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Een kwaliteitsvolle job voor iedereen!

De achttiende sociale verkiezingen komen eraan. De sociale verkiezingen worden georganiseerd 
van 11 tot 24 mei 2020. In meer dan 6000 ondernemingen. Meer dan 1.600.000 werknemers kunnen 
hun stem uitbrengen. 

In zijn verkiezingsprogramma legt het ACV de focus op kwaliteit: kwaliteit van het overleg op de 
werkvloer, evenwicht tussen werk en privéleven, kwaliteit van het werk via werkzekerheid, een 
eerlijk loon en werkbaar werk, allemaal in een kwalitatieve werkomgeving. Elke ACV-onderne-
mingskern legt daarnaast uiteraard zijn eigen accenten. 

Naast een ambitieus programma zijn sterke kandidaten de kracht van het ACV: militanten en afge-
vaardigden die zich belangeloos inzetten voor hun collega’s en het mandaat dat ze gekregen heb-
ben ter harte nemen. In 2016 stelde het ACV 61.756 kandidaten voor op zijn lijsten die zich voor hun 
collega’s willen engageren. Dat zijn meer kandidaten dan wat alle klassieke politieke partijen sa-
men kunnen mobiliseren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het ACV was in 2016 de vakbond die 
de meeste kandidaten naar voor schoof en de meeste verkozenen had. In de officiële uitslagen 
registreerde de federale overheidsdienst 15.765 effectieve verkozenen voor het ACV bij de comités 
en 11.375 bij de ondernemingsraden. Die sterke kandidaten bevestigden de positie van het ACV als 
grootste vakbond in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

Ondanks die indrukwekkende cijfers willen we het in 2020 nog beter doen. Niet alleen de grootste 
vakbond blijven, maar vooral de meest representatieve en de meest democratische. Onze militan-
tengroep moet een weerspiegeling zijn van de werknemersgroep. Vorige keer groeide het aantal 
vrouwelijke kandidaten op onze lijsten aan, en haalden we met bijna 42% vrouwelijke verkozenen 
veruit het beste cijfer van de drie vakbonden. Toch blijven de vrouwen op onze lijsten onderver-
tegenwoordigd in verhouding tot hun aandeel in de betrokken ondernemingen en instellingen. Die 
ondervertegenwoordiging willen we met de verkiezingen van 2020 verder zien krimpen en zoveel 
mogelijk wegwerken.

We zetten ook onze inspanning voort om binnen te geraken in die ondernemingen waar vorige keer 
geen sociale verkiezingen werden gehouden bij gebrek aan kandidaten. Ook in die ondernemingen 
hebben werknemers recht op collectief overleg met hun werkgever. Ook in die ondernemingen 
kunnen ACV-delegees het verschil maken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Want zo gaat het 
vaak in ons arbeidsrecht: zonder delegees blijven de rechten vaak theorie. 

Het welslagen van de sociale verkiezingen hangt ook af van een secure opvolging van de verkie-
zingsprocedure. Om ervoor te zorgen dat je mee bent met de procedure stellen we een aantal 
praktische hulpmiddelen ter beschikking. Daarvan is deze speciale editie van Vakbeweging er één. 
Je vindt er in een notendop de essentie van de wetgeving. 

We danken je voor je inzet en engagement en wensen je hele goede sociale verkiezingen 2020 toe!

Marc Leemans  Marie-Hélène Ska
ACV-voorzitter   Algemeen secretaris ACV
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WannEER hEbbEn DE socialE 
VERkiEzingEn plaats?
Sinds 1950 hebben we, op twee uitzonde-
ringen na, om de vier jaar sociale verkie-
zingen. In 2020 zijn we aan de achttiende 
editie toe. In 1950 werd de eerste onder-
nemingsraad wettelijk verkozen in alle in-
dustriële ondernemingen vanaf 200 werk-
nemers. Het naoorlogs akkoord onder 
sociale partners en de wet van 1948 voor-
zagen nochtans in verkiezingen vanaf 50 
werknemers. Over de jaren werd de drem-
pel voor ondernemingsraden (OR) met 
stapjes verlaagd tot de huidige drempel 
van 100 werknemers voor ondernemings-
raden en 50 werknemers voor comités. De 
wet legde de periode van de komende so-
ciale verkiezingen vast van 11 tot en met 
24 mei 2020.

WaaR WoRDEn socialE  
VERkiEzingEn  
gEoRganisEERD?
Zowel in de industriële ondernemingen, 
als in de non-profitsector, zoals in scholen, 
ziekenhuizen, mutualiteiten, ... worden er 
sociale verkiezingen georganiseerd. Dat 
geldt voor de gehele privésector, maar ook 
voor openbare diensten waar het perso-
neel niet valt onder de regels van het syn-
dicaal statuut van het openbaar ambt. Dat 
is onder meer het geval voor het personeel 
van de regionale vervoersmaatschappijen 

De Lijn, TEC en STIB-MIVB, voor sommige 
filialen van overheidsbedrijven, voor vzw’s 
van gemeenten en de OCMW’s, …

In al die ondernemingen en instellingen 
zullen verkiezingen voor het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het werk 
(hierna Comité PB genoemd) worden ge-
organiseerd, als er tussen 1 oktober 2018 
en 30 september 2019 gemiddeld min-
stens 50 werknemers werden tewerkge-
steld.

In de ondernemingen en instellingen die 
in diezelfde periode gemiddeld minstens 

100 werknemers tewerkstelden, zullen 
ook verkiezingen voor de ondernemings-
raad (hierna OR genoemd) worden geor-
ganiseerd.

Bij de vaststelling van de drempel om so-
ciale verkiezingen te organiseren in de 
onderneming worden uitzendkrachten 
niet meegeteld als werknemers van het 
uitzendkantoor dat hen ter beschikking 
stelt, maar wel als werknemer van de ge-
bruiker. Uitzendkrachten moeten worden 
geteld op basis van hun gemiddelde te-
werkstelling in het tweede kwartaal van 
2019, gedurende een referteperiode tus-
sen 1 april en 30 juni 2019. De wet ver-
plicht alle gebruikers van uitzendkrach-
ten om gedurende deze periode een 
bijlage toe te voegen aan hun perso-
neelsregister, tenzij de ondernemings-
raad unaniem heeft beslist dat een regis-
ter niet nodig is. 

goed om weten: elke aanplakking tijdens de procedure kan worden vervangen 
door een elektronisch document (zoals een e-mail of een bericht op intranet), 
op voorwaarde dat elke werknemer er tijdens de normale werkuren toegang 
toe heeft.

WEtgEVing 
socialE VERkiEzingEn 2020
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Wat is EEn onDERnEming?
Met ‘onderneming’ bedoelt men in de ver-
kiezingswetgeving steeds de ‘technische 
bedrijfsentiteit’. Men kijkt dan naar het 
feitelijk geheel waaruit een onderneming 
of vestiging bestaat. Dat valt niet noodza-
kelijk samen met de juridische structuur 
van de onderneming zoals bijvoorbeeld 
de nv, bvba, vzw, ... Soms gaat het om de-
len van een grote nv; soms bestaat een 
technische bedrijfseenheid uit een sa-
menvoeging van meerdere aparte juridi-
sche structuren.

De oprichting van een Comité PB of een 
OR is dus verplicht als de technische be-
drijfseenheid de drempel van 100, resp. 50 
werknemers overschrijdt.

De afbakening van de technische bedrijfs-
eenheden gebeurt in overleg tussen de 
werkgever en de werknemersafgevaardig-
den. Er werd hiervoor een specifieke proce-
dure uitgewerkt (zie hierna).

DE VooRbEREiDing Van DE 
VERkiEzingEn
De voorbereiding van de sociale verkiezingen 
duurt wettelijk gezien 150 kalenderdagen. Dit 
betekent dat de eerste stappen in de wette-
lijke procedure moeten worden gezet in de 
periode tussen 13 en 26 december 2019. De 
reden waarom de procedure zo lang is, is dat 
ze veel ingewikkelder is dan bij politieke ver-
kiezingen: daar ligt al lang vast wat de gren-
zen van een gemeente zijn, wie er stemrecht 
heeft, wanneer er gestemd wordt. Bij sociale 
verkiezingen moet dat allemaal in overleg 
stap voor stap worden vastgelegd. En moet 

socialE VERkiEzingEn 
11 - 24 mEi 2020

worden voorzien in strak getimede klachten-
procedures en rechterlijke uitspraken zodat 
dit op 150 dagen rond kan zijn. 

Spil van de kalender is de uitgekozen dag 
voor de verkiezingen. Als die datum is be-
paald, kunnen daarvan alle andere data in 
de verkiezingsprocedure worden afgeleid. 

In de verkiezingsprocedure wordt daarom 
dikwijls verwezen naar twee belangrijke 
data:
• dag X: de datum van aanplakking van 

het bericht dat de verkiezingsdatum 
aankondigt;

• dag Y: de datum van de verkiezingen. 
Deze datum valt verplicht 90 dagen na 
de datum van aanplakking. Dus 
Y=X+90.

Diverse formaliteiten moeten worden ver-
vuld in de periodes vóór of na deze dagen. 
In wat volgt hebben we de verschillende 
stappen in de procedure dan ook gedefi-
nieerd in functie van die 2 dagen (bijv. dag 
X-60 of dag Y+2). In de verkiezingskalender 
op de achtercover kan je nagaan welke 
stappen wanneer moeten worden gezet 
en welke hiervoor de uiterste data zijn.

