
Bevoegdheid Organisaties met OR Organisaties < 50 wn met 

VA

INFORMATIE Bevoegdheid OR Bevoegdheid CPBW Bevoegdheid 

VA

Bevoegdheid CPBW Bevoegdheid 

VA

Bevoegdheid VA

Basisinformatie efi ja, volledige informatie beperkte 

basisinformatie

nee beperkte 

basisinformatie

nee nee

Kopie balans en 

resultatenrekening

ja + bijlage ja + bijlage nee ja + bijlage nee bepaalde elementen + 

bepaalde elementen bijlage

Verslag revisor ja nee nee nee nee nee 

Attest revisor: getrouwe 

en volledige efi

ja nee nee nee nee nee

Sociale balans ja nee ja nee ja ja (bij gebrek aan va: 

mogelijke consultatie door 

werknemers)

Jaarinformatie over 

structuur van 

tewerkstelling, evolutie, 

toekomstperspectieven 

(art. 4, 5, 6 cao nr. 9)

ja ja ja nee ja ja

OR in groep van 

organisaties met 

meerdere vestigingen 

(art. 15 cao nr. 9)

ja nee nee nee nee nee

Organisaties zonder OR en zonder 

VA bevoegd voor gehele personeel

Organisaties zonder OR en met VA 

bevoegd voor gehele personeel

BEVOEGDHEDEN VOLGENS TYPE ORGANISATIE



Voorafgaande 

geschreven informatie 

bij de invoering van 

nieuwe arbeidsregimes 

(cao nr. 42)

ja ja ja nee ja ja

Informatieraadpleging 

bij de invoering van 

nachtarbeid (art. 38 

Arbeidswet)

ja ja ja nee ja ja

Informatie over 

camerabewaking op het 

werk

ja ja nee ja nee ja

Informatie over de 

controle op de 

elektronische 

communicatiegegevens 

op het netwerk

ja ja nee ja nee ja

Informatie over 

uitgangscontroles

ja ja nee ja nee ja

RAADPLEGING Bevoegdheid OR Bevoegdheid CPBW Bevoegdheid 

VA

Bevoegdheid CPBW Bevoegdheid 

VA

Bevoegdheid VA



Over maatregelen die de 

arbeidsorganisatie of de 

arbeidsvoorwaarden 

kunnen wijzigen (art. 15 

van de OR-Wet)

ja enkel maatregelen 

die belangrijke 

wijzigingen inhou- 

den voor de 

arbeidsorganisatie 

of de 

arbeidsvoorwaar-

den

enkel 

maatregelen die 

belangrijke 

wijzigingen in-

houden voor de 

arbeidsorganisa-

tie of de arbeids-

voorwaarden

nee enkel 

maatregelen die 

belangrijke 

wijzigingen in-

houden voor de 

arbeidsorganisa-

tie of de arbeids-

voorwaarden

enkel maatregelen die 

belangrijke wijzigingen in-

houden voor de arbeids-

organisatie of de arbeids-

voorwaarden

Informatie-raadpleging 

over de invoering van 

nieuwe technologieën 

(cao nr. 39)

ja ja ja nee ja ja

Informatie-raadpleging 

over de invoering van 

nachtarbeid (art. 38 

Arbeidswet en cao nr. 42 

over nieuwe 

arbeidsregimes)

ja ja ja nee ja ja

Over de maatregelen 

betreffende de 

beroepsopleiding en -

omscholing (art. 8, cao 

nr. 9)

ja nee nee, behalve over 

de arbeids-

relaties en als het 

voorzien is in de 

regionale en 

sectorale 

regelingen

nee nee, behalve over 

de arbeids-

relaties en als het 

voorzien is in de 

regionale en 

sectorale 

regelingen

nee, behalve over de 

arbeidsrelaties en als het 

voorzien is in de regionale en 

sectorale regelingen



Voorafgaand aan 

collectieve 

aanwervingen of 

afdankingen (art. 7 cao 

nr. 9)

ja ja ja nee ja ja

Voorafgaande informatie-

raadpleging in geval van 

collectieve ontslagen 

(cao nr. 24)

ja ja ja nee ja ja

Voorafgaand aan fusie, 

overname, sluiting, 

herstructurering (art. 11 

cao nr. 9)

ja ja ja nee ja ja

Voorafgaand aan 

regelingen inzake 

personeelsbeleid (art. 9 

cao nr. 9)

ja nee nee, behalve 

voor arbeids-

relaties en con-

flicten (cao nr. 5)

nee nee, behalve 

voor arbeids-

relaties en con-

flicten (cao nr. 5)

nee, behalve voor arbeids-

relaties en conflicten (cao nr. 

5)

Planning betaald 

educatief verlof (art. 108-

144 wet BEV)

ja nee ja nee ja ja

Beroep doen op 

outplacement (cao nr. 51 

en 82 bis)

ja nee ja nee ja ja

BESLISSING Bevoegdheid OR Bevoegdheid CPBW Bevoegdheid 

VA

Bevoegdheid CPBW Bevoegdheid 

VA

Bevoegdheid VA

Planning jaarlijkse 

vakanties

ja nee ja nee ja ja



Criteria aanwervingen 

en ontslagen voor 

economische of 

technische redenen (art. 

12 cao nr. 9)

ja ja (cao nr. 24) ja (cao nr. 24) nee ja (cao nr. 24) ja (cao nr. 24)

Beheer sociale werken 

(art. 13 cao nr. 9)

ja nee nee nee nee nee

Toestemming voor 

uitzendarbeid in geval 

van vermeerdering werk 

of uitzonderlijk werk

nee nee ja nee ja ja

Vervanging van 

vakantiedagen

ja nee ja nee ja ja

Keuze 

outplacementbureau

ja nee nee nee nee nee

Voorkeur- en 

planningsmechanisme 

tijdskrediet

ja nee ja nee ja ja

Uitwerking 

arbeidsreglement

ja nee nee (maar de 

mogelijkheid 

bestaat om 

opmerkingen te 

maken en 

consultatie te 

vragen)

nee nee (maar de 

mogelijkheid 

bestaat om 

opmerkingen te 

maken en 

consultatie te 

vragen)

nee (maar de mogelijkheid 

bestaat om opmerkingen te 

maken en consultatie te 

vragen)


