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1

Inleiding: verkiezingen in 2020 of niet?
In 2020 komen er tussen 11 en 24 mei opnieuw sociale verkiezingen. Verkiezingen voor de
ondernemingsraad (or) in ondernemingen vanaf 100 werknemers, voor het comité voor
bescherming en preventie op het werk (cpbw) in ondernemingen vanaf 50 werknemers.
Met deze syllabus bereidt Sociare je voor op de komende sociale verkiezingen. Er gaat immers
een hele procedure aan vooraf. Je verneemt eerst welke organisaties sociale verkiezingen
moeten organiseren. Daarbij komen begrippen als gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling en
technische bedrijfseenheid aan bod. Je krijgt onder andere een antwoord op de vraag welke
werknemers kiesgerechtigd zijn en hoe de verkiezingsprocedure verloopt. Ook over de
bescherming van de kandidaten en verkozenen lees je de essentie.
Maar Sociare staat je in de komende maanden graag met raad en daad bij.

Regelgevende teksten







Wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk
Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in het comité voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden
Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen
Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale
verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk.
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Wie moet sociale verkiezingen organiseren?

Om te weten of jouw organisatie sociale verkiezingen moet organiseren, ga je na of jouw
organisatie tijdens een bepaalde periode een minimale personeelsbezetting heeft bereikt.
Hoe bereken je de ‘gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling’
Om na te gaan of jouw organisatie voldoende personeelsbezetting heeft bereikt, bereken je de
gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling.
Als jouw organisatie (tbe) een gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling heeft van minstens 50
werknemers tijdens de referteperiode, moet je verkiezingen organiseren voor de oprichting
van een cpbw.
Als jouw organisatie (tbe) een gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling heeft van minstens 100
werknemers tijdens de referteperiode, moet je ook verkiezingen organiseren voor de
oprichting van een or.
De referteperiode is de periode van vier trimesters die begint op de eerste dag van het zesde
trimester voorafgaand aan dat waarin de verkiezingsdag valt. Voor de sociale verkiezingen van
2020 is dat dus de periode die startte op 1 oktober 2018 en eindigt op 30 september 2019.
Welke werknemers komen in aanmerking?
De ‘werknemer’, in de zin van de sociale verkiezingen, is elke persoon die door een arbeids of leerovereenkomst verbonden is met jouw organisatie:

arbeiders

bedienden (met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend personeel dat een
arbeidsovereenkomst heeft)

studenten

huisarbeiders

uitzendkrachten (behalve in geval van vervanging van een vaste werknemer)
Volgende personen worden gelijkgesteld met een werknemer: werknemers die voor een
beroepsopleiding in uw organisatie geplaatst zijn (bv.: ibo)
Werknemers met een vervangingsovereenkomst (bv. vervangers van werknemers die
tijdskrediet opnemen, langdurig ziek zijn, …) worden niet meegeteld omdat de vaste
medewerker telt. Worden ze aangeworven met een gewoon contract van bepaalde duur i.p.v.
een vervangingscontract dan worden ze wel meegeteld en is er dus een dubbeltelling.
Wat is de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling?
Je berekent het gemiddelde van de tewerkgestelde werknemers voor de referteperiode op de
volgende manier:



voor voltijders deel je het aantal kalenderdagen, aangegeven in het dimona-systeem in
de referteperiode, door 365
voor deeltijders maak je eerst een onderscheid tussen zij die minstens 3/4 werken en zij
die minder dan 3/4 werken. De eerste groep volgt dezelfde berekening als de voltijders.
Bij de tweede groep deel je het aantal kalenderdagen, aangegeven in het dimonasysteem in de referteperiode, eerst door twee.
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In geval van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst (bv. in geval van ziekte of
tijdskrediet) hou je rekening met het arbeidsstelsel dat de schorsing voorafging.
Vermindert de werknemer zijn prestaties in het kader van een tijdskrediet of
ouderschapsverlof, dan wordt hij beschouwd als een deeltijdse werknemer. Voor de
berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling neem je dan ook het deeltijds
arbeidsstelsel in aanmerking.
Een voltijdse werknemer of een deeltijdse werknemer die minstens ¾ werkt en die tijdens de
referteperiode deeltijds tewerkgesteld wordt in het kader van progressieve werkhervatting,
moet je toch als een voltijder beschouwen. Deze werknemer blijft immers met de organisatie
verbonden door een voltijdse (of minstens ¾-) arbeidsovereenkomst.
Voor uitzendkrachten is een andere regeling van toepassing.
Enkel de uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen, tellen mee voor het bepalen
van de drempel. De referteperiode is ook korter: het vierde trimester voorafgaand aan het
trimester waarin de verkiezingsdag valt. Concreet voor de sociale verkiezingen van 2020 gaat
het dus over het tweede trimester van 2019.
Tenzij jouw organisatie meer dan 100 werknemers telt en de bestaande ondernemingsraad in
het kwartaal voorafgaand aan de referteperiode unaniem beslist dat dit niet moet, hou je
tijdens het tweede kwartaal 2019 een bijzonder personeelsregister voor de
uitzendkrachten bij, met daarin onder andere de datum van begin en einde van hun
tewerkstelling en hun arbeidsduur.
Een vrijstelling voor het bijhouden van het bijzonder register voor de sociale verkiezingen van
2020 op basis hiervan is nu niet meer mogelijk. Daarom voorziet de wetswijziging voor de
komende sociale verkiezingen een afwijking: de ondernemingsraad kan de unanieme
verklaring voor de sociale verkiezingen van 2020 binnen de dertig dagen na inwerkingtreding
van de wet doen. De wet treedt in werking de dag waarop zij in het Staatsblad gepubliceerd
wordt. De ondernemingsraad moet dus unaniem over de vrijstelling beslissen binnen de 30
kalenderdagen te rekenen vanaf 30 april 2019.
Je berekent de gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling van de uitzendkrachten (die geen vaste
werknemer vervangen waarvan de uitvoering van de overeenkomst is geschorst) op de
volgende manier:



je deelt het totaal aantal gewerkte kalenderdagen in het refertetrimester door 92 (=
aantal kalenderdagen in een kwartaal).
voor uitzendkrachten met een werktijd van minder dan 3/4de wordt het aantal
kalenderdagen eerst gedeeld door twee.

De totalen van de werknemers en de uitzendkrachten worden samengeteld. Het resultaat mag
niet afgerond worden. Als de uitkomst bv. 49,9 is, moet je geen sociale verkiezingen
organiseren. Worden de drempels wel bereikt, dan moet je verkiezingen organiseren.
Je kunt jouw sociaal secretariaat vragen de telling te verrichten.
Voorbeeld
Een organisatie met een cpbw telt 85 werknemers. 70 werknemers werken voltijds, 5 van hen
zijn pas op 1 september in dienst gekomen, 10 werknemers werken 30,40 uur per week (80%)
en 5 werknemers werken 19 uur per week (50%).
65 x 365 = 23.725
5 x 31 = 150
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10 x 365 = 3650
(5 x 365) : 2 = 912,5
Gemiddeld aantal werknemers: (23.725 + 155 + 3650 + 912,5) / 365 = 76,68
(De uitkomst wordt niet afgerond.) De organisatie moet het cpbw hernieuwen.
Jouw organisatie moet niet alleen ‘gemiddeld’ 50 of 100 werknemers tewerkstellen. Dat
gemiddelde moet ook ‘gewoonlijk’ zijn. Als jouw organisatie in de referteperiode de drempel
bereikt, maar je kunt aantonen dat die tewerkstelling door een herstructurering niet of niet
meer gewoonlijk is, moet je geen verkiezingen organiseren. Het omgekeerde geldt natuurlijk
ook. Als jouw organisatie de drempel normaal wel bereikt maar niet in de referteperiode en
men kan aantonen dat dat door manipulaties is, kan je toch verplicht worden sociale
verkiezingen te organiseren.
Wat als er een or is (of moest zijn) maar er zijn nu minder dan 100 werknemers?
Als er bij de vorige verkiezingen in 2016 een or opgericht werd of had moeten worden (100
werknemers of meer in 2015) én als jouw organisatie in de referteperiode gemiddeld minstens
50 werknemers heeft maar minder dan 100, dan moet je opnieuw een or oprichten.
De verplichting om een or op te richten blijft bestaan zolang je een cpbw moet oprichten,
m.a.w. zolang jouw organisatie minstens 50 werknemers telt.
Je richt in dat geval de or (terug) op, maar je moet er geen verkiezingen voor organiseren. Er
zijn dus geen afzonderlijke verkiezingen voor de or en voor de cpbw. De or-mandaten worden
ingenomen door de verkozen personeelsafgevaardigden van het cpbw. De or en het cpbw
blijven wel afzonderlijke overlegorganen, met eigen bevoegdheden, samenstelling en
vergaderingen.
Als je in 2016 een or moest oprichten maar dat niet hebt gedaan om een wettige reden (er
waren geen kandidaten bijvoorbeeld) en je hebt in de referteperiode minder dan honderd
werknemers, dan moet je geen or oprichten.
Wat bij een structuurwijziging tijdens de referteperiode?
Bij een nieuwe organisatie of bij een structuurwijziging (overgang, fusie, splitsing) in de
referteperiode, gebeurt de telling op basis van de periode dat de nieuwe entiteit bestond.
Voorbeeld
Een organisatie stelt gemiddeld 120 werknemers tewerk. Er is dus een cpbw en een or
opgericht in 2016. De organisatie maakt het voorwerp uit van een overgang krachtens
overeenkomst op 1 september 2019. Als referteperiode hou je rekening met het aantal dagen
na de overgang:
(30 x 120) : 30 = 120
Zowel het cpbw als de or moeten hernieuwd worden.
Wat is een technische bedrijfseenheid?
We kennen nu al de minimale gemiddelde tewerkstelling als voorwaarde voor het organiseren
van sociale verkiezingen. Maar op welk niveau moet die gewoonlijk gemiddelde tewerkstelling
berekend worden?
De begrippen ‘juridische entiteit’ en ‘technische bedrijfseenheid’ (tbe) zijn hier cruciaal. Met
de juridische entiteit wordt de vzw bedoeld. Een tbe is een vestiging met een bepaalde mate
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van sociale en economische zelfstandigheid. Cpbw en or worden opgericht op het niveau van
de tbe.
Er zijn drie mogelijke situaties.
1. De technische bedrijfseenheid valt samen met de juridische entiteit
In de meeste gevallen heeft een organisatie een eenvoudige structuur, met alle diensten op
dezelfde plaats of met afdelingen zonder enige vorm van zelfstandigheid. De tbe valt dan
samen met de juridische entiteit. Het cpbw of de or moet je dan gewoon op het niveau van de
vzw oprichten.
2. De juridische entiteit is samengesteld uit verschillende technische bedrijfseenheden
De technische bedrijfseenheid stemt niet altijd overeen met de juridische entiteit. Als jouw
organisatie verschillende vestigingen heeft, is het mogelijk dat er sprake is van meerdere tbe’s.
Om te weten of dat bij jou het geval is, onderzoek je of de vestigingen onderling afhankelijk
zijn of niet. Daarvoor hanteer je de wettelijk vastgelegde sociale en economische criteria.
De economische criteria maken het mogelijk vast te stellen of de activiteiten die de
verschillende afdelingen uitoefenen, volledig of gedeeltelijk verschillen van elkaar. De
afdelingen die een daadwerkelijke vrijheid hebben om hun activiteiten te ontplooien en dus
‘economische zelfstandig’ zijn, kunnen de stempel krijgen van tbe. Voorbeelden van
economische criteria zijn: een aparte boekhouding, een apart bestuur, de vrijheid om eigen
activiteiten te ontwikkelen,…
De sociale criteria zijn moeilijker te onderkennen maar zijn toch belangrijk want
determinerend. Ze slaan op sociale zelfstandigheid: een apart personeelsbeleid, een eigen
arbeidsreglement, eigen organisatiecao’s met specifieke afspraken, het vormen van een aparte
personeelsgemeenschap enzovoort. In geval van twijfel primeren de sociale criteria, ook al
stemmen ze niet overeen met de juridische realiteit.
(Je kunt proberen te bewijzen dat het personeelsbeleid geen elementen bevat die kenmerkend
zijn voor een of meer aparte tbe’s. Neem bij twijfel contact met ons.)
Zodra voor jouw organisatie uitgemaakt is dat er meerdere tbe’s zijn, moet je nagaan of ze
eigen sociale verkiezingen moeten organiseren of niet.
Voor een tbe met voldoende werknemers (50 of 100), moet je het cpbw en/of de or op dat
niveau oprichten en moet je dus aparte verkiezingen organiseren.
Komt een tbe niet aan het vereiste aantal, dan voeg je ze bij een of meer andere tbe’s om tot
het vereiste aantal werknemers van 50 of 100 te komen. Of je voegt ze bij een tbe die op zich
al voldoende werknemers heeft om de verkiezingen te organiseren.
Je kunt echter niet zomaar vrij beslissen over de samenvoegingen. De gelijkenis tussen de
samen te voegen eenheden vormt de basis en de samenvoeging gebeurt bij voorkeur tussen
eenheden die het dichtst bij elkaar gelegen zijn (om het functioneren van de op te richten
organen te vereenvoudigen).
Samenvoeging van tbe’s die elk over het vereiste aantal werknemers beschikken is verboden.
Samenvoeging is ook verboden voor de tbe waar je een ondernemingsraad moet oprichten
zonder dat er verkiezingen plaatsvinden, omdat in deze tbe de gewoonlijke gemiddelde
tewerkstelling daalde onder de 100 maar boven de 50 bleef.
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Enkele voorbeelden van samenvoeging:


Een juridische entiteit telt verscheidene tbe’s en stelt meer dan 100 werknemers tewerk.
Geen enkele van de tbe’s stelt, afzonderlijk genomen, ten minste 100 werknemers
tewerk. De tbe’s stellen 60, 20, 40 en 30 werknemers te werk.
Juridische entiteit
Tbe 60 wn



Tbe 20 wn

Tbe 40 wn

Tbe 30 wn

Je richt een or op en één of twee cpbw’s.
Een juridische entiteit telt vier tbe’s. Geen enkele van die tbe’s heeft meer dan 50
werknemers.
Juridische entiteit
Tbe 40 wn



Tbe 20 wn

Tbe 25 wn

Tbe 30 wn

Je kijkt dan enkel naar het niveau van de juridische entiteit. Je richt één or en één cpbw
op.
Een juridische entiteit telt vier tbe’s die samen 190 werknemers tewerkstellen. Eén van
de tbe’s stelt 100 werknemers tewerk. De andere drie stellen elk 30 werknemers tewerk.
Juridische entiteit
Tbe 100 wn

Tbe 30 wn

Tbe 30 wn

Tbe 30 wn

Je richt een gemeenschappelijke or op, op het niveau van de juridische entiteit. Je richt
één of twee cpbw’s op.
3. De technische bedrijfseenheid is samengesteld uit meerdere juridische entiteiten
Het is mogelijk – door splitsing of oprichting van nieuwe juridische entiteiten bijvoorbeeld –dat
verschillende vzw’s toch één tbe vormen.
De wetgever heeft een weerlegbaar vermoeden ingevoerd dat verschillende juridische
entiteiten één tbe vormen als bewezen kan worden dat ze een economische en sociale
eenheid vormen.
TBE
Juridische
entiteit 49 wn

Juridische
entiteit 70 wn

Enkel de werknemers of de vakbonden kunnen het vermoeden van samenhang inroepen.
Dat vermoeden is ingevoerd om te vermijden dat men door het opsplitsen in afzonderlijke
juridische entiteiten de verplichting tot het oprichten van een cpbw of or zou omzeilen. Dat
ingeval de juridische entiteiten afzonderlijk dus geen 50 of 100 werknemers zouden
tewerkstellen maar samen wel.
De vzw’s worden vermoed een tbe te vormen als de werknemers(organisaties) bewijzen

dat de juridische entiteiten deel uitmaken van een zelfde economisch groep of beheerd
worden door een zelfde persoon of door personen met een economisch band

of dat de juridische entiteiten een zelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar
afgestemd zijn, én
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dat er elementen zijn die wijzen op een sociale samenhang tussen die juridische
entiteiten.

Een zelfde activiteit of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn, of deel uitmaken van dezelfde
“economische groep” wijst dus op een economische eenheid.
Criteria die wijzen op een sociale samenhang tussen de vzw’s kunnen zijn: één
personeelsgemeenschap in dezelfde of nabije gebouwen, een gemeenschappelijk
personeelsbeheer en -beleid, één arbeidsreglement, organisatiecao’s die gemeenschappelijke
of gelijkaardige bepalingen bevatten.
Je kunt als werkgever dat vermoeden weerleggen door het tegendeel te bewijzen. Als
bijvoorbeeld een vakbond het bewijs levert van een zelfde activiteit en van elementen van
sociale samenhang, dan kan je proberen te bewijzen dat de vzw’s geen sociale kenmerken
vertonen die wijzen op het bestaan van een tbe. Omdat bijvoorbeeld de arbeidsreglementen
totaal verschillend zijn. Of omdat er geen gemeenschappelijk personeelsbeleid is.
Als je echter wilt vermijden dat je voor verschillende vzw’s (die op zich de drempel bereiken)
elk een or of cpbw moet oprichten, kan je als werkgever de samenhang bewijzen.
De (sociale) samenhang kan je bewijzen door bijvoorbeeld te wijzen op het bestaan van één
personeelsverantwoordelijke en één personeelsdienst. Is het beleid gericht op het creëren van
één groepscultuur, dan kan ook dat een (bijkomend) bewijs van samenhang zijn.
Voor het bepalen van de aard van de technische bedrijfseenheid in het kader van een
conventionele overgang, overdracht onder gerechtelijk gezag, splitsing of elke andere wijziging
in de structuur van de organisatie, moet in de eerste plaats gekeken worden op welk moment
de wijziging plaatsvond.
Als de overgang van organisatie krachtens overeenkomst plaatsvindt vóór de definitieve
bepaling van de tbe (X-35), dan moet je rekening houden met deze overgang.
Als de overgang krachtens overeenkomst, de splitsing of een andere wijziging van de tbe’s
plaatsvindt nadat de bepaling van de technische bedrijfseenheden definitief is geworden en
vóór de dag van de verkiezingen, wordt er slechts rekening mee gehouden vanaf de oprichting
van de or of van het cpbw. Je kunt met andere woorden slechts rekening houden met de
wijzigingen vóór X – 35.
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Wie mag kiezen?
Voor de verkiezing van de leden van de or en het cpbw moet je de kiezers rangschikken in vier
categorieën:
1.
Jeugdige werknemers
Werknemers die nog geen 25 jaar zijn op de dag van de verkiezingen (dag Y).
2.
Arbeiders en bedienden
Onder de huidige regelgeving is er nog geen sprake van een volledige eenmaking van de
statuten arbeiders/bedienden. Je moet de werknemers in het kader van de sociale
verkiezingen 2020 dus nog steeds als bedienden of arbeiders beschouwen volgens aangifte
aan de RSZ.
3.
Kaderleden (enkel voor de or)
Dit zijn bedienden die in de organisatie een hogere functie uitoefenen, met uitsluiting van hen
die deel uitmaken van het leidinggevende personeel. In het algemeen zijn deze functies
voorbehouden aan gediplomeerden van hoger onderwijs of aan personen met een
evenwaardige ervaring.
Deze groep werknemers is zo heterogeen en verscheiden dat een soepele definitie nodig is die
rekening houdt met veranderlijke sociale en organisatorische realiteit in de organisaties. De
meeste definities concentreren zich op het element “leiding, delegatie van gezag door de
werkgever”, met een zeker initiatiefrecht. Het zijn deze elementen die aan de basis liggen van
het begrip kaderpersoneel in de wet van 20 september 1948. Kaderleden zijn echter ook de
werknemers die zonder echt gezag uit te oefenen toch hoogstaande taken (staffuncties)
vervullen, zoals bijvoorbeeld in een dienst voor wetenschappelijk onderzoek of in een
studiedienst.
Voor het cpbw is er geen aparte categorie voor de kaderleden. De kaderleden neem je voor de
verkiezing van het comité op in de categorie van de bedienden.
4.
Leidinggevend personeel: mogen niet kiezen
Tot het leidinggevend personeel behoren:
 personen belast met het dagelijkse beheer van de organisatie, die gemachtigd zijn om
de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden. Dit kunnen ook personen zijn
die niet door een arbeidsovereenkomst met de organisatie verbonden zijn, zoals
bijvoorbeeld de leden van de Raad van Bestuur.
 personeelsleden die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan die personen en opdrachten
van dagelijks beheer vervullen.
De verdeling van de taken van dagelijks beheer mag dus niet tot gevolg hebben dat meer dan
twee niveaus van de structuur van het personeel van de organisatie in aanmerking komt. Het
organigram van de organisatie kan een nuttig instrument zijn om die twee niveaus te bepalen.