Tijdens de voorprocedure (tussen dag 
X-60 en dag X) moeten in elke onderne-

let wel: indien één van deze data samenvalt met een zondag, een wettelijke 
feestdag of een gewoonlijke inactiviteitsdag in de onderneming, dan moeten 
de verrichtingen ten laatste zijn uitgevoerd aan de vooravond van die zondag 
of die gewone inactiviteitsdag.

ming waar sociale verkiezingen worden 
georganiseerd een aantal begrippen wor-
den vastgelegd, met name:
• het begrip onderneming (bepaling van 

de technische bedrijfseenheid, de 
‘grenzen’ van de onderneming);

• de bepaling van het leidinggevend 
personeel (die mogen niet stemmen 
en daaruit moet de werkgever de 
werkgeversdelegatie samenstellen 
die zetelt in het Comité PB en/of de 
OR);

• de bepaling van wie kaderleden zijn 
(die kunnen in bepaalde gevallen een 
eigen vertegenwoordiging kiezen);

• de bepaling van de kiescolleges (wie 
stemt voor de arbeiders, wie voor de 
bedienden, wie voor de jongeren of 
kaders);

• de bepaling van het aantal mandaten 
en de verdeling van de mandaten over 
de verschillende personeelscatego-
rieën;

• de vaststelling van de datum en de 
uurregeling van de verkiezingen.

Voor we de verkiezingsprocedure chrono-
logisch overlopen, gaan we na hoe deze 
begrippen worden vastgelegd en door wie.
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hoE WoRDt DE  
VERkiEzingsDatum bEpaalD?
Bij wet werd vastgelegd dat de verkiezin-
gen voor de oprichting of vernieuwing van 
de OR en het Comité PB moeten plaats-
vinden tussen 11 en 24 mei 2020. Boven-
dien moet de verkiezingsdatum 90 dagen 
voordien worden aangeplakt in de onder-
neming. Concreet dus in de periode tus-
sen 11 en 24 februari 2020 (dag X).

De datum van de verkiezingen moet bin-
nen de onderneming altijd in overleg 
tussen de werknemersafgevaardigden 
en de werkgever worden vastgelegd. Als 
het gaat om een eerste verkiezing wordt 
de datum en uurregeling van de verkie-
zingen vastgelegd in samenspraak tus-
sen de werkgever en de vakbondsafvaar-
diging (syndicale delegatie). Als er in de 
onderneming reeds een OR, resp. een 
Comité PB bestond, wordt de datum en 
uurregeling van de verkiezingen vastge-
legd door de OR, resp. het Comité PB.

hoE WoRDt DE tEchnischE 
bEDRijFsEEnhEiD bEpaalD?

Criteria
De technische bedrijfseenheid, de afba-
kening van de ‘grenzen van de onderne-
ming’ wordt bepaald op basis van econo-
mische en sociale criteria. Op grond 
daarvan moet worden bepaald welke be-
drijfsafdelingen, vestigingen, dochter- en 
zusterbedrijven al of niet worden samen-
gevoegd voor de verkiezingen. 

Soms is dat moeilijk omdat sommige 
werkgevers bepaalde filialen of vennoot-
schappen graag buiten de sociale verkie-
zingen houden, ook al behoren die  
vestigingen duidelijk tot eenzelfde eco-
nomisch geheel. Bij samenvoeging krijg 
je een gezamenlijke werknemersverte-
genwoordiging en gezamenlijk overleg. 
De werkgever kan dan ook minder vrije-
lijk zijn gang gaan in bepaalde delen van 
de onderneming. Daarom stribbelen 
werkgevers af en toe tegen om een logi-
sche samenvoeging te vermijden.

De wetgever bepaalde dat in geval van 
twijfel de sociale criteria doorslagge-
vend zijn. Met andere woorden: het gaat 

om de bedrijfszetel(s) of vestiging(en) 
die gekenmerkt worden door een zekere 
economische en sociale band. Als de ver-
schillende vestigingen economisch en 
sociaal samenhangen, worden ze voor de 
sociale verkiezingen samengevoegd en 
worden verkiezingen gehouden voor het 
geheel van het personeel.

Het hanteren van economische en socia-
le criteria kan twee soorten gevolgen 
hebben:
• ofwel wordt één juridische entiteit 

opgedeeld in verschillende techni-
sche bedrijfseenheden;

• ofwel worden verschillende aparte ju-
ridische entiteiten samengevoegd tot 
één technische bedrijfseenheid.

De bepaling van de technische bedrijfs-
eenheden maakt het voorwerp uit van 
overleg. Dit overleg start in de onderne-
ming 150 dagen vóór de dag van de verkie-
zing, dus ten laatste in de periode van 13 
tot 26 december 2019. Indien het paritair 
overleg faalt, zal de arbeidsrechtbank uit-
eindelijk de knoop moeten doorhakken en 
de afbakening van de technische bedrijfs-
eenheid of -eenheden vastleggen.

De werkgever splitst de technische be-
drijfseenheid in meerdere juridische  
entiteiten
Om te ontsnappen aan de sociale verkie-
zingen heb je vaak onwillige werkgevers 
die hun onderneming kunstmatig opsplit-
sen in verschillende juridische entiteiten 

die elk onder de norm van 50 of 100 werk-
nemers blijven. Zo pogen ze verkiezingen 
en overleg te vermijden. Het is niet altijd 
gemakkelijk te bewijzen dat die aparte ju-
ridische entiteiten in feite sociaal en eco-
nomisch samen horen. 

Daarom werd in de wetgeving het begrip 
‘weerlegbaar vermoeden’ ingevoerd. Dit 
weerlegbaar vermoeden gaat ervan uit 
dat verschillende juridische entiteiten 
toch één technische bedrijfseenheid vor-
men als een aantal elementen kunnen 
worden bewezen. Zodra de vakbonden 
een aantal van die elementen kunnen 
voorleggen in de arbeidsrechtbank, wordt 
er wettelijk vermoed dat al die entiteiten 
inderdaad samen één bedrijfseenheid 
vormen. Het vermoeden is een weerleg-
baar vermoeden: de werkgever kan voor 
de arbeidsrechtbank het tegendeel pogen 
te bewijzen. De werkgever heeft in dat ge-
val de bewijslast, de werknemers het 
voordeel van dit ‘weerlegbaar vermoe-
den’.

Definitie weerlegbaar vermoeden 
Verschillende juridische entiteiten wor-
den vermoed samen één technische be-
drijfseenheid te vormen indien:
(1) het bewijs kan worden geleverd dat:

• de juridische entiteiten deel uitma-
ken van eenzelfde economische 
groep, of beheerd worden door een-
zelfde persoon of personen die on-
derling een economische band heb-
ben,
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• of dat deze juridische entiteiten 
eenzelfde activiteit hebben of acti-
viteiten die op elkaar zijn afge-
stemd;

(2) en het bewijs kan worden geleverd van 
bepaalde elementen die wijzen op een 
sociale samenhang van die juridische 
entiteiten, zoals:
• een gemeenschap van mensen ver-

zameld in dezelfde gebouwen of in 
nabije gebouwen;

• een gemeenschappelijk perso-
neelsbeheer;

• een gemeenschappelijk perso-
neelsbeleid;

• een arbeidsreglement of collectieve 
arbeidsovereenkomsten die ge-
meenschappelijk zijn of die gelijk-
aardige bepalingen bevatten.

Als dus het bewijs kan worden geleverd 
van één van de voorwaarden bedoeld in 
(1) en het bewijs van bepaalde elementen 
bepaald in (2), zullen de betrokken juridi-
sche entiteiten als één technische be-
drijfseenheid worden beschouwd, tenzij 
de werkgever het bewijs kan leveren dat 
het personeelsbeheer en personeelsbe-
leid absoluut verschillend zijn. Belangrijk 
is dat in de wetgeving wordt gesteld dat 
deze techniek geen weerslag mag hebben 
op de continuïteit, de werking en de be-
voegdheidssfeer van de thans bestaande 
overlegstructuren. Met andere woorden: 
de werkgever kan die techniek van het 
weerlegbaar vermoeden niet gebruiken 
om het aantal bestaande overlegorganen 
te verminderen.

Langs vakbondskant komt het er dus op 
aan om goed voorbereid zo een betwisting 
aan te gaan. Best wordt lang tevoren ge-
werkt aan een maximum aan concrete be-
wijzen van sociale samenhang. In de 
rechtspraak is een lange lijst van mogelij-
ke aanwijzingen opgenomen waarop je kan 
steunen: bijvoorbeeld eenzelfde arbeids-
reglement, eenzelfde personeelsdirec-
teur, gezamenlijke feestjes, hetzelfde 
briefpapier, dezelfde tikklok, uitwisselin-
gen en overplaatsingen van personeel, 
enz. In de ‘Handleiding wetgeving sociale 
verkiezingen 2020’ (beschikbaar in je ver-
bond en centrale) gaan we daar uitvoerig 
op in.

socialE VERkiEzingEn 
11 - 24 mEi 2020

WiE maakt DEEl uit Van hEt 
lEiDinggEVEnD pERsonEEl?

