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STATUTEN VAN DE CHRISTELIJKE ONDERWIJSCENTRALE C.O.C. 

Voorafgaande opmerking: alle mandaten in de Christelijke Onderwijscentrale C.O.C. zijn op gelijke 
wijze toegankelijk voor mannen en vrouwen. Voor de leesbaarheid evenwel wordt in deze statuten 
enkel de mannelijke benaming van de mandaten gebruikt. 

Titel I OPRICHTING - DOEL - MIDDELEN 

Art. 1 

De Christelijke Onderwijscentrale C.O.C. - verder in deze statuten COC genoemd - is op 1 juni 1993 
opgericht als fusie van de Vlaamse vleugels van volgende beroepscentrales: 

− C.C.P.T.O.: Christelijke Centrale van het Personeel bij het Technisch Onderwijs; 

− C.U.R.O.: Christelijke Unie van personeelsleden bij het Rijksonderwijs; 

− C.V.M.N.O.: Christelijke Centrale van het personeel bij het Vrij Middelbaar en 
Normaalonderwijs. 

Art. 2 

De plaats van de zetel van COC wordt bepaald door het Nationaal Bestuur. 

Art. 3 

COC heeft als democratische organisatie tot doel: 

a) het bestuderen, bevorderen en verdedigen, zowel individueel als collectief, van de morele, 
materiële en beroepsbelangen van het onderwijspersoneel in de door haar bestreken 
sectoren in het algemeen, en van haar leden in het bijzonder. Hiertoe laat zij zich inspireren 
door de christelijke sociale leer en door de democratische maatschappijbeginselen door het 
ACV onderschreven; 

b) het bestuderen en mede sturen van de pedagogisch-didactische evolutie van de door haar 
bestreken onderwijssectoren en het stimuleren van de beroepsbekwaamheid van het 
personeel via een degelijk gestructureerde basisvorming en een permanente navorming; 

c) het fungeren als woordvoerder van het personeel en het vertegenwoordigen van dat 
personeel bij de overheden, de inrichtende machten en alle beleidsinstanties. Hiertoe zal zij 
de democratische beginselen van inspraak, medezeggenschap, syndicaal overleg, syndicale 
onderhandelingen en syndicale controle in de beleidsstructuren op alle beleidsniveaus 
propageren en verdedigen; 

d) het waken over de naleving van de reglementaire beschikkingen, statuten en overeenkomsten 
en het ijveren voor de noodzakelijke aanpassing ervan in het kader van een evoluerende 
maatschappij; 

e) het ijveren voor een rechtvaardige, op solidariteit gebaseerde, verdraagzame en 
democratische samenleving. 

Art. 4 

Om haar doel te bereiken, zal COC alle noodzakelijke, wettige middelen aanwenden, ondermeer: 
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a) zich op het intersectorale vlak aansluiten bij de Federatie van de Christelijke Syndicaten van de 
Openbare Diensten (FCSOD), op het interprofessionele vlak bij het Algemeen Christelijk 
Vakverbond (ACV) en op het internationale vlak bij Education International (EI), COC wil zo op 
de voormelde vlakken op de solidariteit van alle christelijke werknemers kunnen steunen en ze 
actief bevorderen; 

b) een efficiënt dienstbetoon verzekeren dat rechtstreekse steun biedt aan de leden in hun 
beroepsloopbaan en hun administratieve, financiële en statutaire toestand regelt. Hiertoe richt 
zij permanente secretariaten op en organiseert zij syndicale zitdagen voor de leden; 

c) een actief vormingsbeleid voor al haar gemandateerden en personeelsleden ontwikkelen; 
d) de informatie en consultatie van haar leden organiseren met het oog op hun rechtstreekse 

deelname aan het beleid van COC via hun democratisch verkozen afgevaardigden; 
e) een syndicaal-pedagogisch informatie en vormingstijdschrift uitgeven om haar leden in en voor 

te lichten en hun belangen te verdedigen; 
f) een actief ledenwervingsbeleid voeren; 
g) samenwerking nastreven met andere centrales en vakbonden. 

Titel II. DE LEDEN 

Art. 5 

Om lid te worden van COC moet men gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoen: 

a) ofwel behoren tot het personeel van het onderwijs, van de centra voor leerlingenbegeleiding, 
van de internaten, opvangcentra of kinderdagverblijven, van de inspectie- of 
begeleidingsdiensten of van de dienst voor onderwijsontwikkeling, om het even in welke 
categorie of op welk niveau, met uitsluiting van: 

− het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon basis-, kleuter- en lager onderwijs; 

− het universitair onderwijs met uitzondering van het integratiekader; 

− het meester-, vak- en dienstpersoneel in de instellingen van het gesubsidieerd onderwijs; 

ofwel gepensioneerd zijn of aanspraak kunnen maken op een rust- en/of overlevingspensioen 
uit hoofde van één van de voormelde beroepsactiviteiten; 

ofwel werkzoekende zijn in het onderwijs of in de centra voor leerlingenbegeleiding of studies 
volgen die voorbereiden op een dergelijke tewerkstelling; 

b) de statuten van COC onderschrijven; 
c) een ondertekend en gedateerd inschrijvingsformulier indienen; 
d) de correcte jaarlijkse bijdrage betalen. 

Art. 6 

De jaarlijkse bijdrage wordt door het Nationaal Comité vastgelegd dat evenwel, binnen de grenzen zoals 
door het Nationaal Comité bepaald, deze bevoegdheid kan overdragen aan het Nationaal Bestuur.  

Art. 7 

Naast de verdediging van hun morele, materiële en beroepsbelangen, genieten de leden van COC een 
kosteloos abonnement op het tijdschrift dat door COC wordt uitgegeven. 
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Art. 8 

§ 1. Het Nationaal Comité kan aan nieuwe leden een wachttijd opleggen vooraleer zij bepaalde 
dienstverleningen vanwege COC kunnen genieten.  

§ 2. In afwachting van de uitvoering van § 1 gelden volgende regels: 

− eerstelijnshulp wordt vanaf de aansluiting toegekend met dien verstande dat tussenkomsten bij 
werkgever, overheidsinstellingen of andere instellingen maar gebeuren voor geschillen die 
ontstaan zijn na het lidmaatschap; 

− rechtsbijstand wordt enkel toegekend als de aanvrager bij het ontstaan van het geschil lid was 
van COC én sedert minstens zes maanden ononderbroken lid was van het ACV. 

Onder eerstelijnshulp wordt verstaan: 

− het onthaal van het lid om zijn klacht op te nemen; 

− het verstrekken van informatie en het geven van advies; 

− tussenkomst bij de werkgever; 

− tussenkomst bij overheidsinstellingen of andere instellingen. 

Onder rechtsbijstand wordt verstaan: 

− het indienen en behandelen van rechtsvorderingen; 

− het vertegenwoordigen of verdedigen bij interne of externe beroepsinstanties. 