Voorwaarden om kiezer te zijn
Vanaf de sociale verkiezingen van 2020 kunnen naast de vaste werknemers van de organisatie
ook bepaalde uitzendkrachten aan de stemming deelnemen. Voor beide categorieën zijn een
aantal kiesvoorwaarden vooropgesteld.
Vaste werknemers moeten op de dag van de verkiezingen cumulatief aan de volgende
voorwaarden voldoen:
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verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst met je organisatie (werknemers
en gelijkgestelden1)

drie maanden ononderbroken anciënniteit hebben (schorsingen hebben geen invloed)

geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel.
Er is geen nationaliteitsvoorwaarde.
Uitzendkrachten ter beschikking gesteld bij de gebruiker moeten cumulatief aan de volgende
kiesvoorwaarden voldoen:
 minstens 3 maanden ononderbroken, of 65 arbeidsdagen in geval van onderbroken
tewerkstelling, aan de slag zijn in je organisatie, binnen een referteperiode die start op de
eerste dag van de zesde kalendermaand die voorafgaat aan de datum waarop je de
aanplakking doet van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (X) en
eindigt op dag X-1
 en gedurende minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in je organisatie in de periode
die start op datum X en eindigt op datum Y-13.
Uitzendkrachten die aan beide voorwaarden voldoen, zullen dus volwaardig stemrecht hebben
in jouw organisatie in plaats van bij hun uitzendkantoor.

1

Zie blz.7
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4

Wie zijn de kandidaten?

Voorwaarden om kandidatenlijsten voor te dragen
Interprofessionele vakbondsorganisaties die als representatief erkend zijn (ABVV, ACLVB en
ACV) kunnen lijsten ‘arbeiders’, ‘bedienden’, ‘jeugdige werknemers’ en ‘kaderleden’
voordragen.
Representatieve organisatie van kaderleden (NCK) en kaderleden van de organisatie zelf
(‘huislijsten’) kunnen ook een lijst ‘kaderleden’ voordragen. Voor een ‘huislijst’ moet ten
minste 10% van de kaderleden van de organisatie de lijst steunen.
Zij moeten de kandidaten voordragen op verschillende lijsten naar gelang van het betrokken
orgaan.
Voor het cpbw gebeurt het op drie lijsten: arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers (voor
zover de organisatie op de dag van de verkiezingen ten minste 25 werknemers tewerkstelt die
op de dag van de verkiezingen jonger zijn dan 25 jaar).
Voor de or op vier lijsten: arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers (voor zover er minstens
25 zijn) en kaderleden (voor zover er minstens 15 zijn).
In de mate van het mogelijke moeten de vakbonden ervoor zorgen dat op hun
kandidatenlijst(en) de werknemers en de verschillende secties van de organisatie
vertegenwoordigd zijn. Bovendien moeten ze erover waken dat de twee geslachten op hun
kandidatenlijst(en) vertegenwoordigd zijn in verhouding tot hun aandeel in elke
werknemerscategorie. Op elke neergelegde kandidatenlijst, bijvoorbeeld, voor de categorie
van de bedienden zou het aantal vrouwen en mannen evenredig moeten zijn met het aantal
vrouwelijke en mannelijke bedienden in de betrokken tbe.
In dezelfde zin moeten de vakbonden een evenredige vertegenwoordiging van de buitenlandse
werknemers op de kandidatenlijsten nastreven.
De toekenning van de lijstnummers gebeurt door middel van een lottrekking op nationaal vlak
door de Minister van werk. In het geval de kaderleden zelf één of meerdere huislijsten
indienen, kan een lottrekking ook plaatsvinden op het niveau van de organisatie.
Voorwaarden om kandidaat te zijn
Om als afgevaardigde van het personeel verkiesbaar te zijn, moeten de werknemers aan de
volgende voorwaarden voldoen:

verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst met de organisatie

ten minste 18 jaar oud zijn; de afgevaardigden van de jeugdige werknemers moeten ten
minste 16 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op de
datum van de verkiezingen (dag Y)

behoren tot de werknemerscategorie waarvoor men kandidaat is

geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel of de hoedanigheid hebben van
preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of
vertrouwenspersoon

de werknemer moet 6 maanden ononderbroken anciënniteit hebben op de dag van de
verkiezingen (of 9 maanden onderbroken anciënniteit in het voorgaande kalenderjaar).
De oorzaken van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hebben geen
invloed op de anciënniteitsvoorwaarden

de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben

Sociare Sociale verkiezingen – 2020 │15 - 62

Er is geen nationaliteitsvoorwaarde. Alle werknemers, ongeacht hun nationaliteit, die hier
regelmatig tewerkgesteld zijn, kunnen als kandidaat worden voorgedragen.
De voorwaarden van verkiesbaarheid moeten vervuld zijn op de datum van de verkiezingen.
Wegens hun functie mogen de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon en de arbeidsarts
geen deel uitmaken van de personeelsafvaardiging of de werkgeversafvaardiging. Zij wonen als
deskundigen de vergaderingen van het cpbw sowieso bij.
Het eenheidsstatuut
De wet rond het eenheidsstatuut, die een eerste toenadering heeft gecreëerd tussen de
statuten van arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en de carenzdag, heeft geen
impact op de sociale verkiezingen van 2020. De personeelsvertegenwoordiging in het cpbw en
de or is dus nog altijd gebaseerd op de klassieke statuten van arbeiders en bedienden,
overeenkomstig de aangifte bij de Sociale Zekerheid.
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5

Hoe verloopt de verkiezingsprocedure?
De verkiezingsprocedure is wettelijk vastgelegd.
In de verkiezingsprocedure zijn er twee belangrijke data.
Dag X is de dag van de aanplakking van de verkiezingsdatum. Na de officiële bekendmaking
kan men niet meer afwijken van die datum, tenzij in de door de wet bepaalde situaties.
Dag Y is de dag van de verkiezingen, de spil van de hele verkiezingsprocedureprocedure. Eens
je die datum bepaald hebt, kan je alle andere data daar uit afleiden. In 2020 moeten de
verkiezingen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020.
De volledige verkiezingsprocedure duurt 150 dagen en kan je in vijf periodes opsplitsen:
1.
van dag X-60 tot dag X loopt de voorbereidende procedure, waarin je onder meer
informatie moet verstrekken over de structuur van de organisatie, over de functies van
het leidinggevend en van het kaderpersoneel
2.
dag X: vaststelling datum en uurregeling verkiezingen
3.
van X tot Y loopt de eigenlijke procedure, met onder andere de aankondiging van de
verkiezingsdatum, de opstelling van de kiezerslijsten, de indiening van de
kandidaatslijsten, het samenstellen van de stembureaus
4.
op dag Y brengen de kiezers hun stem uit en stellen de voorzitters van de stembureaus
de processen-verbaal op van de stemverrichtingen. De (eerste) verkiezingsdag moet
exact 90 dagen na dag X vallen.
5.
na dag Y loopt de naprocedure met de installatie van de verkozen organen en de
mogelijkheid tot beroep tegen de kiesverrichtingen.
Belangrijk is dat je tijdens de verkiezingsprocedure altijd rekent met kalenderdagen en het
altijd uiterste data zijn. Valt de uiterlijke dag op een zondag of een gewone inactiviteitsdag,
dan moet je de verrichting vroeger uitvoeren. Een latere uitvoering kan de nietigverklaring van
de verkiezingen betekenen.
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Afdeling 1 – de voorbereidende procedure (voor dag X)
X-60  informeren


Het aantal technische bedrijfseenheden
Uiterlijk op dag X-60 informeer je schriftelijk de or of het cpbw, of bij afwezigheid
daarvan de vakbondsafvaardiging, over de aard, de gebieden en de graad van
zelfstandigheid en afhankelijkheid van de tbe(‘s) ten opzichte van de juridische entiteit
of van de juridische entiteit ten opzichte van de tbe.
Was er eerder al een or of cpbw opgericht, dan heeft de informatie enkel betrekking op
de wijzigingen die zich hebben voorgedaan. In geval er zich geen enkele wijziging heeft
voorgedaan in de samenstelling van de tbe ten opzichte van de voorgaande sociale
verkiezingen, dan omschrijf je de tbe aan de hand van het ondernemingsnummer.



Het aantal personeelsleden per categorie
Uiterlijk op dag X-60 deel je aan de or en aan het cpbw, of bij gebreke hiervan aan de
vakbondsafvaardiging, schriftelijk het aantal personeelsleden per categorie (arbeiders,
bedienden met inbegrip van kaderleden en leidinggevend personeel, jeugdige
werknemers) mee, rekening houdend met het aantal personeelsleden dat je op dat
ogenblik in de organisatie tewerkstelt.



Functies van het leidinggevend personeel en de indicatieve lijst van het leidinggevend
personeel
Uiterlijk op dag X-60 informeer je schriftelijk de or en het cpbw, of bij gebreke hiervan
de vakbondsafvaardiging, over de functies van het leidinggevende personeel door hun
benaming en inhoud te verduidelijken, en de lijst van personen die ze uitoefenen. De
lijst met namen geeft in deze fase nog maar een voorlopig beeld van de personen die
deze functies uitoefenen.



Functies van kaderleden ende indicatieve lijst van kaderleden
Uiterlijk op dag X-60 informeer je schriftelijk de or, of bij gebreke hiervan de
vakbondsafvaardiging, over de functies van de kaderleden en de lijst van personen die
deze functies uitoefenen. Je mag een werknemer enkel als kaderlid beschouwen als die
als bediende is aangegeven in de aangifte overgemaakt aan de RSZ.
Dit moet enkel als uw organisatie ten minste 100 werknemers tewerkstelt en ten minste
30 bedienden telt.



Dag van aanplakking van het bericht dat de datum van de sociale verkiezingen
aankondigt en de voor de verkiezingen beoogde datum
Uiterlijk op dag X-60 informeer je schriftelijk de or of het comité, of bij afwezigheid
daarvan de vakbondsafvaardiging, over de dag waarop de datum van de verkiezingen zal
worden aangekondigd (dag X) en de voor de verkiezingen beoogde datum (dag Y).

De schriftelijke informatie moet niet noodzakelijk medegedeeld worden tijdens een
vergadering van de or of het cpbw.
In alle gevallen, zelfs wanneer er geen or, cpbw of vakbondsafvaardiging is, worden deze
inlichtingen meegedeeld op een document, overeenkomstig het model dat beschikbaar is op
de website van de FOD WASO.
Een afschrift van deze informatie plak je aan in de verschillende afdelingen van de organisatie
ter kennisgeving aan de werknemers. Deze aanplakking mag je vervangen door het ter
beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemer hier tijdens hun
normale werkuren toegang toe hebben.
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Al deze inlichtingen deel je ook elektronisch mee via de webapplicatie van de FOD WASO.
Uiterlijk op dag X-60 controleer je ook de organisatiegegevens in de webapplicatie en vul je ze
indien nodig aan.
Let op: Het informeren van de or of het cpbw, of bij afwezigheid daarvan de
vakbondsafvaardiging, betekent dat je in de procedure voor de ondernemingsraad de
informatie meedeelt aan de or (of bij afwezigheid de vakbondsafvaardiging) en in de
procedure voor het comité je de informatie meedeelt aan het cpbw (of bij afwezigheid de
vakbondsafvaardiging). Moet je sociale verkiezingen organiseren voor zowel de or als het
cpbw, dan volg je dus twee aparte procedures.

X-60 tot X-35  raadplegen


Het aantal technische bedrijfseenheden
Tussen de 60e en de 30e dag die de dag van de aanplakking voorafgaat van het bericht
dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X), raadpleeg je de or of het cpbw, of
bij afwezigheid daarvan de vakbondsafvaardiging, over het aantal technische
bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor je organen moet oprichten en over
hun beschrijving (over de verdeling van de juridische entiteit in verschillende tbe’s of het
samenvoegen van verschillende juridische entiteiten tot één of meerdere tbe’s).



Functies van het leidinggevende personeel en de indicatieve lijst van het leidinggevend
personeel
Tussen de 60e en de 35e dag die de dag van de aanplakking voorafgaat van het bericht
dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X), raadpleeg je de or of het cpbw, of
bij afwezigheid daarvan de vakbondsafvaardiging, over de functies van het
leidinggevend personeel en de indicatieve lijst van de personen die deze functies
uitoefenen.



Functies van de kaderleden en de indicatieve lijst van de kaderleden
Tussen de 60e en de 35e dag die de dag van de aanplakking voorafgaat van het bericht
dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X), raadpleeg je de or of het cpbw, of
bij afwezigheid daarvan de vakbondsafvaardiging, over de functies van de kaderleden en
de lijst van de personen die deze functies uitoefenen. Dit moet enkel als jouw
organisatie ten minste 100 werknemers tewerkstelt en uiterlijk op dag X-60 ten minste
30 bedienden telt. Je mag een werknemer enkel als kaderlid beschouwen als die als
bediende bij de RSZ-aangifte is aangegeven.

X-35  schriftelijke mededeling van de beslissingen


Het aantal technische bedrijfseenheden
Uiterlijk op de 35e dag die de dag van de aanplakking voorafgaat van het bericht dat de
datum van de verkiezingen aankondigt (dag X), stel je de or of het cpbw, of bij
afwezigheid daarvan de vakbondsafvaardiging, schriftelijk in kennis van jouw beslissing
over de technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor je afzonderlijke
organen opricht. Je deelt daarbij ook de beslissing mee over de indeling van de
juridische entiteit in technische bedrijfseenheden of de samenvoeging van meerdere
juridische entiteiten tot een technische bedrijfseenheid, met hun beschrijving en hun
grenzen.



Functies van het leidinggevende personeel en de indicatieve van het leidinggevend
personeel
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Uiterlijk op de 35e dag die de dag van de aanplakking voorafgaat van het bericht dat de
datum van de verkiezingen aankondigt (dag X), stel je de or of het cpbw, of bij
afwezigheid de vakbondsafvaardiging, schriftelijke in kennis van jouw beslissing over de
functies van het leidinggevend personeel en de indicatieve lijst van personen die deze
functies uitoefenen.



Functies van de kaderleden en de indicatieve lijst van de kaderleden
Uiterlijk op de 35e dag die de dag van de aanplakking voorafgaat van het bericht dat de
datum van de verkiezingen aankondigt (dag X), stel je de or of het cpbw, of bij
afwezigheid de vakbondsafvaardiging, schriftelijk in kennis van jouw beslissing over de
functies van de kaderleden en de indicatieve lijst van de personen die deze functies
uitoefenen. Dit moet enkel als jouw organisatie ten minste 100 werknemers tewerkstelt
en uiterlijk op dag X-60 ten minste 30 bedienden telt. Je mag een werknemer enkel als
kaderlid beschouwen als die als bediende bij de RSZ-aangifte is aangegeven.

In alle gevallen, zelfs wanneer er geen or, cpbw of vakbondsafvaardiging is, worden deze
inlichtingen meegedeeld op een document, overeenkomstig het model dat beschikbaar is op
de website van de FOD WASO.
Een afschrift van dit document plak je aan in de verschillende afdelingen van de organisatie ter
kennisgeving aan de werknemers. Deze aanplakking mag je vervangen door het ter beschikking
stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemer hier tijdens hun normale
werkuren toegang toe hebben.
Al deze inlichtingen deel je ook elektronisch mee via de webapplicatie van de FOD WASO.
Let op: Het schriftelijk in kennis stellen van de or of het cpbw, of bij afwezigheid daarvan de
vakbondsafvaardiging, betekent dat je in de procedure voor de ondernemingsraad de
informatie meedeelt aan de or (of bij afwezigheid de vakbondsafvaardiging) en in de
procedure voor het comité je de informatie meedeelt aan het cpbw (of bij afwezigheid de
vakbondsafvaardiging). Moet je sociale verkiezingen organiseren voor zowel de or als het
cpbw, dan volg je dus twee aparte procedures.

X-35 tot X-28  beroepen
Tot uiterlijk de 28e dag die de dag voorafgaat van de aanplakking van het bericht dat de datum
van de verkiezingen aankondigt, is er beroep mogelijk door de betrokken werknemers, de
representatieve werknemersorganisaties en kaderledenorganisaties bij de bevoegde
arbeidsrechtbank tegen jouw beslissing of tegen het gebrek aan beslissing over de onder X-35
vermelde punten.