Definitie
De bepaling van het begrip ‘leidinggevend 
personeel’ is niet alleen belangrijk voor de 
verkiezingsprocedure. Na de verkiezingen 
zal de werkgever uit deze lijst ook de werk-
geversafgevaardigden moeten aanduiden 
die zetelen in de OR, resp. het Comité PB. 
Het is dus belangrijk te controleren welke 
functies op deze lijst voorkomen.

Volgens de verkiezingswetgeving worden 
enkel personen die belast zijn met het 
dagelijks beheer van de onderneming en 
gemachtigd zijn de werkgever te verbin-
den aanzien als leidinggevend perso-
neel. Het gaat dus om de allerhoogste 
hiërarchie van een onderneming, en de 
personeelsleden die onmiddellijk onder-
geschikt zijn aan die personen voor zover 
ze bovendien opdrachten van dagelijks 
beheer vervullen. In wetgeving en recht-
spraak wordt dit beperkt geïnterpre-
teerd. Maximaal twee niveaus van leiding 
in een onderneming komen in aanmer-
king. De directeur van een departement 
die ondergeschikt is aan een groepsdi-
recteur die op zijn beurt weer onderge-
schikt is aan een ceo of een afgevaardig-
de bestuurder kan geen leidinggevend 
personeel meer zijn: hij behoort tot het 
derde niveau.

Deze beperkte interpretatie wordt ge-
volgd door de rechtspraak:
• Het leidinggevend personeel moet te-

gelijkertijd voldoen aan volgende 
voorwaarden: uitoefenen van gezag en 
verantwoordelijkheid, en de macht 
hebben om onafhankelijk en voortdu-
rend beslissingen te nemen ten aan-
zien van de werknemers en ten aanzien 
van een belangrijk aantal problemen.

• Ook personen die tot het tweede ni-
veau worden gerekend, moeten over 
een beslissingsmacht beschikken die 
de werkgever verbindt, zo niet zijn ze 
geen leidinggevend personeel.

• De personen van het tweede niveau 
moeten onmiddellijk ondergeschikt 
zijn aan de personen belast met het 
dagelijks beheer, d.w.z. zonder tussen-
niveaus of tussenpersonen.

• Het organogram en de titel van de 
functies of de personen die deze func-

ties uitoefenen kunnen belangrijke 
aanwijzingen zijn voor het bepalen van 
het leidinggevend personeel, ook al 
zijn ze niet noodzakelijk bepalend.

Procedure
In deze procedure moeten 2 stappen wor-
den onderscheiden:
• Eerst worden de functies van het lei-

dinggevend personeel bepaald. De na-
men van het leidinggevend personeel 
worden slechts ter indicatie vermeld. 
Deze procedure speelt zich af tussen 
dag X-60 en dag X-35. Dient men niet 
binnen de week bezwaar in tegen de 
voorgestelde lijst van functies, dan 
verkijkt men de kans om die lijst van 
functies nadien nog te betwisten.

• In de tweede fase wordt de namenlijst 
van het leidinggevend personeel vast-
gelegd. De namenlijst kan echter al-
leen aanleiding geven tot een klacht, 
wanneer deze personen bevat die geen 
leidinggevende functie vervullen zoals 
eerder vastgelegd in de lijst van lei-
dinggevende functies. Het is dus van 
belang tijdig een klacht in te dienen 
tegen de lijst van functies van het lei-
dinggevend personeel als men het er 
niet mee eens is. Men kan enkel naar 
de arbeidsrechtbank stappen met een 
betwisting als er voordien binnen de 
onderneming klacht werd ingediend bij 
de OR, het Comité PB of in geval van 
een eerste verkiezing bij de werkgever.

Chronologie van de procedure
• X-60: de werkgever deelt aan de OR, 

resp. het Comité PB, of bij een eerste 
verkiezing aan de vakbondsafvaardiging 
schriftelijk zijn voorstel mee van de 
functies van het leidinggevend perso-
neel.

• Tussen X-60 en X-35: overleg met de OR, 
resp. het Comité PB, of bij een eerste 
verkiezing met de vakbondsafvaardiging 
over deze lijst van functies.

• X-35: de werkgever deelt zijn beslissing 
mee over de lijst van functies van het 
leidinggevend personeel.

• Indien de werknemers, de vakbonden of 
het NCK (alleen voor verkiezingen voor 
de OR) niet akkoord gaan met deze lijst, 
kunnen zij klacht indienen bij de ar-
beidsrechtbank (uiterlijk op X-28); 

• Dag X: aanplakking van de lijst met per-
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sonen die een leidinggevende functie 
uitoefenen (namenlijst).

• Binnen 7 dagen na de aanplakking (uiter-
lijk X+7) kunnen de werknemers, de vak-
bonden en het NCK (voor OR-verkiezin-
gen) bij de OR, resp. het Comité PB 
bezwaar indienen tegen deze namen-
lijst. Bij een eerste verkiezing dient er 
klacht ingediend te worden bij de 
werkgever.

• Binnen de daaropvolgende 7 dagen 
(uiterlijk X+14) spreekt de OR, resp. het 
Comité PB of de werkgever zich uit 
over die klacht. In geval van wijziging 
wordt een rechtzetting (nieuwe lijst) 
aangeplakt.

• Binnen de 7 dagen die volgen op de 
uitspraak over de klacht (uiterlijk op 
X+21) kunnen de betrokken werkne-
mers, de vakbonden en het NCK (voor 
OR-verkiezingen) tegen deze beslis-
sing of bij gebrek aan een beslissing 
een beroep instellen bij de arbeids-
rechtbank. De arbeidsrechtbank heeft 
dan 7 dagen om een uitspraak te doen 
(uiterlijk X+28). Deze beslissing is niet 
vatbaar voor beroep of verzet.

WiE WoRDt bEschouWD als 
kaDERpERsonEEl?
Indien de onderneming 15 kaderleden te-
werkstelt, moet voor de OR-verkiezingen 
een aparte vertegenwoordiging van ka-
derleden worden aangeduid en wordt een 
apart kaderkiescollege samengesteld.

Definitie
De definitie van kaderleden wordt in de 
verkiezingswetgeving als volgt omschre-
ven: bedienden die niet behoren tot de 
groep van het leidinggevend personeel en 
die in de onderneming een hogere functie 
uitoefenen, die in het algemeen wordt 
voorbehouden aan de houder van een di-
ploma van een bepaald niveau of aan die-
gene die een evenwaardige beroepserva-
ring heeft.

Deze rekbare definitie dient in elke onder-
neming verder te worden geconcretiseerd. 
Daarom geven we graag een aantal aan-
wijzingen die bij de bespreking in de on-
derneming van dienst kunnen zijn om te 
bepalen wie al of niet op de lijst van ka-
derleden kan worden opgenomen:

• Het gaat enkel om bedienden die als 
dusdanig werden aangegeven bij de 
RSZ.

• Bij de definitie van kaderlid moet reke-
ning worden gehouden met de elemen-
ten ‘leiding geven, delegatie van gezag 
door de werkgever en een zeker initia-
tiefrecht’. Maar volgens de brochure 
van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg kunnen ook werknemers die 
zonder gezag uit te oefenen hoog-
staande taken (staffuncties) vervullen 
in een dienst voor wetenschappelijk 
onderzoek of studiedienst als kader-
personeel worden aanzien.

• Wat de diplomavereiste betreft, gaat 
men ervan uit dat het gaat om functies 
die voorbehouden zijn aan gediplo-
meerden van het hoger onderwijs.

 
Procedure
De procedure om de lijst van kaderleden 
vast te leggen is dezelfde als de proce-
dure die moet worden gevolgd om de lijst 
van het leidinggevend personeel vast te 
leggen. Dus eerst worden de functies 
vastgelegd, nadien wordt de namenlijst 
met de kaderleden die deze functies uit-
oefenen vastgelegd.
 

samEnstElling Van DE 
kiEzERslijstEn En DE 
kiEscollEgEs
Een kiescollege is de indeling van de kie-
zers met het oog op de stemming. Deze 
indeling verschilt naargelang de grootte 
van de verschillende personeelscatego-
rieën die in de onderneming worden te-
werkgesteld. Het samenstellen van de 
kiescolleges gebeurt aan de hand van de 
definitieve kiezerslijsten. Men moet dus 
nagaan wie er in de onderneming als kie-
zer kan deelnemen aan de sociale verkie-
zingen.

Voorwaarden om kiezer te kunnen zijn
Om te kunnen deelnemen aan de sociale 
verkiezingen moet men op de verkie-
zingsdatum (dag Y) aan volgende voor-
waarden voldoen:
• met de onderneming verbonden zijn 

met een arbeids- of leerovereenkomst, 
en niet behoren tot het leidinggevend 
personeel. Werknemers in beroepsop-
leiding worden gelijkgesteld en kunnen 
dus ook kiezer zijn;

• er is geen enkele nationaliteitsvereis-
te;

• sedert tenminste 3 maanden tewerk-
gesteld zijn in de juridische entiteit of 
in de technische bedrijfseenheid ge-
vormd door meerdere juridische enti-
teiten. Indien de onderneming voor-
dien werd geherstructureerd en 
bepaalde delen van andere onderne-

let wel: omdat de procedure om het onderscheid te maken tussen bedienden 
en kaderleden omslachtig is, heeft de wetgever gesteld dat die procedure 
niet moet worden opgestart als er in de onderneming op dag X-60 minder dan 
30 bedienden worden tewerkgesteld. De wetgever vermoedt dat er in dit geval 
geen 15 kaderleden zullen zijn. De lijst van kaderleden wordt dan zonder 
voorafgaandelijk overleg in de OR, resp. het Comité PB, of met de 
vakbondsafvaardiging meegedeeld op dag X.
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mingen werden overgenomen wordt 
rekening gehouden met de anciënniteit 
verworven voor de overgang. VÓÓr de 
berekening van de anciënniteit worden 
periodes van ziekte, verlof of tijdkre-
diet niet in mindering gebracht. Ook 
wiens contract afloopt tussen dag X en 
de verkiezingsdag moet worden ver-
meld op de voorlopige kiezerslijst. 