Eerstelijnshulp en rechtsbijstand, alsook elke financiële tussenkomst hierin, inzake geschillen gericht 
tegen COC en/of haar mandatarissen, in hun hoedanigheid waarbij ze COC als feitelijke vereniging 
vertegenwoordigen, worden uitgesloten. 

Betwistingen of vragen omtrent de toepassing van deze paragraaf worden voorgelegd aan en 
behandeld door het Nationaal Dagelijks Bestuur. Bij blijvende betwistingen beslist het Nationaal 
Bestuur. Het Nationaal Bestuur kan van deze regels afwijken indien het gaat om principiële dossiers.  

Art. 9 

Het lidmaatschap vervalt: 

a) door uitsluiting; 
b) door niet-betaling van de jaarlijkse bijdrage na twee aanmaningen; 
c) door zelf ontslag te nemen; 
d) door niet meer te voldoen aan art. 5,a. 

Art. 10 

§ 1. Leden kunnen uitgesloten worden indien zij zich niet onderwerpen aan de beslissingen van de 
gemandateerde organen van COC, de statuten van COC niet verder onderschrijven of door hun 
handelingen blijk geven die niet langer te onderschrijven. 

§ 2. Het Provinciaal Comité beslist over de uitsluiting. Vooraleer een lid uitgesloten wordt, wordt het 
door de provinciaal voorzitter uitgenodigd voor de vergadering van het Provinciaal Comité waarop over 
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de uitsluiting zal worden beslist. Het betrokken lid kan zich op deze vergadering laten bijstaan door een 
raadsman. Een lid kan alleen worden uitgesloten als minstens de helft van het aantal aanwezige 
stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt. 

Het betrokken lid kan tegen zijn uitsluiting beroep aantekenen bij het Nationaal Comité binnen de 15 
dagen na ontvangst van de beslissing van het Provinciaal Comité. Dit beroep is opschortend. Vooraleer 
het Nationaal Comité ter zake beslist, hoort het het betrokken lid en een vertegenwoordiger van de 
betrokken provincie. Het betrokken lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Het Nationaal 
Comité beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep. De personen die deel uitmaken van 
het Provinciaal Comité dat in eerste instantie tot de uitsluiting heeft besloten, zijn niet 
stemgerechtigd. Tot de uitsluiting kan alleen worden overgegaan als minstens de helft van het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt. 

§ 3. Onverminderd de toepassing van § 1 en § 2 kunnen leden ook gesanctioneerd worden indien zij 
zich niet houden aan de deontologische code die COC hanteert zoals goedgekeurd door het Nationaal 
Comité. 

De Deontologische Commissie wordt samengesteld zoals bepaald in de deontologische code, 
goedgekeurd door het Nationaal Comité. Ze doet een uitspraak over een eventuele sanctie. Een 
sanctie kan bestaan uit: een verwittiging, een tijdelijke schorsing of een uitsluiting. 

Vooraleer een lid een sanctie krijgt, wordt het door de Deontologische Commissie uitgenodigd om 
gehoord te worden. Het betrokken lid kan zich hier laten bijstaan of vertegenwoordigen door een 
raadsman. Daarna beslist de Deontologische Commissie over een eventuele sanctie. Een lid kan alleen 
gesanctioneerd worden als minstens de helft van het aantal aanwezige leden van de Deontologische 
Commissie zich daarvoor uitspreekt. Indien een lid na oproep niet verschijnt, beslist de Deontologische 
Commissie bij verstek. 

Tegen een verstekbeslissing kan een lid binnen de 15 dagen na ontvangst ervan verzet aantekenen bij 
de Deontologische Commissie waarna het lid opnieuw wordt uitgenodigd om gehoord te worden. Dit 
verzet is opschortend. Het betrokken lid kan zich hier laten bijstaan of vertegenwoordigen door een 
raadsman. Daarna beslist de Deontologische Commissie over een eventuele sanctie. Een lid kan alleen 
gesanctioneerd worden als minstens de helft van het aantal aanwezige leden van de Deontologische 
Commissie zich daarvoor uitspreekt. Indien een lid na oproep opnieuw niet verschijnt, beslist de 
Deontologische Commissie opnieuw bij verstek maar waartegen geen verzet meer kan worden 
aangetekend. 

Het betrokken lid kan tegen zijn sanctie beroep aantekenen bij het Nationaal Comité binnen de 15 
dagen na ontvangst van de beslissing van de Deontologische Commissie. Dit beroep is opschortend. 
Vooraleer het Nationaal Comité ter zake beslist, hoort het dat betrokken lid en een vertegenwoordiger 
van de Deontologische Commissie. Het betrokken lid kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen 
door een raadsman. Het Nationaal Comité beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep. 
De personen die deel uitmaken van de Deontologische Commissie die in eerste instantie tot de sanctie 
heeft besloten, zijn niet bij de beraadslaging aanwezig en zijn niet stemgerechtigd. Tot een sanctie kan 
alleen worden overgegaan als minstens de helft van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden zich 
daarvoor uitspreekt. 

Art. 11 

De leden die ophouden lid te zijn van COC door ontslag of uitsluiting, verliezen de rechten aan het 
lidmaatschap verbonden. De reeds betaalde bijdrage is noch geheel, noch gedeeltelijk terugvorderbaar. 
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Uitgesloten leden kunnen slechts opnieuw lid worden na voorafgaande toelating van het Nationaal 
Comité, dat deze beslissing neemt na advies te hebben ingewonnen bij het betrokken Provinciaal Comité 
in toepassing van art. 10, § 1 en § 2. In toepassing van art. 10, §3 wordt dit advies ingewonnen bij de 
Deontologische Commissie. 

Titel III DE STRUCTUUR VAN COC 

Afdeling 1. Algemene indeling 

Art. 12 

§ 1. COC wordt, naar de onderwijsniveaus, ingedeeld in acht sectoren: 

− sector Basisonderwijs (BaO); 

− sector Secundair Onderwijs (SO); 

− sector Buitengewoon Onderwijs (BuO); 

− sector Hoger Onderwijs (HO); 

− sector Volwassenenonderwijs (VO); 

− sector Deeltijds Kunstonderwijs (DKO); 

− sector Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB); 

− sector Gepensioneerden (GEP). 

De sector Gepensioneerden bestaat uitsluitend uit de leden die: 

− een rust- of overlevingspensioen genieten; 

− een volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan 
het rustpensioen genieten. 

Een lid dat een rustpensioen of een volledige terbeschikking voorafgaand aan het rustpensioen geniet, 
kan enkel behoren tot de sector gepensioneerden. 

§ 2. COC wordt, naar de onderwijsnetten, ingedeeld in drie Kamers: 

− Kamer van het gesubsidieerd vrij onderwijs (Kamer V); 

− Kamer van het gesubsidieerd officieel onderwijs (Kamer O); 

− Kamer van het gemeenschapsonderwijs (Kamer G). 