X-28 tot X-5  uitspraak van de arbeidsrechtbank
De arbeidsrechtbank waarbij beroep is ingesteld doet uitspraak binnen de 23 dagen na
ontvangst van het beroep. Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep of verzet aangetekend
worden.
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Afdeling 2 – aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen
aankondigt (dag X)
Voor de dag van de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt (dag X),
moeten volgende inlichtingen bekend zijn:


Het aantal mandaten per orgaan
De datum die je in aanmerking moet nemen voor de vaststelling van het personeel en de
verdeling van de zetels onder de arbeiders, bedienden en jeugdige werknemers en
eventueel de kaderleden als jouw organisatie meer dan 100 werknemers tewerkstelt, is
die van de aanplakking van het bericht dat de verkiezingen aankondigt (dag X).
De personeelsafvaardiging is samengesteld uit een aantal effectieve en
plaatsvervangende leden zoals beschreven in onderstaand schema:
4 vaste leden voor organisaties met
minder dan 101 werknemers
6
101 tot 500 werknemers
8
501 tot 1000 werknemers
10
1001 tot 2000 werknemers
12
2001 tot 3000 werknemers
14
3001 tot 4000 werknemers
16
4001 tot 5000 werknemers
18
5001 tot 6000 werknemers
20
6001 tot 8000 werknemers
222
meer dan 8000 werknemers
Je stelt het aantal effectieve leden van de personeelsafvaardiging vast op basis van het
totaal aantal werknemers in jouw organisatie, inclusief de leden van het leidinggevend
personeel (dat verbonden is door een arbeidsovereenkomst) dus.
Uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen en die op dag X in jouw
organisatie tewerkgesteld zijn, moeten ook meegeteld worden.
Zijn er in jouw organisatie op dag X minstens 15 kaderleden tewerkgesteld, dan verhoog
je de totale personeelsafvaardiging van de or met één eenheid als de organisatie minder
dan 100 kaderleden tewerkstelt en met twee eenheden als de organisatie 100 of meer
kaderleden tewerkstelt.
De personeelsafvaardiging telt evenveel plaatsvervangende als effectieve mandaten.



2

Het aantal mandaten per categorie
Het aantal mandaten dat aan de personeelsafgevaardigden wordt toegekend in
verhouding tot de bezetting van de categorie en wordt als volgt berekend: (aantal
werknemers in de categorie x totaal aantal leden van de personeelsafvaardiging)/totaal
aantal werknemers in de organisatie.
bedraagt het totaal van de bekomen quotiënten (zonder rekening te houden met de
decimalen) een eenheid minder dan het totaal aantal leden van de

Het aantal leden van de personeelsafvaardiging kan verhoogd worden na een eenparig akkoord tussen de werkgever en
de representatieve werknemersorganisaties, zonder dat het aantal personeelsafgevaardigden meer dan 25 kan zijn. Als
de verkiezing wordt gehouden voor de or en er een afzonderlijke vertegenwoordiging van de kaderleden is, kan het aantal
van 25 mandaten verhoogd worden tot 26 of 27. Dit akkoord moet de aanvullende mandaten, naar keuze van de partijen,
over de verschillende categorieën van werknemers verdelen.
Het akkoord moet uiterlijk bereikt worden op de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de
verkiezingen aankondigt.
Sociare Sociale verkiezingen – 2020 │21 - 62

personeelsafvaardiging, dan ken je het overblijvende mandaat toe aan die categorie die
het kleinste aantal werknemers telt, als dezer nog niet vertegenwoordigd is. In de
andere gevallen (als alle categorieën vertegenwoordigd zijn), ken je het overblijvende
mandaat toe aan de categorie die het hoogste decimaal heeft verkregen of, indien beide
quotiënten hetzelfde decimaal hebben, aan de categorie die het grootste aantal
werknemers telt.
Het aantal uitzendkrachten dat je tewerkstelt op dag X en dat werd meegeteld voor de
berekening van het aantal mandaten, moet je hier niet meer in aanmerking nemen voor
de verdeling van de mandaten.
Je moet de werknemers beschouwen als arbeider of als bediende, al naargelang de
aangifte bij de RSZ.
Stel je minstens 25 jeugdige werknemers jonger dan 25 jaar tewerk, dan worden die
jeugdige werknemers vertegenwoordigd:
-

-

-

in de organisatie die minder dan 101 werknemers telt, door één
vertegenwoordiger indien je 25 tot 50 jeugdige werknemers tewerkstelt, en
door twee vertegenwoordigers indien je meer dan 50 jeugdige werknemers
tewerkstelt
in de organisatie die 101 tot 500 werknemers telt, door één vertegenwoordiger
indien je 25 tot 100 jeugdige werknemers tewerkstelt, en door twee
vertegenwoordigers indien je meer dan 100 jeugdige werknemers tewerkstelt
in de organisatie die meer dan 500 werknemers telt, door één
vertegenwoordiger indien je 25 tot 150 jeugdige werknemers tewerkstelt, en
door twee vertegenwoordigers indien je 151 tot 300 jeugdige werknemers
tewerkstelt en door drie vertegenwoordigers indien je meer dan 300 jeugdige
werknemers tewerkstelt.

Voor de vertegenwoordiging van de jeugdige werknemers pas je een forfaitaire
voorafname van de mandaten toe. In de praktijk worden, eenmaal het aantal mandaten
voor de jeugdige werknemers is vastgesteld, de overblijvende mandaten (totaal
mandaten – het aantal mandaten jeugdige werknemers) toegekend aan de arbeiders,
bedienden en eventueel de kaderleden.


De datum en de uurregeling van de verkiezingen
De datum en de uurregeling van de verkiezingen worden vastgesteld door de or of het
comité. Bestaan deze organen in jouw organisatie nog niet, dan neem je zelf deze
beslissing.
De datum en het uur van de verkiezingen moeten zo worden vastgesteld dat, in principe,
elke werknemer kan stemmen binnen zijn werkuren.
De verkiezingen vinden uiterlijk 90 dagen na dag X plaats.

Voor de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt
(dag X), moet je volgende documenten opstellen:


De voorlopige kiezerslijsten: kiesvoorwaarden
De hoedanigheid van kiezer wordt vastgesteld door de inschrijving op de kiezerslijsten.
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Op de voorlopige kiezerslijsten herneem je zowel werknemers als uitzendkrachten, die
voldoen aan de kiesvoorwaarden.
 Vaste werknemers moeten cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen op
dag Y:
- verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst met je organisatie
(werknemers en gelijkgestelden3)
- drie maanden ononderbroken anciënniteit hebben (schorsingen hebben
geen invloed)
- geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel.
Er is geen nationaliteitsvoorwaarde.


Uitzendkrachten ter beschikking gesteld bij de gebruiker moeten cumulatief aan
de volgende kiesvoorwaarden voldoen:
- minstens 3 maanden ononderbroken, of 65 arbeidsdagen in geval van
onderbroken tewerkstelling, aan de slag zijn in je organisatie, binnen een
referteperiode die start op de eerste dag van de zesde kalendermaand die
voorafgaat aan de datum waarop je de aanplakking doet van het bericht
dat de datum van de verkiezingen aankondigt (X) en eindigt op dag X-1
- en gedurende minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in je
organisatie in de periode die start op datum X en eindigt op datum Y-13.
Uitzendkrachten die aan beide voorwaarden voldoen, zullen dus volwaardig
stemrecht hebben in jouw organisatie in plaats van bij hun uitzendkantoor.
De wettelijke kiesvoorwaarden van de uitzendkrachten vereisen niet dat de
betrokken uitzendkracht op dag X of dag Y bij de organisatie tewerkgesteld is.
Uitzendkrachten die stemrecht hebben, worden tijdens de verdere procedure
gelijkgesteld met werknemers.

Je schrijft de kiezers op aparte lijsten in, al naargelang zij in functie van de aangifte bij de
RSZ, als arbeider of als bediende moeten beschouwd worden.
Stelt jouw organisatie ten minste 15 kaderleden tewerk op basis van de foto op dag X en
is er dus een aparte vertegenwoordiging van de kaderleden, dan schrijf je voor de
verkiezingen van de or de bedienden en de kaderleden op een afzonderlijk lijst in. Telt
jouw organisatie op de dag van de verkiezingen ten minsten 25 jeugdige werknemers en
is er dus een aparte vertegenwoordiging van jeugdige werknemers, dan neem je de
jeugdige werknemers jonger dan 25 jaar ook op een afzonderlijke lijst op.
De keizerslijsten bevatten, in alfabetische volgorde en per werknemerscategorie, die in
de organisatie tewerkgestelde werknemers die aan de kiesvoorwaarden zullen voldoen
op de dag van de verkiezingen en de aan de organisatie ter beschikking gestelde
uitzendkrachten die aan de kiesvoorwaarden voldoen.
Aan elke werknemer of uitzendkracht van dezelfde categorie ken je een nummer toe.
Elke lijst moet de volgende gegevens bevatten:
 nummer van de werknemer,
 naam,
 voornamen
 geboortedatum
 datum van indiensttreding in de organisatie
 plaats waar de werknemer in de organisatie werkt

3

Zie blz.7
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De nummering gebeurt per kiezerslijst. Gebeuren er later nog schrappingen binnen de
kiezerslijst, dan wijzigen die niets aan de oorspronkelijke nummering.
Op de datum van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen
aankondigt, stel je de kiezerslijsten ter beschikking van de werknemers op een voor hen
toegankelijke plaats binnen de organisatie.


De lijst van de leden van het leidinggevend personeel
De dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen
aankondigt(dag X), deelt de or of het cpbw, of bij afwezigheid daarvan de werkgever,
aan de werknemers de lijst mee van de leden van het leidinggevend personeel met
vermelding van de benaming en de inhoud van de functies, of de plaats waar de
werknemers deze lijst kunnen raadplegen.
In deze fase is de lijst met namen van de personen die de leidinggevende functies
daadwerkelijk uitoefenen dus niet langer indicatief.



De lijst van de kaderleden
De dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen
aankondigt(dag X), deelt de or of het cpbw, of bij afwezigheid daarvan de werkgever,
aan de werknemers de lijst mee van de leden van de kaderleden, of de plaats waar de
werknemers deze lijst kunnen raadplegen.
In deze fase is de lijst met namen van de personen die de leidinggevende functies
daadwerkelijk uitoefenen dus niet langer indicatief.
Dit moet enkel als jouw organisatie ten minste 100 werknemers tewerkstelt en uiterlijk
op dag X-60 ten minste 30 bedienden telt. Je mag een werknemer enkel als kaderlid
beschouwen als die als bediende bij de RSZ-aangifte is aangegeven.

X  aanplakking van het bericht
Door de aanplakking van een bericht, 90 dagen voor de dag van de verkiezingen in de
verschillende afdelingen van de organisatie, stelt de or of het cpbw, of bij afwezigheid hiervan
de werkgever, de werknemers in kennis van:


de datum en de uurregeling van de verkiezingen. Werd hierover geen akkoord bereikt
binnen de or of het cpbw, dan stelt de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene
Directie Toezicht op de sociale wetten van het ambtsgebied de datum en uurregeling vast.



het adres en de benaming van de tbe(‘s) waar je een ondernemingsraad of een comité
voor preventie en bescherming op het werk moet oprichten



het aantal mandaten per orgaan en per categorie



de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar deze kunnen geraadpleegd worden. De
lijsten bevatten, in alfabetische volgorde en per werknemerscategorie, de in de organisatie
tewerkgestelde werknemers en de aan de organisatie ter beschikking gestelde
uitzendkrachten die op de dag van de verkiezingen zullen voldoen aan de
kiesvoorwaarden. Aan elke persoon van dezelfde categorie op de lijst, ken je een nummer
toe. De kiezerslijsten vermelden het volgnummer, de naam, voornamen en
geboortedatum van iedere kiezer, de datum van zijn indiensttreding en de plaats waar hij
in de organisatie werkt. De nummering gebeurt per kiezerslijst. Indien er later nog
schrappingen gebeuren binnen de kiezerslijst, wijzigt dit niets aan de oorspronkelijke
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nummering.


de lijst van de leden van het leidinggevende personeel met vermelding van benaming en
de inhoud van de leidinggevende functies, of de plaatsen waar deze lijst kan geraadpleegd
worden



de lijst van de kaderleden of de plaatsen waar deze lijsten kunnen geraadpleegd worden.
Werknemers die een kaderfunctie uitoefenen en die voorkomen op de kiezerslijst van de
jeugdige werknemers, neem je niet op in de lijst van de kaderleden.



de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien



de persoon of de dienst belast met het versturen of het ronddelen van de
oproepingsbrieven voor de verkiezingen



in voorkomend geval, de beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen.

De bovenstaande inlichtingen worden meegedeeld op een document overeenkomstig het
model dat beschikbaar is op de website van de FOD WASO. Het bericht moet de datum van de
aanplakking vermelden en moet bovendien de vermelding “Om de afvaardiging die zal worden
verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle werknemers tot
plicht aan de stemming deel te nemen.” bevatten. 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, mag je
vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle
werknemer hier tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.
Gelet op de GDPR-reglementering moet je bij het elektronisch ter beschikking stellen van de
kiezerslijsten voorzichtig te werk gaan. Volgens de instructies van de
Gegevensbeschermingsautoriteit kan je de kiezerslijsten enkel ter beschikking stellen op een
afgesloten platform of op een beveiligd intranet dat enkel toegankelijk is voor de werknemers
van de organisatie. Je mag in geen geval de kiezerslijsten via e-mail verzenden of openlijk
publiceren op de website van de organisatie.
Het bericht blijft aangeplakt of elektronisch beschikbaar tot de 15de dag die volgt op de
aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen. Daarna, en in geval van beroep, hou je het
bericht ter beschikking van de werknemers op hun eenvoudig verzoek, tot de 84ste dag na de
aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen.

Al deze inlichtingen deel je ook elektronisch mee via de webapplicatie van de FOD WASO.
De lijsten van de leden van het leidinggevend personeel en van de werknemers die een
kaderfunctie uitoefenen moet je mee uploaden. De kiezerslijsten worden enkel bijgevoegd bij
afwezigheid van een ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging waarin alle
representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. De
werknemersafgevaardigden binnen de organisatie zijn immers het best geplaatst om de
kiezerslijsten te controleren.
Op hetzelfde moment moet je ook de statistische gegevens met betrekking tot dag X invullen
in de webapplicatie.
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Afdeling 3 – de eigenlijke procedure (tussen dag X en dag Y)
X+7  bezwaar
Uiterlijk de 7de dag na de aanplakking van het bericht dat de datum van de sociale verkiezingen
aankondigt, kunnen de werknemers en betrokken uitzendkrachten, vakbonden en
representatieve kaderledenorganisaties (als je een or moet oprichten) bezwaar indienen bij de
or of het comité (of bij afwezigheid hiervan bij de werkgever) over:

de voorlopige kiezerslijsten, omwille van het niet inschrijven of onbehoorlijk inschrijven
van kiezers of omwille van onjuistheden

de vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en hun verdeling per categorie

de lijst van het leidinggevende personeel, in de mate dat op deze lijst een persoon
voorkomt die geen leidinggevende functie vervult

de lijst van de kaderleden
De kiezerslijsten, de lijst van het leidinggevend personeel, de lijst van de kaderleden en het
aantal evenals de verdeling van de mandaten per orgaan en per categorie mag je definitief
afsluiten als er geen bezwaren zijn.

X+7 tot X+14  beslissing over de bezwaren en aanplakking van een rechtzetting
De or of cpbw (of de werkgever bij afwezigheid hiervan) moet een beslissing nemen over de
bezwaren ingediend over de onderwerpen bedoeld op X+7.
In geval van wijziging van de hierboven genoemde punten, plak je op de dag van de beslissing
een rechtzetting aan.
De aanplakking van deze beslissing mag je vervangen door het ter beschikking stellen van een
elektronisch document, voor zover alle werknemer hier tijdens hun normale werkuren toegang
toe hebben.
Het rechtzettingsbericht moet de volgende vermelding bevatten: “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 rechtzetting moet ook worden meegedeeld aan de representatieve organisaties en,
wanneer het om de oprichting van de or gaat, aan de representatieve organisaties van
kaderleden. De mededeling kan op elektronische wijze gebeuren via de webapplicatie van de
FOD WASO of per post.
De verbeterde kiezerslijsten worden enkel meegedeeld bij afwezigheid van een
ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging waarin alle representatieve
werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. De werknemersafgevaardigden binnen de
organisatie zijn immers het best geplaatst om de kiezerslijsten te controleren.

X+14 tot X+21  beroep
Binnen de 7 dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de or, het cpbw of, bij
afwezigheid hiervan, de werkgever zich moet uitspreken over de bezwaren, kunnen de
werknemers en betrokken uitzendkrachten, de vakbonden en kaderledenorganisaties (als je
een or moet oprichten) tegen de beslissing of de afwezigheid van een beslissing beroep
instellen bij de bevoegde arbeidsrechtbank over:
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de voorlopige kiezerslijsten, omwille van het niet inschrijven of onbehoorlijk inschrijven
van kiezers of omwille van onjuistheden
de vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en hun verdeling per categorie
de lijst van het leidinggevende personeel, in de mate dat op deze lijst een persoon
voorkomt die geen leidinggevende functie vervult
de lijst van de kaderleden

De kiezerslijsten, de lijst van het leidinggevend personeel, de lijst van de kaderleden en het
aantal evenals de verdeling van de mandaten per orgaan en per categorie mag je definitief
afsluiten als er geen beroep werd ingesteld.

X+28  beslissing van de arbeidsrechtbank
De arbeidsrechtbank maakt binnen de zeven dagen die volgen op de ontvangst van het beroep
haar beslissing bekend aan de or of het cpbw, de werkgever, de betrokken vakbonden en
kaderledenorganisaties en aan de betrokken werknemers en uitzendkrachten. De uitspraak is
niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.
Je kunt de kiezerslijsten definitief afsluiten, het aantal mandaten per orgaan en per categorie
vaststellen van de lijst van het leidinggevende personeel en het kaderpersoneel definitief
afsluiten op het ogenblik van het vonnis van de arbeidsrechtbank over het beroep tegen de
beslissing van de or of het cpbw.
Moet je naar aanleiding van de uitspraak van de arbeidsrechtbank een wijziging aanbrengen in
het bericht van dag X, dan moet je een bericht van rechtzetting aanplakken.
De rechtgezette aanplakking mag je vervangen door het ter beschikking stellen van een
elektronisch document, voor zover alle werknemers hier tijdens hun normale werkuren
toegang toe hebben.
De rechtzetting moet ook worden meegedeeld aan de representatieve organisaties en,
wanneer het om de oprichting van de or gaat, aan de representatieve organisaties van
kaderleden. De mededeling kan op elektronische wijze gebeuren via de webapplicatie van de
FOD WASO of per post.
De verbeterde kiezerslijsten worden enkel meegedeeld bij afwezigheid van een
ondernemingsraad, comité of vakbondsafvaardiging waarin alle representatieve
werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn. De werknemersafgevaardigden binnen de
organisatie zijn immers het best geplaatst om de kiezerslijsten te controleren.