Bij de sociale verkiezingen van mei 2020 
zullen uitzendkrachten voor het eerst 
stemrecht hebben bij de gebruiker. Ze 
moeten daarvoor voldoen aan twee anci-
enniteitsvoorwaarden:
• tussen 1 augustus 2019 en dag X ten 

minste drie ononderbroken maanden 
of, in geval van onderbroken periodes 
van tewerkstelling, gedurende in to-
taal ten minste 65 werkdagen tewerk-
gesteld zijn in de juridische entiteit of 
de technische bedrijfseenheid van de 
gebruiker waar de verkiezingen worden 
georganiseerd;

• tussen dag X en dag Y+77 in totaal ten 
minste 26 werkdagen tewerkgesteld 
zijn in de juridische entiteit of de tech-
nische bedrijfseenheid waar de verkie-
zingen worden georganiseerd.

• Bij het opstellen van de kiezerslijsten 
op dag X moet enkel rekening worden 
gehouden met de eerste voorwaarde. 

socialE VERkiEzingEn 
11 - 24 mEi 2020

Afzonderlijke kiescolleges
De werknemers die voldoen aan deze 
voorwaarden moeten worden ingeschre-
ven op de kiezerslijsten. Er worden aparte 
kiezerslijsten opgemaakt voor de arbei-
ders, bedienden, -25-jarige werknemers en 
de kaderleden (voor de OR). In principe zal 
voor elk van deze categorieën ook een 
apart kiescollege worden samengesteld. 
De uitzendkrachten worden naargelang hun 
statuut verdeeld tussen de kiescolleges. 

Om de geheimhouding van de stemming 
te bewaren legt men de lat voor oprich-
ting van een afzonderlijk kiescollege op 
25 arbeiders, 25 bedienden en 25 jonge-
ren. Voor de OR wordt er bovendien een 
apart kaderkiescollege samengesteld in-
dien er op dag Y - dit is de dag van de 
verkiezingen - minstens 15 kaderleden in 
de onderneming worden tewerkgesteld.

Gemeenschappelijke kiescolleges
Wanneer er in de onderneming geen 25 ar-
beiders, resp. 25 bedienden worden te-
werkgesteld, worden de arbeiders en de 
bedienden in één, gemeenschappelijk 
kiescollege ingeschreven. Dit betekent 
dat de arbeiders en de bedienden bij de 
verkiezingen twee stembiljetten zullen 
krijgen: één om de arbeidersafgevaardig-
den te verkiezen en een ander om de be-
diendeafgevaardigden te verkiezen.

Wanneer er in de onderneming geen 25 
werknemers jonger dan 25 jaar worden te-
werkgesteld, worden de jongeren inge-
schreven op de kiezerslijsten van resp. de 
arbeiders, bedienden of kaderleden, naar-
gelang de categorie waartoe zij behoren.

Wanneer er in de onderneming een apart 
jongerenkiescollege is, maar het aantal ar-
beiders, resp. bedienden in de onderne-
ming is kleiner dan 25, dan wordt een ge-
meenschappelijk kiescollege ingesteld 
voor de +25-jarige arbeiders en bedienden.

Wanneer in de onderneming ook verkie-
zingen doorgaan voor de OR en het aantal 
kaderleden op de definitieve kiezerslijs-
ten kleiner is dan 15, dan moet er geen 
apart kiescollege voor de kaderleden 
worden opgericht. De kaderleden worden 
dan mee ingeschreven op de kiezerslijs-
ten van de bedienden.

Voor de verkiezingen van het Comité PB is 
er geen aparte vertegenwoordiging van 
de kaderleden voorzien. De kaderleden 
worden dus voor de comitéverkiezingen 
altijd mee ingeschreven op de kiezerslijs-
ten van de bedienden.

hoEVEEl manDatEn  
zijn ER tE VERDElEn?
Het aantal mandaten voor de OR, resp. het 
Comité PB staat in verhouding tot het aan-
tal werknemers dat in de onderneming 
wordt tewerkgesteld. Je kan ze aflezen in 
de tabel op blz. 9.

Indien er een afzonderlijke vertegenwoor-
diging is voor kaderleden, wordt het aan-
tal effectieve mandaten in de OR met één 
eenheid verhoogd, indien er in de onder-
neming minder dan 100 kaderleden wor-
den tewerkgesteld. Het aantal effectieve 
mandaten wordt met twee eenheden ver-
hoogd, indien de onderneming 100 of 
meer kaderleden tewerkstelt.

Het wettelijk voorziene aantal mandaten 
kan worden verhoogd, na eenparig akkoord 
tussen de werkgever en de vakbonden. Het 
totaal aantal effectieve mandaten mag in 
totaal evenwel niet hoger zijn dan 25. Vol-
gens onze interpretatie, die ook de inter-
pretatie is van de FOD WASO in zijn officiële 

let wel: je moet opgenomen zijn op de kiezerslijst op dag X. Een persoon die 
voldoet aan de hierboven opgesomde voorwaarden, maar niet ingeschreven 
is op de kiezerslijst, kan niet stemmen. Het is dus heel belangrijk om goed na 
te gaan of de lijst die de werkgever afficheert correct is.
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dige werknemers worden forfaitair 
vastgelegd. De verdeling kan je aflezen 
in de tabel hiernaast.

• Men gaat na of er een aparte vertegen-
woordiging is voor de kaderleden. In 
dit geval wordt het aantal mandaten 
voor de kaderleden toegevoegd aan 
het totaal aantal mandaten.

• Men verdeelt het aantal mandaten 
voor arbeiders, bedienden en kaderle-
den volgens volgende formule:

aantal 
werkmemers per 

categorie
X

totaal aantal te 
begeven 

mandaten

totaal aantal werknemers

Voor de jeugdige werknemers moet deze 
rekenoefening niet worden gemaakt. Het 
aantal mandaten voor jeugdige werkne-
mers is immers forfaitair vastgelegd.

aantal WERknEmERs aantal manDatEn

20 – 50 (enkel groeven 
en graverijen) 

2

minder dan 101 4

101-500 6

501-1000 8

1001-2000 10

2001-3000 12

3001-4000 14

4001-5000 16

5001-6000 18

6001-8000 20

meer dan 8000 22

Berekening aantal mandaten

Vertegenwoordiging jongeren

EEn voorbEEld tEr vErduidElijking van dE bErEkEning van dE vErdEling van mandatEn

Een onderneming telt:
500 arbeiders van 25 jaar en ouder, 400 bedienden van 25 jaar 
en ouder, 30 kaderleden van 25 jaar en ouder, 10 leidinggeven-
den, 30 jeugdige werknemers (-25 jaar).

In totaal werken er in de onderneming dus 970 werknemers. Dit 
betekent dat er 8 effectieve mandaten te begeven zijn. Er zijn 
meer dan 25 jeugdige werknemers. Er wordt dus een aparte 
vertegenwoordiging voor de jongeren voorzien. Zij hebben 
recht op 1 mandaat. Dit mandaat wordt in mindering gebracht 
van het totaal aantal mandaten dus 8-1 = 7 mandaten.

Er is voor de oR ook een aparte vertegenwoordiging voor ka-
derleden. Het aantal mandaten in de OR wordt dus met 1 een-
heid verhoogd, nl. 7+1 = 8 mandaten.

Vervolgens verdelen we die mandaten over de arbeiders, be-
dienden en kaderleden:

•	 arbeiders
500 x 8 mandaten

= 4,26
940

•	 bedienden
400 x 8 mandaten

= 3,40
940

•	 kaderleden

(30 kaders + 10 leidinggevenden)
x 8 mandaten = 0,34

940

De jongeren hebben dus recht op 1 mandaat (forfaitair toegekend).
De arbeiders hebben recht op 4 mandaten, de bedienden krijgen 
3 mandaten. Volgens de verdeling zouden de kaderleden geen 
mandaten krijgen (0,34). Doch de verkiezingswetgeving zegt dat 
elke categorie minimum 1 mandaat moet krijgen. Het overblij-
vende mandaat wordt bijgevolg toegekend aan de kaderleden.

Voor het comité pb zijn er eveneens 8 mandaten te verdelen. 
De verdeling over de verschillende categorieën gebeurt als 
volgt:
• 1 mandaat voor de jeugdige werknemers (forfaitair toege-

kend). Dit mandaat wordt in mindering gebracht voor de 
arbeiders en de bedienden. Er blijven dus nog 7 mandaten 
te verdelen.

• de arbeiders 
 krijgen 3 
 mandaten;

500 x 7 mandaten
= 3,72

940

• de bedienden 
krijgen 

 ook 3 mandaten.