De sector BaO ressorteert volledig onder Kamer G, de sector GEP en de sector HO ressorteren onder 
geen enkele Kamer, de overige sectoren ressorteren telkens voor een deel onder ieder van de drie 
Kamers. 

§ 3. Met het oog op het verdelen van de mandaten in de verschillende organen worden de leden van 
COC ingedeeld in de groepen G, O en V naargelang zij hun opdracht uitoefenen of uitgeoefend hebben 
in het gemeenschapsonderwijs, het gesubsidieerd officieel onderwijs of het gesubsidieerd vrij onderwijs.  

Voor de leden afkomstig uit het Hoger Onderwijs wordt de indeling in groepen als volgt bepaald: 

− Voor de actieve leden geldt de plaats van tewerkstelling op het moment van kandideren. 

− Voor de niet-actieve leden geldt de laatste plaats van tewerkstelling. 
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De indeling van de groepen wordt vastgelegd in een lijst die goedgekeurd wordt door het Nationaal 
Comité. 

Leden die door deze indeling in groepen zouden behoren tot twee of meer groepen en die zich kandidaat 
wensen te stellen voor een mandaat als kaderlid zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 39, § 1 maken 
door het stellen van hun kandidatuur de keuze tot welke groep zij wensen te behoren. Deze keuze kan 
pas herzien worden op het ogenblik van de volgende verkiezingen of vanaf het ogenblik dat zij niet meer 
tot deze groep behoren. 

Afdeling 2. De plaatselijke afdeling 

Art. 13  

§ 1. De leden van COC verbonden aan eenzelfde onderwijsinstelling, centrum voor 
leerlingenbegeleiding, autonoom internaat, opvangcentrum, integratiekader of kinderdagverblijf 
vormen een plaatselijke afdeling. 

De leden van een niet-autonoom internaat vormen samen met de leden van de school waaraan dit 
internaat verbonden is één plaatselijke afdeling.  

§ 2. De plaatselijke afdeling wordt vertegenwoordigd door haar vakbondsdelegatie. Die bestaat uit 
vakbondsafgevaardigden. Het aantal wordt bepaald overeenkomstig het statuut van de 
vakbondsafvaardiging in de onderwijsinstelling, het centrum voor leerlingenbegeleiding, het internaat, 
het opvangcentrum, het integratiekader of het kinderdagverblijf op grond van het ledenaantal van de 
plaatselijke afdeling op 31 december voorafgaand aan de verkiezingsdatum. Bij gebrek aan zulk statuut 
wordt het aantal vakbondsafgevaardigden vastgelegd door het Nationaal Comité. 

§ 3. Elke plaatselijke vakbondsdelegatie behoort tot één sector en één groep.  

§ 4. De vakbondsafgevaardigden van een plaatselijke afdeling duiden onder elkaar een 
hoofdafgevaardigde aan. Bereiken zij hierover geen consensus, dan beslist het Provinciaal Dagelijks 
Bestuur na minstens de betrokken vakbondsafgevaardigden gehoord te hebben. Het Provinciaal 
Comité wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Voor de vakbondsafgevaardigden van een 
hogeschool of het integratiekader wordt deze problematiek beslist door het Dagelijks Bestuur van het 
Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs voor zover die vakbondsafgevaardigden werkzaam zijn in 
een hogeschool of integratiekader met vestigingsplaatsen in verschillende provincies. Het Nationaal 
Sectorcomité Hoger Onderwijs en het Provinciaal Dagelijks Bestuur worden van deze beslissing op de 
hoogte gebracht. 

Art. 14 

De vakbondsafgevaardigden zijn de vertegenwoordigers van de aangesloten leden van de plaatselijke 
afdeling o.m. ten overstaan van de bevoegde instanties van COC en ten aanzien van hun werkgever. 

Hun opdracht bestaat erin de plaatselijke afdeling te activeren door o.a. de informatie en 
vakbondsstandpunten aan de leden over te brengen, hen te sensibiliseren, hun eisen kenbaar te maken 
en te verdedigen bij de betrokken instanties, tot acties waartoe besloten is op te roepen en die te 
organiseren.  
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Zij nemen deel aan de met hun werkgever gevoerde onderhandelingen en gesprekken tenzij die 
onderhandelingen of gesprekken gevoerd worden in organen waar zij omwille van de samenstelling van 
die organen geen deel van uitmaken. 

Art. 15 

§ 1. De vakbondsafgevaardigden worden verkozen voor een periode van vier jaar.  

§ 2. De verkiezingen worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Bestuur. 

§ 3. De leden van een plaatselijke afdeling verkiezen hun vakbondsafgevaardigden. 

In het gemeenschapsonderwijs worden op het niveau van de scholengroep door en onder de leden van 
het (administratief) meester-, vak- en dienstpersoneel vakbondsafgevaardigden gekozen. 

§ 4. Na de verkiezing van de vakbondsafgevaardigden wordt in elke scholengroep van het 
gemeenschapsonderwijs door en onder de vakbondsafgevaardigden van de scholengroep een 
scholengroepafgevaardigde verkozen. Bij deze verkiezing worden de principes gehanteerd zoals 
bepaald in art. 35, § 2 van deze statuten. 

§ 5. Indien aan het mandaat van een vakbondsafgevaardigde voortijdig een einde komt, duidt het 
Provinciaal Comité, in overleg met de plaatselijke afdeling een nieuwe vakbondsafgevaardigde aan voor 
de duur van het lopend mandaat.  

Als het een vakbondsafgevaardigde van een hogeschool of van het integratiekader betreft, wordt deze 
problematiek in overleg met de plaatselijke afdeling beslist door het Nationaal Sectorcomité Hoger 
Onderwijs voor zover het een vakbondsafgevaardigde betreft die werkt in een hogeschool of 
integratiekader met vestigingsplaatsen in verschillende provincies. Het Nationaal Sectorcomité Hoger 
Onderwijs informeert het Provinciaal Dagelijks Bestuur over haar beslissing. 

Indien het mandaat van een vakbondsafgevaardigde omwille van zijn afwezigheid onderbroken wordt, 
duidt het Provinciaal Comité, in overleg met de plaatselijke afdeling een plaatsvervangende 
vakbondsafgevaardigde aan voor de duur van de afwezigheid van de titularis zonder dat deze duur de 
duur van het lopend mandaat kan overschrijden.  

Als het een vakbondsafgevaardigde van een hogeschool of het integratiekader betreft, wordt deze 
problematiek in overleg met de plaatselijke afdeling beslist door het Nationaal Sectorcomité Hoger 
Onderwijs voor zover het een vakbondsafgevaardigde betreft die werkt in een hogeschool of 
integratiekader met vestigingsplaatsen in verschillende provincies. Het Nationaal Sectorcomité Hoger 
Onderwijs informeert het Provinciaal Dagelijks Bestuur over haar beslissing. 