X+35  kandidatenlijsten of stopzetten procedure


Indienen van de kandidatenlijsten
Ten laatste op de 35e dag na de dag van de aanplakking van het bericht dat de verkiezingen
aankondigt, dienen de representatieve vakbonden (ABVV, ACV en ACLVB) de
kandidatenlijsten in. In de organisaties die minstens 15 kaderleden tewerkstellen, en waar
dus een aparte vertegenwoordiging van de kaderleden in de or is voorzien, kunnen
kandidatenlijsten voor de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers die in de or
de kaderleden vertegenwoordigen, ook ingediend worden door:
 de representatieve organisaties van de kaderleden (NCK)
 ten minste 10 % van de kaderleden van de organisatie (huislijst)
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Sinds de sociale verkiezingen van 2016 hebben de vakbonden en kaderledenorganisaties
de keuze om de kandidatenlijsten ofwel op elektronische wijze via de webapplicatie van de
FOD WASO, ofwel via de papieren weg (door middel van verzending per post of
overhandiging aan de werkgever) in te dienen of te wijzigen. De ‘huislijsten’ van kandidaatkaderleden voor de verkiezing van de leden van de or moeten altijd via papieren weg
ingediend worden. Zij kunnen niet ingediend worden via de webapplicatie.
Worden de lijsten neergelegd op papier, dan wordt de datum van neerlegging bepaald
door de datum van verzending per post of de datum van onmiddellijke overhandiging van
de lijsten aan de werkgever. Worden de lijsten neergelegd via elektronische weg, dan
wordt de datum van neerlegging bepaald door de datum en het uur dat wordt aangegeven
in de webapplicatie naast de opgeladen kandidatenlijst. Je wordt van de elektronische
indiening op de hoogte gebracht via een bericht in de e-Box of via e-mail. Je kunt de
ingediende kandidatenlijst dan raadplegen op de webapplicatie.
Op de lijsten mogen niet meer kandidaten voorkomen dan er gewone en
plaatsvervangende mandaten toegekend kunnen worden. De kandidaten moeten tot de
categorie behoren waarvoor ze verkiesbaar gesteld worden en mogen op niet meer dan
één lijst worden voorgedragen. Het behoren tot een categorie van werknemers wordt
vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop de werknemer is ingeschreven.
In de mate van het mogelijke moeten de vakbonden ervoor zorgen dat op hun
kandidatenlijst(en) de werknemers en de verschillende secties van de organisatie
vertegenwoordigd zijn. Bovendien moeten ze erover waken dat de twee geslachten op hun
kandidatenlijst(en) vertegenwoordigd zijn in verhouding tot hun aandeel in elke
werknemerscategorie. Op elke neergelegde kandidatenlijst, bijvoorbeeld, voor de
categorie van de bedienden zou het aantal vrouwen en mannen evenredig moeten zijn
met het aantal vrouwelijke en mannelijke bedienden in de betrokken tbe.
In dezelfde zin moeten de vakbonden een evenredige vertegenwoordiging van de
buitenlandse werknemers op de kandidatenlijsten nastreven.
Zolang de termijn van dag X+35 niet verstreken is, kan een werknemersorganisatie haar
oorspronkelijk ingediende lijst nog wijzigen. In dat geval gaat het eigenlijk niet om een
wijziging van de lijst, maar om de indiening van een nieuwe lijst. De laatste lijst die tijdig
ingediend wordt is de geldige. Die lijst moet je aanplakken.


Vrijstelling van het organiseren van de verkiezingen
Het aantal situaties waarin u de verkiezingsprocedure vroegtijdig volledig of gedeeltelijk
kunt stopzetten, is beperkt. Er zijn drie hypothesen:


Als geen enkele kandidatenlijst werd voorgedragen voor geen enkele
werknemerscategorie of als er geen enkele kandidaat meer is omdat alle kandidaturen
ingetrokken werden of door de rechtbank nietig verklaard werden, beslis je de
kiesprocedure volledig stop te zetten. In dat geval moet je geen stembureau
samenstellen en moet je de oproepingsbrieven niet naar de werknemers verzenden. Je
moet wel een bericht (model “bericht volledige stopzetting”) aanplakken dat de
werknemers op de hoogte brengt van de beslissing tot stopzetting van de procedure.
De aanplakking van het bericht van volledige stopzetting mag je vervangen door het
ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers
hier tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.
Je stuurt een afschrift van deze aanplakking naar de Directeur-Generaal van de
Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid,
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Arbeid en Sociaal Overleg. Je stuurt dit bericht ofwel per post, ofwel op elektronische
wijze via de webapplicatie van de FOD WASO. Kies je ervoor om het bericht via
papieren weg naar de Directeur-Generaal te versturen, dan moet je hiervan ook een
afschrift per aangetekend schrijven sturen aan de representatieve werknemers- en
kaderledenorganisaties. Dat is niet nodig als je gebruik gemaakt hebt van de
webapplicatie.


Als er geen enkele kandidaat is voor een of meerdere werknemerscategorieën of als er
voor die categorie geen enkele kandidaat meer is omdat alle kandidaturen ingetrokken
werden of door de rechtbank nietig verklaard werden, terwijl één of meerdere lijsten
werden ingediend voor minstens één andere werknemerscategorie, beslis je de
kiesprocedure gedeeltelijk stop te zetten. In dat geval moet je geen stembureau
samenstellen voor de betrokken categorie en moet je de oproepingsbrieven niet naar
de werknemers verzenden. Het stembureau, samengesteld voor de overgebleven
werknemerscategorie die het grootst aantal kiezers telt, moet op de vooravond van de
overhandiging of de verzending van de oproepingsbrieven in een proces-verbaal
(model “PV gedeeltelijke stopzetting (1)”) de gedeeltelijke stopzetting vaststellen.
Je stuurt het proces-verbaal naar de Directeur-Generaal van de Algemene Directie
Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg. Je stuurt dit bericht ofwel per post, ofwel op elektronische wijze via de
webapplicatie van de FOD WASO. Kies je ervoor om het bericht via papieren weg naar
de Directeur-Generaal te versturen, dan moet je hiervan ook een afschrift aan de
werkgever verzenden en, per aangetekend schrijven, aan de representatieve
werknemers- en kaderledenorganisaties. Dat is niet nodig als je gebruik gemaakt hebt
van de webapplicatie.
Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen plak je een
bericht ter attentie van het personeel aan met de vaststelling van gedeeltelijke
stopzetting. Je mag de aanplakking vervangen door het ter beschikking stellen van een
elektronisch document, voor zover alle werknemers hier tijdens hun normale
werkuren toegang toe hebben.



Als er één representatieve werknemersorganisatie voor één of meerdere
werknemerscategorieën een kandidatenlijst heeft ingediend met een aantal
kandidaten gelijk aan of lager dan het aantal toe te kennen mandaten, beslis je
eveneens de kiesprocedure gedeeltelijk stop te zetten. In dat geval komt het
stembureau samen aan de vooravond van de verzending of overhandiging van de
oproepingsbrieven voor de bij de gedeeltelijke stopzetting betrokken categorie(en).
Het stembureau stelt een proces-verbaal op van gedeeltelijke stopzetting (model “PV
gedeeltelijke stopzetting (2)”).
de kandidaten zijn in dit geval van rechtswege verkozen. Als er slechts één kandidaat
werd voorgedragen, wordt de unieke kandidaat verkozen, maar kan het orgaan niet
functioneren aangezien het aantal effectieve afgevaardigden niet lager mag zijn dan
twee4. De kandidaat kan dan niet zetelen, maar geniet wel de ontslagbescherming
zoals bepaald in de wet van 19 maart 1991.
Je stuurt het proces-verbaal naar de Directeur-Generaal van de Algemene Directie
Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg. Je stuurt dit bericht ofwel per post, ofwel op elektronische wijze via de

4

Arbrb. Brussel 7 januari 1986, Arbrb. Brussel 16 maart 1990
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webapplicatie van de FOD WASO. Kies je ervoor om het bericht via papieren weg naar
de Directeur-Generaal te versturen, dan moet je hiervan ook een afschrift aan de
werkgever verzenden en, per aangetekend schrijven, aan de representatieve
werknemers- en kaderledenorganisaties. Dat is niet nodig als je gebruik gemaakt hebt
van de webapplicatie.
Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen plakt het
stembureau een bericht ter attentie van het personeel aan met de vaststelling van
gedeeltelijke stopzetting. De namen van de van rechtswege verkozen werknemers
worden ook aangeplakt. Als verkiezingen wel moeten plaatsvinden voor andere
werknemerscategorieën, mag de aanplakking van de van rechtswege verkozen
werknemers, om het resultaat van de verkiezingen niet te beïnvloeden, pas na de
stemming plaatsvinden.

X+40  aanplakken kandidatenlijsten en aanwijzen voorzitters


Aanplakking kandidatenlijsten
Uiterlijk op dag X+40 plak je een bericht aan dat de namen van de kandidaten vermeldt. Je
rangschikt de kandidatenlijsten, zoals ze door de vakbonden (en eventueel
kaderledenorganisaties) werden ingediend, in overeenstemming met de volgorde
vastgelegd bij loting. De aanplakking gebeurt op een neutrale wijze, vrij van logo’s en
opvallende illustraties of kleuren.
De lijsten worden op dezelfde plaatsen aangeplakt als het bericht dat de datum van de
verkiezingen aankondigt. Een vertegenwoordiger van elke organisatie die een lijst heeft
ingediend, mag bij de aanplakking aanwezig zijn. Heb je het bericht dat de datum van de
verkiezingen aankondigt, elektronisch ter beschikking gesteld van het personeel, dan kan je
de kandidatenlijst ook op elektronische wijze ter beschikking stellen van de werknemers, op
voorwaarde dat alle werknemers daar tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.
Het aangeplakte bericht moet de volgende vermelding bevatten: “Om de afvaardiging die
zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle
werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen.”



Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus
De or of het cpbw wijst de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van elk
stembureau aan, of bij gebrek hieraan doe je dat in akkoord met de vakbondsafvaardiging,
of bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging, doe je het in akkoord met de betrokken
representatieve organisaties van werknemers en van kaderleden (de voorzitter mag niet
onder de kandidaten gekozen worden).
Is op de dag van de aanplakking van de kandidatenlijsten geen akkoord bereikt, dan stel je
de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de sociale
wetten hiervan in kennis. Die zal dan de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters
aanduiden.

X+47  eventuele wijziging of klachten tegen de kandidatenlijsten
Binnen de termijn van 7 dagen na de aanplakking van de kandidatenlijsten, kunnen kandidaten
zelf aan de werkgever vragen om hun voornaam te laten volgen door hun gebruikelijke
voornaam op basis waarvan zij binnen de organisatie bekend zijn.
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De gehuwde vrouwen en de weduwen komen op de kandidatenlijsten voor met hun
meisjesnaam, eventueel voorafgegaan door de naam van hun (overleden) echtgenoot. Binnen
dezelfde termijn kunnen zij elke wijziging hieraan aan de werkgever meedelen.
Werknemers die hun kandidatuur willen intrekken, of die verbeteringen aan hun naam of
voornaam willen aanbrengen, brengen je daar uiterlijk op dag X+47 van op de hoogte. Je past
de kandidatenlijsten aan volgens het verzoek van de kandidaat.
De betrokken werknemers en betrokken uitzendkrachten en de betrokken representatieve
organisaties van werknemers en van kaderleden kunnen gedurende een periode van 7 dagen
na de aanplakking van de kandidatenlijsten, bij de werkgever klacht indienen tegen deze
kandidatenlijsten.

X+48  voorleggen klacht
Op dag X+48 leg je de in vorig punt bedoelde klachten of de intrekking van de kandidatuur
voor aan de organisatie die de kandidaten heeft voorgedragen.
Kies je er voor om de klacht of intrekking per post over te maken, dan richt je je tot de
representatieve organisatie en tot zijn eventuele volmachthebber, voor zover die een adres
meegedeeld heeft. Kies je voor een mededeling op elektronische wijze via de webapplicatie,
wordt verondersteld dat de volmachthebber ook toegang heeft tot de webapplicatie en is een
verzending per post niet nodig.

X+54  wijzigen + aanwijzen leden stembureaus


Wijzigingen van de kandidatenlijsten
De betrokken representatieve organisaties van werknemers en van kaderleden kunnen
schriftelijk wijzigingen van de kandidatenlijsten of wijzigingen aan de namen van de
kandidaten vragen aan de werkgever. Kandidaten kunnen vragen om een verbetering aan
hun naam aan te brengen.
In geval van wijziging van de lijst na X+35, moet die wijziging aan de organisatie worden
overgemaakt op dezelfde wijze als deze gekozen voor de indiening van de betrokken lijst,
hetzij via elektronische weg, hetzij via papieren weg.
De datum van de wijziging wordt bepaald door de datum van de verzending per post of de
datum die op de webapplicatie wordt toegekend.
De kandidaten die het voorwerp zijn van een klacht omdat ze niet voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden, mogen niet vervangen worden wanneer ze geen deel
uitmaakten van de organisatie op de 30ste dag voorafgaand aan de dag van de aanplakking
van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.



Aanwijzing van alle leden van de stembureaus
De voorzitter van elk stembureau wijst zijn secretaris en een plaatsvervangende secretaris
aan.
De or of het cpbw, of bij gebreke hiervan de voorzitter van elk stembureau, wijst vier
bijzitters aan.
Indien bij de aanvang van de kiesverrichtingen één of meer bijzitters afwezig zijn, wijst de
voorzitter, om hen te vervangen, kiezers aan onder de eersten die zich aanbieden bij het
stembureau. De goede werking van de organisatie mag daarbij, in de mate van het
mogelijke, niet in het gedrang komen.
De secretaris en de bijzitters moeten voorkomen op de kiezerslijsten van de
werknemerscategorie waarvoor ze hun functie als secretaris of bijzitter uitoefenen. Enkel
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met instemming van de werknemersafgevaardigden of van de vakbond zelf, mag hiervan
afgeweken worden.
De secretaris en de bijzitters mogen niet onder de kandidaten worden gekozen en ze
moeten deel uitmaken van de organisatie.

X+56  aanplakken kandidatenlijsten + akkoord stemming per brief


Tweede aanplakking kandidatenlijsten
Uiterlijk op X+56 plak je de eventueel gewijzigde kandidatenlijsten aan. Deze aanplakking
mag je vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor
zover alle werknemers hier tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.



Stemming per brief
Stemming per brief kan enkel worden toegestaan:
- bij aanzienlijke spreiding van het personeel
- in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
- in geval van nachtarbeid
- wanneer de werknemers niet werken tijdens de openingsuren van de
stembureaus
Alle betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties moeten akkoord
zijn over de stemming per brief.

X+60  bericht samenstellen stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau
De or of het cpbw, of bij gebreke hiervan de werkgever, plakt een bericht aan dat de
samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau aankondigt. Deze
aanplakking mag je vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document,
voor zover alle werknemers hier tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.

X+61  beroep
De betrokken werknemers, werknemers- en kaderledenorganisaties of de werkgever kunnen
beroep instellen tegen de kandidatenlijsten. Ingeval er geen klacht is, moet de werkgever het
beroep instellen binnen 5 dagen volgend op de termijn voor het indienen van klachten (X+52).

X+70  aanwijzen getuigen
De betrokken representatieve organisaties kunnen als getuigen bij de kiesverrichtingen zoveel
werknemers aanwijzen als er stembureaus zijn en evenveel plaatsvervangende getuigen.
In geval er maar één stembureau voor één gemeenschappelijk kiescollege is, is er juridisch
sprake van één stembureau, en kunnen de betrokken organisaties slechts één getuige en
plaatsvervanger aanduiden, die ze kiezen uit één van de betrokken werknemerscategorieën
(arbeider of bediende).
De getuigen stemmen in het bureau waar zij dienst doen. Als zij volgens de
werknemerscategorie waartoe zij behoren in een ander bureau moeten stemmen, mogen zij
een schorsing van de kiesverrichtingen vragen voor de tijd die nodig is voor het uitbrengen van
hun stem.
De getuigen die werden aangewezen en de werkgever worden daarvan verwittigd. De lijst met
getuigen wordt aan de werkgever meegedeeld op elektronische wijze via de webapplicatie.
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X+75  uitspraak rechtbank + eventuele stopzetting procedure
De arbeidsrechtbank doet uitspraak over het beroep tegen de kandidatenlijsten. Dit beroep is
niet vatbaar voor hoger beroep of verzet. De kandidaten waarvoor de arbeidsrechtbank
geoordeeld heeft dat ze niet voldeden aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, mogen niet
vervangen worden indien ze geen deel uitmaakten van de organisatie op X-30.
Je kunt beslissen om de kiesprocedure stop te zetten als de arbeidsrechtbank alle
kandidaturen geannuleerd heeft. Dan plak je deze beslissing aan op dezelfde plaatsen als het
bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt.
De aanplakking van het bericht van volledige stopzetting mag je vervangen door het ter
beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hier tijdens
hun normale werkuren toegang toe hebben.
Je stuurt een afschrift van deze aanplakking naar de Directeur-Generaal van de Algemene
Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg. Je stuurt dit bericht ofwel per post, ofwel op elektronische wijze via de webapplicatie
van de FOD WASO. Kies je ervoor om het bericht via papieren weg naar de Directeur-Generaal
te versturen, dan moet je hiervan ook een afschrift per aangetekend schrijven sturen aan de
representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties. Dat is niet nodig als je gebruik
gemaakt hebt van de webapplicatie.

X+76  eventuele vervanging kandidaten
Tot de 14de dag voor de dag van de verkiezingen kunnen de representatieve
werknemersorganisaties, kaderledenorganisaties of kaderleden die kandidaten hebben
voorgedragen kunnen, na raadpleging van de werkgever5, kandidaten vervangen als:
 een kandidaat is overleden
 een kandidaat zijn ontslag heeft gegeven
 een kandidaat ontslag neemt uit de representatieve werknemersorganisatie of de
representatieve kaderledenorganisatie die hem heeft voorgedragen
 een kandidaat zijn kandidatuur intrekt (die moet plaatsvinden uiterlijk op X+47)
 de categorie van een kandidaat wijzigt
De nieuwe kandidaat zal naar keuze van de organisatie die zijn kandidatuur heeft
voorgedragen, op de lijst voorkomen op dezelfde plaats als de kandidaat die hij vervangt of als
laatste kandidaat aan het einde van de lijst.

X+77  definitief afsluiten + schrappen kiezers


5

Definitief afsluiten van de kandidatenlijsten
Uiterlijk de 13de dag dei de dag van de verkiezingen voorafgaat, plak je de al dan niet
gewijzigde kandidatenlijsten voor een derde keer aan, op dezelfde plaatsen als het bericht
dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Zo is het voor alle betrokkenen duidelijk
welke de definitieve kandidatenlijsten zijn, op basis waarvan de stembiljetten zullen
gemaakt worden. Ook deze aanplakking mag je vervangen door het ter beschikking stellen
van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hier tijdens hun normale
werkuren toegang toe hebben.

Dit gaat enkel om een mededeling aan de werkgever. Er is in geen geval een akkoord van de werkgever vereist.
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In principe moet je een aanplakking die op een inactiviteitsdag of een zondag valt,
vervroegen naar de activiteitsdag ervoor. In afwijking op dit principe, kan de aanplakking
van de definitieve kandidatenlijsten plaatsvinden op de eerste gewone activiteitsdag in de
organisatie die volgt op de dag van de ontvangst ervan. Deze afwijking heeft verder geen
invloed op de verkiezingskalender. Het voorschrift dat de kandidatenlijsten definitief zijn
op dag X+76, blijft gelden.
Eens de kandidatenlijsten definitief zijn, kan je overgaan tot het opmaken van de
stembiljetten. Een model van stembiljet voor arbeiders, bedienden, jeugdige werknemers
en kaderleden kan je vinden op de website van de FOD WASO. Je laat de stembiljetten
best niet in een kleur drukken die een vakbond vertegenwoordigt.
Bovenaan het stembiljet staan de beginletters van de representatieve
werknemersorganisaties en kaderledenorganisaties en het nummer dat hen bij loting
werd toegekend.
De namen van de kandidaten worden op het stembiljet ingeschreven in de volgorde van
voordracht, gevolgd door de letter M (man) of V (vrouw).


