heden geen 50 werknemers (comités) of 100 werknemers (onder
nemingsraden) telt, dan wordt die technische bedrijfseenheid:
• ofwel bij andere technische bedrijfseenheden van dezelfde
juridische eenheid gevoegd, die afzonderlijk het vereiste aantal van
50 of 100 werknemers ook niet bereiken, maar wél gezamenlijk;
• ofwel bij een andere technische bedrijfseenheid van dezelfde
juridische eenheid gevoegd die het vereiste aantal van 50 of 100
werknemers wél bereikt.
In de sector van de mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven
wordt de norm van 50 werknemers voor de oprichting van een comité
teruggebracht tot 20 werknemers.
Deze samenvoegingen moeten bij voorkeur gebeuren tussen nabijgelegen technische bedrijfseenheden.
5. Voorbeelden m.b.t. de Ondernemingsraad:
a. Een juridische eenheid met twee technische bedrijfseenheden
(T.B.E.) telt meer dan 100 werknemers. In de technische bedrijfseenheden afzonderlijk werken er minder dan 100 en worden
er voor het eerst verkiezingen gehouden. Er moet een Ondernemingsraad komen voor de gehele juridische eenheid.
b. Een juridische eenheid met drie technische bedrijfseenheden (I, II
en III) zag er in 2012 als volgt uit: T.B.E. I telde 100 werknemers,
T.B.E. II en III elk minder dan 100 maar gezamenlijk meer dan
100. Er werden twee raden ingesteld, één voor T.B.E. I en één
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voor de andere twee T.B.E.’s van de juridische eenheid.
Thans is de tewerkstelling in I gedaald tot 60, in II en III samen tot
70. Er moet opnieuw een raad komen in I en een gemeenschappelijke raad voor II en III (met dien verstande dat beide ondernemingsraden samengesteld worden uit de leden van de respectieve
comités).
c. In een juridische eenheid met 3 T.B.E.’s (I meer dan 100 werknemers, II en III gezamenlijk geen 100 werknemers) werd in 2012
1 gezamenlijke raad opgericht. Thans is de tewerkstelling in I
gedaald tot 60, in II en III samen tot 30. De gemeenschappelijke
raad voor I, II en III blijft functioneren, omdat de tewerkstelling niet
onder 50 werknemers is gedaald. Ook hier zullen er geen verkiezingen voor de raad moeten georganiseerd worden, maar zijn het
de leden van het comité die het mandaat zullen uitoefenen.
d. In een juridische eenheid met 3 T.B.E.’s (I meer dan 100 werknemers, II en III gezamenlijk geen 100 werknemers) werd in 2012 1
gezamenlijke raad opgericht. Thans bedraagt de tewerkstelling in I
steeds meer dan 100 en is de gezamenlijke tewerkstelling in II en
III opgelopen tot 110. II en III worden nu samengevoegd en kunnen
een aparte Ondernemingsraad oprichten naast die van T.B.E. I.
e. In een juridische eenheid met 3 T.B.E.’s (I meer dan 100 werknemers, II en III gezamenlijk geen 100 werknemers) werd in 2012
1 gezamenlijke raad opgericht. Thans bedraagt de tewerkstelling
in I steeds meer dan 100 en is de gezamenlijke tewerkstelling van
II en III teruggelopen tot 60. Vermits II en III in 2012 gezamenlijk
geen afzonderlijke Ondernemingsraad hadden, moeten ze nu
gezamenlijk 100 werknemers tellen om een raad te kunnen instellen, wat dus niet het geval is. Het enige wat hen te doen staat
is opnieuw aansluiting zoeken bij T.B.E. I, zodat er verkiezingen
zullen zijn voor één Ondernemingsraad.
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f. T.B.E. I daalt van 160 naar 40 werknemers en verliest zijn raad.
T.B.E. II en III dalen gezamenlijk van 140 naar 90. Vermits de
juridische eenheid nu gezamenlijk 130 mensen tewerkstelt krijgt
ze een Ondernemingsraad.
g. Een juridische eenheid telt zeven T.B.E’s. Drie daarvan tellen elk
ten minste 100 werknemers. De vier andere stellen elk niet meer
dan 24 personen tewerk. Vermits ze gezamenlijk het getal 100 niet
bereiken, moeten ze elk aansluiting zoeken bij één van de drie grote
T.B.E.’s.
h. Een juridische eenheid telt vier T.B.E.’s. Twee daarvan bieden elk
werk aan ten minste 100 mensen. De twee andere hebben elk
55 man. Zij kunnen nu ofwel elk aangesloten worden bij één van
de twee grote T.B.E.’s en dan komen er maar twee ondernemingsraden, ofwel samen een Ondernemingsraad oprichten, zodat er
drie raden ontstaan.
6. Voorbeelden m.b.t. het comité voor preventie en bescherming:
a. In een onderneming met 70 werknemers werd bij de vorige verkiezingen een comité opgericht en thans is het gemiddeld aantal
werknemers beneden de 50 gedaald. Er moet geen comité voor
preventie worden opgericht.
b. Een juridische eenheid met twee T.B.E.’s telt meer dan 50 werknemers. In de technische bedrijfseenheden afzonderlijk werken er
minder dan 50. Voor het eerst worden verkiezingen gehouden. Er
moet een comité voor preventie komen voor de gehele juridische
eenheid.
c. In 2008 had een onderneming in T.B.E. I met 80 werknemers een
comité en een tweede comité voor T.B.E. II en III gezamenlijk (sa20 • kandidatenzakboekje 2016

men 110 werknemers). T.B.E. I daalt van 80 naar 20 werknemers
en verliest zijn comité. T.B.E. II en III dalen gezamenlijk van 110
naar 40. Vermits de juridische eenheid nu 60 mensen tewerkstelt,
krijgt ze een comité voor het geheel.
d. Een juridische eenheid telt 4 T.B.E.’s. Twee daarvan bieden elk
werk aan tenminste 50 mensen. De twee anderen hebben elk
30 man. Zij kunnen nu ofwel aangesloten worden bij één van de
twee grote T.B.E.’s en dan komen er twee comités, ofwel samen
1 comité oprichten, zodat er drie comités ontstaan.
7. Bijzondere gevallen
a. Uitstel oprichting of vernieuwing ondernemingsorganen
Wanneer een onderneming, welke een Ondernemingsraad of een comité voor preventie en bescherming moet oprichten of vernieuwen, op
het ogenblik van de verkiezingen reeds beslist heeft:
• of al haar activiteiten definitief stop te zetten;
• of tot gedeeltelijke stopzetting van één of meer activiteiten over te
gaan zodat het aantal tewerkgestelde werknemers lager wordt dan
de vereiste maxima van respectievelijk 100 en 50;
kan de oprichting of de vernieuwing met een maximum van 1 jaar
worden uitgesteld.
De sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten moet voorafgaandelijk zijn toestemming tot
dit uitstel geven na instemming van de Ondernemingsraad of van het
comité voor preventie. Zo deze laatste nog niet zijn opgericht vraagt hij
de instemming van de werkgever en van de syndicale afvaardiging van
het personeel van de onderneming. De bestaande Ondernemingsraad
en/of comité blijft gedurende die periode fungeren.
b. Verkiezingen buiten de vastgestelde periode van 09.05 tot 22.05
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Verkiezingen moeten worden ingericht buiten de reglementair vastgestelde periode:
• in geval van gerechtelijke nietigverklaring van de verkiezingen (zie
beroep tegen verkiezingen);
• zodra het aantal gewone afgevaardigden kleiner is dan twee en er
geen plaatsvervangende afgevaardigden of kandidaten meer zijn
om de vacante zetel(s) te bezetten.
De verkiezingen worden gehouden op basis van de beslissingen
genomen door de werkgever bij de vorige verkiezingen eventueel
gewijzigd door de Arbeidsrechtbank;
• wanneer de procedure te laat werd ingezet terwijl de onderneming
voldeed aan de voorwaarden voor de oprichting of de hernieuwing
van een orgaan;
• wanneer de beroepen voor de arbeidsgerechten een vertraging in
de procedure hebben veroorzaakt;
• wanneer de kiesverrichtingen onderbroken werden wegens staking
of tijdelijke werkloosheid.
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D.

Berekening van het aantal tewerkgestelde
werknemers

1. Om het personeelsbestand te berekenen worden praktisch alle werknemers van de onderneming meegeteld die verbonden zijn door een
arbeidsovereenkomst (arbeiders, bedienden, kaderleden, personen
die met een leidinggevende functie belast zijn, handelsvertegenwoordigers, binnenschippers, zeelieden, huisarbeiders) of door een
leerovereenkomst, ook als de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
geschorst is (vb. ziekte, ongeval).
Worden gelijkgesteld met werknemers in de onderneming waar ze
worden tewerkgesteld:
• de personen die voor een beroepsopleiding in de onderneming
geplaatst is door een gemeenschapsinstelling belast met de
beroepsopleiding;
• de onderzoekers aangeworven door het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen of het Fonds National de
la Recherche Scientifique evenals door de geassocieerde fondsen,
worden beschouwd als werknemers van de instelling waar zij hun
onderzoeksopdracht uitoefenen.
Worden voor de berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers daarentegen niet als werknemer bij hun werkgever beschouwd:
• de werknemer die verbonden is door een vervangingsovereenkomst in de zin van artikel 11 van de wet op de arbeidsovereenkomsten;
• de uitzendkracht.
Worden daarentegen wel meegeteld bij het personeelsaantal van de gebruiker de interim-werknemers in de zin van de wet van 24 juli 1987, zo
ze geen vaste werknemers vervangen van wie het contract is geschorst
en die immers zelf in aanmerking komen voor de berekening.
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2. Het gemiddelde van de tewerkgestelde werknemers wordt berekend:
• door het totaal der kalenderdagen van iedere periode die aanvangt
op de datum van indiensttreding en eindigt op de datum van
uitdiensttreding, zoals voor elke werknemer meegedeeld in het
DIMONA-systeem – er wordt enkel rekening gehouden met de
dagen gelegen in een periode van vier trimesters die het trimester
voorafgaan waarin de aanplakking geschiedt van het bericht dat de
datum van de verkiezingen aankondigt – te delen door driehonderd
vijfenzestig (m.a.w. gelegen tussen 01.01.2015 en 31.12.2015).
Voor de werknemers die uitgesloten worden uit het DIMONA-systeem:
• door het aantal kalenderdagen waarop elke werknemer gedurende
een periode van vier trimesters die het trimester voorafgaan waarin
de aanplakking geschiedt van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, werd ingeschreven in het personeelsregister,
of in elk ander document dat hiertoe bijgehouden wordt indien de
onderneming geen personeelsregister moet bijhouden, te delen
door driehonderd vijfenzestig.
Wanneer het werkelijke uurrooster van een werknemer niet de ¾den
bereikt van het uurrooster dat het zijne zou zijn geweest indien hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het totaal der kalenderdagen waarop hij
aangegeven werd in het DIMONA-systeem of, indien hij niet onderworpen is aan het DIMONA-systeem, het totaal der kalenderdagen waarop
hij in het personeelsregister ingeschreven werd, gedeeld door twee.
Onder werkelijk uurrooster dient niet verstaan te worden de in de arbeidsovereenkomst voorziene uurregeling, maar de arbeidsduur die
gewoonlijk door de werknemer wordt gepresteerd.
In geval van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst moet
rekening worden gehouden met het arbeidsstelsel dat de schorsing
voorafging.
Voor de ondernemingen waarop de bepalingen van het koninklijk be24 • kandidatenzakboekje 2016

sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten niet van toepassing is, wordt het personeelsregister
vervangen door elk ander document dat hiertoe wordt bijgehouden.
In geval van overgang van onderneming krachtens overeenkomst of
in geval van overdracht onder gerechtelijk gezag tijdens de referteperiode, wordt er enkel rekening gehouden met het deel van de referteperiode na de overgang krachtens overeenkomst, door het totaal der
kalenderdagen die gesitueerd zijn tijdens hetzelfde gedeelte, te delen
door het totaal der kalenderdagen waarop elke werknemer ingeschreven was in het personeelsregister tijdens hetzelfde gedeelte.
De uitzendkrachten worden bij de gebruiker in aanmerking genomen.
Het gemiddelde van de uitzendkrachten wordt berekend door het
totaal aantal kalenderdagen, dat elke uitzendkracht, die geen vaste
werknemers vervangt, ingeschreven was in het personeelsregister gedurende het 2e trimester voorafgaand aan dat waarin de verkiezingsdag valt, te delen door 92. Wanneer het werkelijk uurrooster van de
uitzendkracht niet 3/4 bereikt van een voltijds uurrooster, wordt het
aantal kalenderdagen gedeeld door 2.
4. Voorbeeld
Een onderneming waar in 2012 verkiezingen werden gehouden voor
het comité telt op 01.01.15 60 werknemers.
Op 31.03.15 worden 10 werknemers afgedankt en op 01.08.15 zijn
er 6 die overschakelen naar een deeltijdse tewerkstelling van 20 uren
per week.
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We berekenen eerst het aantal in rekening te brengen kalenderdagen:
• periode van 01.01 tot 31.03.15
60 werknemers x 90
(januari + februari + maart)������������������������������������������������������������� = 5 400
• periode van 01.04 tot 31.07.15
50 werknemers x 122
(2 maanden van 30 dagen
en 2 maanden van 31 dagen)������������������������������������������������������� = 6 100
• periode van 01.08 tot 31.12.15
44 werknemers werken voltijds
dus 44 x 153
(3 maanden van 31 dagen
en 2 maanden van 30)����������������������������������������������������������������������� = 6 732
• 6 werknemers werken minder
dan 3/4 van een voltijdse
tewerkstelling dus 6 x 153 ����������������������������������������������������������������� = 459
2
Totaal aantal kalenderdagen���������������������������������������������������������� 18 691
Nu delen we het aantal kalenderdagen door 365 en we bekomen
een gemiddelde van 51 tewerkgestelde werknemers. Aangezien
er steeds ten minste 50 werknemers tewerkgesteld zijn zal in dit
bedrijf ook in 2016 een comité worden opgericht.
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E.

Overgang onderneming en splitsingen
De E.E.G.-richtlijn van 14 februari 1977 voorziet een aantal bepalingen om de inspraakorganen van de werknemers, en ook de bescherming van de werknemersafgevaardigden te handhaven wanneer een
werkgever krachtens overeenkomst met een andere werkgever een
deel van of geheel zijn onderneming overdraagt. Deze richtlijn heeft in
onze wetgeving tot volgende regeling geleid:

1. Bij overgang krachtens overeenkomst van een of meer ondernemingen:
a. blijven de bestaande ondernemingsraden fungeren, zo de betrokken ondernemingen hun aard van technische bedrijfseenheid
behouden;
b.wordt, in de andere gevallen, tot de eerstkomende verkiezingen de
Ondernemingsraad van de nieuwe onderneming gevormd door al
de leden van de ondernemingsraden die vroeger werden verkozen
bij de betrokken ondernemingen, tenzij de partijen er anders over
beslissen. Deze Ondernemingsraad fungeert voor het geheel van
het personeel van de betrokken ondernemingen.
2. Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming naar een andere onderneming die elk over een Ondernemingsraad beschikken:
a. blijven de bestaande ondernemingsraden fungeren indien de
bestaande technische bedrijfseenheden ongewijzigd behouden
blijven;
b.blijft, zo de aard van de technische bedrijfseenheden gewijzigd
wordt, de bestaande Ondernemingsraad fungeren in de onderkandidatenzakboekje 2016 • 27

neming, waarvan een gedeelte overgaat; de personeelsafgevaardigden van de Ondernemingsraad, tewerkgesteld in het gedeelte
van de onderneming dat overgaat, worden toegevoegd aan de
Ondernemingsraad van de onderneming, waarnaar het bedoelde
gedeelte is overgegaan.
3. Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming met een Ondernemingsraad naar een onderneming zonder Ondernemingsraad:
a. blijft de bestaande Ondernemingsraad fungeren zo de aard van de
technische bedrijfseenheid behouden blijft;
b.blijft, zo de aard van technische bedrijfseenheid gewijzigd wordt, de
Ondernemingsraad van de onderneming, waarvan een gedeelte is
overgegaan, fungeren met de personeelsafgevaardigden die niet
tewerkgesteld waren in het gedeelte van de onderneming dat is
overgegaan;
c. wordt bovendien in de onderneming waarnaar een gedeelte van
een andere onderneming is overgegaan een Ondernemingsraad
opgericht tot de eerstkomende verkiezingen, bestaande uit de personeelsafgevaardigden, tewerkgesteld in bedoeld gedeelte, tenzij
de partijen een andere regeling treffen.
Dezelfde regeling bij overgang is eveneens van toepassing op de
Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.
In al deze gevallen blijft de bescherming van de werknemersafgevaardigden bestaan.
4. Bij splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten die geen wijziging meebrengt in de aard van de
technische bedrijfseenheid blijft de bestaande Ondernemingsraad tot
de eerstkomende verkiezingen behouden. Ontstaan er verscheidene
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technische bedrijfseenheden dan blijft de Ondernemingsraad voor het
geheel van die eenheden bestaan tot de eerstkomende verkiezingen,
tenzij de partijen een andere regeling treffen.
De bescherming van de afgevaardigden blijft bestaan. Ook deze bepalingen zijn van toepassing op de comités.
5. Indien de overgang krachtens overeenkomst, de splitsing of een andere wijziging van de technische bedrijfseenheid plaatsvindt nadat
de bepaling inzake T.B.E. definitief is geworden en voor de dag van
de verkiezingen, wordt met de overgang, splitsing of wijziging van de
T.B.E. slechts rekening gehouden vanaf de aanstelling van de Ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk.
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Hoofdstuk

2
Samenstelling van de
Ondernemingsraad en van
het Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk

A.

De Ondernemingsraad bestaat uit:

1. Het ondernemingshoofd en één of verscheidene door hem aangewezen werkende en plaatsvervangende afgevaardigden die bevoegd zijn
om hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van de leidinggevende functie die zij in de onderneming vervullen.
Voor de definitie van leidinggevend personeel, zie derde hoofdstuk,
onder A. Deze afgevaardigden mogen niet talrijker zijn dan de personeelsafgevaardigden.
2. Een aantal effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van
het personeel.
De preventieadviseur of de vertrouwenspersoon die deel uitmaakt van
het personeel van de onderneming waar hij zijn functie uitoefent kan
noch werkgevers- noch werknemersafgevaardigde zijn.
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B.

Het Comité voor Preventie en Bescherming
bestaat uit:

1. Leden die de directie van de onderneming vertegenwoordigen:
a. de werkgever of, bij verhindering, zijn afgevaardigde die hem
eveneens als voorzitter vervangt;
b.de afgevaardigden door de werkgever verkozen en die bevoegd zijn
om hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van de
leidinggevende functie die ze in de onderneming vervullen.
2. Leden die de werknemers vertegenwoordigen (omvatten effectieve en
plaatsvervangende afgevaardigden).
De preventieadviseur die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar hij zijn functie uitoefent kan noch werkgevers- noch
werknemersafgevaardigde zijn.
C.