(400+30+10) x 7 mandaten
= 3,28

940

Er blijft dus nog 1 mandaat over. Aangezien elke categorie 
reeds minimum 1 mandaat kreeg, wordt het overblijvende 
mandaat toegekend aan de categorie met het grootste deci-
maal, zijnde de arbeiders. De personeelsvertegenwoordiging 
in het Comité PB ziet er dus als volgt uit: 1 jeugdige werknemer, 
4 arbeiders, 3 bedienden.

aantal WERknEmERs aantal 
manDatEn 
jongEREn

-101 101-500 +500

aantal 
jonge 
werk-

nemers

25-50 25-100 25-150 1

+50 +100 151-300 2

+300 3

brochure, kan het aantal mandaten worden 
opgetrokken naar 27 als er een afzonderlijke 
vertegenwoordiging is van kaderleden. 

Het akkoord over de conventionele verho-
ging van het aantal mandaten moet uiterlijk 
bereikt worden op dag X en de aanvullende 
mandaten verdelen onder de verschillende 
categorieën van werknemers. 

hoE WoRDEn DE  
manDatEn VERDEElD?
De mandaten moeten vervolgens worden 
verdeeld over de verschillende werkne-
merscategorieën. Dit doet men als volgt:
• Men gaat na of er een aparte vertegen-

woordiging is voor de jeugdige werkne-
mers. Indien dit het geval is wordt het 
aantal mandaten dat aan de jeugdige 
werknemers toekomt, eerst in minde-
ring gebracht van het totaal aantal 
mandaten. De mandaten voor de jeug-
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bEtWisting oVER DE 
VERDEling Van DE manDatEn 
tussEn DE VERschillEnDE 
catEgoRiEën
Indien de werknemers of de representa-
tieve werknemersorganisaties, of voor de 
OR ook de representatieve organisaties 
voor kaderleden, niet akkoord gaan met 
de verdeling van de mandaten, kunnen zij 
tegen die verdeling protest aantekenen 
bij de OR, resp. het Comité PB. Indien er in 
de onderneming nog geen OR of Comité 
PB werd opgericht, dienen zij klacht in bij 
de werkgever. 

Wat zijn DE VooRWaaRDEn om 
kanDiDaat tE zijn?
Om als personeelsafgevaardigde verkies-
baar te zijn, moeten de werknemers op 
dag Y (de dag van de verkiezingen) aan 
volgende voorwaarden voldoen:
• tenminste 18 jaar oud zijn. De afge-

vaardigden van de jeugdige werkne-
mers moeten tenminste 16 jaar oud zijn 
en mogen de leeftijdsgrens van 25 jaar 
niet hebben bereikt (op dag Y);

• tenminste 6 maanden ononderbroken 
tewerkgesteld zijn in de juridische en-
titeit waartoe de onderneming be-
hoort, of in de technische bedrijfseen-
heid gevormd door verschillende 
juridische entiteiten;

• ofwel in het jaar dat de verkiezingen 
2020 voorafgaat een onderbroken te-
werkstelling van in totaal minstens 9 
maanden kunnen bewijzen in de juridi-
sche entiteit waartoe de onderneming 

socialE VERkiEzingEn 
11 - 24 mEi 2020

behoort, of in de technische bedrijfs-
eenheid gevormd door verschillende 
juridische entiteiten. Om deze periode 
van 9 maanden tewerkstelling te bere-
kenen, wordt rekening gehouden met 
alle periodes gedurende welke de 
werknemer in de onderneming tewerk-
gesteld was met een arbeids- of leer-
overeenkomst, als NFWO-onderzoeker 
of in een beroepsopleiding;

• de leeftijd van 65 jaar niet hebben be-
reikt;

• behoren tot de categorie waarvoor 
men kandidaat is (arbeider, bediende, 
kaderlid, jeugdige werknemer);

• behoren tot de technische bedrijfseen-
heid waarvoor de kandidatuur werd 
ingediend;

• geen preventieadviseur van de interne 
dienst voor preventie en bescherming 
op het werk zijn;

• geen vertrouwenspersoon in het kader 
van de welzijnswetgeving rond psycho-
sociale risico’s op het werk zijn.

let wel: wanneer er in de onderneming een aparte vertegenwoordiging voor 
jeugdige werknemers is voorzien (apart jongerenkiescollege, d.w.z. meer dan 
25 jongeren die op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 25 jaar nog niet 
hebben bereikt), dan kunnen de jongeren (-25 jaar) enkel kandidaat zijn voor 
het jongerenkiescollege. Deze -25-jarigen kunnen dus geen kandidaat zijn op 
de lijst van de arbeiders, bedienden of kaderleden!
Als er in de onderneming geen aparte vertegenwoordiging is van jeugdige 
werknemers, dan kunnen de -25-jarigen wel kandidaat zijn op de lijst van 
arbeiders, bedienden of kaderleden (afhankelijk van hun aangifte bij de RSZ 
en het feit al of niet opgenomen te zijn op de lijst van kaderleden).

10

Wie aangeworven is met een arbeidsover-
eenkomst van bepaalde tijd kan zich ook 
kandidaat stellen. Let wel: dergelijke werk-
nemers zijn niet beschermd tegen een ont-
slag om syndicale reden: na afloop van hun 
arbeidsovereenkomst eindigt hun man-
daat, ook al waren ze verkozen. Ze hebben 
geen recht op een ‘automatische’ verlen-
ging van hun contract. 

Uitzendkrachten hebben geen arbeids-
overeenkomst met de gebruiker, maar met 
het uitzendbureau. Zij kunnen bijgevolg 
geen kandidaat zijn bij de gebruiker, ook al 
hebben ze stemrecht en tellen ze mee voor 
de berekening van de personeelssterkte 
voor het bepalen van de drempel en voor 
het bepalen van het aantal mandaten bij 
de gebruikers. 

Ook voor hen is het door hun tijdelijke te-
werkstelling in de praktijk onmogelijk om 
hen een rol te geven als vaste werkne-
mersvertegenwoordiger: bij afloop van 
hun contract eindigt ook hun mandaat. 
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Een werknemer kan maar kandidaat zijn 
op één lijst (dus niet tegelijkertijd op de 
lijst van bijvoorbeeld het ACV en het 
ABVV). 

let wel: een werknemer kan 
zowel voor de OR als voor het 
Comité PB kandidaat zijn. De 
verkiezingen voor de OR en het 
Comité PB zijn aparte ver-
kiezingen.

WannEER En DooR WiE  
moEtEn DE kanDiDatEnlijs-
tEn WoRDEn ingEDiEnD?
De kandidatenlijsten moeten ten laatste 
op X+35 worden ingediend. Deze keer dus 
tegen een bepaalde dag afhankelijk van de 
gekozen verkiezingsdatum in de periode 

van 17 tot 30 maart 2020. De kandidaten-
lijsten worden in de onderneming aange-
plakt ten laatste op dag X+40 (tussen 22 
maart en 4 april 2020).

Alleen de nationale zetels van de vak-
bonden kunnen kandidaten voordragen. 
Bovendien kan elke vakbond slechts één 
lijst indienen per kiescollege. De ver-
schillende beroepscentrales van het ACV 
(bijvoorbeeld ACV Puls en CNE) moeten 
dus een gezamenlijke bediendenlijst in-
dienen. Aparte lijsten per taalrol kunnen 
niet.

In de ondernemingen waar een aparte 
kadervertegenwoordiging is voorzien 
kan ook het NCK lijsten indienen. Boven-
dien kunnen ook individuele groepjes 
van kaderleden een lijst indienen indien 
hun lijst gesteund wordt door minstens 
10% van de kaderleden (minstens 5 hand-

tekeningen indien minder dan 50 kader-
leden en minstens 10 handtekeningen 
indien minder dan 100 kaderleden in de 
onderneming worden tewerkgesteld).

Elke kandidatenlijst mag slechts even-
veel kandidaten bevatten als er effec-
tieve en plaatsvervangende mandaten te 
begeven zijn. 

Sinds de verkiezingen van 2004 worden 
de representatieve werknemersorgani-
saties op het stembiljet niet enkel ver-
meld met hun lijstnummer maar ook met 
hun letterwoord-logo (ACV, ABVV, ACLVB, 
NCK). Het gaat dus wel degelijk om de 
naam van de nationale organisatie (ACV, 
ABVV,…), niet om de naam van de be-
roepscentrale (ACV Puls, ACV-CSC ME-
TEA,…) Huislijsten van kaderleden wor-
den in de overheidspublicaties 
(resultaten) steeds weergegeven onder 
het letterwoord IND (individuele lijsten).

De voorbereiding van de sociale verkiezingen duurt wettelijk 
150 kalenderdagen. Dit betekent dus dat de eerste stappen 
moeten worden gezet in de periode tussen 13 en 26 december 
2019.

Uiterlijk 150 dagen vóór de verkiezingsdatum moet de werkge-
ver de nodige informatie bezorgen aan de OR en het Comité PB. 
Bij een eerste verkiezing geeft hij die informatie aan de vak-
bondsafvaardiging. 

De werkgever is ook verplicht om dat bericht aan alle werkne-
mers mee te delen: ofwel door zo een bericht op aanplakbor-
den aan te hangen of langs elektronische weg (mails, intranet) 
indien daarmee alle werknemers kunnen worden bereikt. De 
werkgever moet zich voordien ook registeren bij de FOD WASO 
(Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg, het vroegere ministerie van Arbeid en Tewerkstelling) 
en de vakbonden informeren. Op die wijze weet iedereen of zijn 
werkgever de verkiezingsprocedure heeft opgestart. 