Schrapping van de kiezerslijsten
De or of het cpbw schrapt, ten laatste aan de vooravond van de dag van het versturen van
de oproepingsbrieven voor de verkiezingen (bij een beslissing genomen met eenparigheid
van stemmen), de werknemers die geen deel meer uitmaken van de organisatie op het
ogenblik waarop de beslissing wordt genomen, van de kiezerslijsten. De or of het cpbw
schrapt ook, bij beslissing genomen met eenparigheid van stemmen, de uitzendkrachten
die niet voldoen aan de kiesvoorwaarden van de kiezerslijsten.
Bij afwezigheid van een or of een cpbw neemt de werkgever deze beslissing met het
akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging.
Tegen die beslissingen is geen beroep mogelijk.
De schrappingen hebben geen gevolgen voor de samenstelling van de kiescolleges en
stembureaus.

X+79  eventuele stopzetting procedure
Je mag de verkiezingsprocedure stopzetten aan de vooravond van de dag van het versturen of
het overhandigen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing als:
 één enkele kandidatenlijst werd neergelegd met een kandidatenaantal dat gelijk is aan
of lager dan het aantal toe te wijzen gewone mandaten. In dit geval moet je een
kiesbureau samenstellen voor de betrokken personeelscategorie. Het bureau sluit het
proces-verbaal af en vermeldt hierin de reden waarom er geen stemming heeft
plaatsgevonden. Deze kandidaten zijn automatisch verkozen
 geen enkele kandidatenlijst werd neergelegd voor één of meerdere
personeelscategorieën maar één of meerdere lijsten werden ingediend voor minstens
één andere personeelscategorie. In dit geval sluit het kiesbureau dat samengesteld is
voor de categorie die het grootste aantal kiezers telt, het proces-verbaal af en
vermeldt hierin de reden waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden.

X+80  oproepen van de kiezers
Ten laatste 10 dagen voor de dag van de verkiezingen overhandig of verzend je de
oproepingsbrieven voor de verkiezing. Je plakt een bericht aan op de laatste dag van deze
overhandiging, dat aanduidt dat deze heeft plaatsgehad. Dit uithangen mag je vervangen door
het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemer hier
tijdens hun normale werkuren toegang toe hebben.
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De werknemers die op het ogenblik van de overhandiging van de oproepingsbrieven niet in de
organisatie aanwezig zijn, roep je op per aangetekend schrijven of via eender welk ander
middel (bv. fax, e-mail,…). Je moet in elk geval kunnen bewijzen dat je de werknemer hebt
opgeroepen en dat hij kennis heeft genomen van de overhandiging van zijn oproepingsbrief.
Verzend je de oproepingsbrief per mail, dan heb je van de werknemer een (niet-automatisch)
antwoord nodig als bewijs dat hij zijn oproeping ontvangen heeft. Verstuurt de werknemer die
bevestiging niet, dan moet je de oproepingsbrief ten laatste 8 dagen voor de dag van de
verkiezingen toch nog per aangetekende verzending versturen.
De oproepingsbrieven voor het cpbw en de or aan de kiezers die op de dagen van de
overhandiging ervan niet in de organisatie aanwezig zijn, mag u in een zelfde enveloppe
verzenden.
De voorzitters van de stembureaus verzenden de oproepingsbrieven en de gestempelde
stembiljetten in geval van stemming per brief. Ze kunnen ze ook tegen ontvangstbewijs
afgeven aan de werknemers die in de organisatie aanwezig zijn. De werknemers die per brief
moeten kunnen stemmen en die op de dagen van overhandiging van de oproepingsbrieven
niet in de organisatie aanwezig zijn, moet je met een aangetekende zending oproepen. Je mag
de oproepingsbrief voor het cpbw en die voor de or in een zelfde enveloppe verzenden.
De getuigen, op de hoogte gebracht door de voorzitter, mogen op deze overhandiging of
verzending van de oproepingsbrieven aanwezig zijn.
De oproepingsbrief moet de volgende vermelding bevatten: “Om de afvaardiging die zal
worden verkozen een werkelijk vertegenwoordigend karakter te geven, hebben alle
werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen”.
In geval van stemming per brief, wordt het gevouwen en gestempelde stembiljet in een eerste
omslag gestoken, die open gelaten wordt en geen enkel opschrift draagt. Een tweede omslag,
open en gefrankeerd, wordt bij de zending gevoegd en draagt het volgende opschrift:
“Aan de voorzitter van het stembureau voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (of van
het comité voor preventie en bescherming op het werk) van … (naam van de organisatie),
straat…, te …”.
Op deze omslag staat ook de aanwijzing van het stembureau “bedienden”, “arbeiders”,
“jeugdige werknemers” of “kaderleden” en de vermelding “afzender” en de naam van de
kiezer en de vermelding van het verplicht karakter van het plaatsen van de handtekening van
de kiezer.
Dit alles wordt aan de kiezer in een derde gesloten omslag overhandigd of verstuurd. Deze
laatste omslag mag zowel de oproeping en de stembiljetten voor de verkiezing van de or als
van het cpbw bevatten en ook de stembiljetten voor arbeiders en bedienden in geval van een
gemeenschappelijk kiescollege.
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Afdeling 4 – verkiezingen en stemopneming (dag X+90 of dag Y)
De stemming heeft exact 90 dagen na de aanplakking van het bericht dat de datum van de
verkiezingen aankondigt (dag X) plaats, in de lokalen die door de werkgever ter beschikking
gesteld worden van de stembureaus.
Stembureaus
Het algemeen principe is één stembureau per kiescollege. Dus: 1 tot 3 stembureaus voor het
cpbw en 1 tot 4 stembureaus voor de or.
Indien het nodig is en om niet teveel personeelsleden te moeten inzetten, is het mogelijk
slechts één enkel stembureau op te richten voor de verschillende werknemerscategorieën, dus
één bureau voor de verschillende kiescolleges samen. Daarvoor heb je wel een akkoord van de
werknemersvertegenwoordigers of van de representatieve werknemersorganisaties nodig.
Enkel dan kan je afwijken van het principe dat de secretaris en de bijzitters van een
stembureau op de kiezerslijst moeten voorkomen van hun werknemerscategorie.
Maak je gebruik van één stembureau voor de verschillende kiescolleges samen, dan is het aan
te raden om de verschillende werknemerscategorieën op verschillende uren te laten stemmen.
Zo voorkom je dat stembiljetten van het kiescollege van de arbeiders in de stembus voor het
kiescollege van de bedienden terechtkomen en omgekeerd.
Het stembureau draagt de verantwoordelijkheid voor de kiesverrichtingen. Als werkgever
moet je het stembureau alle faciliteiten verlenen die voor het vervullen van die taak
noodzakelijk zijn.
Je moet het voor elk stembureau bestemd lokaal zo inrichten, dat het geheim van de
stemming bewaard blijft.
De voorzitter handhaaft de orde en zorgt ervoor dat de kiesverrichtingen regelmatig verlopen.
Hij mag aan een kiezer die ten gevolge van een handicap niet in staat is om alleen naar de voor
de stemming bestemde plaats te gaan of om alleen zijn stem uit te brengen, de toestemming
geven om zich door iemand te laten begeleiden of bijstaan.
Verloop van de stemverrichtingen


Volledigheid van het stembureau
Zijn één of meer bijzitters niet aanwezig op het uur van aanvang van de
stemverrichtingen, dan wijst de voorzitter vervangers aan onder de eerste kiezers die zich
aanmelden. Hij let er daarbij op dat zijn keuze, voor zover dat mogelijk is, de goede
werking van de organisatie niet in het gedrang brengt.



Stembiljetten
De werkgever maakt de stembiljetten aan, overeenkomstig het model dat door de wet
daarvoor voorzien werd.
De namen van de kandidaten die voorkomen op de stembiljetten moeten overeenkomen
met die van de definitieve kandidatenlijsten.
De voorzitter kijkt na of de stembiljetten rechthoekig in vieren gevouwen zijn zodat de
vakken bovenaan de lijsten naar binnen zijn gekeerd. Hij stempelt ze op de keerzijde, voor
alle stembiljetten op dezelfde plaats, met een zegel waarop de datum van de verkiezingen
is vermeld.
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Wanneer er afzonderlijke kiescolleges voor bedienden, arbeiders, jeugdige werknemers
en kaderleden opgericht zijn, krijgt de kiezer van de voorzitter slechts één stembiljet,
naargelang de categorie van werknemers waartoe hij behoort.
Is er een gemeenschappelijk kiescollege voor arbeiders en bedienden opgericht en
werden er zowel voor kandidaten-arbeiders als voor kandidaten-bedienden lijsten
ingezonden, dan krijgt de kiezer van de voorzitter een stembiljet met de naam van de
kandidaten-bedienden en een ander met de naam van de kandidaten-arbeiders. In geval
er alleen lijsten van kandidaten-bedienden zijn ingezonden, krijgt de kiezer (arbeiders en
bedienden) van de voorzitter slechts één stembiljet met de naam van de kandidatenbedienden. In geval er alleen lijsten van kandidaten-arbeiders zijn ingezonden, krijgt de
kiezer (arbeiders en bedienden) van de voorzitter slechts één stembiljet met de naam van
de kandidaten-arbeiders.


Stemmen
De kiezer mag niet meer stemmen uitbrengen dan er gewone mandaten te verdelen zijn.
Wanneer hij zijn voorkeur wil geven aan één enkele voorgedragen lijst en met de volgorde
van de kandidaten op de lijst akkoord gaat, stemt hij in het vakje bovenaan een lijst
(lijststem).
Wil hij de rangorde wijzigen, dan brengt hij één of meer naamstemmen uit voor de
kandidaat of kandidaten aan wie hij zijn voorkeurstem wil geven (naamstem).
Bontstemmen (panacheren) is het uitbrengen van een naamstem voor kandidaten van
verschillende lijsten en is verboden. Deze wijze van stemmen leidt tot een ongeldige stem.
Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, steekt hij zijn gevouwen biljet in de stembus.
In geval van een gemeenschappelijk kiescollege voor arbeiders en bedienden en als er
gelijktijdig voor de kandidaten-arbeiders en voor de kandidaten-bedienden gestemd
wordt, moeten er twee stembussen gebruikt worden die respectievelijk voor beide
categorieën bestemd zijn.
Het is aan de voorzitter om erover te waken dat het stembiljet van de kiezer geen enkel
merk, scheur of vlek bevat, dat het geheim van de stemming zou kunnen schenden. Heeft
de kiezer zijn stembiljet beschadigd, dan moet de voorzitter het stembiljet terugnemen en
vernietigen. De voorzitter geeft in dat geval een nieuw stembiljet aan de kiezer.
Zijn de kiesverrichtingen over verschillende dagen verspreid, dan neemt de voorzitter van
het bureau alle nodige maatregelen om de stembussen , de stembiljetten en de
documenten voor de kiesverrichtingen te bewaren. De stembussen moeten op het einde
van iedere kieszitting verzegeld worden. De getuigen hebben het recht om op de
verzegelingsband een kenteken te plaatsen.
Voordat het bureau het proces-verbaal van de verkiezingen sluit, geeft de voorzitter aan
het bureau de omslagen die hij ontving van de per brief stemmende kiezers, maar zonder
ze te openen. De secretaris stipt de naam van iedere per brief stemmende kiezer aan op
de kiezerslijst, net zoals hij dat voor de kiezers deed die ter plaatste kwamen stemmen.
De voorzitter opent vervolgens de buitenomslagen en steekt de binnenomslagen met
stembiljetten in de juiste stembus, zonder dat de binnenomslagen mogen geopend
worden.

Elektronisch stemmen
Om te kunnen overgaan tot elektronisch stemmen, moeten tegelijk aan een aantal
voorwaarden voldaan zijn:
 Het informaticasysteem moet aan een aantal voorwaarden voldoen en een kopie
ervan moet neergelegd worden op de FOD WASO. De FOD WASO publiceert op haar
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website de lijst fabrikanten die een kopie van hun systeem bij haar hebben neergelegd
en die dus kunnen gebruikt worden.
De or of het cpbw moet de beslissing nemen, unaniem of zoals gestipuleerd in het
huishoudelijk reglement, om over te gaan tot het elektronisch stemmen. Bij gebrek
aan een or of cpbw, neem je deze beslissing in akkoord met de vakbondsafvaardiging.
De leden van de stembureaus, de plaatsvervangende voorzitters en secretarissen, de
getuigen en de kiezers, moeten een passende opleiding krijgen.

In geval elektronisch stemmen gecombineerd wordt met de mogelijkheid om te stemmen per
brief, moeten de nodige waarborgen geboden worden om de geheimhouding te bewaren.
Daarom moeten de eerste tien kiezers die zich aanmelden en niet de leden van het
stembureau zijn, eveneens per brief stemmen. De regels betreffende het stemmen per brief
moeten ook hier gerespecteerd worden.
De telling van de stemmen per brief zal daarna op elektronische wijze gebeuren in
aanwezigheid van de getuigen.
Vanaf de sociale verkiezingen van 2020 is het ook mogelijk om elektronisch te stemmen op
afstand. De or, het cpbw, of bij afwezigheid daarvan de werkgever in akkoord met de
vakbondsafvaardiging, kan beslissen om de kiezers toe te laten om hun stemming vanop hun
gebruikelijke werkpost uit te brengen, via een drager die aan alle technische voorwaarden
voldoet en aangesloten is op het beveiligde netwerk van de organisatie.
Om de elektronische stemming op afstand goed te laten verlopen, is het aangewezen om in de
oproepingsbrief aan de kiezer een contact (e-mail, telefoonnummer,…) te vermelden waarop
de kiezer terecht kan in geval van technische of praktische problemen.
Stemopneming
Na het afsluiten van de stemverrichtingen, gaat het stembureau over tot de stemopneming.
Werd in een gemeenschappelijk kiescollege gelijktijdig voor arbeiders en bedienden gestemd,
dan gebeuren de stemopnemingsverrichtingen voor iedere categorie afzonderlijk.
De voorzitter van het stembureau opent de stembus en haalt er de omslagen uit met de per
brief uitgebrachte stemmen. Hij opent de omslagen en haalt er de stembiljetten uit, zonder ze
open te vouwen. Bevat één omslag meer dan één stembiljet, dan worden deze ongeldig
verklaard. De voorzitter doet de andere stembiljetten terug in de stembus en de inhoud ervan
wordt gemengd.
Daarna ledigt de voorzitter de stembus en telt hij de stembiljetten, zonder ze open te vouwen.
Het aantal stembiljetten wordt opgetekend in het proces-verbaal.


Schikking van de stembiljetten
De stembiljetten worden daarna pas opengevouwen en met de hulp van de bijzitters
worden ze in vier categorieën ingedeeld:
1. De stembiljetten met een geldige lijststem of naamstemmen
De stembiljetten met stemmen voor één enkele lijst of met naamstemmen voor
één of meer kandidaten van dezelfde lijst, zijn geldig. Voor elke lijst, in volgorde
van de lijstnummers, moet een afzonderlijke categorie gevormd worden.
Van de stembiljetten met een stem bovenaan de lijst en met een stem ten gunste
van één of meer kandidaten op dezelfde lijst, wordt de lijststem als enige geldige
beschouwd. Dat is ook het geval wanneer het stembiljet meer naamstemmen telt
dan er gewone mandaten te verdelen zijn.
2. De ongeldige stemmen
De volgende stembiljetten zijn ongeldig:
 andere stembiljetten dan die welke aan de kiezer werden overhandigd
Sociare Sociale verkiezingen – 2020 │38 - 62



stembiljetten waarop meer dan één stem bovenaan een lijst werd
uitgebracht
 stembiljetten waarbij de kiezer een naamstem gaf aan kandidaten van
verschillende lijsten (gepanacheerde stembiljetten)
 stembiljetten waarop de kiezer een lijststem uitbracht en tegelijkertijd
naamstemmen voor kandidaten van een ander lijst
 stembiljetten waarvan de vorm of afmetingen veranderd zijn of die enig
teken bevatten waardoor de kiezer zou kunnen herkend worden
In geval van stemming per brief, zijn de volgende stembiljetten ook ongeldig:
 de stembiljetten die na afsluiting van de stemming zijn binnengekomen
 de stembiljetten die door een kiezer teruggezonden werden, maar
waarop de handtekening van de werknemer ontbreekt
 de stembiljetten die teruggezonden werden door een kiezer die toch in
het stembureau is komen stemmen
De binnenomslagen met de ongeldige stembiljetten worden in de organisatie
bewaard. Wordt er geen beroep ingesteld of is de definitieve beslissing van het
rechtsorgaan van beroep gevallen, dan mag je de stembiljetten vernietigen.
3. De blanco stembiljetten
Blanco stembiljetten zijn stembiljetten waarop geen enkele stem is uitgebracht.
4. De verdachte stembiljetten
De voorzitter rangschikt en parafeert de stembiljetten waarvan hijzelf of een lid
van het bureau twijfelt over de geldigheid ervan. De verdachte stembiljetten
worden volgens de beslissing van de voorzitter toegevoegd bij de categorie
waartoe ze behoren (geldige of ongeldige stemmen). De voorzitter vermeldt in
het proces-verbaal het voorbehoud dat hijzelf of één of meerdere leden van het
bureau menen te moeten maken.


Opneming van de naamstemmen
Het stembureau telt de stembiljetten van iedere categorie en het aantal door elke
kandidaat behaalde naamstemmen.
Om tot de aanwijzing van de gewone verkozenen en van de plaatsvervangers van elke lijst
te kunnen overgaan, is het nodig een opnemingstabel te gebruiken die de titel
‘Opnemingstabel van de onvolledige lijststembiljetten’ draagt. Onvolledige
lijststembiljetten zijn die stembiljetten die uitsluitend naamstemmen dragen.
Bij het aflezen van de stembiljetten met naamstemmen, moet het lid van het bureau dat
met het aanstippen belast is, naast de afgelezen naam een streepje aanbrengen.
Voorbeeld:
Naam van de kandidaten
Aantal stemmen
Totaal
Jan Janssens
IIII III
Piet Peeters
I
Geert Gerits
IIII
Denis Denys
IIII IIII
enz.