Art. 16 

§ 1. Vakbondsafgevaardigden kunnen uit hun functie ontzet worden als: 

− zij zich niet onderwerpen aan de beslissingen van de daartoe gemachtigde organen van COC; 

− zij COC schade berokkenen door hun houding of gedrag; 

− minstens 2/3 van de aangesloten leden van de plaatselijke afdeling een gemotiveerde aanvraag 
tot ontzetting indient. 
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§ 2. Een vakbondsafgevaardigde kan uit zijn functie worden ontzet door een beslissing van het 
Provinciaal Comité. Vooraleer tot een ontzetting over te gaan, hoort het Provinciaal Comité de 
betrokkene, die zich door een raadsman kan laten bijstaan. Tot een ontzetting kan alleen worden beslist 
indien twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt. 

Als het een vakbondsafgevaardigde van een hogeschool of het integratiekader betreft, wordt deze 
beslissing genomen door het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs voor zover het een 
vakbondsafgevaardigde betreft die werkt in een hogeschool of integratiekader met vestigingsplaatsen 
in verschillende provincies. Het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs informeert het Provinciaal 
Dagelijks Bestuur over haar beslissing. 

De betrokken vakbondsafgevaardigde kan tegen de voormelde beslissing beroep aantekenen bij het 
Nationaal Comité binnen de 15 dagen na ontvangst van de beslissing van het Provinciaal Comité, 
respectievelijk Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs. Dit beroep is opschortend. Vooraleer het 
Nationaal Comité ter zake beslist, hoort het de betrokken vakbondsafgevaardigde en een 
vertegenwoordiger van de betrokken provincie, respectievelijk Nationaal Sectorcomité Hoger 
Onderwijs. De betrokken vakbondsafgevaardigde kan zich laten bijstaan door een raadsman. Het 
Nationaal Comité beslist binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep.  De personen die deel 
uitmaken van het Provinciaal Comité, respectievelijk Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs dat in 
eerste instantie tot de ontzetting heeft besloten, zijn niet stemgerechtigd. Tot de ontzetting kan alleen 
worden overgegaan indien de helft van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden van het Nationaal 
Comité zich daarvoor uitspreekt. 

Afdeling 3. De gewestelijke afdeling in de sector SO 

Art. 17 

§ 1. In de sector secundair onderwijs worden de plaatselijke afdelingen van een provincie, behalve 
diegene die behoren tot groep G, ingedeeld in maximum 8 gewesten. 

De indeling van een provincie in gewesten gebeurt door het betrokken Provinciaal Comité op voorstel 
van de vertegenwoordigers van het secundair onderwijs in het betrokken Provinciaal Comité. Deze 
indeling kan slechts gewijzigd worden bij de volgende verkiezingen. In het gesubsidieerd vrij onderwijs 
moeten de grenzen van een gewest samenvallen met die van één of meerdere 
scholengemeenschappen. Indien een scholengemeenschap niet past binnen de hierboven geschetste grenzen, dan 
beslist het Provinciaal Comité tot welk gewest betrokken scholengemeenschap behoort.  Gesubsidieerde vrije 
scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap maken deel uit van het gewest waarvan zij 
regionaal deel uitmaken. De scholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs kunnen per provincie één 
gewest vormen. De scholen van het gemeenschapsonderwijs vormen per provincie één gewest, 
vertegenwoordigd door één gewestelijke afgevaardigde. 

§ 2. Aan het hoofd van een gewestelijke afdeling staat (staan) de gewestelijk afgevaardigde(n). Ze 
worden verkozen door de vakbondsafgevaardigden van de plaatselijke afdelingen van het bedoelde 
gewest. In principe moet een gewestelijk afgevaardigde werkzaam zijn in het gewest waarvan hij 
afgevaardigde is. Van dat principe kan afgeweken worden indien het betrokken mandaat na verkiezingen 
niet ingevuld geraakt en indien niemand van het gewest bereid is dit mandaat op te nemen. In dat geval 
moet de betrokken kandidaat verkozen worden door het Provinciaal Comité met een meerderheid van 
het aantal uitgebrachte stemmen.  

§ 3. Met uitzondering van het gewest van het gemeenschapsonderwijs, is het aantal gewestelijk 
afgevaardigden in een provincie ten hoogste gelijk aan het aantal gewesten vermenigvuldigd met 
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twee. Het aantal gewestelijk afgevaardigden per gewest en desgewenst de verdeling van dit aantal 
over de verschillende scholengemeenschappen wordt bepaald door het Provinciaal Comité met dien 
verstande dat elk gewest recht heeft op minstens één mandaat van gewestelijk afgevaardigde. Dat 
aantal en eventueel ook de verdeling ervan over de verschillende scholengemeenschappen kan slechts 
bij de volgende verkiezingen gewijzigd worden. 

§ 4. Als een Provinciaal Comité gebruik maakt van de in § 3 voorziene mogelijkheid om het aantal 
gewestelijk afgevaardigden van een gewest te verdelen over de verschillende 
scholengemeenschappen, dan moet het de vrije scholen van het betrokken gewest die geen deel 
uitmaken van een scholengemeenschap koppelen aan een scholengemeenschap. In dat geval worden, 
in afwijking van art. 35, § 2, de gewestelijk afgevaardigden niet verkozen door de 
vakbondsafgevaardigden van het gewest, maar door de vakbondsafgevaardigden van de 
scholengemeenschap(pen), eventueel aangevuld met de vakbondsafgevaardigden van de scholen 
gekoppeld aan deze scholengemeenschap(pen). 

Art. 18 

De gewestelijk afgevaardigde: 

a) vormt de directe schakel tussen de scholen van zijn gewest en het Provinciaal Comité; 
b) is verantwoordelijk voor de organisatorische uitbouw van COC in de sector secundair onderwijs 

in zijn gewest; 
c) animeert de syndicale werking en kernwerking in zijn gewest; 
d) ijvert in zijn gewest voor het slagen van vakbondsacties, georganiseerd op nationaal of 

provinciaal niveau door COC; 
e) vertegenwoordigt COC in organen die zich situeren op gewestelijk niveau, behalve als het 

Provinciaal Comité hier om een gegronde reden van afwijkt; 
f) vervult de rol van coördinator tussen de verschillende scholen en vakbondsafgevaardigden van 

zijn gewest; 
g) kan, op vraag van de plaatselijke vakbondsdelegatie en in samenspraak met het Provinciaal 

Dagelijks Bestuur, tussenkomen op het vlak van een school om de belangen van de 
personeelsleden te verdedigen; 

h) kan, in overleg met het Provinciaal Dagelijks Bestuur, vergaderingen beleggen met de leden 
en/of vakbondsafgevaardigden van zijn gewest. 

Afdeling 4. De provinciale afdeling. 

Art. 19 

§ 1. De leden van eenzelfde provincie die behoren tot de sector Gepensioneerden zoals bedoeld in 
het tweede lid van artikel 12, § 1 vormen een afdeling van gepensioneerden. 

§ 2. De plaatselijke afdelingen van een provincie, samen met de afdeling van gepensioneerden van die 
provincie, vormen een provinciale afdeling. Voor een hogeschool met een vestigingsplaats in 
verschillende provincies behoort de plaatselijke afdeling tot de provincie waar de hoofdvestigingsplaats 
van die hogeschool gelegen is. 