Over die eerste informatie over de grenzen van de onderne-
ming wordt overleg gepleegd met de werknemers. Dit overleg 
kan plaatsvinden tot uiterlijk de 35ste dag vóór de dag van de 
aanplakking (X-35). Uiterlijk op dag X-35 deelt de werkgever zijn 
beslissing mee aan de OR en het Comité PB of – als die er niet 
zijn – aan de vakbondsafvaardiging.

Indien de werknemersafgevaardigden niet akkoord gaan met 
de beslissingen van de werkgever kunnen zij beroep instellen 
bij de arbeidsrechtbank.

90 dagen vóór de verkiezingen wordt dan in de onderneming 
het bericht aangeplakt dat de verkiezingen aankondigt.

In het tijdschema vanaf de volgende bladzijde hernemen we 
chronologisch de diverse stappen in de voorprocedure (dag 
X-60 tot dag X). We bespreken ook kort de stappen die moeten 
worden gezet tussen dag X en Y en wat er nog dient te gebeuren 
na de eigenlijke kiesverrichtingen (na dag Y).

Op de achtercover vind je de kalender van de volledige verkie-
zingsprocedure. De aangegeven data zijn telkens de uiterste data 
waarbinnen de verschillende verrichtingen moeten plaatsvinden.

Bij een aantal stappen in de procedure moet een afschrift van 
de informatie aan de nationale zetels van de vakbonden (dus 
ACV, ABVV en ACLVB) worden bezorgd. Dat kan per post, maar 
veel makkelijker voor werkgevers door het document op te la-
den op een internetapplicatie van de FOD WASO.

In het tijdschema wordt ook verwezen naar de kaderledenorga-
nisatie NCK. Deze organisatie speelt enkel mee voor de verkie-
zingen van de OR, en dan nog als er een aparte vertegenwoor-
diging van kaderleden moet worden aangeduid (minstens 15 
kaderleden in de onderneming op dag Y).
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In het tijdschema wordt de verkiezingsprocedure chronologisch weergegeven. U leest dit tijdschema als volgt:
kolom 1:  geeft de periode aan waarbinnen bepaalde verrichtingen moeten gebeuren
kolom 2:  geeft de verrichting aan die moet gebeuren
kolom 3:  preciseert wie deze verrichting moet uitvoeren
kolom 4:  preciseert aan wie informatie moet worden gegeven, voor wie de verrichting is bestemd
kolom 5:  verwijst naar het artikel dat van toepassing is in de Wet ‘sociale verkiezingen 2020’ (Staatsblad van 30 april 2019)

Comité PB korten we in dit tijdschema af tot CPB.

uitERstE
Data

hanDElingEn
i. Voorprocedure

DooR aan aRt. WEttEn

X-60
13-12.2019 - 
26.12.2019

schriftelijke mededeling door de werkgever over:
1.  de aard, gebieden en graad van zelfstandigheid of afhan-

kelijkheid van de zetel(s) t.o.v. de juridische entiteit:
•	 bij eerste verkiezing: informatie over de situatie;
•	 bij volgende verkiezingen: informatie over de wijzigin-

gen in de structuur van de onderneming en de nieuwe 
criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de 
zetel t.o.v. de juridische entiteit;

2. het aantal personeelsleden per categorie in de onderne-
ming tewerkgesteld op dag X-60;

3. de functies van het leidinggevend personeel, benaming + 
inhoud verduidelijken - ter indicatie de lijst van personen 
die deze functies uitoefenen;

4. de functies van de kaderleden, ter indicatie de personen 
die deze functies uitoefenen alleen in ondernemingen met 
minstens 100 werknemers en 30 bedienden;

5. de eerste aanplakkingsdatum en de datum van de verkie-
zingen;

Een afschrift van deze informatie wordt aan de nationale ze-
tels van de vakbonden bezorgd (via de webapplicatie van de 
FOD WASO of per post).
Of er nu een OR, een Comité PB of een VA is of niet, alle infor-
matie van X-60 moet aan het volledige personeel worden 
bezorgd.

werkgever - OR en CPB
- bij ontstentenis 

VA

art. 10

X-60 
tot X-35

De werkgever raadpleegt over:
1. het aantal technische of juridische bedrijfseenheden 

waarvoor organen moeten worden opgericht + hun be-
schrijving;

2. de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijf-
seenheden + beschrijving + grenzen of over de samenvoe-
ging van meerdere juridische entiteiten in technische be-
drijfseenheden + beschrijving + grenzen;

3. de functies van het leidinggevend personeel + indicatieve 
lijst van personen die deze functies uitoefenen;

4. de functies van de kaderleden + indicatieve lijst van per-
sonen die deze functies uitoefenen (alleen voor OR indien 
+100 werknemers en +30 bedienden).

werkgever - OR, resp. CPB
- bij ontstentenis 

VA
- werknemers

art. 11
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uitERstE
Data

hanDElingEn
i. Voorprocedure

DooR aan aRt. WEttEn

X-35
7.01.2020 - 
20.01.2020

schriftelijke mededeling van de werkgever over zijn beslis-
sing inzake:
1. de functies van het leidinggevend personeel + ter indicatie 

de lijst van personen die deze functies uitoefenen;
2a. het aantal technische of juridische entiteiten waarvoor 

organen moeten worden opgericht + beschrijving;
2b. de indeling van de juridische entiteit in technische be-

drijfseenheden + beschrijving + grenzen of de samen-
voeging van verschillende juridische entiteiten in tech-
nische bedrijfseenheden + beschrijving + grenzen;

3. de functies van de kaderleden + ter indicatie de lijst van 
personen die deze functies uitoefenen (alleen voor de OR 
indien +100 werknemers en +30 bedienden).

Een afschrift van deze informatie wordt aan de nationale ze-
tels van de vakbonden bezorgd (via de webapplicatie van de 
FOD WASO of per post).

werkgever - OR, resp. CPB
- bij ontstentenis 

VA
- werknemers

art. 12

X-30
12.01.2020 -
25.01.2020

begin bescherming kandidaten Bijzondere 
ontslagrege-
lingswet van 
19 maart 1991

X-28
14.01.2020 - 
27.01.2020

Verhaal bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing of bij 
afwezigheid van beslissing van de werkgever inzake:
1. de functies van het leidinggevend personeel + ter indicatie 

de lijst van personen die deze functies uitoefenen;
2a. het aantal technische of juridische entiteiten waarvoor 

organen moeten worden opgericht + beschrijving;
2b. de indeling van de juridische entiteit in technische be-

drijfseenheden + beschrijving + grenzen of de samen-
voeging van verschillende juridische entiteiten tot 1 
technische bedrijfseenheid + beschrijving + grenzen;

3. de functies van de kaderleden + ter indicatie de lijst van 
personen die deze functies uitoefenen (alleen voor de OR 
indien +100 werknemers en +30 bedienden).

-  werknemers
-  vakbonden
- NCK (als OR)

arbeidsrechtbank art. 12bis

X-5
6.02.2020 - 
19.02.2020

beslissing van de arbeidsrechtbank 
Tegen deze beslissing is geen beroep of verzet mogelijk.
De betrokken partijen worden schriftelijk verwittigd.

arbeidsrecht-
bank

betrokken par-
tijen

art. 12bis
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uitERstE
Data

hanDElingEn
ii. Verkiezingsprocedure

DooR aan aRt. WEttEn

X=Y-90
11.02.2020 - 
24.02.2020

aanplakking van het gedagtekend bericht met:
1. datum en uurregeling van de verkiezingen;
2. het adres en de benaming van de technische bedrijfseen-

heid (eenheden) waarvoor organen moeten worden opge-
richt;

3. het aantal mandaten per orgaan en per categorie 
Een akkoord over de ev. verhoging van het aantal manda-
ten moet uiterlijk op dit ogenblik worden gemaakt.

4. de voorlopige kiezerslijsten of mededeling van de plaats 
waar deze kunnen worden geconsulteerd; de kiezerslijsten 
vermelden de uitzendkrachten die beantwoorden aan de 
anciënniteitsvoorwaarden 

5. de lijst van de kaderleden: functies + namen, of de plaats 
waar deze kan worden geconsulteerd (alleen voor OR in-
dien +30 bedienden);

6. de lijst van de kaderleden: functies + namen, of de plaats 
waar deze kan worden geconsulteerd (alleen voor OR in-
dien +30 bedienden);

7. de data die voortvloeien uit de verkiezingsprocedure;
8. de persoon of dienst die de oproepingsbrieven zal rond-

delen of versturen;
9. mededeling dat er elektronisch zal worden gestemd.

Dit bericht moet de datum van aanplakking vermelden. 

Een afschrift van deze informatie wordt aan de nationale ze-
tels van de vakbonden bezorgd (via de webapplicatie van de 
FOD WASO of per post). De rechtgezette kiezerslijsten worden 
enkel toegevoegd indien er geen OR, Comité PB of VA is waarin 
alle organisaties vertegenwoordigd zijn.