Tellen van de stemmen en opstellen van het proces-verbaal van de kiesverrichtingen
Op het proces-verbaal van de verkiezingen worden de volgende inlichtingen meegedeeld:
 het aantal kiezers dat aan de stemming heeft deelgenomen
 het aantal teruggenomen en ongebruikte stembiljetten. Die stembiljetten
worden, samen de lijsten die voor het aanstippen hebben gediend (ondertekend
door de leden van het bureau die ze aanstreepten en door de voorzitter), in een
verzegelde omslag. De getuigen hebben het recht om hun opmerkingen in het
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proces-verbaal te doen opnemen en een kenteken aan te brengen op de
verzegelde omslag.
 de berekening door het stembureau van:
o het aantal ongeldige stemmen
o het aantal blanco stemmen
o voor elke lijst het aantal lijststemmen
o voor elke lijst het aantal naamstemmen
o per kandidaat het aantal behaalde naamstemmen
wanneer deze verrichtingen beëindigd zijn, stuurt de voorzitter de volgens hun categorie
gerangschikte stembiljetten in afzonderlijke en gesloten omslagen naar de werkgever.
Verdeling van de mandaten
Het stembureau verdeelt de mandaten, wijst de gewone en plaatsvervangende gekozenen aan
en rangschikt de niet verkozen kandidaten.
Om de mandaten onder de verschillende lijsten te kunnen verdelen, stelt het bureau het
kiescijfer van elke lijst vast, door optelling van:
 het aantal stembiljetten met een lijststem (volledige lijststembiljetten) e,
 het aantal stembiljetten met naamstemmen voor kandidaten van de lijst (onvolledige
lijststembiljetten)
Het kiescijfer is gelijk aan het totaal aantal geldige stembiljetten.
Voorbeeld: aantal gewone mandaten = 6
Lijst 1
Lijst 2
Lijst 3
Volledige
60
30
52
lijststembiljetten
Onvolledige
22
65
47
lijststembiljetten
Kiescijfer
82
95
99
Het kiescijfer van elke lijst moet dan achtereenvolgens gedeeld worden door de nuttige
quotiënten, die gelijk zijn aan het aantal te verdelen gewone mandaten. De nuttige quotiënten
worden op volgorde van grootte geplaatst, ongeacht de lijst waarop ze voorkomen. Elke lijst
krijgt mandaten toegewezen op basis van de verkregen nuttige quotiënten.
Voorbeeld:
Deler
Lijst 1
Lijst 2
Lijst 3
1
82 (3)
95 (2)
99 (1)
2
41 (6)
47,5 (5)
49,5 (4)
3
27,33
31,66
33
Er zijn 6 mandaten te verdelen, dus 6 nuttige quotiënten. In dit voorbeeld bekomt elke
lijst twee nuttige quotiënten en dus ook twee mandaten.
Aanduiding van de verkozenen


Aanduiding van de gewone gekozenen
Zodra het aantal zetels per lijst definitief is vastgesteld, moet het stembureau enkel nog
de verkozenen uitroepen.
Wanneer het aantal kandidaten van een lijst gelijk is aan of kleiner is dan het aantal
zetels dat aan die lijst werden toegekend, worden al deze kandidaten zonder verdere
verrichtingen verkozen verklaard.
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Is het aantal kandidaten daarentegen groter dan het aantal mandaten dat aan die lijst
toekomt, dan moeten de volgende stappen gevolgd worden:
 Stap 1: vaststellen van het verkiesbaarheidscijfer voor elke lijst: Het totaal in
aanmerking te nemen stemmen6 wordt gedeeld door het aantal zetels aan de lijst
toegekend + 1. Is het resultaat een decimaal, dan wordt het cijfer naar beneden
afgerond voor een decimaal van een tot vier, en naar boven voor een decimaal van
vijf tot negen.
In het bovenstaande voorbeeld: lijst 3: (99 x 2)/3 = 66
 Stap 2: vaststellen van het aantal stemmen per kandidaat: Voor de bepaling van
het aantal stemmen dat elke kandidaat heeft gehaald, wordt uiteraard rekening
gehouden met het aantal naamstemmen. Maar ook de lijststemmen worden
overgedragen. Het aantal volledige lijststemmen dat overgedragen kan worden,
wordt verkregen door het aantal volledige lijststembiljetten te vermenigvuldigen
met het aantal zetels dat de lijst behaalde. De orde van voordracht van de
kandidaten speelt hier een belangrijke rol. Aan de naamstemmen die door de eerste
kandidaat van de lijst zijn behaald, worden zoveel ‘overdrachtstemmen’ toegevoegd
als nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te behalen. Is er overschot aan
overdrachtstemmen, dan worden die op dezelfde toegevoegd bij de tweede
kandidaat en zo verder tot alle overdrachtstemmen toegekend zijn.
In het bovenstaande voorbeeld: lijst 3: 52 lijststemmen x 2 zetels = 104
overdrachtstemmen. Het verkiesbaarheidscijfer is 66. Kandidaat 1 heeft 38
naamstemmen behaald; er worden 28 overdrachtstemmen toegevoegd om het
verkiesbaarheidscijfer te behalen. Kandidaat 2 heeft 33 naamstemmen behaald; er
worden 33 overdrachtstemmen toegevoegd. De resterende 43 overdrachtstemmen
worden op dezelfde wijze verdeeld over de overige kandidaten.
 Stap 3: aanwijzing titularissen: De kandidaten die, in volgorde van hun voordracht,
het verkiesbaarheidscijfer bereiken, zijn verkozen. Zijn er voor die lijst nog
mandaten te begeven, en wordt het verkiesbaarheidscijfer door geen enkele
kandidaat meer bereikt, dan worden zij toegekend aan de kandidaat die de meeste
stemmen heeft behaald.


Aanduiding van de plaatsvervangers
Onmiddellijk na de aanwijzing van de gewone afgevaardigden, gaat het stembureau over
tot de aanduiding van de plaatsvervangers. Het aantal plaatsvervangers is gelijk aan het
aantal gewone verkozenen.
Om deze personen aan te duiden gaat het stembureau opnieuw over tot een individuele
toewijzing van de lijststemmen. Dit gebeurt op dezelfde wijze als voor de effectief
verkozen, maar dan te beginnen met de eerste van de niet-verkozen kandidaten.
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Rangschikking van de niet-verkozen kandidaten
Ook de niet-verkozen kandidaten worden op dezelfde wijze als de effectieven en de
plaatsvervangers gerangschikt. Hiervoor gebruikt men het aantal stemmen dat men bij
iedere kandidaat heeft bekomen bij de tweede verdeling van de lijststemmen, toen men
de plaatsvervangers aanduidde.
Deze rangschikking is nuttig omdat je zo een duidelijk overzicht krijgt van de volgorde
waarin de niet-verkozen kandidaten in aanmerking komen om alsnog effectief of
plaatsvervangend lid te worden.

Dit zijn de volledige en onvolledige lijststembiljetten, vermenigvuldigd met het aantal zetels dat de lijst toekomt.
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Opmaken van het proces-verbaal en verzending van de resultaten van de stemming
De uitslag van de algemene telling van de stemmen en de namen van de gewone verkozen
kandidaten, de plaatsvervangende verkozen kandidaten en de niet-verkozen kandidaten
worden opgetekend in het proces-verbaal. De getuigen hebben het recht hun opmerkingen te
laten opnemen in het proces-verbaal.
Na afloop van alle verrichtingen sluit het stembureau het proces-verbaal, dat door alle leden
van het stembureau wordt ondertekend, af.
De voorzitter zendt onmiddellijk voor de or of het cpbw:
 het origineel van de processen-verbaal naar Directeur-generaal van de Algemene
Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO, met de vermelding van
het dossiernummer dat aan het orgaan werd toegekend
 een afschrift van de processen-verbaal naar de werkgever. Je bewaart dit afschrift
minstens gedurende de gehele legislatuur, met het oog op de eventuele
plaatsvervangingen binnen het orgaan.
 een afschrift van de processen-verbaal, met een ter post aangetekende brief, naar de
betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties.
De papieren verzending van het origineel van de processen-verbaal naar de Directeur-generaal
van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO en het afschrift
ervan aan de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties, kan je vervangen door
het uploaden van een afschrift van deze informatie op de webapplicatie van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Tegelijkertijd moeten, eveneens via de webapplicatie, de resultaten van de stemming aan de
FOD WASO meegedeeld worden voor het opmaken van de statistieken.
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Afdeling 5 – de naprocedure (na dag Y)
Y+1  afsluiten kiesverrichtingen
Uiterlijk de dag na de sluiting van de verrichtingen overhandigt de voorzitter je, in verzegelde
omslagen, de documenten die voor de verkiezingen hebben gediend. Je bewaart deze
documenten gedurende een periode van 25 dagen die volgt op de dag van de sluiting van de
kiesverrichtingen. Daarna mag je de documenten vernietigen.
In geval van beroep bezorg je de documenten aan de bevoegde rechtbank. Je mag dan de
documenten pas vernietigen nadat de definitieve beslissing van de rechtbank in beroep is
gevallen.

Y+2  aanplakken uitslag en samenstelling
Uiterlijk twee dagen na het afsluiten van de kiesverrichtingen plak je een bericht aan met de
uitslag van de stemming en de samenstelling van de raad of het comité. Dit bericht vermeldt
duidelijk en nauwkeurig alle personeelsafgevaardigden en alle werkgeversafgevaardigden en
hun plaatsvervangers. Het moet aangeplakt blijven tot de 84ste dag die volgt op de stemming.
De werkgeversafgevaardigden en hun plaatsvervangers die door jou worden aangeduid,
moeten een leidende functie uitoefenen zoals is bepaald in het bericht dat de datum van de
verkiezingen aankondigt. Ze moeten dus over de bevoegdheid beschikken om de werkgever te
vertegenwoordigen en te verbinden. De preventieadviseur of de vertrouwenspersoon die deel
uitmaken van het personeel, kunnen geen deel uitmaken van de
werkgeversvertegenwoordiging.

Y+15  beroep bij de arbeidsrechtbank
Binnen de 13 dagen na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen, kunnen werkgever,
werknemers en vakbonden beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank tot gehele of
gedeeltelijke vernietiging van de verkiezingen of van de beslissing de procedure stop te zetten
of een verzoek tot verbetering van de resultaten van de verkiezingen. Werknemers en
vakbonden kunnen eveneens een beroep instellen tegen de afvaardiging van de werkgever
wanneer één of meer leden ervan geen leidinggevende functie bekleedt, zoals die omschreven
werden tijdens de voorbereidende procedure.

Y+17  verwijderen aangeplakte berichten
De 15de dag na de aanplakking van de verkiezingsuitslagen is het einde van de verplichte
aanplakking van verschillende berichten. Volgende berichten moeten dus tot die dag
aangeplakt blijven:
 datum van de verkiezingen aangeplakt op dag X
 de verkiezingskalender aangeplakt op dag X
 de kiezerslijsten aangeplakt op dag X
 de kandidatenlijsten aangeplakt op dag X + 40
 de samenstelling en de verdeling van stembureaus aangeplakt op dag X + 60
 de overhandiging van de oproepingsbrieven voor de verkiezing X + 80
Tot de vierentachtigste dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming (Y+86) en in
geval van beroep, moeten de berichten wel ter beschikking blijven van de werknemers, en dat
op hun eenvoudig verzoek. In dat geval moet je een bericht aanplakken op een duidelijk
zichtbare plaats, ook wanneer de oorspronkelijke berichten niet werden aangeplakt, maar
elektronisch ter beschikking gesteld werden.
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Y+25  vernietigen stembiljetten
Je bewaart de documenten gedurende een periode van 25 dagen die volgt op de dag van de
sluiting van de kiesverrichtingen. In geval van beroep bezorg je de documenten aan het
bevoegde rechtsorgaan. Is er geen beroep of na de definitieve beslissing van de rechtbank mag
je 25 dagen na de kiesverrichtingen de stembiljetten vernietigen.

Y+45  eerste vergadering van de nieuwe or of cpbw
Wanneer er geen beroep tot nietigverklaring van de verkiezingen, tot verbetering van
de verkiezingsresultaten of tot nietigverklaring van de aanwijzing van een
werkgeversafgevaardigde werd ingesteld, dan wordt de eerste vergadering van de or
of het cpbw gehouden binnen de 30 dagen na het verstrijken van de vastgestelde
termijn van beroep. Werd er wel een beroep ingesteld en werden de verkiezingen
daarbij toch geldig verklaard, dan wordt de eerste vergadering van de or of het cpbw
binnen de 30 dagen na de definitieve gerechtelijke beslissing gehouden.
Meer informatie over de samenstelling, de werking en de bevoegdheden van de or en
het cpbw, vind je in de syllabus ‘Oprichting, werking en bevoegdheden van de or en
het cpbw’ en op https://www.sociare.be/kennisbank329/sociaal-overleg/sociaaloverleg-in-de-organisatie/uitgebreide-informatie/syllabus-oprichting-werking-enbevoegdheden-cpbw-en-or/.
Y+69  beslissing van de arbeidsrechtbank
Binnen de 67 dagen na de aanplakking van de uitslag van de stemming, doet de
arbeidsrechtbank een uitspraak. Zij kan inzage eisen van de processen-verbaal en de
stembiljetten.
Het vonnis wordt onmiddellijk ter kennis gebracht aan de werkgever, de gewone en
plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers, de representatieve werknemers- en
kaderledenorganisaties en aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele
Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Y+84  hoger beroep
Tegen de beslissingen van de arbeidsrechtbanken in eerste aanleg over een verzoek tot gehele
of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen of van de beslissing de procedure stop te
zetten of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslagen of indien de leden van de
werkgeversvertegenwoordiging geen leidinggevende functie bekleden zoals in de
voorbereidende procedure omschreven werd, kan hoger beroep ingediend worden bij het
arbeidshof.
De termijn om in hoger beroep te gaan bedraagt 15 dagen na de kennisgeving van het vonnis,
dus uiterlijk 84 dagen na de stemming.

Y+86  verwijderen aangeplakte berichten
Einde van de verplichte aanplakking van het resultaat van de stemming aangeplakt op dag Y+2.

Y+144  beslissing arbeidshof
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Het arbeidshof waarbij het beroep aanhangig gemaakt werd, doet uitspraak binnen de 75
dagen die volgen op de uitspraak van het vonnis van de arbeidsrechtbank. Het arrest wordt
onmiddellijk ter kennis gebracht aan de werkgever, de gewone en plaatsvervangende
werknemersvertegenwoordigers, de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties
en aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van
de FOD WASO.
In geval van nietigverklaring van de verkiezingen vangt de nieuwe verkiezingsprocedure aan
binnen 3 maanden die volgen op de definitieve nietigverklaring.
De kandidaten die voorgedragen werden voor de verkiezingen die nietig verklaard werden,
genieten dezelfde bescherming als de overige kandidaten.
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Bescherming van de kandidaten en verkozenen?
De wet van 19 maart 1991 regelt de bescherming tegen ontslag of overplaatsing van de
(kandidaat-)personeelsafgevaardigden. De bescherming geldt tegen ontslag en tegen
overplaatsing. De (kandidaat-)personeelsafgevaardigden mogen dus niet worden overgeplaatst
naar een andere tbe tenzij met hun instemming of als er economische of technische redenen
aanwezig zijn die vooraf door het bevoegd paritair comité werden erkend.
De overplaatsing van een afdeling van een tbe naar een andere afdeling van dezelfde tbe
wordt als niet bestaande beschouwd als zij gebeurd is in de zes maanden voor de sluiting van
die nieuwe afdeling.

Wie is beschermd tegen ontslag en overplaatsing?
De bescherming geldt voor de verkozen, gewone en plaatsvervangende leden die het
personeel vertegenwoordigen in de or en de cpbw. Ook de kandidaten bij de sociale
verkiezingen zijn beschermd tegen ontslag. Het spreekt voor zich dat het hier gaat om
kandidaten die aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen.
Of zij al dan niet verkozen zijn, maakt niet uit. Ook als de verkiezingen om een of andere reden
niet doorgaan, is de werknemer die voorkomt op de kandidatenlijst, door zijn vakorganisatie
ingediend, beschermd tegen ontslag en overplaatsing.
Enkel werknemers die op de definitieve kandidatenlijst voorkomen (kandidatenlijst van dag
X+77), genieten bescherming. Trekt de kandidaat zijn kandidatuur dus voordien in, dan is hij
niet beschermd. Het uitgangspunt dat alleen kandidaten die op de definitieve lijsten
voorkomen, de bijzondere bescherming genieten is echter alleen juist als de betrokken
kandidaat nog deel uitmaakt van het personeel. Zodra de betrokken kandidaat door een
weigering van de werkgever tot reïntegratie geen deel meer uitmaakt van het personeel, heeft
het geen zin meer hem nog op een kandidatenlijst te plaatsen. Want ondanks de geldigheid
van zijn kandidaatstelling, zou zijn verkiezing ongeldig zijn. (Arbeidshof Antwerpen 10
september 1999)
Einde arbeidsovereenkomst beschermde werknemer
Je kunt een beschermde werknemer enkel ontslaan om

een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank aangenomen werd

economische of technische reden die vooraf door het paritair comité erkend is.
Dat impliceert specifieke procedures. Je leest er meer over in bijlage 3.
Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst van die werknemers eindigen door

het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

het voltooien van het bepaald werk bij een arbeidsovereenkomst voor bepaald werk

overmacht

eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer, tenzij om
dringende reden.

beëindiging in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer

overlijden van de werknemer
Reïntegratie en sanctie bij schending van de bescherming
Beëindig je als werkgever de arbeidsovereenkomst om andere redenen, dan kan de ontslagen
werknemer of de representatieve werknemersorganisatie die hem als kandidaat voor de
verkiezingen voordroeg, je via aangetekend schrijven om reïntegratie vragen.
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Het verzoek om reïntegratie moet rechtsgeldig zijn. Dat betekent:

dat het verzoek aangetekend gebeurt

dat het verzoek tijdig gebeurt: binnen 30 dagen volgend op
 de datum van betekening van de opzegging of de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst zonder opzegging
 de dag van de voordracht van de kandidaturen als die valt na de betekening
van de opzegging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst7.

dat het verzoek tot reïntegratie van de werknemer zelf komt, of van de organisatie die
de kandidatuur heeft voorgedragen8.
Je hebt 30 dagen na de dag waarop het rechtsgeldige verzoek tot integratie per aangetekende
brief naar jou verzonden is. Bij reïntegratie stel je de werknemer opnieuw tewerk in zijn
vroegere functie en met de vroegere arbeidsvoorwaarden. Bovendien moet je hem het
gederfde loon uitbetalen en de daarbij horende socialezekerheidsbijdragen doorstorten.
Je moet de werknemer dus binnen die termijn verzekeren dat zijn ontslag ongedaan is
gemaakt.
De werknemer die je onregelmatig ontsloeg, of de organisatie die zijn kandidatuur heeft
voorgedragen, is niet verplicht de reïntegratie aan te vragen. Is er geen rechtsgeldige aanvraag
tot reïntegratie, dan moet je hem, tenzij het ontslag heeft plaatsgevonden voor de indiening
van de kandidaturen (zie “start van de ontslagbescherming en de occulte periode”), een
forfaitaire beschermingsvergoeding betalen van:

2 jaar loon als de werknemer minder dan 10 jaar anciënniteit9 heeft in jouw organisatie

3 jaar loon als de werknemer tussen 10 en 20 jaar anciënniteit heeft in jouw organisatie