§ 3. De provinciale afdeling wordt vertegenwoordigd door haar Provinciaal Comité. 
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Art. 20 

§ 1. Het Provinciaal Comité bestaat uit: 

a) provinciaal afgevaardigden uit de acht sectoren zoals hierna bepaald: 

− BaO: 1 afgevaardigde van groep G; 

− BuO: 2 afgevaardigden voor groep V, 1 afgevaardigde voor groep G en 1 afgevaardigde 
voor groep O voor de provincie Antwerpen, voor de andere provincies 1 afgevaardigde per 
groep; 

− SO: 1 afgevaardigde van groep G en 1 afgevaardigde van groep O. Van groep V: 4 
afgevaardigden voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, 5 afgevaardigden voor de 
provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en 7 afgevaardigden voor de provincie 
Antwerpen; 

− HO: 4 afgevaardigden voor de provincie Antwerpen over de groepen heen, voor de andere 
provincies 3 afgevaardigden over de groepen heen; 

− VO: 2 afgevaardigden voor de provincie Antwerpen over de groepen heen, voor de andere 
provincies 1 afgevaardigde over de groepen heen; 

− DKO: 2 afgevaardigden voor de provincie Antwerpen over de groepen heen, voor de 
andere provincies 1 afgevaardigde over de groepen heen; 

− CLB:  1 afgevaardigde over de groepen heen; 

− GEP: 1 afgevaardigde van groep G en 1 afgevaardigde van groep O. Van groep V: 5 
afgevaardigden voor de provincie Antwerpen, 1 afgevaardigde voor de provincies Vlaams-
Brabant en Limburg, 2 afgevaardigden voor de provincie Oost-Vlaanderen en 3 
afgevaardigden voor de provincie West-Vlaanderen. 

b) de gewestelijk afgevaardigden bedoeld in art. 17. 
c) de betrokken provinciaal vrijgestelde en de adjunct provinciaal vrijgestelde die aan de 

vergaderingen deelnemen met raadgevende stem; 
d) maximum drie gecoöpteerde leden die aan de vergaderingen deelnemen met beslissende 

stem. Tot deze coöptaties wordt besloten door het Provinciaal Comité met dien verstande dat 
coöptaties alleen mogelijk zijn met het oog op de vertegenwoordiging van nog niet 
vertegenwoordigde categorieën of deelsectoren of voor het vervullen van speciale 
permanente opdrachten. Zulke coöptatie gebeurt in overeenstemming met artikel 53. 

De afgevaardigden van het Hoger Onderwijs zoals bedoeld in a) die werken in een hogeschool met 
vestigingsplaatsen in verschillende provincies, kunnen kandideren voor de provincie waarin de 
hoofdzetel van de desbetreffende hogeschool gelegen is of voor de provincie waarin een 
vestigingsplaats van de hogeschool gelegen is waarin zij een opdracht hebben.   

§ 2.  Door en onder de leden van het Provinciaal Comité worden achtereenvolgens een voorzitter, een 
ondervoorzitter en een secretaris verkozen. Samen met de provinciaal vrijgestelde en de adjunct 
provinciaal vrijgestelde vormen zij het dagelijks bestuur van de provincie, belast met het dagelijks 
beheer. 

Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris moeten uit minstens twee verschillende groepen, zoals 
bedoeld in artikel 12, § 3 afkomstig zijn. Van deze regel kan enkel afgeweken worden wanneer er voor 
het derde te begeven mandaat geen kandidaat is uit een andere groep.  

Een lid van het Provinciaal Comité kan bij beslissing van het Provinciaal Comité aan het dagelijks 
bestuur van de provincie worden toegevoegd. 
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Art. 21 

§ 1. Het Provinciaal Comité heeft tot taak en bevoegdheid: 

a) de algemene problemen te onderzoeken, daarover namens de provincie een standpunt in te 
nemen of voorstellen te doen met het oog op de behandeling ervan in het Nationaal Comité; 

b) de specifieke problemen van elke sector en elke Kamer te onderzoeken en daarover namens de 
provincie een standpunt in te nemen of voorstellen te doen met het oog op de behandeling 
ervan in het betrokken Nationaal Sectorcomité of de betrokken Nationale Kamer; 

c) een standpunt in te nemen in personeelsaangelegenheden met algemeen karakter of specifiek 
voor een Kamer of sector, voor zover die op provinciaal vlak hun beslag moeten krijgen, en het 
nemen van alle initiatieven die de belangen van de personeelsleden in zijn provincie vereisen. 
Elk initiatief van het Provinciaal Comité dat COC kan binden buiten het grondgebied van de 
provincie zelf, zal vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Nationaal Bestuur. De 
erkenning van een stakingsactie behoort tot de bevoegdheid van het Nationaal Comité.  

d) het contact te verzekeren met al de instellingen gelegen in de provincie, zowel met het oog op 
ledenwerving, syndicale vorming en informatie als voor het dienstbetoon; 

e) geregeld in contact te treden met alle vakbondsafgevaardigden en leden van de provincie. 
Hiertoe worden de vakbondsafgevaardigden minstens tweemaal per jaar tot een vergadering 
uitgenodigd; 

f) het dienstbetoon voor de leden van de provincie te organiseren binnen de door het Nationaal 
Comité bepaalde beleidslijnen ter zake; 

g) zijn afgevaardigden aan te duiden bij andere instanties op gewestelijk of provinciaal vlak waar 
de vertegenwoordiging van COC vereist is, zowel algemene als specifiek sectorale en 
vertegenwoordiging van de Kamer; 

h) de door de verantwoordelijke instanties besliste syndicale acties op het provinciale vlak voor te 
bereiden en te stimuleren; 

i) voor zover wenselijk en mogelijk, het organiseren van de contacten en de samenwerking met 
andere centrales en vakbonden met het oog op een gemeenschappelijk optreden in plaatselijke, 
gewestelijke of provinciale organen; 

j) werkgroepen ad hoc op te richten. 

§ 2. Op geregelde tijdstippen zullen er contacten zijn tussen enerzijds de provinciaal voorzitters en 
provinciaal vrijgestelden en anderzijds de nationaal voorzitter en de secretaris-generaal. Deze 
contacten hebben tot doel afspraken te maken die de band verstevigen en de communicatie 
optimaliseren tussen enerzijds de provinciaal verkozenen en/of vrijgestelden en anderzijds de 
nationaal verkozenen en/of vrijgestelden.  

Afdeling 5. De Nationale Sectorcomités 

Art. 22 

§ 1. Per sector, bedoeld in art. 12, § 1, wordt een Nationaal Sectorcomité opgericht. 