-  OR of CPB
-  bij ontsten-

tenis werk-
gever

werknemers art. 14

art. 74

X+7
18.02.2020 - 
2.03.2020

klacht over:
1. de kiezerslijsten;
2. het aantal mandaten per orgaan en per categorie;
3. de lijst van leidinggevend personeel;
4. de lijst van kaderleden.
opgelet: een klacht m.b.t. punten 3 en/of 4 betekent ook dat 
klacht moet worden ingediend m.b.t. de punten 1 en/of 2

- werknemers
- vakbonden
- NCK (als OR)

-  OR of CPB
-  bij ontstentenis 

werkgever

art. 30

X+14
25.02.2020 - 
9.03.2020

uitspraak door oR of cpb, of - als er geen oR of cpb is - 
door de werkgever over klachten m.b.t.: 
1. de kiezerslijsten;
2. het aantal mandaten per orgaan en per categorie;
3. de lijst van leidinggevend personeel;
4. de lijst van kaderleden.
ingeval van wijziging: aanplakking van de rechtzetting

- OR of CPB
- bij ontsten-

tenis werk-
gever

- werknemers
- vakbonden
 (+ NCK als OR) 

bij ontstentenis 
van OR of CPB

art. 31

X+21
03.03.2020 -
16.03.2020

Verhaal bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing - of bij 
het uitblijven van een beslissing - van OR of CPB, of - als er 
geen OR of CPB is - beslissing van de werkgever over:
1. de kiezerslijsten;
2. het aantal mandaten per orgaan en per categorie;
3. de lijst van leidinggevend personeel;
4. de lijst van kaderleden.

- werknemers
- vakbonden 

(+ NCK als 
OR)

arbeidsrechtbank art. 31bis
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uitERstE
Data

hanDElingEn
ii. Verkiezingsprocedure

DooR aan aRt. WEttEn

X+28
10.03.2020 - 
23.03.2020

beslissing van de arbeidsrechtbank
Er is geen mogelijkheid tot beroep of verzet.
De betrokken partijen worden schriftelijk geïnformeerd.
Indien wijzigingen: aanplakking van de rechtzetting. 

Een afschrift van deze informatie wordt aan de nationale ze-
tels van de vakbonden bezorgd. De rechtgezette kiezerslijs-
ten worden enkel toegevoegd indien er geen OR, Comité PB 
of VA is waarin alle organisaties zijn vertegenwoordigd.

Definitieve afsluiting van:
1. de kiezerslijsten;
2. de lijst van het leidinggevend personeel;
3. de lijst van de kaderleden.

arbeidsrecht-
bank

betrokken 
partijen

art. 31bis

art. 32

X+35
17.03.2020 
30.03.2020

indienen van de kandidatenlijsten vakbonden 
voor OR ook:
- NCK
- huislijsten
 indien 10% 

kaderleden

werkgever art. 33

X+36
18.03.2020 
31.03.2020 

indien met zekerheid geen enkele lijst werd neergelegd tot 
en met X+35 (=uiterste afgiftedatum van aangetekende 
zending) mag de werkgever de procedure stopzetten. Er 
moet geen kiesbureau samengesteld worden. Aanplakking 
van de beslissing op dezelfde plaatsen als de aankondiging 
van de verkiezingen.

kopie van het afschrift aan de nationale zetels van de vak-
bonden via webapplicatie FoD Waso of per post.

werkgever werknemers art. 78

X+40
22.03.2020 - 
4.04.2020

aanplakking van de kandidatenlijsten

aanduiding van de voorzitter(s) van de stembureaus  
+ plaatsvervangende voorzitter(s)

indien geen akkoord: sociale inspectie verwittigen.
Die zal een beslissing nemen.

werkgever

- OR, resp. 
CPB

- bij ontsten-
tenis werk-
gever en VA

- bij ontsten-
tenis werk-
gever en 
vakbonden

werknemers

sociale inspectie

art. 36

art. 42

art. 42
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uitERstE
Data

hanDElingEn
ii. Verkiezingsprocedure

DooR aan aRt. WEttEn

X+47
29.03-2020 - 
11.04.2020

klachten bij de werkgever m.b.t. de kandidatenlijsten
Tot X+47 kunnen klachten ingediend worden bij de werkgever.

De gehuwde vrouwen en weduwen staan op de kandidatenlijst 
onder hun meisjesnaam, eventueel voorafgegaan door de 
naam van hun (overleden) echtgenoot.

Kandidaten kunnen zelf de werkgever vragen om hun officiële 
voornaam te laten volgen door hun roepnaam waarmee ze ge-
kend zijn in de onderneming.
Kandidaten die hun voor- of achternaam willen aanpassen, 
moeten hun werkgever hiervan op de hoogte brengen.
In de hierboven genoemde gevallen zal de werkgever de lijst 
aanpassen conform het verzoek van de kandidaat.
De werkgever zelf kan tot X+52 beroep aantekenen bij de ar-
beidsrechtbank.
Intrekking kandidatuur door kandidaat is mogelijk tot X+47.

-  werknemers 
op kiezers-
lijsten

-  vakbonden  
(+ NCK als 
OR) 

kandidaten

kandidaten

werkgever

kandidaten

werkgever

werkgever

werkgever
vakbonden

werkgever
vakbonden

art. 37

art.40

art.40

art. 39

art. 37

X+48
30.03-2020 -
12.04.2020

De werkgever maakt de ontvangen klachten m.b.t. de kan-
didatenlijsten over.

werkgever vakbonden (+ NCK 
en/of huislijsten 
als OR)

art. 37

X+54
5.04.2020 - 
18.04.2020

mogelijke wijziging van de kandidatenlijst
De wijziging kan via de post of de webapplicatie van de FOD 
WASO worden bezorgd.

aanwijzing van de overige leden van de stembureaus:
- de voorzitter duidt secretaris en plaatsvervangend secre-

taris aan en - als er geen OR en CPB zijn - ook de bijzitters;
- OR of CPB of, bij uitblijven van een beslissing, de sociale 

inspectie wijst de bijzitters aan.
In geval van onenigheid gebeurt de aanduiding door inspec-
teur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de 
Sociale Wetten.

vakbonden (+ 
NCK en/of 
huislijsten als 
OR)

voorzitter 
stembureau

werkgever art. 37

art. 42

X+56
7.04.2020 - 
20.04.2020

aanplakking van de gewijzigde kandidatenlijsten
akkoord over de stemming per brief 
Verzending afschrift aan sociale inspectie

werkgever
werkgever en 
vakbonden (+ 
NCK als OR)

werknemers
sociale inspectie

art. 37
art. 57

X+60
11.04.2020 - 
24.04.2020

aanplakking samenstelling stembureaus 
+ indeling van de kiezers per stembureau

-  OR of CPB
-  bij ontsten-

tenis werk-
gever

-  werknemers
-  vakbonden
-  NCK en huislijs-

ten (als OR)

art. 43

X+61
12.04.2020 - 
25.04.2020

Verhaal bij de arbeidsrechtbank m.b.t. 
kandidatenlijsten

-  werknemers
-  vakbonden
-  NCK (als OR)
- werkgever

arbeidsrechtbank art. 39

X+70
21.04.2020 -
4.05.2020

aanduiding van getuigen -  vakbonden
-  NCK (als OR)
-  huislijsten 

(als OR)

werkgever art. 44
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uitERstE
Data

hanDElingEn
ii. Verkiezingsprocedure

DooR aan aRt. WEttEn

X+75
26.04.2020 - 
9.05.2020

beslissing van arbeidsrechtbank over klachten m.b.t. de 
kandidatenlijsten

arbeidsrecht-
bank

betrokken  
partijen

art. 39

X+76
27.04-2020 - 
10.05.2020

Mogelijkheid tot vervanging kandidaten na raadpleging van 
de werkgever, in geval van:
-  overlijden kandidaat;
-  ontslag kandidaat uit betrekking in de onderneming;
- terugtrekking kandidatuur door kandidaat voor X+47;
- kandidaat ontslag nam uit vakbond;
- wijziging van categorie van werknemer.

-  vakbonden
-  NCK (als OR)
-  huislijsten 

(als OR)

werkgever art. 38

X+77
28.04.2020 - 
11.05.2020

Definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten
schrapping van de werknemers van kiezerslijsten indien ze 
niet meer tot de onderneming behoren, en de uitzendkrach-
ten die niet aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoen, enkel 
mits unaniem akkoord!

aanplakking van de (al dan niet gewijzigde) kandidatenlijst 
door de werkgever op de eerstvolgende werkdag na ont-
vangst van de gewijzigde lijst.

-  OR of CPB
-  bij ontsten-

tenis werk-
gever en 
alle leden 
VA

werkgever

werknemers

werknemers

art. 39
art. 46

art.38

X+79
30.04.2020 -
13.05-2020

stopzetting van de procedure ingeval:
-  slechts één organisatie een kandidatenlijst indiende met 

een kandidatenaantal gelijk of lager dan het aantal toe te 
wijzen mandaten;

-  geen lijst werd ingediend voor één of meerdere catego-
rieën maar één of meerdere lijsten ingediend voor min-
stens een andere categorie.

-  Indien geen enkele lijst werd ingediend kan de werkgever 
de procedure reeds stopzetten op X+36.

stembureau -  werknemers
-  vakbonden
-  kaderorganisa-

ties
-  FOD WASO

art. 68 en 78

X+80
1.05.2020 - 
14.05.2020

uiterste datum overhandiging oproepingsbrief aan kiezers

Aangetekende verzending oproepingsbrief aan kiezers op ui-
terlijk X+82 indien er dan nog geen bewijs van ontvangst van 
oproeping is.