Aanduiding van de vertegenwoordigers

1. De vertegenwoordigers van het ondernemingshoofd worden aangeduid door het ondernemingshoofd onder de personen belast met een
leidinggevende functie (zie hoofdstuk III A2).
Wanneer een lid van de afvaardiging van de werkgever zijn leidinggevende functie in de onderneming verliest, kan de werkgever een persoon aanduiden die dezelfde functie bekleedt. Wanneer de functie van
een lid van de afvaardiging van de werkgever wordt afgeschaft, kan de
werkgever een persoon aanduiden die één van de functies uitoefent,
die bepaald zijn in het bericht dat de leidinggevende functies vaststelt.
De aanwijzing van een vervanger kan het voorwerp uitmaken van een
beroep bij de arbeidsgerechten gedurende een maand die volgt op het
ogenblik waarop de personeelsafgevaardigden kennis hebben genomen van deze vervanging.
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De lijst van de leidinggevende functies, eventueel gewijzigd door de
Arbeidsrechtbank na het instellen van een beroep evenals de lijst met
de leden van het leidinggevend personeel vastgesteld op datum van
aanplakking van het bericht van de verkiezingen wordt bewaard tot de
volgende verkiezingen op de plaats waar het arbeidsreglement wordt
bewaard.
Wanneer er nieuwe leidinggevende functies worden gecreëerd nadat
de lijst met leidinggevende functies definitief is geworden, kan deze
lijst na de datum van de aanplakking van het resultaat van de verkiezingen worden aangepast d.m.v. een schriftelijk verzoek uitgaande
van de werkgever aan de raad of het comité. Binnen de maand moet
de raad of het comité zijn opmerkingen meedelen. Daarop deelt de
werkgever schriftelijk zijn beslissing mee en plakt hij deze aan in de
onderneming. Hiertegen staat beroep open bij de arbeidsrechtbank.
2. De vertegenwoordigers van het personeel worden aangeduid door
verkiezingen bij geheime stemming op lijsten voorgedragen door de
representatieve werknemersorganisaties:
a. de op nationaal vlak opgerichte interprofessionele werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven en in de Nationale Arbeidsraad en die ten minste
50 000 leden tellen (ACLVB, ABVV, ACV);
b.de professionele en interprofessionele organisaties die bij een
onder bovenvermelde bedoelde interprofessionele organisatie zijn
aangesloten of er deel van uitmaken.
De onder b) genoemde organisaties kunnen slechts kandidatenlijsten
indienen na volmacht te hebben bekomen van de onder a) genoemde
organisatie.
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Er kan slechts een volmacht worden gegeven voor één enkele kandidatenlijst per werknemerscategorie waaraan één of meerdere mandaten werden toegekend.
3. In de ondernemingen die ten minste vijftien kaderleden tewerkstellen,
kunnen kandidatenlijsten tot verkiezing van de personeelsafgevaardigden die in de raad de kaderleden vertegenwoordigen eveneens worden ingediend door:
a. de representatieve organisaties van kaderleden. Om als representatieve organisatie van kaderleden in aanmerking te komen dient een
bijzondere procedure gevolgd te worden;
b.ten minste 10% van het aantal kaderleden van de onderneming,
met dien verstande dat het aantal ondertekenaars ter ondersteuning van deze lijst niet kleiner mag zijn dan vijf indien het aantal
kaderleden minder bedraagt dan vijftig en dan tien indien het
aantal kaderleden minder bedraagt dan honderd; een kaderlid kan
slechts één lijst ondersteunen.

D.

Aantal mandaten in de Raad en in het Comité
Het aantal mandaten wordt bepaald op basis van de personeelsbezetting vastgesteld op de dag van de aanplakking van de verkiezingsdatum. De leden van het leidinggevend personeel moeten bij het aantal
werknemers worden gevoegd om het aantal gewone leden van de
personeelsafvaardiging vast te stellen.
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Aantal
effectieven

Aantal plaats
vervangers

– 101 werkn.

4

4

101 tot 500 werkn.

6

6

501 tot 1000 werkn.

8

8

1001 tot 2000 werkn.

10

10

2001 tot 3000 werkn.

12

12

3001 tot 4000 werkn.

14

14

4001 tot 5000 werkn.

16

16

5001 tot 6000 werkn.

18

18

6001 tot 8000 werkn.

20

20

8001 en meer

22

22

Ondernemingen van

Wanneer een onderneming ten minste 15 kaderleden telt wordt er
in een afzonderlijke vertegenwoordiging voor de kaderleden voorzien.
Het leidinggevend personeel wordt niet in aanmerking genomen voor
het vaststellen van deze drempel van 15 kaderleden.
In de ondernemingen van de sector van de mijnen, de graverijen en
de ondergrondse groeven, is de personeelsafvaardiging in het comité
samengesteld uit 2 gewone leden voor een onderneming met minder
dan 50 werknemers.
Ingeval van afzonderlijke vertegenwoordiging van kaderleden in de
raad wordt het aantal mandaten met 1 eenheid verhoogd indien de
onderneming minder dan 100 kaderleden tewerkstelt en met 2 eenheden indien de onderneming 100 kaderleden of meer tewerkstelt.
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De leden van het leidinggevend personeel worden gevoegd bij het
aantal kaderleden om te bepalen of de drempel van 100 kaderleden
wordt overschreden.
Nota:
De personeelsafvaardiging mag in elke onderneming meer leden tellen doch een maximum van 25 (27) leden niet overschrijden, wanneer een eenparig en schriftelijk akkoord wordt afgesloten tussen het
ondernemingshoofd en de representatieve organisaties die gerechtigd
zijn kandidaten voor te dragen.
Dit akkoord moet uiterlijk worden bereikt de dag van de aanplakking
van het bericht van de verkiezingsdatum. Het moet de aanvullende
mandaten onder de verschillende categorieën van werknemers verdelen.
De sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten ontvangt een kopie van dit akkoord, evenals
de werknemersorganisaties.
E.

Categorieën werknemers

		Definities
Zijn te beschouwen als:
1. Bedienden: de werknemers die in functie van de aangifte overgemaakt
aan de RSZ als bediende moeten worden beschouwd.
2. Arbeiders: de werknemers die in functie van de aangifte overgemaakt
aan de RSZ als arbeider moeten worden beschouwd.
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3. Jonge werknemers: alle werknemers (zowel arbeiders als bedienden)
die de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op de dag van de verkiezingen.
4. Kaderleden: met uitsluiting van die welke deel uitmaken van het leidinggevend personeel, de bedienden die in de onderneming een hogere functie uitoefenen, die in het algemeen voorbehouden wordt aan
de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die
een evenwaardige beroepservaring heeft.
Voor de vaststelling van de functies van de kaderleden wordt dezelfde
procedure gevolgd als voor de vaststelling van het aantal technische
bedrijfseenheden (zie hoofdstuk I, B). Die procedure is evenwel niet
van toepassing in de ondernemingen die minder dan 100 werknemers
tellen. Ze is ook niet van toepassing in de ondernemingen die op de
dag dat de informatie wordt gegeven minder dan 30 bedienden tellen.
Opmerking:
Voor het bepalen van het aantal mandaten, die aan de kaderleden toekomen, worden de leden van het leidinggevend personeel gevoegd bij
het aantal kaderleden.
F.

Verdeling der mandaten

1.

Mandaten van de jonge werknemers

a. Voor een onderneming met minder dan 101 werknemers:
• één vertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 50 jonge
werknemers tewerkstelt;
• twee vertegenwoordigers indien de onderneming meer dan 50 jonge werknemers tewerkstelt.
b. Voor een onderneming met 101 tot 500 werknemers:
• één vertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot 100 jonge
werknemers tewerkstelt;
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• twee vertegenwoordigers indien de onderneming meer dan
100 jonge werknemers tewerkstelt.
c. Voor een onderneming met meer dan 500 werknemers:
• één vertegenwoordiger indien de onderneming 25 tot
150 jonge werknemers tewerkstelt;
• twee vertegenwoordigers indien de onderneming 151 tot
300 jonge werknemers tewerkstelt;
• drie vertegenwoordigers indien de onderneming meer dan
300 jonge werknemers tewerkstelt.
Indien de onderneming van 1 tot en met 24 jonge werknemers tewerkstelt, heeft deze categorie van werknemers geen enkel mandaat
en worden alle mandaten verdeeld in verhouding tot de getalsterkte
van de categorieën van arbeiders en bedienden, en in voorkomend
geval van de categorie kaderleden.
2.

Verdeling der mandaten tussen arbeiders en
bedienden

Indien aan de jonge werknemers een of meer mandaten werden toegekend moet het aantal tewerkgestelde jonge werknemers voorafgaandelijk afgetrokken worden van de getalsterkte.
Na eventuele aftrek van het totaal der mandaten van de mandaten
toegekend aan de jongere werknemers wordt als volgt te werk gegaan.
a. Aantal arbeiders en aantal bedienden worden elk afzonderlijk vermenigvuldigd met het totaal der mandaten toegekend aan de arbeiders
en bedienden.
b. Elk van deze uitkomsten wordt gedeeld door het totaal aantal arbeiders en bedienden tewerkgesteld in de onderneming.

kandidatenzakboekje 2016 • 37

c. De bekomen eenheden in de quotiënten geven het aantal mandaten
respectievelijk voor de arbeiders en bedienden.
d. Meestal komen de delingen niet juist uit. Hoe moet dan worden te
werk gegaan?
• Het overblijvende mandaat wordt toegekend aan de groep welke
het kleinste aantal werknemers telt, zo deze nog niet vertegenwoordigd is.
Deze bepaling is niet van toepassing op de sector van de mijnen,
de graverijen en de ondergrondse groeven.
• In de andere gevallen gaat het overblijvend mandaat naar de groep
die bij de deling het hoogste decimaal heeft bekomen.
vb. de resultaten van de delingen zijn 6,4 en 3,6: het mandaat gaat
naar de groep met 3,6.
• Hebben beide quotiënten hetzelfde decimaal, dan gaat het mandaat naar de groep met het hoogste aantal werknemers.
Voorbeelden
Eerste voorbeeld
Onderneming: 120 werknemers, waarvan 80 arbeiders, 40 bedienden, geen jonge arbeiders – 6 mandaten zijn te begeven.
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Verdeling:
80 (arbeiders) x 6 (mandaten)

= 4 mandaten

120 (werknemers)
→ 4 mandaten voor de arbeiders
40 (bedienden) x 6 (mandaten)

= 2 mandaten

120 (werknemers)
→ 2 mandaten voor de bedienden

Tweede voorbeeld
Onderneming: 125 werknemers, waarvan 25 jonge werknemers,
80 arbeiders en 20 bedienden. Aantal te begeven mandaten 6.
Verdeling:
1. Jonge werknemers: 1 mandaat.
2. Overblijvende mandaten voor arbeiders en bedienden: 5.
Mandaten voor de arbeiders:
80 (arbeiders) x 5 (mandaten)
100 (totaal werknemers zonder jonge
werknemers)

= 4 mandaten
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Mandaten voor de bedienden:
20 (bedienden) x 5 (mandaten)
100 (totaal werknemers
zonder jonge werknemers)

= 4 mandaten

Derde voorbeeld
Onderneming: 150 werknemers waarvan 25 jonge werknemers,
85 arbeiders en 40 bedienden. Aantal te begeven mandaten: 6.
Verdeling:
1. Jonge werknemers: 1 mandaat.
2. Overblijvende mandaten voor arbeiders en bedienden: 5 mandaten.
Mandaten voor de arbeiders:
85 (arbeiders) x 5 (mandaten)
125 (totaal werknemers
zonder jonge werknemers)

= 3,4 d.w.z. 3 mandaten

Mandaten voor de bedienden:
40 (bedienden) x 5 (mandaten)
125 (totaal werknemers
zonder jonge werknemers)

40 • kandidatenzakboekje 2016

= 1,6 d.w.z. 2 mandaten

Opmerkingen:
1. In de ondernemingen waar zowel arbeiders als bedienden werken
heeft elke groep minstens 1 mandaat, hoe klein het aantal arbeiders
of bedienden ook moge zijn.
vb: 1 000 arbeiders - 1 bediende = 10 mandaten te begeven.
Voor arbeiders:
1 000 x 10
1 001

= 9,99 d.w.z. 9 mandaten

Voor bedienden:
1 x 10
1 001

= 0,01 d.w.z. 1 mandaat

2. De mandaten van plaatsvervangende afgevaardigden worden op dezelfde wijze verdeeld.
3. Verdeling der mandaten tussen arbeiders, bedienden en kaderleden
In een raad met een afzonderlijke vertegenwoordiging voor kader
leden dient men dezelfde procedure te volgen als sub 2. Met bijgevolg
een bijkomend derde quotiënt voor de kaderleden.
Indien het totaal der bekomen quotiënten zonder rekening te houden
met de decimalen, een of twee eenheden minder bedraagt dan het
totaal aantal mandaten dient als volgt gehandeld te worden:
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• Wanneer een categorie nog niet vertegenwoordigd is gaat het
overblijvend mandaat naar deze categorie.
• Wanneer twee categorieën nog niet vertegenwoordigd zijn, wordt
aan elk van hen één van de overblijvende mandaten toegekend of,
wanneer slechts één mandaat overblijft wordt hen dit toegekend
vermeerderd met een mandaat dat onttrokken wordt aan de categorie die het meest vertegenwoordigd is.
• Wanneer de 3 categorieën reeds één of meer mandaten hebben,
gaat het overblijvend mandaat of de overblijvende mandaten
achtereenvolgens naar de categorieën die bij de deling de hoogste
decimaal hebben verkregen. Bij gelijkheid van decimaal worden zij
achtereenvolgens toegekend aan de categorieën die de hoogste
tweede decimaal hebben verkregen.
• Hebben de 3 quotiënten dezelfde eerste 2 decimalen dan worden
het of de overblijvende mandaten achtereenvolgens toegekend aan
de categorieën die het hoogste aantal werknemers tellen.
Voorbeeld
Onderneming 1 500 werknemers waarvan 50 jonge werknemers,
1 150 arbeiders, 200 bedienden, 85 kaderleden en 15 leidinggevend
personeel. Aantal te begeven mandaten 10 + 2 = 12.
Verdeling:
1. Jonge werknemers: 1 mandaat
2. Overblijvende mandaten voor arbeiders, bedienden en kaderleden:
11 mandaten
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Mandaten voor de arbeiders
1 150 (arbeiders) x 11 (mandaten)
1 450 (totaal werknemers
zonder jonge werknemers)

= 8,72 d.w.z. 9 mandaten

Mandaten voor de bedienden
200 (bedienden) x 11 (mandaten)
1 450 (totaal werknemers
zonder jonge werknemers)

= 1,52 d.w.z. 1 mandaat

Mandaten voor de kaderleden
100 (kaderleden + leidinggevend
personeel) x 11 (mandaten)
1 450 (totaal werknemers
zonder jonge werknemers)

G.

= 0,76 d.w.z. 1 mandaat

Betwistingen

Het aantal mandaten per orgaan en de verdeling van die mandaten
over de verschillende categorieën personeelsleden (jonge werknemers, arbeiders, bedienden, kaderleden) moeten vastgesteld zijn op
de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de verkiezingsdatum wordt aangekondigd.
Binnen 7 dagen na de aanplakking van het bericht van de verkiezingsdatum kunnen de werknemers en hun representatieve organisaties bij
de raad of het comité, of als er geen bestaat, bij de werkgever bezwaar
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indienen tegen de verdeling van het aantal mandaten. Dit bezwaar
kan ook ingediend worden door de representatieve organisaties van
kaderleden doch enkel bij de verkiezingsprocedure voor een raad.
De raad, het comité of de werkgever spreken zich uit binnen zeven
dagen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een bezwaar, en op de dag van de beslissing laten ze in geval van wijziging
een rechtzetting aanplakken. Als er geen raad of comité bestaat wordt
dit bericht eveneens aan de betrokken werknemersorganisaties medegedeeld en aan de betrokken organisaties van kaderleden indien er
een raad moet worden opgericht.
Binnen zeven dagen die volgen op het verstrijken van de termijn
binnen dewelke het orgaan zich dient uit te spreken over de klachten kunnen de betrokken werknemers, werknemersorganisatie(s) en
organisaties van kaderleden tegen deze beslissing of bij afwezigheid
van beslissing, beroep instellen dat wordt ingeleid bij verzoekschrift,
verzonden bij aangetekende brief aan of neergelegd bij de griffie van
de bevoegde rechtsmacht.
De Rechtbank doet uitspraak binnen zeven dagen na de ontvangst van
het beroep, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk
te hebben opgeroepen. Er is geen verder beroep mogelijk. De beslissing wordt bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de raad of het comité, de werkgever, de representatieve organisatie(s) en de betrokken
werknemers.
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De definitieve vaststelling van de verdeling der mandaten wordt
uiterlijk afgesloten:
• bij het verstrijken van de termijn voor het indienen van een bezwaar
indien geen enkel bezwaar werd ingediend;
• bij het verstrijken van de termijn om beroep in te stellen bij de
arbeidsgerechten tegen de beslissing of afwezigheid van beslissing
van de raad of het comité indien een klacht werd ingediend maar
geen beroep werd ingesteld tegen de beslissing of afwezigheid van
beslissing van de raad of het comité;
• op het ogenblik waarop het arbeidsgerecht uitspraak doet over een
beroep tegen de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van de
raad of het comité.
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Hoofdstuk

3
Wie mag kiezen?
Drie aspecten dienen hier beschouwd:

A. Mogen niet deelnemen aan de verkiezingen
B. Welke voorwaarden zijn vereist om te mogen kiezen
C. De kiezerslijsten

A.

Mogen niet deelnemen aan de verkiezingen
Het personeel belast met een leidinggevende functie.

a. Welke personen worden beschouwd als belast met een leidinggevende functie? Wordt als leidinggevend personeel beschouwd de
personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die
gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan
die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur
vervullen.
b. Procedure tot bepaling van het leidinggevend personeel.
• Uiterlijk op de 60ste dag die de aanplakking voorafgaat deelt de
werkgever aan de raad en het comité of, bij ontstentenis van deze
organen, aan de vakbondsafvaardiging schriftelijk zijn voorstellen
inzake de functies van het leidinggevend personeel mede door hun
benaming en hun inhoud te verduidelijken, alsmede bij wijze van
aanduiding, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen.
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• Tussen de 60ste en de 35ste dag die de aanplakking voorafgaat
raadpleegt de werkgever de raad, het comité of bij ontstentenis,
de vakbondsafvaardiging, over de functies van het leidinggevend
personeel, alsmede over de lijst die bij wijze van aanduiding door
de werkgever werd gegeven.
• Uiterlijk op de 35ste dag die de aanplakking voorafgaat worden
de raad en het comité of bij ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging door de werkgever schriftelijk in kennis gesteld van zijn
beslissing betreffende de functies van het leidinggevend personeel,
alsmede bij wijze van aanduiding, de lijst van de personen die deze
functies uitoefenen.
• De betwistingen worden op dezelfde wijze afgehandeld als die
inzake de bepaling van het begrip technische bedrijfseenheid
(zie Hst. I, B).
• Binnen 7 dagen na de aanplakking van het bericht dat de datum
van de verkiezingen aankondigt, kunnen de werknemers alsmede
hun organisaties bij de raad of het comité, of bij gebrek hieraan, bij
de werkgever bezwaar indienen tegen de lijst van het leidinggevend personeel in de mate dat op deze lijst een persoon voorkomt
die geen leidinggevende functie vervult. De betwistingen worden
verder op dezelfde wijze afgehandeld als die inzake de verdeling
van de mandaten (zie Hst. II, F).
• Ten laatste twee dagen na het afsluiten van de kiesverrichtingen
brengt de werkgever op dezelfde plaatsen als het bericht van de
verkiezingsdatum, een bericht aan waarin hij klaar en duidelijk
alle personeelsafgevaardigden vermeldt, al zijn afgevaardigden,
evenals hun plaatsvervangers. De afgevaardigden die de werkgever
aanduidt mogen niet hoger zijn in aantal dan de personeels
afgevaardigden.
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B.

Voorwaarden om te mogen kiezen
Aan de verkiezingen wordt deelgenomen door alle werknemers met
inbegrip van de buitenlandse werknemers en staatlozen van de onderneming die verbonden zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst,
met uitzondering van de werknemers die deel uitmaken van het leidinggevend personeel, die op de datum van de verkiezingen aan de
volgende voorwaarde voldoen:
Sedert ten minste drie maanden tewerkgesteld zijn in de juridische
entiteit of in de technische bedrijfseenheid gevormd door meerdere
juridische entiteiten; voor de toepassing van deze kiesvoorwaarde
wordt bij overgang krachtens overeenkomst van een onderneming of
bij verdeling ervan, rekening gehouden met de anciënniteit verworven
voor de overgang.
Voor de berekening van de anciënniteit wordt er rekening gehouden
met de periodes gedurende welke de onderzoeker van het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen of van het Fonds
National de la Recherche Scientifique of van de geassocieerde fondsen
zijn onderzoeksopdracht heeft uitgeoefend in de instelling.
Er wordt tevens rekening gehouden met de periodes gedurende welke een werknemer voor een beroepsopleiding in de onderneming
geplaatst is door de gemeenschapsinstellingen bevoegd voor de beroepsopleiding.
De oorzaken van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn zonder invloed op de anciënniteitsvoorwaarden.
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C.

De kiezerslijsten

1.

Belang van de kiezerslijst

De inschrijving op de kiezerslijst stelt de hoedanigheid van kiezer vast.
In principe mogen enkel de werknemers ingeschreven op de kiezerslijst deelnemen aan de verkiezingen.
Nochtans kan de raad of het comité ten laatste de dertiende dag die
de verkiezingen voorafgaat bij unanieme beslissing de werknemers
schrappen die geen deel meer uitmaken van de onderneming. Bij gebrek aan raad of comité wordt deze beslissing genomen door de werkgever met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging.
Deze beslissing is niet vatbaar voor beroep.
2.