§ 2. Elk Nationaal Sectorcomité, met uitzondering van het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs, 
wordt samengesteld uit: 

a) de provinciaal afgevaardigden van de betrokken sector; 
b) bijkomende afgevaardigden zoals hierna bepaald: 

− BaO:  1 afgevaardigde van groep G per provincie; 
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− BuO:  1 afgevaardigde van groep V voor de provincie Vlaams-Brabant en 2 afgevaardigden 
van groep V voor de andere provincies; 

− VO:  2 afgevaardigden per provincie over de groepen heen; 

− DKO: 2 afgevaardigden per provincie over de groepen heen, met dien verstande dat per 
provincie zowel het domein beeldende en audiovisuele kunsten als één van de domeinen 
dans, woordkunst-drama of muziek vertegenwoordigd zijn; 

− CLB: 2 afgevaardigden per provincie, met dien verstande dat per provincie zowel groep V als 
de groepen O of G moeten vertegenwoordigd zijn; 

− GEP: 3 afgevaardigden van groep V voor de provincies Limburg en Vlaams-Brabant; 5 
afgevaardigden van groep V voor de provincie West-Vlaanderen, 4 afgevaardigden van 
groep V voor de provincie Oost-Vlaanderen, 7 afgevaardigden van groep V voor de 
provincie Antwerpen; 

c) de voor de sector verantwoordelijke nationale stafleden die aan de vergaderingen deelnemen 
met raadgevende stem; 

d) de provinciaal vrijgestelden die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem; 
e) maximum drie gecoöpteerde leden die aan de vergaderingen deelnemen met beslissende 

stem. Tot deze coöptaties wordt besloten door het Nationaal Sectorcomité met dien 
verstande dat coöptaties alleen mogelijk zijn met het oog op de vertegenwoordiging van nog 
niet vertegenwoordigde categorieën of deelsectoren of voor het vervullen van speciale 
permanente opdrachten. Zulke coöptatie gebeurt in overeenstemming met artikel 53. 

§ 2bis Het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs, bestaat uit: 

a) 1 vertegenwoordiger per hogeschool 
b) 1 vertegenwoordiger per integratiekader 
c) de nationale stafleden die verantwoordelijk zijn voor het Hoger Onderwijs en die aan de 

vergaderingen deelnemen met raadgevende stem; 
d) de provinciaal vrijgestelden die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem 

§ 3. De bijkomende afgevaardigden zoals bedoeld in § 2, worden per sector verkozen na de provinciaal 
afgevaardigden.  

§ 4. Door en onder de leden van elk Nationaal Sectorcomité worden achtereenvolgens een voorzitter, 
een ondervoorzitter en een secretaris verkozen. Samen met de voor de sector verantwoordelijke 
nationale stafleden vormen zij het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Sectorcomité, belast met het 
dagelijks beheer. 

Voor de Sectorcomités Secundair Onderwijs, Buitengewoon Onderwijs en Centra voor 
Leerlingenbegeleiding moeten voorzitter, ondervoorzitter en secretaris uit minstens twee 
verschillende groepen, zoals bedoeld in art. 12, § 3 afkomstig zijn. Van deze regel kan enkel afgeweken 
worden wanneer er voor het derde te begeven mandaat geen kandidaat is uit een andere groep. 

Art. 23 

Elk Nationaal Sectorcomité heeft tot taak en bevoegdheid: 

a) de specifieke problemen van de sector te onderzoeken, daarover standpunten in te nemen en 
het eventuele actieplan ter bekrachtiging voor te leggen aan het Nationaal Comité; 

b) sectorale werkgroepen op te richten voor het vervullen van speciale opdrachten; 
c) zijn afgevaardigden aan te duiden bij andere instanties op het nationale vlak of op het vlak van 

de Vlaamse gemeenschap, waarbij specifieke sectorale problemen dienen behartigd te worden. 
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Art. 24 

De leden van een Nationaal Sectorcomité, verkozen voor een bepaalde provincie, kunnen, in overleg 
met het Dagelijks Bestuur van de betrokken provincie, vergaderingen beleggen met de leden en/of 
vakbondsafgevaardigden van hun sector in hun provincie. 

Afdeling 6. De Nationale Kamers 

Art. 25 

§ 1. Per groep, bedoeld in art. 12, § 3, wordt een Nationale Kamer opgericht. 

§ 2. De Nationale Kamer voor het Gemeenschapsonderwijs is samengesteld uit: 

a) de scholengroepafgevaardigden zoals bedoeld in art. 15, § 4; 
b) 1 vertegenwoordiger van ieder Provinciaal Comité en ieder Nationaal Sectorcomité dat door de 

toepassing van a) niet vertegenwoordigd is. Deze vertegenwoordigers worden aangeduid door 
de betrokken Provinciale Comités en de betrokken Sectorcomités. Voor de toepassing van dit 
punt worden de Sectorcomités Hoger Onderwijs en Gepensioneerden evenwel buiten 
beschouwing gelaten; 

c) de voor deze Kamer verantwoordelijke nationale stafleden, die aan de vergaderingen 
deelnemen met raadgevende stem; 

d) de provinciaal vrijgestelden die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem; 
e) maximum drie gecoöpteerde leden die aan de vergaderingen deelnemen met beslissende 

stem. Tot deze coöptaties wordt besloten door de Nationale Kamer met dien verstande dat 
coöptaties alleen mogelijk zijn met het oog op de vertegenwoordiging van nog niet 
vertegenwoordigde categorieën of deelsectoren of voor het vervullen van speciale 
permanente opdrachten. Zulke coöptatie gebeurt in overeenstemming met artikel 53. 

§ 3. De Nationale Kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs is samengesteld uit:  

a) de provinciaal afgevaardigden van de verschillende Provinciale Comités die behoren tot groep 
V, behalve wie in het Provinciaal Comité zetelt namens het Hoger Onderwijs of namens de 
gepensioneerden; 

b) de voor deze Kamer verantwoordelijke nationale stafleden, die aan de vergaderingen 
deelnemen met raadgevende stem; 

c) de provinciaal vrijgestelden die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem; 
d) maximum drie gecoöpteerde leden die aan de vergaderingen deelnemen met beslissende 

stem. Tot deze coöptaties wordt besloten door de Nationale Kamer met dien verstande dat 
coöptaties alleen mogelijk zijn met het oog op de vertegenwoordiging van nog niet 
vertegenwoordigde categorieën of deelsectoren of voor het vervullen van speciale 
permanente opdrachten. Zulke coöptatie gebeurt in overeenstemming met artikel 53. 

§ 4. De Nationale Kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs is samengesteld uit: 

a) de leden van groep O die zetelen in de verschillende Nationale Sectorcomités, behalve wie zetelt 
in het Sectorcomité Hoger Onderwijs of het Sectorcomité Gepensioneerden; 

b) de voor deze Kamers verantwoordelijke nationale stafleden, die aan de vergaderingen 
deelnemen met raadgevende stem; 

c) de provinciaal vrijgestelden die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem; 
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d) maximum drie gecoöpteerde leden die aan de vergaderingen deelnemen met beslissende 
stem. Tot deze coöptaties wordt besloten door de Nationale Kamer met dien verstande dat 
coöptaties alleen mogelijk zijn met het oog op de vertegenwoordiging van nog niet 
vertegenwoordigde categorieën of deelsectoren of voor het vervullen van speciale 
permanente opdrachten. Zulke coöptatie gebeurt in overeenstemming met artikel 53. 