4 jaar loon als de werknemer 20 of meer jaar anciënniteit heeft in jouw organisatie
Is er toch een rechtsgeldige aanvraag tot reïntegratie, maar ga je daar niet op in, dan ben je
aan de werknemer bovenop bovenstaande forfaitaire beschermingsvergoeding nog een
bijkomende variabele beschermingsvergoeding verschuldigd. Die is gelijk aan het loon voor de
nog resterende periode tot het einde van het mandaat van de leden die het personeel
vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is geweest.
Die sanctie geldt ook wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt om
dringende redenen.
Start van de ontslagbescherming en de occulte periode
De ontslagbescherming start op de 30ste dag voor de aanplakking van het bericht dat de
verkiezingsdatum meedeelt (X-30).
Aangezien de vakbonden pas op dag X+35 hun kandidatenlijsten moeten indienen, zijn er 65
dagen waarop je als werkgever niet weet wie juist beschermd is tegen ontslag. Die onzekere
periode is de “occulte periode”. Bovendien ben je maar op dag X+77 zeker van de definitieve
kandidatenlijsten. Vanaf die dag kunnen de kandidatenlijsten niet meer gewijzigd worden.
7

In een arrest van 14 april 2003 besliste het Arbeidshof van Gent bovendien dat een voortijdig verzoek tot reïntegratie
geen rechtsgeldig verzoek is. De werkgever moet er dus geen gevolg aan geven. Concreet ging het in die rechtzaak om
een verzoek tot reïntegratie, verstuurd op 20 maart 2000, van een ontslagen werknemer die zich pas op 20 maart 2000
kandidaat stelde. De termijn voor rechtsgeldige reïntegratie startte pas op 21 maart 2000. De werkgever die geen gevolg
gaf aan het ongeldige verzoek tot reïntegratie, werd bijgevolg niet veroordeeld tot het betalen van de
beschermingsvergoeding.
8
In dezelfde rechtszaak oordeelde het Arbeidshof van Gent dat het verzoek tot reïntegratie niet rechtsgeldig was omdat
het opgestuurd was door de BBTK en niet door het ABVV, de organisatie die de kandidatuur voorgedragen heeft.
9
Anciënniteit = dienstjaren in de organisatie
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Dag Y
Dag X30
Dag X
Dag
X+35
Dag
X+77
(Y-13)

11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/11 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5
12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1
11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2
17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3

17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2
23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3

28/4 29/4 30/4 1/5

4/5

2/5

3/5

5/5

6/5

7/5

8/5

9/5

10/5 11/5

De kandidaten zijn beschermd vanaf X-30, niet vanaf hun effectieve kandidaatstelling. De
bescherming geldt dus retroactief.
De werknemer die je ontslaat en die zich alsnog kandidaat stelt, is dus ook beschermd tegen
ontslag. Dat betekent niet noodzakelijk dat je een beschermingsvergoeding verschuldigd bent.
Die werknemer kan immers alleen maar aanspraak maken op de beschermingsvergoeding als
je een rechtsgeldig verzoek tot reïntegratie voor die werknemer naast je neerlegt.
In geval van een ontslag van een werknemer die zich alsnog kandidaat stelt, heeft de
werknemer van wie de reïntegratie niet regelmatig gevraagd werd, geen recht op een
beschermingsvergoeding.
Een kandidatuur met als enig doel een voorgenomen ontslag te verhinderen, maakt misbruik
van recht uit (Arbeidsrechtbank Nijvel, 3 juli 2000). Misbruik van de kandidatuur is moeilijk aan
te tonen. Want het betekent dat je als werkgever moet aantonen dat de betrokken werknemer
zich geen kandidaat gesteld zou hebben, als je hem niet zou hebben ontslagen…
Ontslag voor de occulte periode (voor X-30)
Ontsla je een werknemer voor X-30 met een te presteren opzeggingstermijn en loopt die
opzeggingstermijn door tijdens de beschermingsperiode, dan is het mogelijk dat de
werknemer zich alsnog kandidaat stelt. In dat geval is hij beschermd gedurende de periode van
de opzeggingstermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt echter op het einde van de
opzeggingstermijn, zonder dat de werknemer recht heeft op een beschermingsvergoeding.
Een bijkomende eenzijdige actie om de overeenkomst nog tijdens de opzeggingstermijn eerder
te beëindigen, mag je dus niet nemen. Verbreek je het resterende gedeelte van de
opzeggingstermijn, dan zal de werknemer zijn beschermingsvergoeding kunnen vragen.
Wanneer je een dringende reden wil inroepen, moet je daar voorafgaandelijk de toestemming
voor vragen aan de arbeidsrechtbank (zie ook bijlage 3).
Duur van de bescherming
De bescherming van de kandidaten bij de sociale verkiezingen start op X-30 en loopt

voor verkozenen: tot de datum van aanstelling van de verkozen afgevaardigden van de
volgende verkiezingen. Dat betekent dus vier jaar bescherming

voor niet-verkozenen die zich voor het eerst kandidaat stellen: idem. Dat betekent dus
vier jaar bescherming

voor kandidaten die voor de tweede keer niet verkozen worden: tot twee jaar na de
aanplakking van de uitslag van de verkiezingen.
Enige tijd bestond discussie of het hier al dan niet moet gaan om twee opeenvolgende
verkiezingen. Het Hof van Cassatie maakt in een arrest van 5 maart 2007 een einde aan
de discussie. Het hoeft niet om twee opeenvolgende verkiezingen te gaan. Na twee
vruchteloze kandidaturen, ook al zijn ze niet opeenvolgend, is de niet verkozen
kandidaat-personeelsafgevaardigde maar beschermd gedurende twee jaar. Wordt de
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werknemer bij een volgende verkiezing verkozen, dan is hij opnieuw voor vier jaar
beschermd. Net zoals bij de volgende verkiezing waarbij hij kandidaat is maar niet
verkozen wordt. Bij de daaropvolgende vruchteloze verkiezing is hij weer slechts voor 2
jaar beschermd.
Belangrijk is dat een kandidatuur bij de verkiezingen voor de or geen volgende
kandidatuur is voor de verkiezing van de cpbw (en omgekeerd). Bij eerste of volgende
kandidatuur wordt dus bedoeld de eerste of volgende kandidatuur bij de verkiezingen
voor het cpbw of bij de verkiezingen voor de or. (Cassatie 13 februari 1995)

voor niet-verkozenen die de vorige periode wel verkozen waren: tot de datum van
aanstelling van de verkozen afgevaardigden van de volgende verkiezingen.
Wanneer de minimumpersoneelsbezetting niet meer bereikt is en er geen aanleiding is tot
vernieuwing van de ondernemingsraad, blijven de kandidaten van de vorige verkiezingen
beschermd gedurende 6 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de bij kb vastgestelde
verkiezingsperiode. Dat geldt ook wanneer er geen nieuwe verkiezingen worden georganiseerd
bij gebrek aan de vereiste kandidaturen.
Personeelsafgevaardigden die 65 jaar worden, genieten geen bescherming meer tenzij het in
jouw organisatie de gewoonte is die werknemers in dienst te houden.

Beëindiging van het mandaat en bescherming
Als een verkozene zijn mandaat beëindigt, blijft hij beschermd als kandidaat. Hij kan geen
afstand doen van de ontslagbescherming. Bijgevolg is er een probleem voor (kandidaat-)
werknemersafgevaardigden die op swt willen gaan voor het einde van het mandaat. Het
Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) oordeelde namelijk in een arrest van 8 november 2006
dat de personeelsafgevaardigden hun ontslagbescherming behouden, ook al nemen zij ontslag
uit hun mandaat. De afgevaardigden waren immers ook per definitie kandidaat voor de sociale
verkiezingen en die ontslagbescherming gaat niet verloren.
Kortom: een kandidaat voor de sociale verkiezingen of personeelsafgevaardigde is en blijft
beschermd tegen ontslag, minstens tot na de volgende sociale verkiezingen. Alleen wie twee
keer op rij tevergeefs kandidaat was, is slechts twee jaar beschermd. Die personen kunnen dus
vroeger op swt.
De rechtspraak is bovendien niet eensgezind of de werknemer afstand kan doen van de
ontslagvergoeding. Er zijn gevallen bekend waarin de werknemer afziet van de vergoeding en
deze achteraf toch nog met succes voor de rechtbank claimt. Ook dat biedt dus niet echt een
sluitende oplossing.
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7

Sociare staat u met raad en daad bij
Deze syllabus geeft je al ruime toelichting bij de sociale verkiezingen, met onder meer de
volledige procedure.
Wij houden je in de volgende maanden op de hoogte van de verschillende stappen van de
procedure, de te gebruiken documenten en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Je kunt je
hiervoor ook gratis inschrijven op de nieuwsbrief sociale verkiezingen via deze link.
Meer informatie over de sociale verkiezingen, een gepersonaliseerde verkiezingskalender en
het sociaal overleg in uw organisatie in het algemeen vind je hier.
Verder kunt u met specifieke vragen terecht op info@sociare.be of via 02/503.18 11.
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Bijlage 1

Bevoegdheden ondernemingsraad en comité preventie en bescherming
op het werk

1

Ondernemingsraad
De bevoegdheden van de ondernemingsraad (or) omvatten twee grote takenpakketten:
economische en financiële aangelegenheden, en sociale aangelegenheden.

Algemeen
De belangrijkste taak bestaat erin alle maatregelen te onderzoeken die de geest van
samenwerking tussen werkgever en werknemers kunnen bevorderen.
Voorlichting van en informatie aan de ondernemingsraad
U moet de or informeren over de juridische, economische en financiële situatie van de
organisatie.
Basisinformatie
U moet inlichtingen verstrekken over:











statuut van de organisatie ( juridische vorm, leiding, financieringsmiddelen, …)
concurrentiepositie van de organisatie
productie en de productiviteit
financiële structuur van de organisatie
budgettering en de kostprijsberekening
personeelskosten
programma en algemene toekomstverwachtingen van de organisatie
eventueel wetenschappelijk onderzoek
overheidshulp van gelijk welke aard die aan de organisatie werd verleend
het organogram van de onderneming.

Jaarlijkse informatie
De jaarlijkse informatie moet de or inlichten over de toestand en de evolutie van de
organisatie gedurende het voorbije jaar en over de vooropgestelde objectieven.
U bespreekt en licht de informatie toe op een bijzondere vergadering die u organiseert buiten
de normale bijeenkomsten.

Occasionele inlichtingen
Als er zich gebeurtenissen voordoen of interne beslissingen tot stand komen die een
belangrijke weerslag kunnen hebben op de organisatie, moet u de ondernemingsraad
daarover zo vlug mogelijk informeren.

Adviserende rol van de ondernemingsraad
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De or heeft als taak een advies uit te brengen met suggesties of bezwaren over maatregelen
die de organisatie in eender welke manier kunnen wijzigen.
In die adviezen moet de raad alle standpunten die zijn besproken weergeven.
Ook bij aanwerving en afdanking moet de ondernemingsraad zijn advies geven, ook bij
maatregelen van collectieve aard, bij beroepsopleidingen en omscholingen.
Beslissingsbevoegdheid van de ondernemingsraad
Over een aantal onderwerpen heeft de ondernemingsraad beslissingsbevoegdheid:








opstellen van arbeids- en huishoudelijk reglement en het wijzigen ervan
bepalen van de data van de jaarlijkse verlofdagen wanneer dat niet (tijdig) geregeld is
via een paritair comité
beheer van de maatschappelijke werken
de bestemming bepalen van de opbrengsten van geldboetes (altijd besteden in het
voordeel van de werknemers)
bepalen van de “laatste burgerlijke maand” bij de sluiting van de organisatie
bepalen van vervangingsdagen van zon- en feestdagen als dit niet geregeld is in de
paritaire organen
bepalen van de gebruikte taal in de organisatie zonder afbreuk te doen aan de
geordende wetten van 18 juli 1966 en de maatregelen op taalgebied nemen die de
verhoudingen tussen de directie en het personeel kunnen verbeteren.

Toezichthoudende taken van de ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft een aantal toezichthoudende taken:



toezicht houden op de toepassing van de industriële en sociale wetgeving
toezicht houden op aanvragen brugpensioen, tijdskrediet en andere sociale
maatregelen.

Samenstelling van de ondernemingsraad
De or is samengesteld uit een werkgevers- en een personeelsafvaardiging. Hij is een tweeledig
maar geen paritair orgaan.
De werkgeversafvaardiging bestaat uit een ondernemingshoofd en één of meerdere door hem
aangewezen effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers.
Qua voorwaarden en formaliteiten is bepaald dat de werkgeversafvaardiging niet talrijker mag
zijn dan personeelsafvaardiging en dat de lijst van zijn afgevaardigden door aanplakking
bekendgemaakt moet worden op het ogenblik dat de personeelsafvaardiging wordt
bekendgemaakt. De afgevaardigden en hun plaatsvervangers moeten een leidinggevende
functie uitoefenen.
De werkgever of zijn gemachtigde neemt het voorzitterschap van de or waar. Als secretaris
duidt men iemand aan van de personeelsafvaardiging.
De personeelsafvaardiging is samengesteld uit een aantal effectieve en plaatsvervangende
leden zoals beschreven in onderstaand schema:
4 vaste leden voor organisaties met

minder dan 101 werknemers
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6
8
10
12
14
16
18
20
22

101 tot 500 werknemers
501 tot 1000 werknemers
1001 tot 2000 werknemers
2001 tot 3000 werknemers
3001 tot 4000 werknemers
4001 tot 5000 werknemers
5001 tot 6000 werknemers
6001 tot 8000 werknemers
meer dan 8000 werknemers

U verhoogt het aantal leden, in geval van een afzonderlijke vertegenwoordiging van
kaderleden in de or, met één eenheid als de organisatie minder dan 100 kaderleden
tewerkstelt en met twee eenheden als de organisatie 100 of meer kaderleden tewerkstelt. Er
zijn evenveel plaatsvervangende als effectieve mandaten.
De werknemers van de organisatie verkiezen de vertegenwoordigers van het personeel.
De or vergadert minstens één keer per maand op verzoek van de werkgever of van ten minste
de helft van de werknemersvertegenwoordigers op de zetel van de organisatie.
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2

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Samenstelling van het comité voor preventie en bescherming op het werk (cpbw)
Het cpbw is een tweeledig orgaan. Dat wil zeggen dat het samengesteld is uit
vertegenwoordigers die verkozen zijn door de werknemers, en uit vertegenwoordigers die
aangewezen zijn door de werkgever binnen het leidinggevende personeel. Het aantal
werkgeversafgevaardigden mag niet hoger zijn dan dat van de werknemers.
De preventieadviseur neemt het secretariaat van het comité waar.
Bevoegdheden van het cpbw
Het cpbw heeft als opdracht alle middelen te onderzoeken en voor te stellen en actief bij te
dragen aan al wat ondernomen wordt om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de
uitvoering van hun werk.
Hiervoor brengt het adviezen uit en formuleert het voorstellen over het beleid over het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, over het globale preventieplan en het
jaarlijkse actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de
resultaten ervan.
Ten minste één keer per maand moet er vergaderd worden in het hoofdkantoor van de
organisatie.
Het cpbw brengt adviezen uit over de voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen die
gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers, de planning en de invoering
van nieuwe technologieën wat betreft de gevolgen voor de veiligheid van de werknemers, elke
maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens
aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen, de specifieke maatregelen voor
de inrichting van de arbeidsplaats om, in voorkomend geval, rekening te houden met de
mindervalide werknemers, ...
Het cpbw is ermee belast de propagandamiddelen en de maatregelen in verband met het
onthaal van de werknemers, de informatie en de opleiding op het vlak van de preventie en de
bescherming op het werk uit te werken en in toepassing te brengen. Het werkt voorstellen uit
om de arbeidsplaats en de omgeving ervan te verfraaien.
Het cpbw onderzoekt klachten van werknemers over het welzijn op het werk en over de
manier waarop de diensten, waarop in toepassing van de arbeidsongevallenwetten een
beroep wordt gedaan, hun opdracht vervullen. Ten slotte wijst het een afvaardiging aan die
zich onmiddellijk ter plaatse begeeft wanneer er ernstige risico's zijn en telkens er een ernstig
ongeval of incident gebeurd is.
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Bijlage 2

Verkiezingskalender 2020

Je vindt hier een overzicht van de verschillende vervaldata in de verkiezingsprocedure. Belangrijk is dat je tijdens de verkiezingsprocedure altijd rekent met
kalenderdagen en het altijd uiterste data zijn. Valt de uiterlijke dag op een inactiviteitdag (zaterdag, zondag of feestdag), dan moet je de verrichting vroeger
uitvoeren. Een latere uitvoering kan de nietigverklaring van de verkiezingen betekenen.
Een gepersonaliseerde en printvriendelijke verkiezingskalender vindt u hier.
Verkiezingsdatum op

11/05/20

12/05/20

13/05/20

14/05/20

15/05/20

16/05/20

17/05/20

18/05/20

19/05/20

20/05/20

21/05/20 22/05/20

23/05/20

24/05/20

X - 60

Schriftelijke informatie door
werkgever + start raadpleging
Einde raadpleging - Mededeling
beslissing van werkgever

13/12/19

14/12/19

15/12/19

16/12/19

17/12/19

18/12/19

19/12/19

20/12/19

21/12/19

22/12/19

23/12/19

24/12/19

25/12/19

26/12/19

7/01/20

8/01/20

9/01/20

10/01/20

11/01/20

12/01/20

13/01/20

14/01/20

15/01/20

16/01/20

17/01/20

18/01/20

19/01/20

20/01/20

Begin bescherming tegen
ontslag
Beroep bij de arbeidsrechtbank
tegen mededeling van X-35

12/01/20

13/01/20

14/01/20

15/01/20

16/01/20

17/01/20

18/01/20

19/01/20

20/01/20

21/01/20

22/01/20

23/01/20

24/01/20

25/01/20

14/01/20

15/01/20

16/01/20

17/01/20

18/01/20

19/01/20

20/01/20

21/01/20

22/01/20

23/01/20

24/01/20

25/01/20

26/01/20

27/01/20

Beslissing van de
arbeidsrechtbank omtrent
beroep X-28
Aanplakking bericht dat
verkiezingsdatum aankondigt
Klacht tegen bericht van x
Beslissing omtrent klacht van X

6/02/20

7/02/20

8/02/20

9/02/20

10/02/20

11/02/20

12/02/20

13/02/20

14/02/20

15/02/20

16/02/20

17/02/20

18/02/20

19/02/20

11/02/20

12/02/20

13/02/20

14/02/20

15/02/20

16/02/20

17/02/20

18/02/20

19/02/20

20/02/20

21/02/20

22/02/20

23/02/20

24/02/20

18/02/20
25/02/20

19/02/20
26/02/20

20/02/20
27/02/20

21/02/20
28/02/20

22/02/20
29/02/20

23/02/20
1/03/20

24/02/20
2/03/20

25/02/20
3/03/20

26/02/20
4/03/20

27/02/20
5/03/20

28/02/20
6/03/20

29/02/20
7/03/20

1/03/20
8/03/20

2/03/20
9/03/20

X + 21

Beroep bij de arbeidsrechtbank
tegen beslissing van X+14

3/03/20

4/03/20

5/03/20

6/03/20

7/03/20

8/03/20

9/03/20

10/03/20

11/03/20

12/03/20

13/03/20

14/03/20

15/03/20

16/03/20

X + 28

Beslissing van de
arbeidsrechtbank omtrent
beroep van X+21
Indiening kandidatenlijsten
Stopzetting kiesprocedure bij
gebrek aan kandidaten