Hoeveel kiezerslijsten moeten er opgemaakt
worden?
Afzonderlijke kiezerslijsten moeten worden opgemaakt voor:

• de bedienden;
• de arbeiders;
• de jonge werknemers indien er ten minste 25 jonge werknemers
in de onderneming werkzaam zijn op de dag van de verkiezingen;
• de kaderleden, indien de onderneming ten minste 15 kaderleden
tewerkstelt.
Voor de bepaling arbeider of bediende dient rekening te worden gehouden met de RSZ-aangifte.
3.

Wie is belast met het opstellen der kiezerslijsten?

De Ondernemingsraad of het comité, wanneer er reeds één werd opgericht, zoniet de werkgever.
4.

Vermeldingen op de kiezerslijst

De namen der kiezers in alfabetische volgorde.
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Voor elke kiezer:
Naam Voornamen Geboortedatum
Datum van zijn indienstneming alsmede de plaats waar hij in de onderneming werkt.
Aan elke werknemer van dezelfde categorie op deze lijst, wordt een
nummer toegekend.
5.

Kennisgeving van de kiezerslijst

Op de datum van aanplakking van het bericht dat de dag van de verkiezingen aankondigt, worden de voorlopig opgemaakte kiezerslijsten
ingediend en ter beschikking van de werknemers gesteld op een voor
hen toegankelijke plaats waar zij in de onderneming werken.
De aankondiging van de indiening van de kiezerslijsten en de verdeling van de kiezers blijven aangeplakt tot de vijftiende dag na de
aanplakking van de uitslag van de stemming. Hierna en tot de vierentachtigste dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming
moeten deze berichten ter beschikking gesteld worden van de WN’ers
op hun eenvoudig verzoek. Een bericht met de plaats waar deze documenten kunnen worden geraadpleegd moet aangeplakt worden op
een duidelijk zichtbare plaats. Hetzelfde geldt in geval de berichten op
elektronische wijze ter beschikking worden gesteld.
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6.

Klachten tegen de kiezerslijst

Elke klacht in verband met de voorlopige kiezerslijst moet binnen zeven dagen na de aanplakking van de verkiezingsdatum worden ingediend bij de raad of het comité, of als die niet bestaan bij de werkgever.
Zowel de werknemers als de representatieve organisaties kunnen een
klacht neerleggen. De procedure van behandeling en uitspraak over
de klacht is opnieuw dezelfde als voor de verdeling van de mandaten
(zie Hst. II, punt G).
7.

Definitieve afsluiting van de kiezerslijst

Wanneer?
• bij het verstrijken van de termijn voor het indienen van een bezwaar
indien geen enkel bezwaar werd ingediend;
• bij het verstrijken van de termijn om beroep in te stellen tegen
de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van de raad of het
comité indien een klacht werd ingediend maar geen beroep werd
ingesteld tegen de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van
de raad of het comité;
• op het ogenblik waarop het arbeidsgerecht uitspraak doet over een
beroep tegen de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van de
raad of het comité.
8.

Versturen van de kiezerslijsten

Indien er in de onderneming geen OR of Comité is, noch een vakbondsafvaardiging, dan dienen de kiezerslijsten aan de vakorganisaties te
worden veranderd of geüpload te worden op de webapplicatie van de
FOD WASO.
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4
Vaststelling van de datum
en uurregeling van de
verkiezingen
De raad of het comité bepalen de verkiezingsdatum en de uurregeling.
Als er nog geen raad of comité is opgericht wordt de datum en de uurregeling door de werkgever vastgelegd. Wordt er geen akkoord bereikt
dan stelt de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten de datum en de uurregeling vast.
De werknemers worden op de hoogte gebracht door aanplakking van
een bericht in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming, 90 dagen voor de verkiezingsdatum.
Aangezien het bericht niet minder dan negen vermeldingen moet bevatten geven wij die hier op een rijtje:

1. De datum en uurregeling van de verkiezingen.
2. Het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheid of -eenheden waarvoor raden of comités moeten worden opgericht.
3. Het aantal mandaten per raad of comité en per categorie.
4. De voorlopige kiezerslijsten of plaatsen waar deze kunnen worden geraadpleegd.
5. De lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding
van de benaming en de inhoud van de functies, of de plaatsen waar zij
kan worden geraadpleegd.
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6. De lijst van de kaderleden of de plaatsen waar zij kan worden geraadpleegd,
in de ondernemingen die ten minste honderd werknemers tewerkstellen.
Jonge werknemers kunnen niet opgenomen worden in de lijst van
kaderleden evenmin als werknemers die niet als bediende werden
aangegeven bij de RSZ.
7. De data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien.
8. De persoon of dienst belast door de werkgever met het versturen of
het ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing.
9. Eventuele beslissing omtrent het elektronisch stemmen
Dit bericht moet de datum van aanplakking vermelden.
De datum vermeld op het bericht moet de datum zijn van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.
Hij kan niet vroeger zijn dan de werkelijke datum van de aanplakking.
De aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen
aankondigt, kan vervangen worden door het ter beschikking stellen
van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe
toegang hebben tijdens hun normale werkuren.
Dit bericht moet overeenstemmen met het model dat als bijlage gaat
bij de verkiezingswet. Een afschrift van datzelfde document wordt
geüpload op de webapplicatie die precies daartoe is voorzien op de
website van de FOD WASO of wordt onmiddellijk per post naar de representatieve werknemersorganisaties gestuurd.
De werknemers kunnen bij hun vertegenwoordigers inzage hebben
van de documenten met de verschillende berichten die de werkgever
hen moet bezorgen en tijdens de verkiezingsprocedure in de onderneming moet aanplakken.
De berichten waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, blijven aangeplakt tot de vijftiende dag na de aanplakking van de
uitslag van de stemming. Hierna en tot de vierentachtigste dag na de
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aanplakking van de uitslag van de stemming moeten deze berichten
ter beschikking gesteld worden van de WN’ers op hun eenvoudig verzoek. Een bericht met de plaats waar deze documenten kunnen worden geraadpleegd moet aangeplakt worden op een duidelijk zichtbare
plaats. Hetzelfde geldt in geval de berichten op elektronische wijze ter
beschikking worden gesteld.
De datum van de verkiezingen moet vallen de 90ste dag na de aanplakking van de verkiezingsdatum. Als het aangeplakte bericht een
datum vermeldt die niet op de 90ste dag valt blijft het bericht geldig
maar moet de datum in overeenstemming worden gebracht.
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Wie mag zich kandidaat
stellen?
Vier aspecten dienen beschouwd:

A. Mogen zich niet kandidaat stellen
B. Vereiste voorwaarden om zich kandidaat te stellen
C. De bescherming van de kandidaten
D. De kandidatenlijsten

A.

Mogen zich ‘niet’ kandidaat stellen

Het personeel belast met een leidinggevende functie mag geen kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen.
Ook de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon mogen zich niet
kandidaat stellen.
B.

Voorwaarden om zich kandidaat te kunnen stellen
De kandidaat moet op de dag van de verkiezingen aan volgende voorwaarden voldoen:

1. Voor de arbeiders, bedienden en kaderleden: ten minste 18 jaar oud
zijn. Voor de jonge werknemers: ten minste 16 jaar oud zijn en de
leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt.
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2. Sedert ten minste 6 maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de
juridische entiteit waarvan de onderneming afhangt of in de technische bedrijfseenheid die wordt gevormd door verschillende juridische
eenheden.
Zijn echter niet te beschouwen als onderbreking: alle redenen van
schorsing van de arbeidsovereenkomst:
bv. tijdelijke werkloosheid, ziekte, klein verlet, jaarlijkse vakantie,
arbeidsongeval enz.
Ofwel gedurende ten minste 9 maanden tijdens meerdere periodes
tewerkgesteld zijn geweest met een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst in het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de verkiezingen
plaatsvinden.
3. De leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt.
Opmerking:
De werknemer die in de periode van 30 dagen vóór de datum van aanplakking van de verkiezingsdatum tot de dag van de verkiezingen ontslagen werd in strijd met de bepalingen van de beschermde werknemers (wet 19/3/91) mag op de kandidatenlijst worden voorgedragen.
C.

De kandidatenlijst

1.

Voordracht van de kandidatenlijsten

a. Wie mag kandidatenlijsten indienen?
• De ACLVB, het ABVV en het ACV mogen als interprofessionele representatieve werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen.
Die indiening gebeurt best bij aangetekend schrijven;
• De professionele en interprofessionele organisaties die bij een
onder bovenvermelde bedoelde interprofessionele organisatie
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zijn aangesloten of er deel van uitmaken en die volmacht hebben
bekomen van bovenvermelde organisaties.
Er kan slechts een volmacht worden gegeven voor één enkele
kandidatenlijst per werknemerscategorie waaraan één of meerdere
mandaten werden toegekend.
• Daarnaast mogen in die ondernemingen die tenminste 15 kaderleden tewerkstellen en waar een Ondernemingsraad moet worden
opgericht kandidatenlijsten worden ingediend door de representatieve organisaties van kaderleden of ten minste 10% van het
aantal kaderleden van de onderneming, met dien verstande dat het
aantal ondertekenaars ter ondersteuning van deze lijst niet kleiner
mag zijn dan vijf indien het aantal kaderleden minder bedraagt dan
vijftig, en dan tien indien het aantal kaderleden minder bedraagt
dan honderd; een kaderlid kan slechts één lijst ondersteunen.
b. Termijn
De kandidatenlijsten moeten ingediend worden uiterlijk de 35ste dag
na de datum van aanplakking van de verkiezingsdatum.
Opgelet:
Elke laattijdig ingediende lijst moet niet meer in aanmerking genomen
worden.
De indiening van de kandidatenlijsten kan gebeuren door verzending
of overhandiging van papieren lijsten.
De datum van de voordracht van de lijsten wordt dan vastgesteld op
de datum van de verzending per post van de kandidatenlijsten of van
de datum van de onmiddellijke overhandiging van de lijsten aan de
werkgever.
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De indiening van de kandidatenlijsten kan eveneens gebeuren via een
upload op de webapplicatie van de FOD WASO. De datum van voordracht wordt in dit geval bepaald door de datum die op de webapplicatie aan de kandidatenlijsten worden toegekend.
Wanneer de representatieve werknemersorganisaties een bepaalde
wijze van voordracht van kandidaten in een bepaalde onderneming
heeft gekozen, is zij er toe gehouden deze wijze aan te houden voor
alle verdere handelingen die betrekking hebben op de voordracht van
kandidaten.
Indien de webapplicatie wegens technische redenen niet toelaat om
kandidatenlijsten op te laden of aan te passen binnen de wettelijk bepaalde termijn, zal een bijkomende termijn gelijk aan de duur van de
niet-toegankelijkheid worden toegekend.
c. Aantal kandidatenlijsten
Afzonderlijke lijsten moeten ingediend worden voor:
• de arbeiders;
• de bedienden;
• de jonge werknemers;
• kaderleden.
d. De kandidaten zelf: Deze moeten behoren tot de categorie waarvoor
(arbeiders, bedienden, jongeren en kaderpersoneel) en tot de technische bedrijfseenheid waar hun kandidatuur wordt voorgedragen. In
de ondernemingen met een afzonderlijke lijst voor jonge werknemers
mogen de kandidaten voor die categorie de leeftijd van 25 jaar niet
bereikt hebben.
Het behoren tot een categorie van werknemers wordt vastgesteld in
functie van de kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven.
58 • kandidatenzakboekje 2016

De werknemersorganisaties moeten er zoveel mogelijk voor zorgen
dat de werknemers en werkneemsters van de verschillende afdelingen
van de onderneming vertegenwoordigd zijn en dat de werknemers en
werkneemsters op hun lijst vertegenwoordigd zijn in verhouding tot
hun respectievelijk belang. Er mag geen zelfde kandidaat op meer dan
1 kandidatenlijst worden voorgedragen.
e. Aantal kandidaten op de lijst
Niet meer kandidaten dan er in totaal effectieve en plaatsvervangende
mandaten te verlenen zijn. Vb. 10 mandaten te verlenen. Kandidatenlijst mag ten hoogste 20 namen bevatten.
Opgelet:
Bevat de kandidatenlijst meer namen dan er gewone en plaatsvervangende mandaten zijn, dan is deze lijst ongeldig.
Onvolledige lijsten zijn geldig, doch er moeten voor de 3 vakbonden
samen minstens twee kandidaten op voorkomen.
2.

Aanplakking van de namen der kandidaten door
de werkgever of zijn afgevaardigde
Moet gebeuren binnen de 5 dagen na het verstrijken van de termijn
van 35 dagen volgend op de aanplakking van de verkiezingsdatum,
dus ten laatste op de 40ste dag na de datum van aanplakking van
de verkiezingsdatum. De aanplakking dient te gebeuren op dezelfde
plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.
De rangschikking van de namen moet gebeuren in dezelfde vorm als
het stembiljet. Een vertegenwoordiger van elk der organisaties die een
lijst voordragen mag de aanplakking bijwonen.
De aanplakking kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren. Dit bericht blijft
aangeplakt tot de vijftiende dag na de aanplakking van de uitslag van
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de stemming. Nadien en tot de vierentachtigste dag na de aanplakking
van de uitslag van de stemming moeten deze berichten ter beschikking gesteld worden van de WN’ers op hun eenvoudig verzoek. Een
bericht met de plaats waar deze documenten worden geraadpleegd
moet aangeplakt worden op een duidelijk zichtbare plaats. Hetzelfde
geldt in geval de berichten op elektronische wijze ter beschikking werden gesteld.
3.

Opmerkingen op de kandidatenlijsten

a. Wie mag klacht indienen?
Enkel:
• de werknemers ingeschreven op de kiezerslijsten;
• de werknemers die hun kandidatuur wensen in te trekken of die op
meer dan één kandidatenlijst werden voorgedragen;
• de betrokken representatieve organisaties;
• de betrokken representatieve organisaties van kaderleden.
b. Waar?
Bij de werkgever.
c. Wanneer kan een klacht ingediend worden?
Binnen zeven dagen na het verstrijken van de termijn voorgeschreven
voor de aanplakking elektronische terbeschikkingstelling van de namen der kandidaten (dus ten laatste op de 47ste dag na de aanplakking elektronische terbeschikkingstelling).
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d. Procedure
De dag na de indiening van de klacht legt de werkgever de klacht voor
aan de organisaties die de betwiste kandidaten heeft voorgedragen
hetzij per post, hetzij via upload alsook aan zijn volmachthebber, voorzover deze een adres meegedeeld heeft of aan de kaderleden die een
lijst hebben voorgedragen.
Zij beschikken over een termijn van zes dagen om de lijst met voorgedragen kandidaten te wijzigen als ze dat nodig achten. Deze wijziging
dient te worden meegedeeld op een document in bijlage bij de Verkiezingswet.
De kandidaten die het onderwerp zijn van een klacht omdat ze niet
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, mogen niet vervangen
worden wanneer ze geen deel uitmaakten van het personeel van de
onderneming op de 30e dag voorafgaand aan de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.
Uiterlijk de tweede dag na die termijn van zes dagen laat de werkgever
de kandidatenlijsten aanplakken die al dan niet werden gewijzigd door
de kandidaten, door de betrokken organisaties of de kaderleden die ze
hebben voorgedragen en door de werknemers die hun kandidatuur
intrekken.
Dit bericht wordt aangeplakt op dezelfde plaatsen als het bericht dat
de datum van de verkiezingen aankondigt. De aanplakking kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch
document voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens
hun normale werkuren.
De lijsten moeten overeenkomstig de bij de loting bepaalde volgorde
worden gerangschikt. De kandidaten worden er ingeschreven in de
volgorde van hun voordracht.
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Binnen vijf dagen die volgen op het verstrijken van de termijn voorzien voor de aanplakking van de al dan niet gewijzigde kandidatenlijst,
kunnen de betrokken werknemers, de betrokken representatieve organisatie(s), de betrokken organisaties van kaderleden en de werkgever,
bij de arbeidsrechtbank van het rechtsgebied waarin de zetel van de
onderneming is gevestigd, een beroep instellen tegen de voordracht
van de kandidaten die tot een klacht aanleiding hebben gegeven. De
werkgever kan eenzelfde beroep instellen tegen voordracht van kandidaten wanneer de kandidatenlijsten niet in overeenstemming zijn
met de wettelijke bepalingen, zelfs indien geen enkele klacht werd
ingediend.
In het geval er geen klacht werd ingediend moet het beroep door de
werkgever ingesteld worden binnen vijf dagen na het verstrijken van
de termijn binnen dewelke de representatieve organisaties klacht kunnen indienen tegen de kandidatenlijst.
Dit beroep wordt ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekend schrijven aan of neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank. De uitspraak volgt binnen veertien dagen na ontvangst van het
beroep, nadat de betrokken partijen zijn gehoord of behoorlijk opgeroepen.
De kandidaten waarvan de rechtbank oordeelt dat ze niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, mogen niet vervangen worden
wanneer ze geen deel uitmaakten van het personeel van de onderneming op de 30ste dag voorafgaand aan de dag van aanplakking van
het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.
De beslissing is niet vatbaar voor beroep en wordt onmiddellijk
schriftelijk medegedeeld aan de raad of het comité, de werkgever, de
betrokken werknemers en de vertegenwoordigers van de betrokken
representatieve werknemersorganisaties.
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4.

Vervanging van kandidaten
Tot de veertiende dag vóór de verkiezingen, kunnen de representatieve organisaties, na raadpleging van de werkgever, een kandidaat
die voorkomt op de aangeplakte lijsten, vervangen in de volgende
gevallen:
• bij het overlijden van een kandidaat;
• bij het ontslag gegeven door een kandidaat uit zijn betrekking in de
onderneming;
• wanneer een kandidaat ontslag neemt uit de representatieve
organisatie die hem heeft voorgedragen;
• bij de wijziging van categorie van een kandidaat;
• wanneer de kandidaat werd geschrapt van de lijst omdat hij zijn
kandidatuur had ingetrokken;
• Deze vervanging dient te worden meegedeeld op een document
overeenkomstig het model als bijlage bij de Verkiezingswet.
De nieuwe kandidaat zal op de lijst voorkomen, naargelang de keuze
van de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen, ofwel op
dezelfde plaats als de kandidaat die hij vervangt ofwel als laatste kandidaat aan het einde van de lijst.
Zodra de vervanging hem wordt betekend, worden de wijzigingen
door de werkgever aangeplakt, op dezelfde plaatsen als het bericht
dat de datum van de verkiezingen aankondigt.
Binnen dertien dagen vóór de verkiezingen mogen de kandidatenlijsten niet meer worden gewijzigd.
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De verkiezingsprocedure

A.

De kiescolleges
Afzonderlijke kiescolleges moeten ingesteld worden:
• voor de arbeiders en de bedienden, wanneer het aantal bedienden
in een onderneming, waar hoofdzakelijk arbeiders tewerkgesteld
worden, ten minste vijfentwintig bedraagt;
• voor de arbeiders en de bedienden: wanneer het aantal arbeiders
in een onderneming, waar hoofdzakelijk bedienden tewerkgesteld
worden, ten minste vijfentwintig bedraagt.
• voor de kaderleden: wanneer het aantal kaderleden in een
onderneming waar een raad moet worden opgericht tenminste
15 bedraagt op de lijst die voorkomt in het bericht dat de datum
van de verkiezingen aankondigt of in de bijlage ervan;
• voor jonge werknemers (zonder onderscheid tussen arbeiders en
bedienden), zo de onderneming ten minste 25 jonge werknemers
telt. In dat geval worden zij in mindering gebracht op de categorie
arbeiders of de categorie bedienden.
Opgelet:
Indien het aantal jonge werknemers in de onderneming minder dan
25 bedraagt, en er dus geen afzonderlijk kiescollege bestaat, moeten
de jonge arbeiders en jonge bedienden meegeteld worden bij de categorieën arbeiders of bedienden.
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Voorbeelden:
a. Een onderneming met 25 jonge werknemers, 100 arbeiders en
26 bedienden: 3 afzonderlijke kiescolleges.
b. Een onderneming met 24 of minder jonge werknemers, 500 arbeiders
en 24 of minder bedienden: 1 kiescollege voor arbeiders, bedienden
en jonge werknemers samen (tenzij tussen de jonge werknemers een
aantal bedienden zijn die het totaal aantal bedienden op 25 of meer
brengen: dan 2 kiescolleges – 1 voor arbeiders en 1 voor bedienden).
B.
1.