§ 5. Door en onder de leden van elke Nationale Kamer worden achtereenvolgens een voorzitter, een 
ondervoorzitter en een secretaris verkozen. Samen met de voor de Kamer verantwoordelijke nationale 
stafleden vormen zij het Dagelijks Bestuur van de Kamer, belast met het dagelijks beheer. 

Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris moeten uit minstens twee verschillende sectoren afkomstig 
zijn. 

Art. 26 

Elke Nationale Kamer heeft tot taak en bevoegdheid: 

a) de specifieke belangen van het personeel van de betrokken Kamer te onderzoeken, daarover 
een standpunt in te nemen en het eventuele actieplan ter bekrachtiging voor te leggen aan het 
Nationaal Comité; 

b) werkgroepen van de Kamer op te richten voor het vervullen van speciale opdrachten; 
c) haar afgevaardigden aan te duiden bij andere instanties op het nationale vlak of op het vlak van 

de Vlaamse gemeenschap, waarbij specifieke problemen van de betrokken Kamer dienen 
behartigd te worden. 

Art.27 

De leden van een Nationale Kamer, verkozen voor een bepaalde provincie, kunnen, in overleg met het 
Dagelijks Bestuur van de betrokken provincie, vergaderingen beleggen met de leden en/of 
vakbondsafgevaardigden van hun Kamer in hun provincie. 

Afdeling 7. Het Nationaal Comité, het Nationaal Bestuur en het Nationaal Dagelijks Bestuur 

Art. 28 

Het Nationaal Comité bestaat uit: 

a) afgevaardigden uit de Provinciale Comités zoals hierna bepaald: 

− 1 afgevaardigde per provincie van de groep G; 

− 1 afgevaardigde per provincie van de groep O; 

− 3 afgevaardigden voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg, 4 afgevaardigden voor de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen en 7 afgevaardigden voor de provincie Antwerpen van 
de groep V; 

− het lid dat het Provinciaal Comité vertegenwoordigt in het Nationaal Bestuur. Dit mandaat 
brengt een vermindering met één eenheid mee van het aantal mandaten dat toekomt aan 
de verschillende groepen. 

Met afgevaardigden wordt hier bedoeld provinciaal afgevaardigden. Indien geen enkele provinciaal 
afgevaardigde kandidaat is, kunnen ook gewestelijk afgevaardigden het Provinciaal Comité 
vertegenwoordigen.  
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Voor de afgevaardigden uit het Hoger Onderwijs komen enkel de afgevaardigden in aanmerking die 
zowel een mandaat in het Nationaal sectorcomité Hoger Onderwijs als in het Provinciaal Comité 
opnemen. 

b) afgevaardigden uit de Nationale Sectorcomités zoals hierna bepaald: 

− 2 afgevaardigden van het NSC.BaO 

− 2 afgevaardigden van de groep V van het NSC.BuO 

− 1 afgevaardigde van de groep G, 1 afgevaardigde van de groep O en 8 afgevaardigden van 
groep V van het NSC.SO 

− 2 afgevaardigden van het NSC.HO 

− 2 afgevaardigden van het NSC.VO 

− 2 afgevaardigden van het NSC.DKO 

− 2 afgevaardigden van het NSC.CLB 

− 3 afgevaardigden van het NSC.GEP  

− het lid dat het Nationaal Sectorcomité vertegenwoordigt in het Nationaal Bestuur. Dit 
mandaat brengt een vermindering met één eenheid mee van het aantal mandaten dat 
toekomt aan de verschillende groepen en/of sectoren. 

c) afgevaardigden uit de Nationale Kamers zoals hierna bepaald: 

− het lid dat Kamer G vertegenwoordigt in het Nationaal Bestuur; 

− het lid dat Kamer O vertegenwoordigt in het Nationaal Bestuur; 

− het lid dat Kamer V vertegenwoordigt in het Nationaal Bestuur. 
d) de leden van het Nationaal Dagelijks Bestuur. 
e) de nationale stafleden die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem. 
f) de provinciaal vrijgestelden die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem. 
g) maximum drie gecoöpteerde leden die aan de vergaderingen deelnemen met beslissende 

stem. Tot deze coöptaties wordt besloten door het Nationaal Comité met dien verstande dat 
coöptaties alleen mogelijk zijn met het oog op de vertegenwoordiging van nog niet 
vertegenwoordigde categorieën of deelsectoren of voor het vervullen van speciale 
permanente opdrachten. Zulke coöptatie gebeurt in overeenstemming met artikel 53. 

Art. 29 

§ 1. Het Nationaal Comité heeft tot taak en bevoegdheid: 

a) alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn om de in artikel 3 opgesomde doelstellingen te 
bereiken; 

b) de aan te wenden middelen zoals bedoeld in artikel 4 concreet uit te werken, uit te breiden en 
te verfijnen;  

c) programma's en doelstellingen vast te leggen en uit te voeren inzake sector- of 
kameroverschrijdende aangelegenheden op het nationale vlak of op het vlak van de Vlaamse 
gemeenschap; 

d) commissies en werkgroepen op te richten en af te schaffen;  
e) de nationale stafleden te benoemen en te ontslaan. Onder nationale stafleden worden verstaan 

de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal en de nationaal secretarissen. Te allen 
tijde moet één van de nationale stafleden relevante ervaring verkregen hebben in het 
Gemeenschapsonderwijs; 

f) stelling te nemen in sectorale, intersectorale, interprofessionele, nationale en internationale 
aangelegenheden en de raadpleging hieromtrent te organiseren;  

g) te beslissen tot stakingen en initiatieven tot staking uitgaande van andere bestuursorganen al 
dan niet goed te keuren; 

h) de ledenbijdragen vast te stellen; 
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i) als beroepsinstantie te fungeren bij toepassing van de maatregelen voorzien in de artikelen 10, 
16 en 39; 

j) de beleidslijnen te bepalen waarbinnen het dienstbetoon voor de leden georganiseerd wordt; 
k) discussies te voeren omtrent materies zoals bedoeld in artikel 32; 
l) beslissingen te nemen zoals voorzien in artikel 11, 13 § 2 en 50 § 1; 
m) te beslissen over alle aangelegenheden die niet in de statuten voorzien zijn; 
n) initiatieven te nemen opdat er op alle niveaus waar beslissingen worden genomen een syndicale 

kernwerking uitgebouwd wordt en de werking ervan stimuleren; 
o) de wachttijd zoals voorzien in art. 8, § 1 vast te leggen; 
p) de actieplannen zoals voorzien in de artikels 23 en 26 al dan niet te bekrachtigen; 

§ 2. Wanneer het Nationaal Comité een beslissing neemt zoals bedoeld in § 1, m, dan dient het na te 
gaan of deze beslissing een statutaire verankering vereist. In bevestigend geval doet het Nationaal 
Comité ter zake een voorstel aan het volgend Congres. De beslissing van het Congres kan echter geen 
afbreuk doen aan de beslissing van het Nationaal Comité voor wat het verleden betreft. 