Het is echter mogelijk om af te zien van deze regel bij eenpa-
righeid van stemmen binnen de OR of CPB. Dit akkoord stelt 
de alternatieve methodes voor oproeping en de modalitei-
ten daarvan vast. Bovendien moet de werkgever aan de 
overlegorganen een lijst verstrekken van de betrokken 
werknemers alsook de voor deze oproeping nuttige gege-
vens. Dit akkoord moet worden bezorgd aan alle vakbonden 
en aan de NCK, bij de verkiezingen voor de OR.

Aangetekende verzending van oproepingsbrief + stembiljet-
ten voor kiezers die per brief zullen stemmen.

samenstelling kiesbureau
Aanplakking van de stopzetting van de kiesverrichtingen + 
aanplakking samenstelling OR en/of CPB

werkgever

voorzitter 
stembureau

stembureau

kiezers

kiezers toegela-
ten tot stemming 
per brief

- werknemers
- vakbonden
- NCK (als OR)

art. 47

art. 47

art. 78
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let wel: de data vermeld na dag Y met een * variëren afhankelijk van de 
werkelijke datum van aanplakking, waarvoor de werkgever twee dagen de tijd 
heeft. Als de werkgever de resultaten op de verkiezingsdag zelf afficheert, 
verstrijkt de termijn voor het instellen van beroep bij de rechtbank op Y+13 en 
niet Y+15, en spreken we over Y+43 i.p.v. Y+45.

uitERstE
Data

hanDElingEn
ii. Verkiezingsprocedure

DooR aan aRt. WEttEn

Y=X+90
11.05.2020 - 
24.05.2020

stemming

stemopneming + aanwijzing verkozenen, plaatsvervan-
gers, niet-verkozen kandidaten

De voorzitter van het stembureau verstuurt elektronisch via 
de webapplicatie van de FOD WASO het proces-verbaal naar 
de FOD WASO en de vakbonden. Dit kan ook per aangete-
kende post.

kiezers
voorzitter 
stembureau

-  FOD WASO
-  werkgever
-  vakbonden 
 (+ NCK als OR)
nationale zetels 
vakbonden

art. 50

art. 60-67

art. 68

iii. opvolging en klachten

Y+1
12.05.2020 - 
25.05.2020

De voorzitter van het hoofdstembureau overhandigt de ver-
kiezingsdocumenten aan de werkgever.

De werkgever bewaart de verkiezingsdocumenten geduren-
de 25 dagen na de sluiting van de kiesverrichtingen.
Indien klachten tegen de uitslag bezorgt hij deze documen-
ten aan de arbeidsrechtbank.

voorzitter
stembureau

werkgever

werkgever

arbeidsrechtbank

art. 68

art. 68

Y+2*
13-26.05.2020

uiterste datum van aanplakking van de uitslag van de ver-
kiezingen + samenstelling van de oR en/of het cpb d.w.z. 
aanplakking van alle effectieven, plaatsvervangers van zo-
wel de werknemers- als de werkgeversafvaardiging.

werkgever werknemers art. 68

Y+13*
24.05.2020 - 
6.06.2020

Uiterste datum voor beroep bij arbeidsrechtbank voor nie-
tigverklaring of verbetering van de verkiezingsuitslagen, of 
tegen de stopzetting van de kiesprocedure of tegen de sa-
menstelling van de werkgeversafvaardiging (indien zij niet 
voorkomen op de lijst van leidinggevende functies).

- werknemers
- vakbonden  

(+ NCK als 
OR)

arbeidsrechtbank art. 78bis

Y+43*
23.06.2020 - 
6.07.2020

Eerste vergadering oR en/of cpb indien geen vraag tot nie-
tigverklaring werd ingediend.

werkgever OR en/of CPB art. 81



Op  wordacvkandidaat.be  vind je meer 
informatie over het belang van de sociale 
verkiezingen, de insteek van het ACV en 
onze zoektocht naar kandidaten.
Op  wordacvkandidaat.be  laten we een 
aantal militanten aan het woord. Recep, 
Magali, Charlie, Levi, … vertellen over hun 
drijfveren: waarom stelden ze zich in het 
(recente) verleden kandidaat, hoe hebben 
ze hun eerste verkiezingen ervaren, hoe 
pakten ze het vakbondswerk op de werk-
vloer aan, wat waren de uitdagingen, maar 
vooral ook wat gaf het meest voldoening? 
Lees de verhalen en bekijk de video’s.

Verder vind je op  wordacvkandidaat.be   
een hele uitgebreide rubriek met veelge-
stelde vragen. Want we begrijpen best dat 
je twijfelt aan een hernieuwing van je 
mandaat of een eerste kandidaatstelling. 
Je leest meer over de ins en outs van soci-
ale verkiezingen, de spelregels rond de 
kandidaatstelling en de werking van het 
sociaal overleg. Weet alvast dat wij je van 
dichtbij steunen en begeleiden in dit pro-
ces. Door persoonlijk contact met je se-
cretaris en middels het volgen van vor-
ming en opleiding.

Onze zoektocht naar kandidaten is volop 
op gang getrokken. Je kan jezelf kandidaat 

om de werknemers met verve te kunnen verdedigen en zijn stem te laten doorwegen 
moet het acV goed vertegenwoordigd zijn in de bedrijven. De eerste stap is een acV-
lijst te kunnen presenteren in elk bedrijf waar sociale verkiezingen kunnen worden ge-
organiseerd. met veel en goede kandidaten. De website www.wordacvkandidaat.be 
ondersteunt je als je overweegt om acV-kandidaat te worden. 

stellen, online en/of via een contact met 
je secretaris. Ben je al overtuigd, gebruik 
dan het campagnemateriaal om andere 
collega’s te overtuigen van een kandi-
daatstelling. Op  wordacvkandidaat.be  
vind je affiches, folders en ander beeld-
materiaal om te verspreiden in je bedrijf. 
Ook handig, de mini- en maxi-scan van je 
bedrijf. Een leidraad om je (syndicale) on-
dernemingswerking te evalueren om zo je 

prioriteiten voor de komende periode 
vast te leggen. 

De website wordt de komende maanden 
stelselmatig uitgebreid met handige 
tools, nog meer verhalen vol ervaringen 
en tips en tricks van andere vakbondsaf-
gevaardigden.

|  M o n i q u e  B r a a m  |

www.wordacvkandidaat.be

Op wordacvkandidaat.be vind je ook een 
uitgebreide handleiding over de wetgeving 

sociale verkiezingen.

Handleiding w
etgeving sociale verkiezingen 2020
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Zaterdag

Zondag

Feestdagen

zondag 25 december: Kerstmis	  
1 januari: Nieuwjaar	  
13 april: Paasmaandag   
1 mei: Dag	van	de	arbeid	  
21 mei: Hemelvaart
1 juni: Pinkstermaandag	

* Y+13 kan Y+15 worden: hangt af van datum aanplakking uitslag  
** Y+43 kan Y+45 worden: hangt af van datum van aanplakking uitslag       
         

Ongeacht	de	datum	van	de	verkiezingen
Referteperiode berekening drempel: 1/10/2018 - 30/09/2019 
Periode bijhouden register uitzendkrachten: 1/04/2019 - 30/06/2019  
Eerste periode berekening anciënniteit uitzendkrachten: 1/08/2019 - Dag X
Tweede periode berekening anciënniteit uitzendkrachten: Dag X - Dag X+77 

Datum	verkiezingen 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5

X-60 Mededeling door de werkgever 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12

X-35 Raadpleging - beslissing 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1

X-30 Start beschermingsperiode 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

X-28 Beroep bij rechtbank 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1

X-5 Beslissing van de rechtbank 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2

X=Y-90 Eerste aanplakking 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2

X+7 Indienen klachten 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3

X+14 Beslissing over klachten 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3

X+21 Beroep rechtbank 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3

X+28 Beslissing rechtbank 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3

X+35 Indienen kandidatenlijsten 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3

X+40 Aanplakking kandidatenlijsten 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4

X+47 Indienen klachten bij de 
werkgever

29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4

X+48 Overmaken klachten door 
werkgever

30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4

X+54 Wijziging kandidatenlijsten 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4

X+54 Aanduiding leden stembureaus 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4

X+56 Aanplakking gewijzigde lijsten 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4

X+56 Akkoord stemmen per brief 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4

X+60 Aanplakking stembureaus 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4

X+61 Beroep bij rechtbank lijsten 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4

X+70 Aanduiding getuigen 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5

X+75 Beslissing rechtbank lijsten 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5

X+76 Vervanging kandidaten 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5

X+77 Kandidatenlijsten definitief 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5

X+77 Schrappingen kiezerslijsten 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5

X+80 Overhandiging oproepingsbrief 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5

Y Stemming 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5

Y+1 Overhandiging documenten 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5

Y+2 Aanplakking uitslag 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5

Y+13* Beroep arbeidsrechtbank 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Y+43** Eerste vergadering OR of 
Comité PB

23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7

Y+69 Uitspraak arbeidsrechtbank 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8

Y+84 Beroep arbeidshof 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8

Y+144 Beslissing arbeidshof 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10

Kalender van de procedure sociale verKiezingen 2020: 11 tot 24 mei 2020

Schoolvakanties

Kerstvakantie: 23/12 - 5/01  
Krokusvakantie: 24/02 - 1/03  
Paasvakantie:	6/04 - 19/04
Hemelvaart: 21/05 - 22/05  
Zomervakantie: 01/07 - 31/08

socialE VERkiEzingEn 
11 - 24 mEi 2020