Organisatie van de stembureaus
Aantal
Voor elk kiescollege moet een afzonderlijk kiesbureau ingericht worden. Voor éénzelfde kiescollege mogen door de raad, het comité of
indien er nog geen is de werkgever, verscheidene stembureaus opgericht worden, op voorwaarde dat één dezer stembureaus aangeduid
wordt als hoofdbureau.
De zestigste dag na de dag van de aanplakking van het bericht dat
de datum van de verkiezingen aankondigt, laat de raad of het comité,
of indien er nog geen is, de werkgever, op dezelfde plaatsen als het
bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt een bericht aanplakken waarop de samenstelling van de stembureaus en de indeling
van de kiezers per bureau zijn aangegeven.
De lijsten met de leden van de stembureaus blijven aangeplakt tot
de vijftiende dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming.
Hierna en tot de vierentachtigste dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming moeten deze berichten ter beschikking gesteld
worden van de WN’ers op hun eenvoudig verzoek. Een bericht met
de plaats waar deze documenten kunnen worden geraadpleegd moet
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aangeplakt worden op een duidelijk zichtbare plaats. Hetzelfde geldt
in geval de berichten op elektronische wijze ter beschikking worden
gesteld.
2.

Samenstelling
Elk stembureau bestaat uit:

a. een voorzitter;
b. een secretaris;
c. vier bijzitters;
d. getuigen aangeduid door de representatieve organisaties.
Opgelet:
De kiesverrichtingen mogen niet plaatshebben indien het kiesbureau
niet volledig is.
a. Voorzitter
1. Aanduiding.
• Algemene regel:
De raad of het comité, of bij ontstentenis ervan de werkgever in
akkoord met de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis van een
vakbondsafvaardiging, de werkgever, in akkoord met de betrokken
representatieve werknemersorganisaties, wijst de voorzitter aan
van elk bureau dat wordt opgericht. Tevens wijzen zij een plaatsvervangend voorzitter aan die opgeroepen wordt om de voorzitter
te vervangen wanneer deze in de onmogelijkheid verkeert om zijn
functie uit te oefenen. De voorzitter en de plaatsvervanger mogen
niet onder de kandidaten worden gekozen.
• Bijzonder geval:
Indien op de dag van de aanplakking van de kandidatenlijsten, geen
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akkoord werd bereikt, deelt het ondernemingshoofd dit mede aan de
sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht
op de Sociale Wetten van het rechtsgebied. De sociaal inspecteur-districtshoofd mag, ofwel zelf optreden als voorzitter van een hoofdbureau en de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de andere bureaus aanduiden, ofwel de voorzitter en de plaatsvervangende
voorzitter van het hoofdbureau en van de andere bureaus aanduiden
als hijzelf verhinderd is om een hoofdbureau voor te zitten. In beide gevallen worden de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters aangeduid onder het personeel van de onderneming. Als dat onmogelijk
blijkt kan de sociale inspecteur-districtshoofd een sociaal inspecteur
aanduiden die onder zijn gezag staat. De voorzitter mag niet onder de
kandidaten worden gekozen.
2. Taak en opdracht
Handhaven orde, zorgen voor regelmatig verloop van de kiesverrichtingen, overhandigen stembrieven en opname van alle incidenten in
het proces-verbaal.
3. Stemmen
De voorzitter stemt in het bureau waartoe hij behoort.
b. Secretaris en bijzitters
De secretaris evenals een plaatsvervangende secretaris worden aangewezen door de voorzitter. De vier bijzitters worden aangesteld door
de Ondernemingsraad of door het comité voor preventie of door de
voorzitter als er geen raad of comité bestaat. Kan de raad of het comité
geen beslissing nemen dan worden de bijzitters aangeduid door de
sociaal inspecteur-districtshoofd of een door hem afgevaardigde sociaal inspecteur.
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De aanwijzing van alle leden van de bureaus moet gebeuren uiterlijk
op de vierenvijftigste dag na de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. De secretaris en
de bijzitters moeten op de kiezerslijsten van hun categorie voorkomen.
Van dit voorschrift mag evenwel worden afgeweken met de instemming van de werknemersafgevaardigden, of van de representatieve
werknemersorganisaties. Zij mogen niet onder de kandidaten worden
gekozen en moeten deel uitmaken van het personeel van de onderneming. De secretaris en de bijzitters moeten stemmen in het bureau
waartoe zij behoren.
Opmerking:
Indien één of meer bijzitters afwezig zijn op het uur, gesteld voor de
aanvang of de hervatting van de kiesverrichtingen, wijst de voorzitter
ter hunner vervanging kiezers aan onder de eersten die opkomen zonder dat deze aanwijzing, voor zover het mogelijk is, de goede gang van
de onderneming mag schaden.
c. Getuigen
De organisaties die kandidatenlijsten hebben voorgedragen mogen
zoveel getuigen en plaatsvervangende getuigen aanstellen als er
stembureaus zijn. De aanduiding van deze getuigen en het bureel
waar zij moeten zetelen moet gebeuren uiterlijk 70 dagen na de aanplakking van de verkiezingsdatum. De kandidaten mogen eveneens
optreden als getuigen.
De getuigen stemmen in het bureau waar zij dienst doen. Indien zij
behoren tot een andere categorie (werklieden, bedienden, kaderleden, jonge werknemers), dan deze van het kiesbureau waar zij dienst
doen en dus in een ander kiesbureau moeten stemmen, mogen zij een
schorsing van de kiesverrichtingen vragen om zelf te gaan stemmen.
De getuigen hebben het recht hun opmerkingen in het proces-verbaal
van de verkiezingen te doen opnemen.
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De prestaties van de getuigen die de kiesverrichtingen bijwonen worden als effectief werk beschouwd en als dusdanig beloond.
C.

De kiesverrichtingen

1.

Welke kiezers worden opgeroepen?
Principieel zouden alle kiezers die vermeld staan op de definitieve
kiezerslijsten moeten opgeroepen worden om deel te nemen aan de
stemverrichting.
Doch ten laatste de dertiende dag die de verkiezingen voorafgaat
kan de raad of het comité, bij beslissing genomen met unanimiteit
de werknemers die geen deel meer uitmaken van de onderneming
op het ogenblik waarop de beslissing wordt genomen, schrappen van
de kiezerslijsten.
Bij ontstentenis van een raad of een comité wordt deze beslissing
genomen door de werkgever met het akkoord van alle leden van de
vakbondsafvaardiging.
Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep.
De schrappingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de
kiescolleges en -bureaus.

2.

Door wie en hoe worden de kiezers opgeroepen?
De kiezers worden door de werkgever opgeroepen tot de verkiezing
door een oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief wordt aan de kiezers
overhandigd in de onderneming zelf ten laatste 10 dagen voor de datum van de verkiezingen. Een bericht dat uitgehangen wordt op de dag
van deze overhandiging duidt aan dat deze plaats heeft gehad.
Dat bericht blijft aangeplakt tot de vijftiende dag na de aanplakking
van de uitslag van de stemming. Hierna en tot de vierentachtigste
dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming moeten deze
berichten ter beschikking gesteld worden van de WN’ers op hun eenvoudig verzoek. Een bericht met de plaats waar deze documenten kunkandidatenzakboekje 2016 • 69

nen worden geraadpleegd moet aangeplakt worden op een duidelijk
zichtbare plaats. Hetzelfde geldt in geval de berichten op elektronische
wijze ter beschikking worden gesteld.
Diegenen die afwezig waren op het ogenblik van de uitreiking worden
opgeroepen, bij een dezelfde dag ter post aangetekende brief. Of door
eender welk middel voor zover de werkgever een bewijs kan leveren
van verzending van deze oproepingsbrief en van ontvangst door de
bestemmeling. Bij ontstentenis van een ontvangstbewijs, wordt de
oproepingsbrief bij een ter post aangetekende zending verzonden ten
laatste 8 dagen voor de dag van de verkiezingen. De verzending kan
dan zowel de oproepingsbrief voor de verkiezing van de raad als van
het comité bevatten.
Op de oproepingsbrief moet de volgende formule voorkomen:
‘om de afvaardiging die zal worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot plicht aan
de stemming deel te nemen’.
De oproeping moet ten minste melding maken van de datum en de
plaats van de verkiezingen alsook van het stembureau waarbij de
werknemer zich moet aanmelden.
3.

Schorsing kiesverrichtingen
In geval van staking van de meerderheid van de werknemers van de
betrokken categorie arbeiders of bedienden of indien ten minste 25%
van de betrokken categorie arbeiders of bedienden tijdelijk werkloos is
gedurende de tijdsruimte tussen de datum van aanplakking en de dag
van de verkiezingen, kunnen de kiesverrichtingen geschorst worden
op verzoek van een representatieve werknemersorganisatie die kandidaten kan voordragen.
De werkgever en de syndicale organisaties die kandidaten kunnen
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voordragen, kunnen evenwel beslissen de verkiezingen voort te zetten. Zoniet duiden zij de datum aan waarop de verrichtingen worden
geschorst.
Indien zij nalaten dit te doen neemt de schorsing een aanvang op het
ogenblik dat voormelde voorwaarden vervuld zijn. De schorsing neemt
een einde op de dag dat voormelde voorwaarden niet meer vervuld zijn.
4.

Moeten de werknemers stemmen?
Er is geen wettelijke verplichting maar wel een morele verplichting.

5.

Uren voor het stemmen
De kiesverrichtingen moeten plaats hebben op één werkdag en kunnen, wanneer zulks niet mogelijk is, eventueel gespreid worden over
verschillende, zelfs niet achtereenvolgende werkdagen, met het akkoord van de raad van het comité, of bij ontstentenis ervan, van de
vakbondsafvaardiging. De uren tijdens dewelke de kiesbureaus open
zijn, moeten zodanig vastgesteld zijn dat alle werknemers tijdens de
werkuren kunnen kiezen en zonder dat de goede gang van de onderneming er onder lijdt.
Wanneer het niet mogelijk is om alle werknemers te laten deelnemen
aan de stemming tijdens hun werkuren, betaalt de werkgever de verplaatsingsonkosten van de werknemers terug die zich naar de kiesbureaus begeven buiten hun werkuren.
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6.

De stemming

a. Welke stembrief of stembrieven zal de kiezer o ntvangen?
Verschillende mogelijkheden kunnen zich voordoen.
1. Er bestaat slechts één kiescollege:
• in geval van gelijktijdige verkiezingen voor de kandidaten-bedienden en voor de kandidaten-arbeiders, ontvangt de kiezer van de
voorzitter een stembiljet met de naam van de kandidaten-bedienden en een stembiljet met de naam van de kandidaten-arbeiders;
• in geval er alleen lijsten van kandidaten-bedienden voorgedragen
zijn, ontvangt de kiezer van de voorzitter slechts één stembiljet met
de naam van de kandidaten-bedienden;
• in geval er alleen lijsten van kandidaten-arbeiders voorgedragen
zijn, ontvangt de kiezer van de voorzitter slechts één stembiljet met
de naam van de kandidaten-arbeiders.
2. Er zijn afzonderlijke kiescolleges:
• Wanneer afzonderlijke kiescolleges voor bedienden, voor arbeiders en
voor kaderleden zijn opgericht, krijgt de kiezer van de voorzitter slechts
één stembiljet, naargelang van de categorie van werknemers waartoe
hij behoort.
• Wanneer een gemeenschappelijk kiescollege voor de bedienden en
de arbeiders en een afzonderlijk kiescollege voor de kaderleden is opgericht, ontvangen de kiezers die behoren tot het gemeenschappelijk
kiescollege voor de bedienden en de arbeiders een stembiljet met de
naam van de kandidaten-bedienden en een ander met de naam van
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de kandidaten-arbeiders, terwijl de kiezers die behoren tot het afzonderlijk kiescollege voor de kaderleden een stembiljet ontvangen met
de naam van de kandidaten-kaderleden.
• Wanneer een afzonderlijk kiescollege voor jonge werknemers is opgericht krijgen deze kiezers van de voorzitter slechts één stembiljet met
de naam van de kandidaten-jonge werknemers.
b. De eigenlijke stemming
• Algemeenheden
De stemming is geheim.
De kiezer die wegens zijn lichamelijke toestand onbekwaam is alleen
naar het stemhok te gaan, of zelf zijn stem uit te brengen, mag zich
laten bijstaan of leiden op voorwaarde dat de voorzitter hiermede akkoord gaat.
Afzonderlijke stembussen moeten voorzien zijn voor de verschillende
kiescolleges. Wanneer slechts één kiescollege is opgericht en gelijktijdig voor kandidaten-bedienden en kandidaten-arbeiders wordt gekozen worden twee stembussen gebruikt die respectievelijk voor beide
categorieën bestemd zijn. Bij beschadiging van het stembiljet mag
de voorzitter het biljet terugnemen, het onbruikbaar maken, doch hij
moet een ander stembiljet geven aan de betrokken persoon.
c. Manier van stemmen
Er zijn twee manieren van stemmen.
1. Stemmen op de kop van een lijst.
In dit geval moet het vakje zwart gemaakt worden dat bovenaan de
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lijst staat. Wanneer men op de kop van een lijst stemt, betekent dit dat
men akkoord is met de volgorde van die lijst.
2. Stemmen voor één of meer kandidaten van één enkele lijst: het aantal
naamstemmen of voorkeurstemmen mag echter niet hoger zijn dan
het aantal effectieve mandaten die te begeven zijn, zoniet wordt deze
stem beschouwd als een lijststem.
Voorbeeld
Er zijn 4 effectieve mandaten te begeven.
Een lijst bevat 7 kandidaten. Men mag stemmen naast de namen van
de kandidaten voorgedragen op deze lijst die men zou wensen verkozen te zien, doch men mag niet meer dan 4 namen aanduiden zoniet
betreft het een lijststem.
Opgepast:
Het stemmen voor meerdere kandidaten die tot verschillende lijsten
behoren (panacheren of bontstemmen) is niet toegelaten.
d. Stemmen per briefwisseling
De stemming per briefwisseling kan slechts worden aanvaard als er
een belangrijke spreiding van het personeel bestaat en in geval van
schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Stemming per brief kan toegelaten worden ingevolge het akkoord
tussen de werkgever en alle vertegenwoordigers van organisaties die
kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken categorie van
werknemers ten laatste 56 dagen na de aanplakking van de verkiezingsdatum.
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Eenzelfde akkoord kan de stemming per brief toelaten in geval van
nachtarbeid voor zover aan volgende voorwaarden is voldaan voor de
werknemers voor de betrokken categorie:
• het aantal werknemers tewerkgesteld tussen 20u. en 6u. op de dag
van de verkiezing bedraagt niet meer dan 5% van het aantal op
dezelfde datum tewerkgestelde werknemers;
• het aantal werknemers tewerkgesteld tussen 20u. en 6u. op de dag
van de verkiezing bedraagt niet meer dan 15.
Stemming per brief is eveneens toegestaan mits akkoord wanneer
de werknemers niet tewerkgesteld worden tijdens de openingsuren
van de kiesbureaus.
De oproepingsbrief samen met de gestempelde stembiljetten wordt
ten laatste 10 dagen voor de verkiezingen overhandigd aan de in de
onderneming aanwezige kiezers. Deze overhandiging gebeurt tegen
ontvangstbewijs. Voor de werknemers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dagen dat deze oproepingsbrieven en stembiljetten
worden overhandigd, stuurt de voorzitter van het stembureau op de
laatste dag van deze overhandiging de oproepingsbrief samen met de
gestempelde stembiljetten. Deze verzending gebeurt bij een dezelfde
dag ter post aangetekende brief. In voorkomend geval kan de aangetekende zending zowel de oproeping en de stembiljetten voor de verkiezing van de raad en het comité bevatten, alsook de stembiljetten voor
arbeiders en bedienden in geval van gemeenschappelijk kiescollege.
De getuigen moeten door de voorzitter behoorlijk worden verwittigd
en mogen deze verrichting bijwonen. Het gevouwen en afgestempelde stembiljet wordt in een eerste omslag gestoken, die open wordt
gelaten en geen enkel opschrift draagt.
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Een tweede omslag, eveneens open maar gefrankeerd, wordt bij de
zending gevoegd en draagt het volgende opschrift:
‘Aan de Voorzitter van het stembureau voor de verkiezing van de Ondernemingsraad (of van het Comité voor Preventie en Bescherming
op het Werk) van�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ (naam van de onderneming)
..................................................................... straat, te.......................................................................................... ’
Op deze tweede omslag staat ook de aanwijzing van het stembureau
‘bedienden’, ‘arbeiders’. ‘jonge werknemers’ of ‘kaderleden’ en bovendien de vermelding ‘afzender’, de naam van de kiezer en de vermelding van het verplicht karakter van het plaatsen van een handtekening
van de kiezer.
Dit alles wordt aan de kiezer toegezonden of overhandigd in een derde
gesloten omslag.
Deze procedure wordt toegepast voor elk stembiljet dat aan de kiezer
wordt gezonden.
De kiezer brengt zijn stem uit, vouwt het biljet in vieren zodat de kiesvakjes bovenaan de lijst naar binnen zijn gekeerd en steekt het terug
in de omslag. Hij sluit deze eerste omslag en steekt hem in de tweede
omslag waarop het adres van de voorzitter van het stembureau voorkomt. Ook deze omslag wordt gesloten en over de post of op gelijk
welke wijze verzonden.
Hij moet aankomen vóór de afsluiting van de stemming.
Worden als ongeldig beschouwd:
• de na het sluiten van de stemming binnengekomen stembiljetten;
• de stembiljetten teruggezonden in een omslag waarop de handtekening van de kiezer ontbreekt;
• de stembiljetten teruggezonden door een kiezer die reeds is komen
stemmen in het stembureau.
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e. Elektronisch stemmen
Tot elektronisch stemmen kan overgegaan worden indien het informaticasysteem de volgende gegevens, die moeten opgenomen worden
in het proces-verbaal der kiesverrichtingen, registreert:
•
•
•
•
•
•
•
•

datum van de verkiezingen;
het betrokken orgaan;
het nummer van het stembureau;
het betrokken kiescollege;
het aantal kiezers die aan de stemming hebben deelgenomen;
het aantal blanco stemmen;
het aantal lijststemmen;
het aantal uitgebrachte lijststemmen enkel ten voordele van kandidaten van de lijst;
• het aantal stemmen behaald door elke kandidaat;
• het aantal effectieve mandaten per lijst;
• naam en voornaam van de effectieve en plaatsvervangende verkozenen per lijst.
Uiteraard dient het informaticasysteem de nodige waarborgen inzake
betrouwbaarheid en veiligheid te bieden en elke mogelijkheid van manipulatie uit te sluiten en tevens het geheim der stemming te eerbiedigen.
De bewaring moet verzekerd worden van de resultaten der stemming
en van de mogelijkheid tot controle van de stemverrichtingen en van
de resultaten door de arbeidsgerechten.
De beslissing over te gaan tot elektronisch stemmen moet met unanimiteit genomen worden door elke betrokken raad of comité.
De leden van de stembureaus, de plaatsvervangende voorzitters en
secretarissen, de getuigen en de kiezers moeten een passende opleiding krijgen.
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Elk kiescollege moet afzonderlijk stemmen.
De getuigen van het hoofdbureau kunnen de encodering van de kandidatenlijsten bijwonen.
f. Afsluiting van de stemming
Vóór de afsluiting van het procesverbaal der verkiezingen geeft de
voorzitter aan het bureau de omslagen die hij van de per brief stemmende kiezers heeft ontvangen. Na aanstipping op de kiezerslijst door
de secretaris van elke per brief stemmende kiezer, opent de voorzitter
de buitenste omslagen en steekt de binnenste omslagen ongeopend
in de passende stembus.
Na het sluiten van de stemming wordt het proces-verbaal afgesloten.
Het aantal kiezers die gestemd hebben, het aantal teruggenomen
stembrieven en het aantal niet gebruikte stembrieven moeten vermeld
worden.
De kiezerslijsten gebruikt voor het aanstippen, alsmede de teruggenomen en de niet gebruikte stembrieven worden onder verzegelde
omslag geplaatst. De getuigen hebben het recht hun opmerkingen in
het proces-verbaal te doen opnemen en een kenteken aan te brengen
op de verzegelde omslag.
Wanneer de kiesverrichtingen verschillende dagen duren neemt de
voorzitter van het bureau alle nodige maatregelen ter bewaring van de
stembussen, van de stembiljetten en van de documenten betreffende
de kiesverrichtingen.
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7.