10/03/20

11/03/20

12/03/20

13/03/20

14/03/20

15/03/20

16/03/20

17/03/20

18/03/20

19/03/20

20/03/20

21/03/20

22/03/20

23/03/20

17/03/20

18/03/20

19/03/20

20/03/20

21/03/20

22/03/20

23/03/20

24/03/20

25/03/20

26/03/20

27/03/20

28/03/20

29/03/20

30/03/20

X + 40

Aanplakking kandidatenlijst
Aanwijzing voorzitters van
stembureaus

22/03/20

23/03/20

24/03/20

25/03/20

26/03/20

27/03/20

28/03/20

29/03/20

30/03/20

31/03/20

1/04/20

2/04/20

3/04/20

4/04/20

X + 47

Klacht tegen de
kandidatenlijsten

29/03/20

30/03/20

31/03/20

1/04/20

2/04/20

3/04/20

4/04/20

5/04/20

6/04/20

7/04/20

8/04/20

9/04/20

10/04/20

11/04/20

X - 35

X - 30
X - 28

X-5

X
X+7
X + 14

X + 35
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X + 48

Doorgeven van de klachten aan
de vakbonden
Beroep tegen kandidatenlijsten
indien geen klacht

30/03/20

31/03/20

1/04/20

2/04/20

3/04/20

4/04/20

5/04/20

6/04/20

7/04/20

8/04/20

9/04/20

10/04/20

11/04/20

12/04/20

3/04/20

4/04/20

5/04/20

6/04/20

7/04/20

8/04/20

9/04/20

10/04/20

11/04/20

12/04/20

13/04/20

14/04/20

15/04/20

16/04/20

X + 54

Wijziging van de
kandidatenlijsten door de
vakbonden Aanwijzing leden van
de stembureaus

5/04/20

6/04/20

7/04/20

8/04/20

9/04/20

10/04/20

11/04/20

12/04/20

13/04/20

14/04/20

15/04/20

16/04/20

17/04/20

18/04/20

X + 56

Aanplakking gewijzigde
kandidatenlijst Akkoord over
stemming per brief

7/04/20

8/04/20

9/04/20

10/04/20

11/04/20

12/04/20

13/04/20

14/04/20

15/04/20

16/04/20

17/04/20

18/04/20

19/04/20

20/04/20

X + 60

Aanplakking samenstelling
stembureaus
Beroep bij de arbeidsrechtbank
tegen de kandidatenlijsten
(indien klacht)

11/04/20

12/04/20

13/04/20

14/04/20

15/04/20

16/04/20

17/04/20

18/04/20

19/04/20

20/04/20

21/04/20

22/04/20

23/04/20

24/04/20

12/04/20

13/04/20

14/04/20

15/04/20

16/04/20

17/04/20

18/04/20

19/04/20

20/04/20

21/04/20

22/04/20

23/04/20

24/04/20

25/04/20

X + 66

Beslissing van de
arbeidsrechtbank over beroep
van X+52

17/04/20

18/04/20

19/04/20

20/04/20

21/04/20

22/04/20

23/04/20

24/04/20

25/04/20

26/04/20

27/04/20

28/04/20

29/04/20

30/04/20

X + 70

Aanwijzing van de getuigen

21/04/20

22/04/20

23/04/20

24/04/20

25/04/20

26/04/20

27/04/20

28/04/20

29/04/20

30/04/20

1/05/20

2/05/20

3/05/20

4/05/20

X + 75

Beslissing van de
arbeidsrechtbank over beroep
van X+61

26/04/20

27/04/20

28/04/20

29/04/20

30/04/20

1/05/20

2/05/20

3/05/20

4/05/20

5/05/20

6/05/20

7/05/20

8/05/20

9/05/20

X + 76

Vervanging van de kandidaten
door de vakbonden

27/04/20

28/04/20

29/04/20

30/04/20

1/05/20

2/05/20

3/05/20

4/05/20

5/05/20

6/05/20

7/05/20

8/05/20

9/05/20

10/05/20

X + 77
X + 79

Definitieve kandidatenlijsten
Eventuele stopzetting van de
kiesprocedure
Overhandiging of verzending van
de oproepbrief
Aangetekende verzending
oproepingsbrief bij afwezigheid
ontvangstbewijs

28/04/20
30/04/20

29/04/20
1/05/20

30/04/20
2/05/20

1/05/20
3/05/20

2/05/20
4/05/20

3/05/20
5/05/20

4/05/20
6/05/20

5/05/20
7/05/20

6/05/20
8/05/20

7/05/20
9/05/20

8/05/20
10/05/20

9/05/20
11/05/20

10/05/20
12/05/20

11/05/20
13/05/20

1/05/20

2/05/20

3/05/20

4/05/20

5/05/20

6/05/20

7/05/20

8/05/20

9/05/20

10/05/20

11/05/20

12/05/20

13/05/20

14/05/20

3/05/20

4/05/20

5/05/20

6/05/20

7/05/20

8/05/20

9/05/20

10/05/20

11/05/20

12/05/20

13/05/20

14/05/20

15/05/20

16/05/20

Y

Stemming

11/05/20

12/05/20

13/05/20

14/05/20

15/05/20

16/05/20

17/05/20

18/05/20

19/05/20

20/05/20

21/05/20 22/05/20

23/05/20

23/05/20

Y+1

Overhandiging kiesdocumenten
aan werkgever

12/05/20

13/05/20

14/05/20

15/05/20

16/05/20

17/05/20

18/05/20

19/05/20

20/05/20

21/05/20

22/05/20

23/05/20

24/05/20

25/05/20

Y+2

Aanplakking uitslag
samenstelling van het orgaan /
de organen

13/05/20

14/05/20

15/05/20

16/05/20

17/05/20

18/05/20

19/05/20

20/05/20

21/05/20

22/05/20

23/05/20

24/05/20

25/05/20

26/05/20

X + 52

X + 61

X + 80
X + 82
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Y + 15

Beroep bij de arbeidsrechtbank
tegen verkiezingsuitslag

26/05/20

27/05/20

28/05/20

29/05/20

30/05/20

31/05/20

1/06/20

2/06/20

3/06/20

4/06/20

5/06/20

6/06/20

7/06/20

8/06/20

Y + 17

Einde aanplakking berichten
(uitz. verkiezingsuitslag)
Bewaring documenten die
gediend hebben bij de
verkiezingen
Eerste vergadering or of cpbw
Beslissing van de
arbeidsrechtbank omtrent
beroep van Y+15

28/05/20

29/05/20

30/05/20

31/05/20

1/06/20

2/06/20

3/06/20

4/06/20

5/06/20

6/06/20

7/06/20

8/06/20

9/06/20

10/06/20

5/06/20

6/06/20

7/06/20

8/06/20

9/06/20

10/06/20

11/06/20

12/06/20

13/06/20

14/06/20

15/06/20

16/06/20

17/06/20

18/06/20

25/06/20
19/07/20

26/06/20
20/07/20

27/06/20
21/07/20

28/06/20
22/07/20

29/06/20
23/07/20

30/06/20
24/07/20

1/07/20
25/07/20

2/07/20
26/07/20

3/07/20
27/07/20

4/07/20
28/07/20

5/07/20
29/07/20

6/07/20
30/07/20

7/07/20
31/07/20

8/07/20
1/08/20

Beroep tegen beslissing van de
arbeidsrechtbank
Einde aanplakking
verkiezingsuitslag
Arrest van het arbeidshof
omtrent beroep van Y+84

3/08/20

4/08/20

5/08/20

6/08/20

7/08/20

8/08/20

9/08/20

10/08/20

11/08/20

12/08/20

13/08/20

14/08/20

15/08/20

16/08/20

5/08/20

6/08/20

7/08/20

8/08/20

9/08/20

10/08/20

11/08/20

12/08/20

13/08/20

14/08/20

15/08/20

16/08/20

17/08/20

18/08/20

2/10/20

3/10/20

4/10/20

5/10/20

6/10/20

7/10/20

8/10/20

9/10/20

10/10/20

11/10/20

12/10/20

13/10/20

14/10/20

15/10/20

Y + 25

Y + 45
Y + 69

Y + 84
Y + 86
Y+
144

zaterdag of zondag
feestdag
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Bijlage 3

Ontslag (kandidaat-)personeelsafgevaardigde
De (kandidaat-)personeelsafgevaardigde is beschermd tegen ontslag. Je kunt hem
enkel ontslaan om:
 een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank aangenomen werd.
 een economische of technische reden die vooraf door het Paritair Comité erkend
is.
Dat impliceert specifieke procedures. Wij lichten die kort toe.

Procedure van een ontslag om dringende reden die vooraf door de
arbeidsrechtbank aangenomen werd
Ben je van mening dat elke professionele samenwerking met de beschermde
werknemer definitief onmogelijk is geworden, dan geldt een specifieke procedure die
verschilt van de procedure van ontslag om dringende reden bij gewone werknemers.
Je kunt namelijk de professionele samenwerking niet onmiddellijk beëindigen. Dat
kan pas vanaf het ogenblik waarop de arbeidsrechtbank de dringende reden
aanvaardt.
Het is in ieder geval belangrijk dat de feiten die naar jouw oordeel elke professionele
samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk maken, in geen geval verband
houden met de uitoefening van het mandaat van de personeelsafgevaardigde.
Voorafgaande fases
Voor de start van de eigenlijke procedures hebben een aantal fases plaats. De termijn
en vorm van die stappen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid. Respecteer je
die niet, dan is de procedure nietig en kan je de ten laste gelegde feiten niet meer
inroepen.



meedelen aan de werknemer en de vakbond die hem als kandidaat heeft
voorgedragen
o
via aangetekende brief binnen drie werkdagen volgend op de dag waarop
je kennis kreeg van de feiten die het ontslag zouden kunnen
rechtvaardigen
o
neem in de brief zelf alle feiten op die volgens jou elke professionele
samenwerking onmogelijk maken. Enkel die feiten kunnen in de loop van
de procedure voorgelegd worden aan de rechtbank.



aanhangig maken van de zaak bij verzoekschrift bij de voorzitter van de
arbeidsrechtbank
o
via aangetekende brief aan de griffie van de arbeidsrechtbank binnen
diezelfde periode van 3 werkdagen.
o
vermeld in de brief

dag, maand en jaar

jouw naam, beroep, woonplaats, hoedanigheden en de naam van de
vzw, de juridische aard (vzw) en de maatschappelijke zetel
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o


naam, woonplaats en hoedanigheid van de op te roepen personen

jouw handtekening of die van jouw advocaat
voeg bij het verzoek een afschrift van de brieven aan de werknemer en de
vakbond.



onderhandelingsperiode van vijf werkdagen
o
start: derde werkdag na de verzending van de aangetekende brieven met
voornemen tot ontslag om dringende reden
o
werknemer en vakbond die hem heeft voorgedragen, geven je hun
standpunt.
Mogelijk zie je af van verdere procedure. Of overtuig je de vakbond dat de
tekortkomingen van de betrokken werknemer een dringende reden is
o
de griffier roept jou, werknemer en vakbond afzonderlijk op om te
verschijnen voor de voorzitter van arbeidsrechtbank. Die licht de partijen
in over de draagwijdte van de te volgen procedure



poging tot verzoening
o
de voorzitter van de arbeidsrechtbank legt een nieuwe rechtsdatum vast
die onmiddellijk na de onderhandelingsperiode valt en waarop hij tracht de
partrijen te verzoenen
 verzoening: de voorzitter legt de bepalingen van het akkoord vast in een
proces-verbaal
 niet-verzoening: de voorzitter maakt melding in de beschikking die hij
dezelfde dag neemt
Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de
procedure van erkenning van de dringende reden?
Voor de personeelsafgevaardigde: de voorzitter beslist daarover in zijn
beschikking. De beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet. Een
gerechtsbrief uiterlijk op de derde werkdag na de uitspraak brengt de
partijen van de beslissing op de hoogte.
De voorzitter steunt zijn beslissing op de overweging dat de ingeroepen
redenen vreemd zijn aan de hoedanigheid van personeelsafgevaardigde en
aan vakbondsactiviteiten. De schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst houdt ook de schorsing in van de uitoefening van
het mandaat van personeelsafgevaardigde.
Voor de kandidaat-personeelsafgevaardigde: als werkgever beslis jeu zelf
of de arbeidsovereenkomst tijdens de gerechtelijke procedure wordt
geschorst.
De schorsing kan pas aanvangen vanaf de datum van de dagvaarding
waarbij de zaak aanhangig gemaakt wordt bij de voorzitter van de
arbeidsrechtbank. (volgende fase)

Eigenlijke procedure tot erkenning van de ingeroepen dringende reden


dagvaarding
o
blijf je na de onderhandelingsperiode bij jouw voornemen te ontslaan, dan
moet je de zaak bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank aanhangig
maken volgens de vormen van het kortgeding. Je dagvaardt de werknemer
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o

en de vakbond die zijn kandidatuur heeft voorgedragen.

voor de kandidaat-personeelsafgevaardigde: binnen 3 werkdagen na
verloop van de onderhandelingsprocedure

voor de personeelsafgevaardigde: binnen 3 werkdagen na de dag
waarop de voorzitter zijn uitspraak heeft gedaan over de schorsing
van de arbeidsovereenkomst.
in de dagvaarding vermeld je de dringende reden met enkel de in de
voorafgaande fase opgesomde feiten. Je voegt daarom ter controle een
afschrift van het eerste schrijven bij het dossier.



tweede verzoeningspoging
o
de voorzitter probeert een tweede keer de partijen te verzoenen
o
bij gebrek aan verzoening

meldt de voorzitter dat in de beschikking die hij dezelfde dag neemt

wordt de zaak verwezen naar een kamer van de rechtbank

wordt ten laatste de derde werkdag na de uitspraak de beschikking
ter kennis gebracht van de partijen. Die is niet vatbaar voor hoger
beroep of voor verzet



terechtzitting van de arbeidsrechtbank
o
binnen 30 werkdagen vindt de terechtzitting van de arbeidsrechtbank
plaats waarop de zaak gepleit wordt. Met instemming van alle partijen kan
de rechter die termijn verlengen tot 45 werkdagen.
o
de rechter bepaalt ook de termijnen voor het neerleggen van de stukken
en conclusies. En hij stelt de partijen daar uiterlijk de derde werkdag na de
uitspraak van op de hoogte. De termijnen zijn niet vatbaar voor hoger
beroep of verzet.
o
je moet als werkgever als eerste jouw conclusies nemen. De termijnen die
door de voorzitter bepaald worden voor het neerleggen van de conclusies,
zijn strikt na te leven. Slechts één maal is uitstel mogelijk, met maximaal 8
dagen. Elke partij kan via de conclusies verzoeken getuigen te verhoren.



uitspraak van de arbeidsrechtbank
o
binnen 8 dagen na de sluiting van de debatten doet de voorzitter
uitspraak.
Krijgt het openbaar ministerie mededeling van het dossier, dan moet het
zijn advies neerleggen binnen 5 dagen na het sluiten van de debatten. In
dat geval wordt de termijn voor de uitspraak verlengd met 5 dagen.
o
een gerechtsbrief brengt het vonnis ter kennis aan de partijen uiterlijk de
derde werkdag na de uitspraak.



beroepsprocedure
o
binnen 10 werkdagen vanaf de betekening kunnen de partijen tegen het
eindvonnis van de arbeidsrechtbank met een verzoekschrift hoger beroep
aantekenen. Dat gebeurt via aangetekende brief aan de griffie.
o
de procedure in hoger beroep is gelijkaardig aan deze in eerste aanleg.



voorziening in cassatie
o
na hoger beroep kunnen de partijen nog cassatieberoep aantekenen.
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Wat is het statuut van de beschermde werknemer tijdens de procedure?


inkomen
Is de arbeidsovereenkomst van de (kandidaat-)personeelsafgevaardigde
geschorst tijdens de procedure, dan heeft hij recht op een
werkloosheidsuitkering. Daarnaast betaal je hem maandelijks een vergoeding
waardoor de werknemer een inkomen krijgt dat gelijk is aan het nettoloon. Die
vergoeding betaal je ongeacht de beslissing van het arbeidsgerecht. Je kunt de
uitbetaalde vergoeding niet terugeisen, wat ook de afloop van de procedure is.



recht van de werknemer om zijn contract te beëindigen tijdens de
procedure
Is de arbeidsovereenkomst van de (kandidaat-)personeelsafgevaardigde
geschorst, dan heeft hij het recht om zonder opzeggingstermijn of vergoeding een einde te maken aan zijn arbeidsovereenkomst.
Is de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst niet geschorst, dan moet de
werknemer die een einde wil stellen aan zijn arbeidsovereenkomst, de
wettelijke opzeggingstermijnen respecteren. Is hij bediende, dan gelden de
verkorte opzeggingstermijnen zoals bij een tegenopzegging.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?




de arbeidsrechtbank of (in hoger beroep) het arbeidshof erkent de
dringende reden: vanaf de derde werkdag na ofwel het verstrijken van de
termijn van hoger beroep of (als er hoger beroep is ingesteld) na de
kennisgeving van het arrest heb je drie werkdagen om de
arbeidsovereenkomst om dringende redenen te beëindigen
erkent de arbeidsrechtbank of (in hoger beroep) het arbeidshof de
dringende reden niet: je mag de arbeidsovereenkomst van de beschermde
werknemer niet beëindigen, tenzij je de beschermingsvergoeding betaalt. Dat
is een aanzienlijk bedrag (zie eerder in de syllabus).
Wanneer de overeenkomst van de werknemer geschorst was, hangt het
einde van de schorsing af van het feit of er al dan niet hoger beroep wordt
ingesteld. Is er geen sprake van hoger beroep, dan eindigt de schorsing ten
laatste bij het verstrijken van de termijn om hoger beroep in te stellen.
Concreet: 10 werkdagen na de betekening van het vonnis.
Is er wel sprake van hoger beroep, dan eindigt de schorsing ten laatste de dag
waarop de uitspraak van het arbeidshof werd betekend.

Ontslagprocedure om economische of technische reden
Een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde ontslaan om economische of technisch
redenen kan enkel als die redenen erkend zijn door het bevoegd paritair comité. De
te volgen procedure is:
 aangetekende brief aan het bevoegd paritair comité
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het paritair comité spreekt zich binnen twee maanden vanaf de datum van de
aanvraag uit over het al dan niet bestaan van economische of technische
redenen.

Beslist het paritair comité niet binnen die termijn, dan kan je enkel ontslaan in geval
van sluiting van (de afdeling van) de organisatie of bij ontslag van een
personeelscategorie. In dat laatste geval moet de arbeidsrechtbank het bestaan van
de economische en technische redenen erkend hebben.
Opgelet: de procedure tot voorafgaande erkenning van de economische of
technische redenen moet je ook volgen bij een sluiting van de organisatie.
De beslissing van het paritair comité sluit niet uit dat de zaak aanhangig wordt
gemaakt bij de arbeidsrechtbank.
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