
De beschrijving van de technische bedrijfseenheid (TBE)

Het aantal werknemers per categorie

• Dit is het niveau waarop verkiezingen voor het Comité PB en de OR worden georganiseerd. 
Dit kan verschillend zijn voor het Comité PB en de OR. 

• Laat je niet verrassen: de beschrijving van de TBE bepaalt hoe het sociaal overleg in je 
onderneming er de komende 4 jaar zal uitzien. Belangrijk dus om bij stil te staan.

• Kijk ook goed na of er wijzigingen zijn t.o.v. de vorige verkiezingen!

• Arbeiders en bedienden: opdeling volgens de aangifte bij de RSZ.
• Jongeren: alle werknemers die op de dag van de verkiezingen geen 25 jaar zullen zijn.

Op X-60, dat is 60 dagen voor dag X, start de voorbereiding van de sociale verkiezingen. Tijdens deze periode 
worden er belangrijke elementen over het verdere verloop van de verkiezingsprocedure vastgelegd. Aan de 
hand van deze checklist kun je controleren of je werkgever alle informatie correct meegeeft.

Let op: als er in je onderneming zowel een Comité PB als een ondernemingsraad opgericht moeten worden, 
dan moet je werkgever 2 aparte procedures opstarten. In beide gevallen moet hij de juiste informatie geven. 

De functies van het leidinggevend personeel
• Dit kunnen enkel de functies zijn die in de twee bovenste lagen van het organigram van je 

onderneming voorkomen. 
• De personen die deze functies uitoefenen zijn de personen die langs werkgeverskant in 

het Comité PB en/of de OR kunnen zetelen.
• Deze personen moeten beslissingsbevoegdheid hebben.
• Namen worden ter info gegeven.

De functies van de kaderleden

De datum van dag X

De dag van de verkiezingen (dag Y)

• Enkel wanneer er verkiezingen zijn voor de OR én wanneer er minstens 100 werknemers en 30 
bedienden zijn.

• Enkel bedienden kunnen kaderlid zijn.
• Kijk goed na of je werkgever niet teveel kaderleden vermeldt.
• Namen worden ter info gegeven.

• Wordt definitief vastgelegd op dag X door het Comité PB/de OR.
• Bekijk of er die dag niet teveel afwezigen zijn wegens vakantie, deeltijdse uurregeling,…
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Twijfel je of heb je hulp nodig? Contacteer dan je vakbondssecretaris!
Meer info vind je ook in de ACV-brochure Wetgeving Sociale Verkiezingen.

Checklist X-60

Wat moet er in het bericht van X-60 staan?

https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/3980-actualiteit-actualite/3985-campagnes--campagnes/sv-es-sociale-verkiezingen-2020/kalender-en-wetgeving/vakbeweging-909-wetgeving-sv2020.pdf?sfvrsn=24df8270_2