De stemopneming
De stemopneming geschiedt afzonderlijk voor iedere categorie kandidaten (arbeiders, bedienden, kaderleden, jonge werknemers) door
het kiesbureau.

a. Klasseren van de stembrieven
De voorzitter opent de stembus en telt de stembrieven zonder ze open
te vouwen en noteert het aantal in het proces-verbaal.
Daarna worden de stembrieven ontvouwd en gerangschikt per categorie als volgt:
1. Stembrieven met geldige stemmen voor één enkele lijst hetzij bovenaan de lijst hetzij met een stem ten voordele van één of meer kandidaten voor één enkele lijst.
Een afzonderlijke categorie wordt opgemaakt voor elk der ingediende
kandidatenlijsten volgens de volgorde van de nummers der lijsten.
Opmerking:
De stembrieven met een stem bovenaan de lijst (kopstem) en met
een stem ten voordele van één of meer kandidaten van dezelfde lijst
worden geklasseerd in de categorie van lijststemmen.
Indien het stembiljet meer naamstemmen telt dan er werkelijk mandaten toe te wijzen zijn wordt deze stem beschouwd als een lijststem.
2. Verdachte stembrieven worden beschouwd als verdacht: de stembrieven waarvan door de voorzitter of een lid van het bureau, de
geldigheid betwijfeld wordt. De verdachte stembiljetten worden door
de voorzitter geparagrafeerd. De voorzitter beslist bij welke categorie
ze moeten gevoegd worden. Indien één of meer leden voorbehoud
maken moet dit genoteerd worden in het proces-verbaal en moet de
voorzitter de betwiste stembrief paraferen.
kandidatenzakboekje 2016 • 79

3. Ongeldige stembrieven.
4. Blanco stembiljetten zijn de stembiljetten waarop geen enkele stem is
uitgebracht.
Indien het noodzakelijk is kan de voorzitter beslissen om de stemopnemingsverrichtingen te onderbreken en dient dan de nodige maatregelen te treffen.
b. Welke stembrieven zijn ongeldig?
1. De andere stembrieven dan die welke aan de kiezer zijn overhandigd
op het ogenblik der stemming.
2. De stembrieven met meer dan één stem bovenaan de lijsten (kopstem).
3. De stembrieven met een stem bovenaan één lijst (kopstem) en tegelijkertijd één of meer stemmen voor één of meer kandidaten van één of
meerdere lijsten.
4. De stembrieven met stemmen voor kandidaten van verschillende lijsten.
5. Wanneer, bij stemming per briefwisseling, de blanco omslag verschillende stembiljetten bevat, worden deze ongeldig verklaard.
6. De stembrieven waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn of
die binnenin enig papier of voorwerp bevatten. De stembrieven waarop de kiezer een teken, doorhaling of een merk heeft aangebracht,
waardoor hij herkend kan worden.
Het teken van de stemming zelfs wanneer het op onvolmaakte wijze
aangebracht is, d.w.z. waar het wit middenpunt van het stemvak niet
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volledig zwart gemaakt is, telt als een geldig uitgebrachte stem tenzij
het duidelijk is dat de kiezer zich heeft willen kenbaar maken.
Wat betreft de al dan niet opzettelijk aangebrachte tekens (bv. vlekken,
scheuren, nageltekens, onregelmatige vouwen, tekens met potlood
buiten het voor het uitbrengen van de stem voorbehouden vak enz.),
deze geven slechts aanleiding tot vernietiging van de stembrief zodra
zij de kiezer kunnen doen kennen.
Er moet niet nagegaan worden of er een bedrieglijk voornemen bestaat.
Stembrieven die kleine gebreken vertonen werkelijk te wijten aan het
drukken van de stembrief, het samenstellen of snijden van het papier
mogen niet vernietigd worden.
De stembureaus kunnen stemmen goedkeuren die niet zijn uitgebracht met het kiespotlood, mits de identiteit van de kiezer erdoor niet
kenbaar wordt.
c. Tellen van de stemmen.
Het kiesbureau moet bepalen en vaststellen:
1. het aantal ongeldige en blanco stembrieven;
2. voor elke lijst: het aantal bovenaan de lijst uitgebrachte stemmen
(kopstemmen);
3. voor elke lijst het aantal stemmen enkel uitgebracht ten gunste van de
kandidaten van de lijst;
4. voor elke lijst: het aantal door elke kandidaat verworven naamstemmen (voorkeurstemmen).
d. Overmaken van de stembrieven en de processen-verbaal
De stembrieven worden volgens hun categorie (geldige, ongeldige en
blanco) in afzonderlijke en te sluiten omslagen geplaatst en door de
kandidatenzakboekje 2016 • 81

voorzitter overgemaakt aan de voorzitter van het hoofdbureau. De verdachte stembiljetten worden door de voorzitter geviseerd. Indien er geen
hoofdbureau is, zendt hij de stembrieven onverwijld aan de werkgever.

8.

		

Verdeling der mandaten

Gebeurt door het stembureau dadelijk na de sluiting van de stemopneming. Bestaan er verscheidene stembureaus dan wordt de algemene
telling van de uitslagen der stemming, alsmede de verdeling der mandaten en de aanduiding der verkozenen, uitgevoerd door het hoofdbureau, aan de hand van de processen-verbaal van de verschillende
stembureaus.
De verdeling der mandaten geschiedt afzonderlijk voor iedere categorie te verkiezen kandidaten: jonge werknemers, arbeiders, bedienden,
kaderleden.
Wanneer er verscheidene mandaten te begeven zijn moet eerst het
kiescijfer van elke lijst vastgesteld worden.
Hoe wordt het kiescijfer van een lijst bepaald?
Door de samentelling van:
1. het aantal stembrieven met een kopstem voor de lijst (volledige lijststembrieven);
2. het aantal stembrieven met naamstemmen (voorkeurstemmen) voor
één of meer kandidaten van de lijst (onvolledige lijststembrieven).
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Voorbeeld: LIJST nr. 1
8 mandaten te begeven
1. Aantal stembrieven met kopstemmen
2. Aantal stembrieven met voorkeurstemmen

200
180

KIESCIJFER380
Welke is nu de volgende bewerking?
Het bepalen van de kiesquotiënten.
Het kiescijfer van elke lijst wordt gedeeld door:
1, 2, 3, 4, 5, 6 enz.
Voorbeeld: LIJST nr. 1
Kiescijfer: 380
deling door 1 = 380
deling door 2 = 190
deling door 3 = 126
deling door 4 = 95
deling door 5 = 76

}

zijn de kiesquotiënten van de lijst

Eigenlijke verdeling der te begeven effectieve mandaten:
De bekomen kiesquotiënten van de verschillende lijsten worden nu
gerangschikt volgens grootte. Het aantal quotiënten, dat we rangschikken, is gelijk aan het aantal te begeven effectieve mandaten.
De verdeling van de mandaten onder de lijsten geschiedt door aan
elke lijst evenveel mandaten toe te kennen als haar kiescijfer quotiënten heeft opgeleverd gelijk aan of hoger dan het laatste nuttig gerangschikt quotiënt.
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Wat moet gedaan worden indien een mandaat met gelijk recht
toekomt aan verschillende lijsten?
Het mandaat wordt toegekend aan de lijst die het hoogste kiescijfer
bekomen heeft. Is er gelijkheid van de kiescijfers, dan wordt het mandaat toegekend aan de lijst, waarop de kandidaat voorkomt, die in
toepassing van de procedure toegelicht onder punt 9, het bijkomend
mandaat toegekend zou krijgen dat aan zijn lijst toekomt en die de
meeste stemmen heeft behaald rekening houdend met de lijst- en
naamstemmen.
Zijn er twee kandidaten met een gelijk aantal stemmen dan wordt het
mandaat toegekend aan de kandidaat die het langst in de onderneming werkt.
Volledig voorbeeld:
Aantal te begeven mandaten: 8
Kiescijfer van lijst nr. 1: 440
Kiescijfer van lijst nr. 2: 230
Kiescijfer van lijst nr. 3: 120
Het kiescijfer wordt gedeeld door 1, 2, 3, 4, 5, 6 enz.
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1

440

1

230

2

120

2

220

3

115

6

60

3

146

4

76

40

4

110

7

57

30

5

88

8

46

24

6

73

38

20

7

62

32

17

Volgnr. der
quotiënten

Lijst nr. 3
Quotiënten

Volgnr. der
quotiënten

Lijst nr. 2
Quotiënten

Volgnr. der
quotiënten

Quotiënten

Delers

Lijst nr. 1

5

Eens de quotiënten bekomen, worden de 8 (aantal te begeven mandaten) hoogste quotiënten gerangschikt in dalende orde.
De mandaten worden dus verdeeld als volgt:
1ste mandaat:
2de mandaat:
3de mandaat:
4de mandaat:
5de mandaat:
6de mandaat:
7de mandaat:
8ste mandaat:

aan lijst nr. 1
aan lijst nr. 2
aan lijst nr. 1
aan lijst nr. 1
aan lijst nr. 3
aan lijst nr. 2
aan lijst nr. 1
aan lijst nr. 1
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Uitslag:
Lijst nr. 1: 5 mandaten
Lijst nr. 2: 2 mandaten
Lijst nr. 3: 1 mandaat
Bijzonder geval: Een lijst bekomt meer mandaten dan ze kandidaten
heeft voorgedragen.
In dit geval blijven de overblijvende mandaten open en worden niet
ingenomen.
9.

Aanwijzingen der verkozenen op een lijst
Twee gevallen kunnen zich voordoen:
• ofwel is het aantal voorgedragen kandidaten van een lijst gelijk aan
of kleiner dan het aantal bekomen effectieve mandaten; in dit geval
zijn alle kandidaten van deze lijst verkozen.
• ofwel zijn er meer kandidaten op een lijst dan er toegekende mandaten zijn.

1. Hoe wordt dan te werk gegaan?
a. Eerst wordt het aantal stemmen vastgesteld dat bij overdracht onder
de kandidaten van de lijst moet worden verdeeld (= de pot).
Daartoe wordt het aantal kopstemmen van de lijst vermenigvuldigd
met het aantal mandaten toegekend aan de lijst.
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b. Daarna dient het verkiesbaarheidscijfer van de lijst bepaald.
Dit gebeurt op hiernavolgende wijze:
2. Aantal nuttige stemmen:
Volledige lijststembrieven (kopstemmen)
Onvolledige lijststembrieven
(voor stembrieven met voorkeurstemmen
voor 1 of meer kandidaten van de lijst)

= .........................(a)

=......................... (b)

Totaal (a) + (b)

=......................... (1)

Totaal (1) te vermenigvuldigen met het
aantal aan de lijst toegekende mandaten
Uitkomst van de vermenigvuldiging
Totaal aantal nuttige stemmen

= x...........................
=......................... (2)

3. Bepalen verkiesbaarheidscijfer
Bekomen totaal in (2) delen door
het getal aan de lijst toegekende
effectieve mandaten plus één

Deler............... + 1 (3)

Quotiënt van totaal in (2) gedeeld door
deler in (3) is het verkiesbaarheidscijfer.
Wanneer in het verkiesbaarheidscijfer een decimaal voorkomt, wordt
het cijfer naar beneden afgerond voor een decimaal van één tot vier en
naar boven voor een decimaal van vijf tot negen.
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4. Eigenlijke aanwijzing van de verkozene
Daarna wordt het aantal kopstemmen vermenigvuldigd met het aantal
mandaten van de lijst dus de pot verdeeld onder de kandidaten van
de lijst. De verdeling geschiedt volgens de orde van voordracht van
de kandidaten.
Elke kandidaat krijgt bij het aantal bekomen naamstemmen een aantal
stemmen toegevoegd tot het cijfer van verkiesbaarheid bekomen is.
Dit gaat door tot wanneer de pot volledig opgebruikt is.
Zijn verkozen:
De kandidaten die in volgorde van hun voordracht het bijzonder verkiesbaarheidscijfer bereiken. Zijn er nog mandaten te begeven, dan
worden zij toegekend aan de kandidaten die de meeste stemmen
hebben behaald. Bij gelijk stemmenaantal is de volgorde van de voordracht beslissend.
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5. Voorbeeld:
Aantal effectieve mandaten toegewezen aan lijst nr. 2:
Aantal volledige lijststembrieven (kopstemmen):
Aantal lijststembrieven met voorkeurstemmen
voor 1 of meer kandidaten van de lijst

5
622
666

Berekening:
1. Aantal stemmen te verdelen onder de kandidaten van de lijst: 622
(aantal kopstemmen) x 5 (aantal bekomen mandaten) 
= 3 110
2. Vaststellen van het verkiesbaarheidscijfer van de lijst.
622 (a)

Volledige lijststemmen (kopstemmen)
Onvolledige lijststembrieven (met voorkeur-
stemmen voor 1 of meer kandidaten van de lijst)

+ 666 (b)

Totaal (a) + (b)

1 288 (1)

Totaal (1) te vermenigvuldigen met aantal
aan de lijst toegekende effectieve mandaten
Uitkomst van de vermenigvuldiging

x5
6440 (2)

Bekomen totaal in (2) delen door bekomen
effectieve mandaten plus één
Uitslag deling:

5 + 1 = 6 (3)
1073

totaal in (2) gedeeld door 6
1073 is het verkiesbaarheidscijfer van de lijst
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Namen der
k andidaten
volgens de voordrachtsorde

Aantal
naam
stemmen

Aantal bij
overdracht
verdeelde
stemmen

Stemmen
die aan de
kandidaten
toekomen

Maenhout

202

+ 871

1 073

Durand

166

+ 907

1 073

Herman

196

+ 877

1 073

Jacques

176

+ 455

  631

Van Diest

48

Tilquin

197

Robin

171

Dupont

73

Van Damme

97

Caerels

91

De Visscher

160

Wie is nu verkozen?
De 3 kandidaten die het verkiesbaarheidscijfer behaald hebben alsmede de twee kandidaten die het hoogst aantal stemmen bekomen:
Maenhout, Durand, Herman, Jacques en Tilquin.
10.

Aanwijzing der plaatsvervangers
Het aantal plaatsvervangers is gelijk aan het aantal effectief verkozenen. Het aantal te verdelen stemmen (de pot) is hetzelfde als dit voor
de aanwijzing der effectieven. Het verkiesbaarheidscijfer gebruikt bij
de aanwijzing der effectieven blijft eveneens hetzelfde.
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Diegenen der kandidaten niet verkozen als effectief die het hoogst
aantal stemmen bekomen, worden aangeduid als plaatsvervanger.
Bij gelijkheid van stemmen geldt de voordrachtsorde. Alle plaatsvervangers evenals hun volgorde en de voorlopige volgorde van de
resterende niet-verkozen kandidaten wordt bepaald in functie van het
aantal bekomen naamstemmers vermeerderd met de hen toegewezen
lijststemmers bij deze tweede individuele toewijzing.
De verdeling van de stemmen gebeurt zoals voor de effectieven te beginnen met de eerste der niet verkozen kandidaten in de orde op de
stembrief. De volgorde van de plaatsvervangers en de volgorde van de
niet verkozen kandidaten wordt opgenomen in het P.V.
Voorbeeld: Voortzetting op voorbeeld hierboven:
Aantal bij
overdracht
verdeelde
stemmen

Stemmen
die aan de
kandidaten
toekomen

48

+ 1 025

1 073

Robin

171

+   902

1 073

Dupont

73

+ 1 000

1 073

Van Damme

97

+   183

312

Caerels

91

Namen
k andidaten
Van Diest

De Visscher

Aantal naam
stemmen

160

De plaatsvervangers zijn:
Van Diest.................................................................................. 1ste plaatsvervanger
Robin........................................................................................... 2de plaatsvervanger
Dupont....................................................................................... 3de plaatsvervanger
Van Damme............................................................................. 4de plaatsvervanger
De Visscher ............................................................................. 5de plaatsvervanger
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11.

Afsluiten van de kiesverrichtingen
Na verloop van de kiesverrichtingen sluit het bureau, dat de gekozenen heeft aangewezen, het proces-verbaal, dat door alle leden van het
bureau wordt ondertekend.
De voorzitter van het bureau zendt onmiddellijk, voor de raad of het
comité:

1. het origineel van de processen-verbaal naar de Directeur-generaal
van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekking van de FOD
WASO. Deze verzending kan worden vervangen door het uploaden van
een afschrift van dit document op de webapplicatie op de website van
de FOD WASO;
2. een afschrift van de processen-verbaal naar de werkgever, die het tijdens de gehele legislatuur bewaart;
3. bij een ter post aangetekend schrijven, een afschrift van de processen-verbaal naar de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties. Deze verzending is eventueel niet nodig indien het
P.V. overgemaakt werd aan de directeur-generaal van de Algemene
Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO door het
uploaden van de webapplicatie op de website.
Terzelfdertijd moeten de resultaten van de stemming aan de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg meegedeeld worden
voor het opmaken van statistieken. Deze verzending gebeurt langs
elektronische weg op de webapplicatie van de FOD WASO. Bij ontstentenis zullen deze gegevens verzonden worden door middel van een
statistische steekkaart verstrekt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg.
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12.

Stopzetting kiesprocedure

A. De kiesprocedure wordt volledig stopgezet:
1. wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie;
2. wanneer alle ingediende kandidaturen ingetrokken werden of nietig
verklaard werden door de arbeidsrechtbank na beroep;
Bij gebrek aan kandidaten, in de hypotheses bedoeld onder 1 en 2,
moet de stemming niet georganiseerd worden. De werkgever neemt
zelf de beslissing om de kiesprocedure stop te zetten na verloop van de
termijn om kandidatenlijsten in te dienen, of, in voorkomend geval na
kennisgeving van het vonnis dat alle kandidaturen zou nietig verklaren.
De werkgever plakt, op dezelfde plaatsten als het bericht dat de datum
van de verkiezingen aankondigt, het bericht aan met vermelding van
zijn beslissing tot stopzetting van de kiesprocedure en van de reden
waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd verzendt hij een afschrift van dit bericht aan de Directeur-generaal van de
Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO
of uploadt hij een afschrift van dit bericht op de webapplicatie op de
website van de FOD WASO.
Een afschrift van de beslissing wordt, bij een ter post aangetekend
schrijven, ook naar de betrokken representatieve werknemers en kaderledenorganistaties verzonden; hij moet echter niet overgaan tot
deze verzending indien het afschrift overgemaakt werd aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO door het uploaden op de webapplicatie.
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Volgend op deze beslissing van de werkgever moet geen enkel stembureau samengesteld worden en moet niet overgegaan worden tot de
verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.
B. De kiesprocedure wordt stopgezet voor een of meerdere
werknemerscategorieën:
1. wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor deze werknemerscategorie(ën).
2. wanneer alle ingediende kandidaturen ingetrokken werden of nietig
verklaard werden door de arbeidsrechtbank.
3. wanneer voor de betrokken personeelscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele representatieve werknemersorganisatie of één enkele representatieve organisatie van kaderleden
of één enkele groep van kaderleden, en wanneer het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst lager is dan of gelijk is aan het aantal
toe te kennen gewone mandaten.
In de gevallen bedoeld onder 1 en 2 wordt de kiesprocedure voortgezet voor de andere werknemerscategorieën waarvoor één of meerdere
lijsten neergelegd weren en stelt het stembureau dat samengesteld
is voor de werknemerscategorie die het grootste aantal kiezers telt de
stopzetting van de procedure vast aan de vooravond van de verzending of de overhandiging van oproepingsbrieven. Deze vaststelling
gebeurt in een proces-verbaal overeenkomstig het model als bijlage
bij de wet, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming
heeft plaatsgevonden. Volgend op deze vaststelling van het stembureau, moet er niet overgegaan worden tot de samenstelling van het
stembureau voor de betrokken categorie, noch tot de verzending of
de overhandiging van de oproepingsbrieven voor deze werknemerscategorieën.
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Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen
wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting
door het stembureau, aangeplakt ter attentie van het personeel.
In het 3de geval wordt een stembureau samengesteld voor de
werknemerscategorie waarop het eerste lid van toepassing is. Het
stembureau komt samen aan de vooravond van de verzending of de
overhandiging van de oproepingbrieven voor de betrokken werknemerscategorie om de stopzetting van de procedure vast te stellen. Het
stelt het proces-verbaal op, overeenkomstig het model als bijlage bij
de wet, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming
heeft plaatsgevonden. Volgend op deze beslissing van het stembureau, moet er niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven.
De kandida(a)t(en) zijn van rechtswege verkozen. Het resultaat moet
meegedeeld worden aan de FOD WASO van statistieken.
13.

Aanplakking van de verkiezingsuitslagen
Ten laatste twee dagen na het afsluiten van de kiesverrichtingen
brengt de werkgever, op dezelfde plaats als het bericht met de verkiezingsdatum, een bericht aan dat de uitslag van de stemming mededeelt en de samenstelling van de raad en het comité.
Indien de aankondiging van de datum van de verkiezingen niet werd
aangeplakt, wordt het bericht met de uitslag van de stemming en de
samenstelling van de raad of het comité aangeplakt op de plaats waarop de aankondiging aangeplakt zou geweest zijn indien het niet via
elektronische weg ter beschikking was gesteld.
De werkgever bewaart de documenten tot de 84ste dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming. In geval van beroep bezorgt
hij de documenten aan het bevoegde rechtsorgaan.
Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen
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wordt een bericht met de vaststelling van gedeeltelijke stopzetting
door het stembureau aangeplakt ter attentie van het personeel. De
namen van de van rechtswege verkozen werknemers vormen eveneens het voorwerp van een aanplakking. Als verkiezingen hebben
plaatsgevonden voor andere werknemerscategorieën van dezelfde onderneming, moet de aanplakking van de van rechtswege verkozenen
plaatsvinden na deze stemming om het resultaat van de verkiezingen
niet te beïnvloeden.
14.

Beroep tegen de verkiezingen
Binnen dertien dagen na de aanplakking van de uitslag kunnen de
werkgever, de werknemers of de betrokken representatieve organisaties bij de arbeidsrechtbank van het rechtsgebied waarin de ondernemingszetel is gevestigd een beroep instellen dat betrekking heeft op
een verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de uitslag
of een beslissing tot stopzetting van de procedure of een verzoek tot
verbetering van de verkiezingsuitslag indienen.
Een beroep dient eveneens binnen dezelfde termijn ingesteld te worden wanneer de leden van de werkgeversafvaardiging niet één van de
leidinggevende functies zouden bekleden.
De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen 67 dagen na de aanplakking van de uitslag, na de betrokken partijen te hebben gehoord of
behoorlijk opgeroepen. De procedure is mondeling of schriftelijk. De
rechtbank kan inzage eisen van de processen-verbaal en van de stembiljetten.
Het vonnis wordt onmiddellijk bij gerechtsbrief ter kennis gebracht
aan de werkgever, aan elke gewone en plaatsvervangende verkozene,
aan de betrokken representatieve organisaties, aan de sociaal inspecteur-districtshoofd en aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg.
Binnen vijftien dagen na de kennisgeving van het vonnis kunnen de
werkgever, de werknemers of de betrokken representatieve organisa96 • kandidatenzakboekje 2016

ties bij aangetekend schrijven beroep aantekenen tegen de beslissing,
bij het arbeidshof van het rechtsgebied waarin de ondernemingszetel
is gevestigd.
Dit beroep kan betrekking hebben op een verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of van een beslissing
tot stopzetting van de procedure of een onderzoek tot verbetering van
de verkiezingsuitslagen of tegen de aanduiding van de werkgeversafvaardiging.
Het Hof doet uitspraak binnen 75 dagen na het vonnis van de rechtbank, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk opgeroepen. De beslissing wordt bij gerechtsbrief medegedeeld aan de
werkgever, aan alle gewone en plaatsvervangende verkozenen, aan de
betrokken representatieve organisaties, aan de sociaal inspecteur-districtshoofd en aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De nieuwe verkiezingsperiode vangt aan binnen drie maanden na
de definitieve nietigverklaring.
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Hoofdstuk

7
Gerechtelijke procedure
In het kader van de wetgeving op de sociale verkiezingen zijn volgende
procedureregels van toepassing:

1. De beroepen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief aan of neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtsmacht;
2. de opgelegde respectieve termijnen voor beroep worden gerekend van
middernacht tot middernacht; zij worden gerekend vanaf de dag na die
van de akte of van de gebeurtenis welke ze doen ingaan, en omvatten
alle dagen ook de zaterdag, de zondag en de wettelijke feestdagen.
De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die vervaldag een zaterdag,
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de vervaldag verplaatst
op de eerstvolgende werkdag. De dag van verzending van een bij ter
post aangetekende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift
ter griffie moet uiterlijk met de laatste dag van deze termijnen samenvallen;
3. de eisende partij is ertoe gehouden, in limine litis, bij de griffie van de
Arbeidsrechtbank waarbij de zaak aanhangig is, de identiteit en het
volledig adres van de betrokken partijen neer te leggen;
4. het arbeidsgerecht waarbij de zaak aanhangig is doet uitspraak, zonder voorafgaande verzoening, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen;
5. de vonnissen en arresten worden bij gerechtsbrief ter kennis gebracht
aan de werkgever, aan de betrokken werknemers en aan de betrokken
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representatieve organisaties, alsmede aan de personen uitdrukkelijk
bepaald door de wet;
6. de vonnissen in het kader van de volgende geschillen zijn niet vatbaar
voor hoger beroep noch verzet: functies en lijst van het leidinggevend
personeel, functies en lijst van de kaderleden, de indeling in technische bedrijfseenheden alsmede het aantal, het aantal mandaten per
orgaan en per categorie, de kiezerslijsten en de kandidatenlijsten;
7. de representatieve organisaties mogen zich voor de rechtbanken laten
vertegenwoordigen door een afgevaardigde voorzien van een geschreven volmacht. Deze mag namens de organisatie waartoe hij behoort
alle handelingen verrichten die bij deze vertegenwoordiging behoren,
pleiten en alle mededelingen ontvangen betreffende de rechtsingang,
de behandeling en de berechtiging van het geschil.
Er moet worden verstaan onder:
1. betrokken partij: elke persoon, representatieve werknemersorganisatie
of representatieve organisatie van kaderleden die in het kader van de
procedure in het geding worden betrokken;
2. volledig adres van de woonplaats, voornaamste verblijfplaats of de
gewone plaats van tewerkstelling.
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Hoofdstuk

8
Tabellen van de
kiesverrichtingen
Deze tabellen laten u toe de verschillende kiesverrichtingen gemakkelijk te volgen.
Belangrijke opmerking:
De vertrekdatum X of de verkiezingsdatum Y is nooit begrepen in de
berekening van de termijnen.
tabel I: De kiezerslijsten
tabel II: De verdeling van de mandaten
tabel III: De kandidatenlijsten
tabel IV: De eigenlijke kiesverrichtingen
tabel V: Betwistingen omtrent de verkiezingen

a. De eerste kolom geeft u de uiterste data tegen dewelke bepaalde verrichtingen moeten worden uitgevoerd.
b. De tweede kolom geeft de uit te voeren verrichtingen aan.
c. De derde kolom geeft aan door wie de verrichtingen moeten worden
uitgevoerd.
d. In de vierde kolom kan de afgevaardigde de data invullen die gelden
voor zijn onderneming.
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vertrekdatum X

Termijn
(uiterlijke data)

I. De kiezerslijsten

Afschrift aan de ACLVB, ABVV, ACV (eventueel aan de representatieve kaderorganisatie)
(De kiezerslijsten worden alleen dan bij het
afschrift gevoegd indien er geen OR of CPBW
is, noch een SD).

Kennisgeving van de voorlopige kiezerslijsten
die ter beschikking van de werknemers worden gesteld op een voor hen toegankelijke
plaats of mededeling van de plaatsen waar
de kiezerslijsten kunnen worden geraadpleegd.

Aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum en de uurregeling vaststelt.

Uit te voeren verrichtingen
• de raad of het comité
• de werkgever (als er geen
raad of comité bestaat)

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn ondern.
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Klacht bij de bestaande raad of het bestaande comité, of eventueel bij de werkgever, over
de kiezerslijsten.

Definitieve afsluiting kiezerslijsten wanneer
geen klacht wordt ingediend.

Beslissing van het bestaande orgaan of
eventueel de werkgever over de klachten in
verband met de kiezerslijsten.
Aanplakking van een rechtzetting in geval
van wijziging van de kiezerslijsten.

Beroep bij de rechtbank tegen de kiezers
lijsten

(X + 7) + 1

(X + 7) + 7

(X + 14) + 7

Uit te voeren verrichtingen

X+7

Termijn
(uiterlijke data)

• betrokken werknemers
• betrokken representatieve
organisatie(s)

• raad of comité
• werkgever (als er geen raad
of comité bestaat)

• werknemers
• representatieve organisaties

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn ondern.
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Beslissing van de rechtbank en kennisgeving
van deze beslissing aan de werkgever en de
representatieve organisatie binnen zeven dagen na ontvangst van het beroep. Eventuele
rechtzetting van de aanplakking.

(X + 21) + 7

Definitieve afsluiting van de kiezerslijsten op
het ogenblik waarop de arbeidsrechtbank
uitspraak doet over het ingestelde beroep.

Definitieve afsluiting kiezerslijsten wanneer
een klacht werd ingediend maar geen beroep
werd ingesteld bij de rechtbank tegen de
beslissing of afwezigheid van beslissing van
de raad of het comité.

Uit te voeren verrichtingen

(X + 21) + 1

Termijn
(uiterlijke data)

• Arbeidsrechbank

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn ondern.
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X + 77

Termijn
(uiterlijke data)

Laatste schoonmaak van kiezerslijsten voor
werknemers die geen deel uitmaken van het
personeel.

Uit te voeren verrichtingen
• Raad of Comité
• werkgever in akkoord met
syndicale delegatie

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn ondern.
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vertrekdatum X

Termijn
(uiterlijke data)

Uit te voeren verrichtingen

Afschrift aan de ACLVB, ABVV, ACV,
(eventueel aan de representatieve
kaderorganisaties).

Aanplakking van het bericht dat het aantal
mandaten vermeldt per orgaan en per
categorie.

Vaststelling van het aantal mandaten per
orgaan, verdeling van die mandaten per categorie en eventuele verhoging van het aantal
mandaten door akkoord tussen werkgever en
vakbonden.

II. De verdeling der mandaten

• raad of comité
• de werkgever (als er geen
raad of comité bestaat)

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Definitieve vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie wanneer
geen klacht werd ingediend.

Beslissing van het bestaande orgaan of
eventueel de werkgever over de klachten
ingediend wat betreft de vaststelling van het
aantal mandaten per orgaan en per categorie.

(X + 7) + 1

(X + 7) + 7

Aanplakking van een rechtzetting in geval
van wijziging van het aantal mandaten per
orgaan en per categorie.

Klacht bij de bestaande raad of het bestaande comité, of eventueel bij de werkgever, over
de vaststelling van het aantal mandaten per
orgaan en per categorie.

Uit te voeren verrichtingen

X+7

Termijn
(uiterlijke data)

• raad of comité
• werkgever (als er geen raad
of comité bestaat)

 erknemers
•w
• r epresentatieve organisaties

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Beroep bij de rechtbank tegen de vaststelling
van het aantal mandaten per orgaan en per
categorie.

Definitieve vaststelling van het aantal
mandaten en per categorie wanneer een
klacht werd ingediend maar geen beroep
werd ingesteld bij de rechtbank tegen de
beslissing of afwezigheid van beslissing van
de raad of het comité.

(X + 21) + 1

Uit te voeren verrichtingen

(X + 14) + 7

Termijn
(uiterlijke data)
• betrokken werknemers
• b etrokken representatieve
organisatie(s)

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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(X + 21) + 7

Termijn
(uiterlijke data)

Definitieve vaststelling van het aantal
mandaten per orgaan en per categorie op
het ogenblik waarop de arbeidsrechtbank
uitspraak doet over het ingestelde beroep.

Beslissing van de rechtbank en kennisgeving
van deze beslissing aan de werkgever en de
representatieve organisatie binnen zeven dagen na ontvangst van het beroep. Eventuele
rechtzetting van de aanplakking.

Uit te voeren verrichtingen
 rbeidsrechtbank
•A

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Uiterste datum voor de indiening van de
kandidatenlijsten.

Aanplakking van een bericht met vermelding
van de namen van de kandidaten-arbeiders,
kandidaten-bedienden, kandidaten-jonge
werknemers en kandidaten kaderleden.

Klacht bij de werkgever tegen de kandidatenlijsten. Uiterste datum waarop de vrouwen
de werkgever schriftelijk kunnen mededelen
onder welke naam ze op de kandidatenlijsten
wensen te komen.

Klacht wordt door de werkgever aan de
betrokken organisatie(s) medegedeeld.

(X + 35) + 5

(X + 40) + 7

(X + 47) + 1

Uit te voeren verrichtingen

X + 35

Termijn
(uiterlijke data)

III. De kandidatenlijsten

• werknemers op de
kiezerslijsten
• b etrokken representatieve
organisatie(s)

• werkgever of zijn afgevaardigde

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Beroep bij de arbeidsrechtbank door de werkgever wanneer geen klacht werd ingediend
tegen de kandidatenlijsten.

Eventuele wijziging van de kandidatenlijsten
door de organisatie(s).

Eventuele aanplakking van een bericht met
vermelding van de gewijzigde kandidatenlijsten.

Beroep bij de arbeidsrechtbank tegen de kandidatenlijsten door betrokken werknemers,
organisaties en werk-gever.

Beslissing van de rechtbank.

(X + 48) + 6

(X + 54) + 2

(X + 56) + 5

(X + 61) + 14

Uit te voeren verrichtingen

X + 52

Termijn
(uiterlijke data)

• a rbeidsrechtbank

• betrokken werknemers
• betrokken representatieve
organisaties
•w
 erkgever

•w
 erkgever

• betrokken representatieve
organisatie(s)
• v rouwelijke werknemers

 erkgever
•w

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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vertrekdatum X

Termijn
(uiterlijke data)

Afschrift aan de organisaties.

Aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum en de uurregeling vaststelt en het
tijdschema van de kiesverrichtingen.

Uit te voeren verrichtingen

Geen wijzigingen meer mogelijk van de
kandidatenlijsten.

Uit te voeren verrichtingen

IV.De eigenlijke kiesverrichtingen

(Y - 13)

Termijn
(uiterlijke data)

• raad of comité
• werkgever (als er geen
raad of comité is)

Door wie

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Aanplakking van een bericht dat de samenstelling van de kiesbureaus vermeldt en de
verdeling van de kiezers per stembureau.

X + 60

X + 70

Akkoord vanwege alle organisaties die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken
categorie over de stemming per brief.

X + 56

Aanwijzing van en verwittiging van de werkgever, van de getuigen en plaatsvervangende
getuigen per stembureau.

Afschrift van dit bericht aan de organisaties die
kandidaten hebben voorgedragen.

Uiterlijke datum voor de keuze van de
voorzitter(s), secretaris en bijzitters van de
stembureaus.

Uit te voeren verrichtingen

X + 54

Termijn
(uiterlijke data)

• representatieve organisatie(s)

• raad of comité
• werkgever (als er geen
raad of comité bestaat)

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Y - 10

Termijn
(uiterlijke data)

1. Overhandiging of verzenden van de oproepingsbrieven.
2. Verzending van de oproepingsbrieven en
de stembiljetten in geval van stemming per
brief.

Uit te voeren verrichtingen
• werkgever
• voorzitters van de
stembureaus

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Y

Termijn
(uiterlijke data)

In geval van beroep moet hij ze mededelen aan
de bevoegde rechtbank.

De werkgever moet ze bewaren gedurende een
periode van 25 dagen die volgt op de sluiting
der kiesverrichtingen.

Overhandiging van de verkiezingsdocumenten
aan de werkgever, onder verzegelde omslagen.

Verzending van het origineel van de processenverbaal naar Directeur-generaal van de algemene Directie Individuele arbeidsbetrekkingen
van de FOD WASO.

Verzending van een afschrift van de processen-verbaal naar de werkgever en de betrokken
organisaties.

Uit te voeren verrichtingen
• voorzitter van het hoofdstembureau

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Y+2

Termijn
(uiterlijke data)

• voor de werkgeversafvaardiging: gewone en
plaatsvervangende leden.

• voor de personeelsafvaardiging:
het stembusresultaat

Aanplakking van de verkiezingsuitslag en
samenstelling van raad en/of comité

Uit te voeren verrichtingen
• werkgever

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Beroep tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of verbetering
van de verkiezingsuitslagen bij de bevoegde
rechtbank (binnen dertien na de aanplakking
van de uitslag). Beroep tegen de leden van
de werkgeversafvaardiging die geen leidinggevende functie bekleden.

Beslissing van de rechtbank.

Beroep tegen de beslissing van de rechtbank
binnen vijftien dagen na de kennisgeving
ervan.

(Y + 2) + 67

(Y + 69) + 15

Uit te voeren verrichtingen

(Y + 2) + 13

Termijn
(uiterlijke data)

V. Betwistingen omtrent de verkiezingen

•w
 erkgever
•w
 erknemers
• betrokken representatieve
organisaties

• a rbeidsrechtbank

•w
 erkgever
•w
 erknemers
• betrokken representatieve
organisaties

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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(Y + 69) + 75

Termijn
(uiterlijke data)

In geval van nietigverklaring: nieuwe procedure vangt aan binnen drie maanden.

Uitspraak van het arbeidshof.

Uit te voeren verrichtingen

Door wie

Uiterlijke data
voor mijn
ondern.
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Bevoegdheden van de
Ondernemingsraad en van
het Comité voor P
 reventie en
Bescherming op het Werk
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Bevoegdheden

van de
Ondernemingsraad
De bevoegdheden van de OR opsommen is geen sinecure vermits tal
van wetten, besluiten en collectieve arbeidsovereenkomsten deze hebben uitgebreid. De basis van de taken is vastgelegd in art. 15 van de
Wet van 20.09.1948.
De bevoegdheden werden uitgebreid waardoor de werking werd gestimuleerd.
Omwille van de overzichtelijkheid hebben we de belangrijkste bevoegdheden bijeengebracht onder de rubrieken:
• economische en financiële bevoegdheden;
• sociale bevoegdheden.
Deze bevoegdheden gaan van het recht op informatie, over het toezicht houden en advies geven tot een beperkte beslissingsbevoegdheid en beheer.
Hieronder vind je de belangrijkste bevoegdheden.

1.
a.

Economisch en financieel
Basisinformatie

1. Statuut van de onderneming: de informatie heeft betrekking op de juridische vorm, de statuten, de leiding, de financieringsmiddelen, de
economische en financiële betrekkingen met andere ondernemingen
en fundamentele overeenkomsten.
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2. Concurrentiepositie: er moet informatie worden verstrekt over welke
de concurrenten zijn, wat de concurrentiemogelijkheden zijn, de afzetgebieden, de belangrijke aankoop- en verkoopcontracten, de verkooptechnieken en distributiekanalen, de evolutie van de omzet, de
marktpositie.
3. Kostprijsberekening en verkoopprijzen: er moet informatie worden verstrekt over de kostprijs per eenheid, de samenstelling en de evolutie
daarvan, berekeningmethode, verkoopprijzen per product of groep
van producten.
4. Productie en productiviteit: er moet informatie worden verstrekt over
de geproduceerde hoeveelheden en de waarde van de productie, productiecapaciteit en productiviteit.
5. Financiële structuur: de OR moet in de basisinformatie de jaarrekeningen van de laatste vijf jaren ontvangen. Aan de hand van een vergelijking hiervan moet de financiële structuur worden ontleed. Ook het
boekhoudplan (rekeningstelsel) moet aan de OR worden bezorgd. Tevens moet toelichting gegeven worden over de solvabiliteit, liquiditeit
en rentabiliteit van de onderneming.
6. Personeelskosten: er moet informatie worden verstrekt over de vergoedingen aan het personeel, gesplitst voor arbeiders, bedienden en
leidinggevend personeel, kosten van de personeelsdienst, van de arbeidsongevallenverzekering, sociale balans.
7. Algemene toekomstverwachtingen: er moet informatie worden verstrekt over investeringen en de financiering ervan, toekomstverwachtingen met inbegrip van alle industriële, financiële, commerciële en
sociale aspecten, het orderboek, de objectieven en perspectieven, de
tewerkstellingsvooruitzichten.
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8. Research: er moet informatie worden verstrekt over het speurwerk dat
door de onderneming wordt verricht, de doelstelling, de hiermee gepaard gaande investeringen en personen.
9. Overheidshulp: er moet informatie worden verstrekt over alle vormen
van overheidshulp (leningen, rentetoelagen, premies, subsidies, belastingsvoordelen, vermindering RSZ-bijdragen) telkens met uitleg
over de aard, de omvang, de voorwaarden en de bestemming ervan,
het effect ervan op de kosten en de tewerkstelling.
10. Organogram: dit is een beschrijving van de interne organisatie met
de hiërarchische structuur en de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Eventueel moet ook de groepsstructuur worden
gegeven waartoe de onderneming behoort.
De basisinformatie moet schriftelijk worden overhandigd binnen de
twee maanden na de sociale verkiezingen aan elk lid van de OR. De
toelichting en de bespreking ervan gebeurt op een speciale Ondernemingsraad waarvoor minstens 8 uur moet worden voorzien. Deze
bespreking vindt minstens 15 dagen en hoogstens 2 maanden na het
overhandigen van de documenten plaats.
De bedrijfsrevisor moet deze basisinformatie certificeren, verklaren en
ontleden.
Deze moet aanwezig zijn op de vergadering waarop de basisinformatie
wordt besproken.
b.

Jaarlijkse informatie

1. Wijziging in basisgegevens: deze informatie heeft tot doel een inzicht
te geven in de toestand en de evolutie van de onderneming in het
voorbije jaar, in de vooruitzichten voor het volgende boekjaar en de
verdere toekomst.
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2. Jaarrekening: balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans.
3. Verslag over de ontvangen overheidshulp.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor.
Deze informatie moet verstrekt en besproken worden in de loop van
de drie maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar. Voor de
handelsvennootschappen moet de jaarinformatie worden besproken
vóór de jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders.
Het gaat om een speciale Ondernemingsraad waarvoor minstens 8
uur moet worden voorzien.
De bedrijfsrevisor die de informatie moet certificeren, verklaren en ontleden moet hierop aanwezig zijn.
c.

Periodieke informatie
Productiviteit: er moet informatie worden verschaft over de afzet, de
bestellingen, de markt, de productiekosten, de voorraden, de tewerkstelling, enzovoort.
De periodieke voorlichting moet minstens elk trimester geschieden.
De documenten moeten 15 dagen vooraf aan de leden van de OR
worden overhandigd. De informatie slaat zowel op de voorbije periode
als op het volgende trimester.

d.

Occasionele informatie

1. Bij bijzondere gebeurtenissen of beslissingen die binnen de onderneming worden genomen die een belangrijke weerslag hebben op de
onderneming. Voorbeelden hiervan zijn: fusie, overname, sluiting, onderneming in moeilijkheden, faillissement, gerechtelijk akkoord maar
ook het ongunstig worden van de markt, onvoorziene moeilijkheden
bij bevoorrading grondstoffen, enzovoort. Wat de interne beslissingen
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betreft moeten deze aan de OR worden meegedeeld zo mogelijk voor
de uitvoering ervan.
2. Aandelen voor het personeel: onder welbepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen kapitaalsverhogingen doorvoeren door de uitgifte van aandelen die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor het
personeel. Over de invoering moet binnen de OR overleg worden
gepleegd en deze moet een advies uitbrengen over de wijze van invoering.
3. Openbaar overnamebod: de OR moet een advies geven over het bod
van een andere onderneming om de aandelen van de onderneming
over te nemen.
e.

Benoeming van bedrijfsrevisor
De raad van bestuur stelt één of meer kandidaten voor aan de Ondernemingsraad. De OR aanvaardt of kiest de kandidaat. Deze beslissing
moet worden genomen met een dubbele meerderheid d.w.z. dat een
meerderheid vereist is in de voltallige OR maar ook binnen de groep
van de werknemersvertegenwoordigers. Het is de Algemene Vergadering die de bedrijfsrevisor benoemt. Deze benoeming geldt voor een
termijn van drie jaar.

2.

Sociaal
• Tewerkstelling: de OR moet informatie krijgen over de structuur, de
evolutie van de tewerkstelling en de tewerkstellingsvooruitzichten.
• Opmaken en wijzigen van arbeidsreglement.
• Vastleggen bestemming geldboeten.
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• Bepalen data jaarlijkse vakantie in geval van afwezigheid van beslissing van het bevoegd paritair comité.
• Bepalen vervangingsdata feestdagen bij ontstentenis van een
beslissing van het paritair comité.
• Opmaken planning betaald educatief verlof en bepalen van ‘zelfde
functie’.
• Vastleggen organisatieregels ouderschapsverlof.
• Vastleggen van de planning en voorkeursregeling tijdskrediet.
• Waken over de toepassing van de bepalingen sociale reclassering
mindervaliden.
• Startbaners: de OR moet informatie krijgen over de werkelijke
besteding van de 10% aan opleiding.
• Gelijke kansen voor mannen en vrouwen: de OR moet worden
ingelicht. Een eventueel gelijkekansenplan moet regelmatig door
de OR worden geëvalueerd en bijgestuurd.
• Onderzoeken van maatregelen inzake geest en samenwerking.
• Beheer van de maatschappelijke werken.
• Controle op de toepassing van de criteria van beroepskwalificatie
(functieclassificatie).
• Vastleggen van de criteria voor afdanking en wederaanwerving.
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• Collectief ontslag: als de werkgever collectief ontslag overweegt
moet hij de OR raadplegen. Deze raadpleging moet betrekking
hebben op de mogelijkheden om het collectief ontslag te vermijden
of te beperken. Bovendien moet er overleg worden gepleegd om de
gevolgen ervan te verlichten.
• Beroepsopleiding en -omscholing: de OR moet worden geraadpleegd over de maatregelen van organisatie en uitvoering.
• Personeelsbeleid: de OR moet worden ingelicht over de regels die
inzake personeelsbeleid worden gevolgd.
• Arbeidsorganisatie: de OR moet voorafgaandelijk worden ingelicht
over nieuwe arbeidsregelingen.
• Arbeidsvoorwaarden: voor de werkgever die ‘arbeidsregelingen met
nachtprestaties’ kan invoeren moet de OR worden geraadpleegd
over de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden.
• Invoering nieuwe technologieën: de OR moet worden ingelicht over
de aard, de termijnen van inwerkstelling en de aard van de sociale
gevolgen. Bovendien moet er in de OR overleg worden gepleegd
over de sociale gevolgen.
• Onthaal: de OR moet vooraf worden ingelicht over de voorgenomen
maatregelen en de aan te wenden middelen. De OR kan terzake
adviezen formuleren.
• Tijdelijke werkloosheid: de OR moet worden ingelicht over de aard
van de technische stoornis en van de redenen voor invoering van
economische werkloosheid.
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• SWT: vooraleer ‘oudere werknemers’ worden ontslagen moet er in
de OR overleg worden gepleegd. De OR moet bovendien toezicht
uitoefenen op de vervanging.
• Loon: de OR moet de uitbetalingswijze (vb. giraal) van het loon
bepalen.
• Outplacement: de OR moet worden geraadpleegd over het principe
om met outplacement te werken. De OR duidt het outplacementbureau aan.
• Controlesystemen (camerabewaking, ICT, uitgangscontrole): de OR
moet worden ingelicht over de nagestreefde doelen. De OR moet
de geïnstalleerde controlesystemen evalueren.
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Bevoegdheden

van het
Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk
Het CPB heeft een belangrijke taak in het veiligheids- en gezondheidsgebeuren in de onderneming. De belangrijkste bevoegdheden van het
CPB werden vastgelegd in de Welzijnswet van 1996 en de uitvoeringsbesluiten van 28 maart 1998.
Deze bevoegdheden situeren zich hoofdzakelijk op het vlak van informatierecht, adviesrecht, recht van toezicht en voorafgaand akkoord:
• het CPB heeft hoofdzakelijk tot 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.
• het CPB brengt advies uit over het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal
preventieplan en het jaarlijks actieplan.
• het CPB geeft advies over de keuze van de externe dienst voor
Preventie en Bescherming op het werk.
• het CPB geeft een (verplicht) voorafgaand akkoord inzake:
• de minimumduur van de prestaties van de preventieadviseur;
• de aanduiding, de vervanging of de verwijdering van de preventieadviseurs van de interne dienst.
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• het CPB formuleert zelf voorstellen omtrent het beleid inzake het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent
het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.
• het CPB brengt op tal van vlakken, zoals ook inzake de problematiek inzake psychosociale risico’s op het werk waaronder geweld,
pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk, advies uit
omtrent de preventiemaatregelen en de aanduiding van vertrouwenspersoon en preventieadviseur.
Al deze bevoegdheden zorgen ervoor dat het CPB actief bijdraagt tot
het optimaliseren van de arbeidsveiligheid, gezond, arbeidshygiëne,
ergonomie, psychosociale belasting en verfraaiing van de werkplaatsen in de onderneming. Dit veronderstelt dat de CPB-leden over voldoende informatie beschikken om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Om deze opdrachten effectief en efficiënt te kunnen uitoefenen
hebben ze recht op een passende opleiding.
Indien er geen Ondernemingsraad is ontvangt het CPB een beperkte
economische financiële informatie. Het betreft eenmalig de basisinformatie en elk jaar de jaarlijkse informatie. De basisinformatie moet
worden meegedeeld aan het CPBW binnen de 2 maanden na datum
van de verkiezingen.
De jaarinformatie moet jaarlijks aan het CPB worden meegedeeld én
besproken hetzij binnen de drie maanden na het afsluiten van het
boekjaar hetzij vóór de algemene vergadering van aandeelhouders
(bvba, nv, …).
De leden van het CPB moeten beschikken over een termijn van 15 dagen voor het doornemen van de documenten betreffende de jaarinformatie. Deze jaarlijkse informatie omvat de jaarrekening.
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Indien er geen Ondernemingsraad én geen vakbondsafvaardiging is
dan is de werkgever ook verplicht om aan het CPB de sociale informatie te verschaffen.
Deze informatie omvat de volgende onderwerpen:
• nachtprestaties
• tewerkstelling
• collectief ontslag
• overgang van onderneming
• invoering nieuwe technologieën
• invoering nieuwe arbeidsregelingen

130 • kandidatenzakboekje 2016

De bescherming van
verkozenen en kandidaten
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Hoofdstuk

1
Aanvang en einde van de
bescherming

A.

De verkozen effectieve of plaatsvervangende
vertegenwoordigers
De beschermingsperiode:
• vangt aan op de 30ste dag voorafgaand aan de aanplakking van
het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt (X-30);
• eindigt op de dag van de installatie van de OR of het CPB na de
volgende verkiezingen (normaal gezien 2020).

B.

De niet-verkozen kandidaten
• Voor de niet-verkozen kandidaten die zich voor de eerste keer
kandidaat stelden, is de beschermingsperiode dezelfde als voor de
verkozen vertegenwoordigers, d.w.z. dat ze:
• aanvangt op de 30ste dag voorafgaand aan de aanplakking van
het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt (X - 30);
• eindigt op de dag van de installatie van de OR of het CPB na de
volgende verkiezingen (normaal gezien 2016).
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• Kandidaten die hun kandidatuur voor de tweede maal stellen en
die bij de huidige en de vorige verkiezingen niet werden verkozen,
zijn slechts beschermd tegen ontslag tot 2 jaar na aanplakking van
de verkiezingsuitslag.

C.

Bijzondere gevallen
• In ondernemingen waar ingevolge de personeelsbezetting de
ondernemingsorganen niet hernieuwd worden, genieten de bij de
vorige verkiezingen gekozen kandidaten verder van de ontslagbescherming gedurende een periode van zes maanden volgend
op de eerste dag van de verkiezingsperiode (d.w.z. tot en met
09.11.2016).
Dit is eveneens het geval wanneer er geen nieuwe verkiezingen georganiseerd moeten worden bij ontstentenis van vereiste kandidaturen.
• De bescherming tegen ontslag neemt eveneens een einde wanneer
de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt behalve wanneer de
onderneming de gewoonte heeft de categorie van werknemers
waartoe hij behoort in dienst te houden.
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2
Draagwijdte van de
bescherming

A.

ontslag om dringende of economische en
technische reden
Tijdens de beschermingsperiode kunnen de verkozenen (effectieven
en plaatsvervangers) en de kandidaten slechts ontslagen worden om
een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht werd aangenomen of om economische of technische redenen die vooraf door het
bevoegd paritair orgaan werden erkend.
Een werkgever kan dus niet eenzijdig de arbeidsovereenkomst van een
beschermde werknemer beëindigen behalve in de twee bovenvermelde gevallen.

B.

Andere beëindigingen
Naast ontslag om dringende of economische redenen zijn volgende
beëindigingsmogelijkheden nog steeds toegelaten:
• door het verstrijken van de termijn bij een arbeidsovereenkomst
voor een bepaalde tijd;
• door de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd
afgesloten;
• door de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de
werknemer;
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• door het overlijden van de werknemer;
• door definitieve overmacht;
• door een akkoord terzake gesloten tussen werkgever en w
 erknemer.

C.

Verbod van overplaatsing van een beschermd
werknemer
De werknemersafgevaardigden en de kandidaten kunnen niet overgeplaatst worden van de ene technische bedrijfseenheid naar een andere
tenzij zij zich schriftelijk akkoord verklaren op het ogenblik dat de beslissing wordt genomen of indien er economische/technische redenen
aanwezig zijn vooraf door het bevoegde paritair comité erkend.
Dit werd uitdrukkelijk voorzien teneinde te vermijden dat de werkgever
via het overplaatsen van zijn werknemer een einde zou k unnen maken
aan de bescherming.
Trouwens, in de reglementering werd bovendien duidelijk voorzien dat
de overplaatsing van één afdeling van een technische bedrijfseenheid
naar een andere afdeling in dezelfde bedrijfseenheid als niet bestaande moet worden beschouwd indien ze gebeurd is binnen zes maanden
die de sluiting van deze nieuwe afdeling v oorafgaan.

D.

Verbod van discriminatie
Het mandaat van werknemersafgevaardigde of de hoedanigheid van
kandidaat mag voor betrokkene geen nadelen noch bijzondere voordelen tot gevolg hebben.
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3
Ontslag wegens dringende
redenen

A.

Notie dringende redenen

Voor de werknemers die het personeel niet vertegenwoordigen, heeft
een dringende reden tot gevolg dat elke professionele samenwerking
onmiddellijk en definitief onmogelijk wordt gemaakt.
Voor de beschermde werknemers daarentegen maakt de dringende
reden dus de professionele samenwerking niet onmiddellijk onmogelijk doch slechts vanaf het ogenblik dat het arbeidsgerecht de reden als
dringend heeft erkend.
Of bepaalde handelingen een dringende reden uitmaken, is uiteraard
een feitenkwestie die enkel kan beoordeeld worden door de arbeidsgerechten.
Volledigheidshalve dient hieraan nog toegevoegd te worden dat de
feiten die als dringende reden ingeroepen worden in geen enkel geval
verband mogen houden met de uitoefening van het mandaat.
B.
1.

Te volgen procedure
Voornemen te ontslaan

Wanneer de werkgever een beschermde werknemer wenst te ontslaan
om dringende reden, moet hij dit voornemen meedelen zowel aan de
betrokken werknemer zelf als aan de vakbond die zijn kandidatuur
heeft voorgedragen.
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De werkgever moet eveneens binnen dezelfde periode van drie werkdagen bij verzoekschrift het dossier aanhangig maken bij de voorzitter
van de arbeidsrechtbank.
Dit verzoekschrift dient gericht te worden aan de griffie via een aangetekende brief.
Het aangetekend schrijven, het verzoekschrift, de termijn van
kennisgeving en de verplichte vermeldingen zijn voorgeschreven op
straffe van nietigheid.
Deze nietigheid heeft tot gevolg dat de begonnen procedure niet meer
kan worden verdergezet met gunstig gevolg en dat men de ten laste
gelegde feiten niet meer opnieuw zal kunnen inroepen.
2.

Onderhandelingsperiode

Een onderhandelingsperiode van vijf werkdagen begint de derde
werkdag nadat de werkgever bovenvermelde aangetekende brieven
met zijn voornemen tot ontslag verstuurde.
Deze periode van 5 werkdagen kan worden gebruikt om aan de werkgever argumenten voor te leggen waardoor deze ervan afziet de procedure verder te zetten of om de vakorganisatie ervan te overtuigen
dat de tekortkomingen van de betrokken werknemer inderdaad een
dringende reden uitmaken.
De griffier zal de werkgever, de werknemer en de vakorganisatie oproepen om afzonderlijk en in persoon te verschijnen voor de voorzitter van
de arbeidsrechtbank. De voorzitter zal de partijen nader inlichten over
de draagwijdte van de te volgen procedure.
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3.

Poging tot verzoening

Na het verloop van de onderhandelingsperiode legt de voorzitter van
de arbeidsrechtbank onmiddellijk een nieuwe rechtsdag vast waarop
hij zal trachten de partijen te verzoenen.
Indien de partijen niet verzoend kunnen worden, maakt de voorzitter
hiervan melding in de beschikking die hij dezelfde dag neemt.
4.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst?

		 Effectieven en plaatsvervangers
De voorzitter van de arbeidsrechtbank moet zich na verloop van de
onderhandelingsperiode uitspreken over de eventuele schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer tijdens de duur van de procedure betreffende de erkenning van
de dringende reden.
Indien de voorzitter beslist de arbeidsovereenkomst te schorsen, zal dit
gevolgen hebben vanaf het ogenblik dat de werkgever bij dagvaarding
het verzoek tot erkenning van de dringende reden bij de voorzitter van
de arbeidsrechtbank aanhangig maakt.
Deze beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.
De schorsing van de overeenkomst brengt tevens de schorsing van de
uitoefening van het mandaat met zich mee.
		Kandidaten
Voor de niet-verkozen kandidaten daarentegen is het de werkgever zelf
die beslist of de arbeidsovereenkomst geschorst zal worden.
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Deze schorsing kan echter geen aanvang nemen vóór de datum van de
dagvaarding uitgaande van de werkgever.
5.

Voortzetten gerechtelijke procedure

Indien ondanks de onderhandelingsperiode de voorzitter in zijn beschikking de niet-verzoening dient te vermelden, is de werkgever verplicht om de zaak bij deze voorzitter aanhangig te maken.
6.

Dagvaarding

De werkgever moet overgaan tot dagvaarding binnen 3 werkdagen na
de dag waarop de voorzitter van de arbeidsrechtbank uitspraak heeft
gedaan over het schorsen of het verderzetten van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst zo het om een gewoon of een plaatsvervangend
lid gaat.
De werkgever moet overgaan tot dagvaarding binnen 3 werkdagen
na verloop van de onderhandelingsprocedure indien het gaat om een
niet-verkozen kandidaat.
De dagvaarding moet de dringende reden vermelden die het ontslag
zou rechtvaardigen.
7.

Procedure en termijnen bij de arbeidsrechtbank

Na dagvaarding wordt het dossier bij de eerstvolgende zitting in behandeling genomen en tracht de voorzitter nogmaals te verzoenen.
Indien de partijen niet verzoend kunnen worden, zal de voorzitter de
zaak naar een kamer van de rechtbank verwijzen.
De terechtzetting van de arbeidsrechtbank tijdens dewelke de zaak gepleit wordt, vindt plaats binnen een termijn van 30 werkdagen. Mits
instemming van alle partijen kan deze termijn verlengd worden tot
45 dagen.
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8.

Behandeling voor de arbeidsrechtbank

Nadat de voorzitter een beslissing nam m.b.t. de termijnen voor het
neerleggen van stukken en besluiten dient de werkgever als eerste
besluiten op te stellen.
Elk der partijen kan via conclusies verzoeken getuigen te verhoren.
9.

Uitspraak arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen 8 dagen na de sluiting der
debatten.
Indien het openbaar ministerie mededeling krijgt van het dossier moet
het zijn advies neerleggen binnen 5 dagen na het sluiten van de debatten. In dat geval wordt de termijn voorzien voor de uitspraak van de
rechtbank (8 dagen) verlengd met 5 dagen.
Het vonnis wordt aan de partijen ter kennis gebracht bij gerechtsbrief
uiterlijk de 3de werkdag na de uitspraak.
10.

Beroepsprocedure

Het vonnis waarbij de arbeidsrechtbank uitspraak doet over de al dan
niet erkenning van de dringende reden is vatbaar voor beroep.
Via een verzoekschrift kan hoger beroep aangetekend worden binnen
tien werkdagen vanaf de betekening van het vonnis.
Dit verzoekschrift wordt ingediend bij een ter post aangetekende brief.
Het verzoekschrift moet de middelen bevatten waarop de eiser in hoger beroep zich steunt.
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De procedure die voor het arbeidshof moet worden gevolgd, is dezelfde als voor de arbeidsrechtbank (zie hoger).

C.

Financieel statuut van de beschermde werknemer
tijdens de ontslagprocedure

Indien de arbeidsovereenkomst geschorst is, zal de werknemer recht
hebben op een werkloosheidsuitkering verhoogd met een door de werkgever te betalen vergoeding waardoor aan de beschermde werknemer
een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon.
De werkgever zal de supplementaire vergoeding moeten betalen op
het einde van elke normale betaalperiode.
Tevens dient benadrukt te worden dat zowel de werkloosheidsuitkeringen als de bijkomende vergoeding verworven zijn, ook wanneer de
dringende redenen door de arbeidsgerechten erkend worden.
De werkgever kan de intussen uitbetaalde vergoeding niet terugeisen
van de werknemer, welke ook de afloop van de procedure is.

D.

Recht van de werknemer om zijn contract te
beëindigen tijdens de procedure
Tijdens de procedure tot erkenning van de dringende reden voor het
arbeidsgerecht kan de werknemer wiens overeenkomst geschorst is
een einde maken aan de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.
Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst echter niet geschorst is, kan de werknemer een einde maken aan zijn contract mits
inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn.
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E.

Gevolgen van de uitspraak op het voortbestaan
van de arbeidsovereenkomst

Wanneer de dringende reden niet erkend wordt door het arbeidsgerecht mag de arbeidsovereenkomst van de beschermde werknemer in
principe niet beëindigd worden.
Toch wensen wij hieraan toe te voegen dat de werkgever, indien hij de
verschuldigde beschermingsvergoeding uitbetaalt, steeds een einde
kan maken aan de overeenkomst.
Het hoge bedrag van de beschermingsvergoeding zal echter in een
groot aantal gevallen de werkgever ervan weerhouden een einde te
stellen aan het contract.
Indien de overeenkomst van de werknemer geschorst was, zal het einde van de schorsing afhankelijk zijn van het feit of er al dan niet hoger
beroep wordt ingesteld.
Indien er geen hoger beroep wordt ingesteld, moet de schorsing eindigen ten laatste bij het verstrijken van de termijn om hoger beroep in te
stellen (binnen 10 werkdagen na betekening van het vonnis).
Indien er wel hoger beroep werd ingesteld, mag de schorsing niet langer duren dan tot op de dag waarop de uitspraak van het arbeidshof
wordt betekend.
De uitspraak van de arbeidsrechtbank beëindigt de arbeidsovereenkomst niet op zichzelf.
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Alleszins zal de werkgever bij een erkenning van de dringende reden
door de arbeidsrechtbank de arbeidsovereenkomst nog niet onmiddellijk mogen beëindigen vermits tegen die uitspraak nog beroep
mogelijk is.
De werkgever zal moeten wachten tot de termijn om beroep aan te
tekenen definitief verstreken is.
Naar gelang van de situatie kan het ontslag maar plaatsvinden binnen
3 werkdagen:
• die volgen op het verloop van de termijn om hoger beroep aan
te tekenen (binnen 10 werkdagen vanaf de betekening van het
vonnis) voor zover er geen hoger beroep werd ingesteld;
• die volgen op de 3de werkdag na de betekening van het arrest van
het arbeidshof indien er wel hoger beroep werd ingesteld.
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4
Ontslag wegens economische
of technische redenen
De werkgever kan eveneens een beschermd werknemer ontslaan
wanneer economische of technische redenen voorhanden zijn die het
ontslag noodzaken.

A.

Notie economische of technische redenen

Aan het paritair orgaan wordt geen enkele definitie opgelegd van wat
moet worden verstaan onder economische of technische reden. Het
orgaan zal soeverein beslissen welke redenen het opheffen van de bescherming tegen ontslag kunnen rechtvaardigen.
Indien het paritair orgaan niet binnen de opgelegde termijn een beslissing heeft genomen, dan kan de bescherming slechts opgeheven
worden in 3 welbepaalde gevallen:
• sluiting van de volledige onderneming, d.w.z. de hoofdactiviteit van
de technische bedrijfseenheid wordt definitief stopgezet;
• sluiting van een afdeling van deze technische bedrijfseenheid;
• het ontslag van een bepaalde categorie personeelsleden.
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B.
1.

Procedure tot voorafgaande erkenning van de
economische of technische redenen
Wanneer moet de procedure gevolgd worden?

Deze procedure tot voorafgaande erkenning moet worden gevolgd
zelfs bij een definitieve of volledige sluiting van de onderneming.
Enkel in geval van faillissement zou de curator de erkenning van de
economische redenen niet moeten aanvragen omdat het faillissementsvonnis zelf elke dicriminatie tussen beschermde en niet beschermde werknemers uitsluit.
2.

Procedure

De werkgever die een beschermd werknemer wil ontslaan om economische of technische redenen moet, vooraleer hij het ontslag ter kennis kan brengen, de zaak voorleggen aan het bevoegd paritair orgaan
met het oog op de erkenning van de ingeroepen redenen.
Welk paritair orgaan is bevoegd?
• ofwel het paritair comité of subcomité dat tegelijkertijd bevoegd is
voor de onderneming en de werknemer;
• ofwel ressorteert de onderneming onder geen enkel paritair c omité
of subcomité of werkt het bevoegd paritair comité niet en moet in
die gevallen de Nationale Arbeidsraad worden a angesproken.
Eens het bevoegd paritair orgaan werd aangesproken, heeft dit orgaan
twee maanden tijd om zich uit te spreken.
Deze termijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat de werkgever zijn
verzoek met een aangetekend schrijven heeft verstuurd.
De beslissing van dit paritair orgaan moet met unanimiteit worden
genomen.
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Tegen de beslissing van het paritair comité kan beroep worden ingesteld voor de arbeidsgerechten.
Heeft het paritair orgaan geen beslissing genomen, dan zal de verdere
procedure verschillen naargelang het gaat om een:
a. Sluiting van de onderneming of van een afdeling ervan
Wanneer de onderneming of de afdeling waar een beschermd werknemer wordt tewerkgesteld definitief gesloten wordt, is het risico dat er
bij het ontslag discriminatoir opgetreden wordt erg klein.
Is er geen beslissing van het paritair orgaan binnen de opgelegde termijn van twee maanden, dan heeft de werkgever twee mogelijkheden:
• ofwel ontslaat hij zijn werknemer.
Is de werknemer van mening dat het ontslag onregelmatig is, dan zal
het arbeidsgerecht achteraf uitspraak doen over de geldigheid van het
ontslag en de ingeroepen redenen.
Wanneer de werkgever onmiddellijk overgaat tot ontslag loopt hij uiteraard het risico dat het arbeidsgerecht zijn visie niet volgt en zal hij
de beschermingsvergoeding dienen te betalen.
• ofwel brengt hij de zaak veiligheidshalve vooraf voor de arbeidsrechtbank om te horen of er al dan niet economische of technische
redenen zijn die het ontslag rechtvaardigen.
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Is het arbeidsgerecht van mening dat er wel degelijk economische of
technische redenen aanwijsbaar zijn, dan loopt de werkgever geen enkel risico wanneer hij zijn werknemer ontslaat.
De werkgever die een beschermde werknemer wil overplaatsen van de
ene technische bedrijfseenheid naar de andere, heeft de erkenning nodig van de economische of technische reden door het paritair orgaan
of het akkoord van de werknemer zelf.
Indien de werkgever een werknemer overplaatst van de ene afdeling
naar een andere afdeling binnen dezelfde technische bedrijfseenheid
moet deze als niet-bestaande worden beschouwd zo de overplaatsing
gebeurd is binnen 6 maanden die de sluiting van deze afdeling voorafgaat.
b. Ontslag van een welbepaalde personeelsgroep
Wanneer het ontslag slechts betrekking heeft op een welbepaalde personeelsgroep, moet de werkgever verplicht vooraf de economische of
technische redenen laten erkennen door het arbeidsgerecht.
De werkgever zal bij dagvaarding een verzoek tot erkenning van de
economische of technische redenen moeten voorleggen aan de arbeidsrechtbank.
De procedure verloopt identiek met deze tot erkenning van de dringende reden nadat de werkgever is overgegaan tot dagvaarding.
De beschermde werknemer zal echter in ieder geval zijn arbeidsprestaties en zijn mandaat als werknemersafgevaardigde kunnen blijven
uitoefenen totdat er een einde wordt gesteld aan zijn arbeidsovereenkomst ingevolge de erkenning van de economische of technische
redenen.
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3.

Bewijs van de economische of technische redenen

Wanneer de erkenning van de economische of technische redenen
wordt voorgelegd aan het arbeidsgerecht zal de werkgever het bewijs
moeten leveren van:
• het bestaan van economische of technische redenen plus dat deze redenen het ontslag van de betrokken werknemer noodzakelijk maken;
• het feit dat het ontslag niet ingegeven is door discriminatie ten
nadele van de beschermde werknemer en niets te zien heeft met
zijn hoedanigheid van werknemersafgevaardigde.

C.

In welke gevallen mag de werkgever ontslaan?
Drie mogelijkheden:
• Indien het paritair orgaan binnen de termijn van 2 maanden de
economische en technische redenen erkent, mag de werkgever het
ontslag betekenen vanaf de beslissing van dit orgaan.
• De werkgever mag niet overgaan tot ontslag indien het paritair
orgaan besliste de economische of technische redenen niet te erkennen of indien het arbeidsgerecht besloten heeft de voorgelegde
redenen niet te erkennen.
• Als bij ontstentenis van een beslissing van het paritair orgaan het
arbeidsgerecht de economische of technische reden erkent, mag de
werkgever overgaan tot betekening van het ontslag:
• vanaf de 3de werkdag na het verstrijken van de beroepstermijn zo
er geen beroep werd aangetekend;
• vanaf de 3de werkdag na de betekening van het arrest door de
griffie indien er wel beroep werd aangetekend.
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De werkgever zal echter zelfs bij erkenning van de economische of
technische redenen de wettelijke opzeggingstermijn moeten res
pecteren of de daarmee overeenstemmende verbrekingsvergoeding
moeten betalen.
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5
Ontslagprocedure voor
een lid OR of CPB met
tegelijkertijd een mandaat
syndicale afvaardiging
De wet op de bescherming van 19.03.1991 is alleen van toepassing
op de werknemersafgevaardigden en de kandidaten voor de Ondernemingsraad of hetComité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Dit betekent dat zowel het statuut van de syndicaal afgevaardigde als
de bescherming tegen ontslag en de te volgen ontslagprocedure verder geregeld blijven door de cao nr. 5 van 1971.
Een syndicaal afgevaardigde kan worden afgedankt om een dringende
reden, economische of technische reden of om een reden die niets te
maken heeft met zijn syndicale activiteit of met de uitoefening van zijn
mandaat als syndicaal afgevaardigde.
De ontslagmogelijkheden zijn dus heel wat ruimer voor een syndicaal
afgevaardigde.
Een syndicaal afgevaardigde die tegelijkertijd lid of kandidaat was
voor de Ondernemingsraad of het comité zal echter slechts ontslagen
kunnen worden om een dringende reden of om een economische of
technische reden.
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6
Verplichting voor de
werknemer om al dan niet zijn
herplaatsing aan te vragen
Wanneer de werkgever overgaat tot ontslag van een beschermde
werknemer zonder dat hij de in de beschermingswet uitgewerkte procedures en voorwaarden naleeft, kan de werknemer of zijn vakorganisatie de herplaatsing in de onderneming vragen.
Dit verzoek tot reïntegratie moet via een aangetekende brief aangevraagd worden binnen de termijn van dertig dagen volgend op:
• de datum van de betekening van de opzegging of de datum van de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging;
of
• de dag van de voordracht van de kandidatuur zo deze na de datum
van de betekening van de opzegging of de datum van de beëindiging van de overeenkomst zonder opzegging gebeurt.

Op te merken valt dat de aanvraag tot herplaatsing in principe niet
verplicht is.
De aanvraag tot herplaatsing is slechts verplicht wanneer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaats heeft gehad vooraleer de
kandidatuur van de betrokken werknemer ingediend werd.
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7		
Herplaatsing
De werkgever beschikt over een periode van 30 dagen vanaf de aanvraag tot herplaatsing om de werknemer te reïntegreren in de onderneming.
De herplaatsing moet bovendien gebeuren onder dezelfde voorwaarden als voor het ontslag.
Het is uiteraard evident dat de werknemer die gereïntegreerd werd
terug zijn mandaat als werknemersafgevaardigde zal opnemen.
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8 		
De beschermingsvergoeding
Alhoewel de werknemer thans in principe niet meer verplicht is zijn
reïntegratie te vragen, zal het bedrag van de beschermingsvergoeding
beïnvloed worden door het al dan niet vragen van de herplaatsing.
Wanneer de werknemer echter zelf de overeenkomst beëindigde om
een dringende reden in hoofde van de werkgever, evenals indien de
werkgever de beschikking van de voorzitter van de arbeidsrechtbank
tot het verder uitvoeren van de overeenkomst niet in acht neemt, zal
de werknemer wel aanspraak kunnen maken op een beschermingsvergoeding bestaande uit het forfaitair en variabel gedeelte ondanks het
feit dat hij de reïntegratie niet heeft gevraagd.
De beschermingsvergoeding is een brutobedrag waarop de RSZ-afhoudingen en de bedrijfsvoorheffing dienen in mindering te komen.

A.

De werknemer vraagt de herplaatsing niet
Wanneer de werknemer opteert voor het niet aanvragen van zijn herplaatsing is de beschermingsvergoeding gelijk aan:
• 2 jaar loon zo de beschermde werknemer minder dan 10 jaar
anciënniteit heeft;
• 3 jaar loon zo de beschermde werknemer van 10 tot minder dan
20 jaar anciënniteit heeft;
• 4 jaar loon zo de beschermde werknemer 20 jaar dienst heeft.
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Op te merken valt hier dat de werknemer die zijn herplaatsing niet
vraagt geen recht kan laten gelden op het loon tot aan het einde van
het mandaat.
In de wet wordt wel voorzien dat deze vergoeding geen afbreuk doet
aan een eventuele hogere vergoeding waarop de werknemer aanspraak kan maken op grond van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of van het gebruik.

B.

De werknemer vraagt wel de herplaatsing
Indien de werkgever echter niet overgaat tot herplaatsing bestaat de
vergoeding uit 2 componenten:

1. een forfaitair gedeelte dat rekening zal houden met de anciënniteit van
de betrokken werknemer, nl.:
• 2 jaar loon zo de beschermde werknemer minder dan 10 jaar
anciënniteit heeft;
• 3 jaar loon zo hij van 10 tot minder dan 20 jaar anciënniteit heeft;
• 4 jaar loon zo hij 20 jaar dienst heeft;
2. en een variabel gedeelte, zijnde het loon voor de periode die nog moet
lopen tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel
vertegenwoordigen.
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Hoofdstuk

9
Cumul van de beschermings
vergoeding met andere
vergoedingen
Cumul tussen beschermingsvergoeding en verbrekingsvergoeding is
niet mogelijk.
Bovendien is de beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met ondermeer:
• de beschermingsvergoeding van de syndicaal afgevaardigde;
• de beschermingsvergoeding ingevolge tijdskrediet;
• de beschermingsvergoeding ingevolge zwangerschap;
• de vergoeding wegens willekeurig ontslag;
• de vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag;
• de beschermingsvergoeding ingevolge ouderschapsverlof;
• de beschermingsvergoeding ingevolge uitputting recht op deeltijdse arbeid;

• de vergoeding voorzien in de wetgeving collectief ontslag.
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Een werknemer die tegelijkertijd een mandaat bekleedt in OR en CPB
kan in geval van onrechtmatig ontslag slechts aanspraak maken op
één enkele beschermingsvergoeding.
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Uw secretariaat in uw buurt

Koning Albertlaan 95 | 9000 Gent
tel. 09 222 57 51 | fax 09 221 04 74
e-mail aclvb@aclvb.be | website www.aclvb.be
Aalst-Ninove
9300 Aalst
9400 Ninove
9620 Zottegem

Kerkhoflaan 14-16
Centrumlaan 6
Heldenlaan 40

aalst.ninove@aclvb.be
053 70 20 70
054 33 24 52
09 360 21 72

Antwerpen-Metropool
2000 Antwerpen
Londenstraat 25/1
Dorpsstraat 72
2950 Kapellen
2640 Mortsel
Antwerpsestraat 23

antwerpen@aclvb.be
03 226 13 02
03 605 51 61
03 458 02 11

Zone Brussel
1000 Brussel
1030 Brussel
1070 Brussel

zone.brussel@aclvb.be
Boudewijnlaan 11/1
02 206 67 11
R. Vandeveldestraat 66
02 242 09 57
Poincarélaan 72
02 558 52 40

Regio Gent
9800 Deinze
9900 Eeklo
9000 Gent
9990 Maldegem
9040 St.-Amandsberg
9060 Zelzate

regio.gent@aclvb.be
Guido Gezellelaan 131/3
09 386 30 16
Blommekens 87
09 377 18 16
Koning Albertlaan 93
09 243 83 83
Stationsstraat 74
050 72 99 20
Antwerpsesteenweg 127
09 218 07 30
Burg. De Clercqstraat 1
09 345 88 99
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Halle-Vilvoorde
1730 Asse
1500 Halle
1770 Liedekerke
1800 Vilvoorde

Prieelstraat 11
Poststraat 23
Opperstraat 14
Stationlei 78/1

halle.vilvoorde@aclvb.be
02 452 51 78
02 356 87 78
053 68 06 62
02 252 09 82

Limburg
3600 Genk
3500 Hasselt
3920 Lommel
3630 Maasmechelen
3800 Sint-Truiden
3700 Tongeren

Europalaan 53
Koningin Astridlaan 34/1
Hertog Janplein 14
Rijksweg 359A
Naamsevest 83
Eeuwfeestwal 24

limburg@aclvb.be
089 32 29 00
011 85 96 50
011 55 24 38
089 77 38 91
011 68 74 24
012 45 90 30

Mechelen-Rupel-Kempen
mechelen.rupel.kempen@aclvb.be
Kloosterstraat 9
014 21 12 82
2200 Herentals
2500 Lier
Berlaarsestraat 2
03 480 06 99
2800 Mechelen
Fr. De Merodestraat 76-78 015 28 89 88
2845 Niel
Antwerpsestraat 114
03 888 11 35
Vlaamse Ardennen
9660 Brakel
9700 Oudenaarde
9600 Ronse
9750 Zingem

vlaamse.ardennen@aclvb.be
Marktplein 16
055 42 36 22
Kasteelstraat 3
055 33 47 01
J.B. Guissetplein 4
055 21 12 23
Kerkplein 16
09 384 24 63

Vlaams-Brabant
3200 Aarschot
3290 Diest
1560 Hoeilaart
3000 Leuven
3300 Tienen
3440 Zoutleeuw

vlaams.brabant@aclvb.be
Brouwerijstraat 4/3
016 56 77 56
Michel Theysstraat 87
013 33 77 17
Jos Denayerstraat 7
02 657 60 51
Jan Stasstraat 5-7
016 22 47 29
Beauduinstraat 33
016 81 35 81
St.-Truidensestraat 2/3
011 69 54 21
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Waas en Dender
9290 Berlare
9200 Dendermonde
9220 Hamme
9160 Lokeren
9100 Sint-Niklaas
9140 Temse
9230 Wetteren
9240 Zele

waas.dender@aclvb.be
Heidekasteeldreef 6
052 43 22 20
Koningin Astridlaan 16
052 25 94 50
Spoorwegstraat 96
052 49 95 50
Zand 18
09 340 53 30
Stationsplein 9
03 760 17 50
Vrijheidstraat 30
03 771 24 16
Brugstraat 2
09 365 45 61
Lokerenbaan 22
052 45 84 40

West-Vlaanderen
8000 Brugge
8900 Ieper
8300 Knokke
8500 Kortrijk
8930 Menen
8400 Oostende
8970 Poperinge
8940 Wervik

west-vlaanderen@aclvb.be
Houtkaai 23/0001
050 33 25 97
S. De Volsberghestraat 48 057 20 01 15
Gemeenteplein 35-37
050 60 29 29
Groeninghelaan 40
056 22 10 62
Esplanadestraat 18
056 51 12 40
Hendrik Serruyslaan 46
059 70 12 09
Ieperstraat 96
057 33 35 50
Sint-Maartensplein 1A
056 31 11 82
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