§ 3. Het Nationaal Comité kan occasioneel bevoegdheden overdragen aan het Nationaal Bestuur. 
Zulke overdracht kan slechts als twee derde van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden zich 
daarvoor uitspreekt. 

Art. 30 

§ 1. Het Nationaal Bestuur is samengesteld als volgt: 

a) de voorzitters van de Provinciale Comités, de Nationale Sectorcomités en de Nationale Kamers; 
b) de verkozen leden van het Nationaal Dagelijks Bestuur; 
c) de nationale stafleden, die aan de vergaderingen deelnemen met raadgevende stem; 
d) de provinciale vrijgestelden op voorwaarde dat zij hiertoe uitgenodigd worden door het 

Nationaal Dagelijks Bestuur. In dat geval nemen zij deel aan de vergaderingen met 
raadgevende stem. 

§ 2. Als de toepassing van § 1 tot gevolg heeft dat een lid in het Nationaal Bestuur zetelt als 
vertegenwoordiger van twee of meer organen, dan kiest hij namens welk orgaan hij in het Nationaal 
Bestuur zetelt. Het Dagelijks Bestuur van het Provinciaal Comité, het Nationaal Sectorcomité of de 
Nationale Kamer dat door de keuze van de voorzitter niet meer vertegenwoordigd is in het Nationaal 
Bestuur, duidt onder zijn verkozen leden een lid aan dat dan, in afwijking van § 1, in het Nationaal 
Bestuur zetelt namens het betrokken Provinciaal Comité, Sectorcomité of Kamer.  

Art. 31 

§ 1. Het Nationaal Bestuur heeft tot taak en bevoegdheid: 

a) de vertegenwoordigers van COC aan te duiden in alle organen waar COC dient 
vertegenwoordigd te zijn, voor zover het niet om specifieke provinciale, sectorale of 
vertegenwoordiging van de Kamer gaat; 

b) de commissies en werkgroepen die door het Nationaal Comité zijn opgericht samen te stellen 
conform de regels die door het Nationaal Comité ter zake eventueel zijn bepaald en hun 
werking op te volgen; 

c) de beslissingen van het Nationaal Comité en van het Congres voor te bereiden en uit te 
voeren; 

d) alle afgevaardigden voor te lichten en syndicaal te vormen; 
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e) de verkiezingen te organiseren; 
f) de verantwoordelijkheid voor de publicaties van COC te dragen; 
g) het personeel van COC, met uitzondering van de nationale stafleden, aan te werven en te 

ontslaan; 
h) de algemene onderwijsproblemen te bestuderen, oplossingen te zoeken en die voor te leggen 

aan het Nationaal Comité; 
i) elk initiatief van een Provinciaal Comité dat COC kan binden buiten het grondgebied van deze 

provincie goed of af te keuren; 
j) het vormings- en wervingsbeleid zoals bepaald in artikel 4 op te volgen; 
k) werkgroepen op te richten; 
l) het beleid en de werking van de Nationale Sectorcomités, de Nationale Kamers en de Provinciale 

Comités te coördineren. 

§ 2.  Opdat het Nationaal Comité en het Nationaal Bestuur hun bevoegdheden op een zoveel mogelijk 
door de basis gedragen manier zouden uitoefenen, organiseert het Nationaal Bestuur tussen twee 
Congressen in minstens één studiedag voor al zijn kaderleden. Het programma van deze studiedag wordt 
door het Nationaal Bestuur bepaald, na consultatie van het Nationaal Comité.  

Onder kaderleden wordt verstaan de leden zoals bedoeld in artikel 39. 

Art. 32 

§ 1. Als het Nationaal Bestuur vaststelt dat een problematiek eigen aan een Kamer of een sector een 
repercussie kan hebben op een andere sector of Kamer, kan het de discussie hieromtrent eerst laten 
voeren in het Nationaal Comité of in een gezamenlijke vergadering van meerdere Kamers en/of secto-
ren evenwel zonder dat de betrokken Kamer of sector haar beslissingsrecht verliest. 

§ 2. Als het Nationaal Bestuur vaststelt dat een problematiek betrekking heeft op meerdere sectoren 
en/of Kamers, dan kan het beslissen dat deze problematiek besproken én beslist wordt op een geza-
menlijke vergadering van de betrokken Sectorcomités en/of Kamers. Bij gebrek aan zulke beslissing 
wordt deze problematiek behandeld én beslist in het Nationaal Comité. 

Art. 33 

Het Nationaal Dagelijks Bestuur bestaat uit: 

− de nationaal voorzitter; 

− de nationaal ondervoorzitter; 

− de nationaal secretaris; 

− de nationale stafleden 

Het is belast met het dagelijks beheer van COC. 

Afdeling 8. Verkiezing van de gewestelijk, provinciaal en nationaal afgevaardigden en de 
verkiezing van de vertegenwoordigers van de sector Hoger Onderwijs in de Provinciale 

Comités 

Art. 34 

§ 1. De leden van de Provinciale Comités, de Nationale Sectorcomités, de Nationale Kamers, het 
Nationaal Comité en het Nationaal Bestuur worden verkozen voor een periode van vier jaar. 
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§ 2. De verkiezingen worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van het Nationaal Bestuur. 

Art. 35 

§ 1. De leden van een afdeling van gepensioneerden verkiezen per groep hun provinciaal afgevaardigden 
en hun bijkomende afgevaardigden voor het Nationaal Sectorcomité Gepensioneerden. 

§ 2. De vakbondsafgevaardigden van de plaatselijke afdelingen van de sectoren Basisonderwijs, 
Buitengewoon Onderwijs, Secundair Onderwijs, Deeltijds Kunstonderwijs, Centra voor 
Leerlingenbegeleiding en Volwassenenonderwijs verkiezen per sector en in de sector, of in voorkomend 
geval per groep, hun provinciale afgevaardigden en vervolgens de bijkomende afgevaardigden voor hun 
Nationaal Sectorcomité. 

Behalve in het geval zoals voorzien in artikel 17, §4 kiezen de vakbondsafgevaardigden van de 
plaatselijke afdelingen van de Sector Secundair Onderwijs, vervolgens per gewest hun gewestelijk 
afgevaardigden. Een reeds verkozen provinciaal afgevaardigde kan ook gewestelijk afgevaardigde zijn.  

De vakbondsafgevaardigden van een plaatselijke afdeling beschikken samen over zoveel stemmen als er 
leden zijn in die afdeling op 31 december voorafgaand aan de verkiezingsdatum. 

Deze stemmen worden in gelijke delen verdeeld onder de op de verkiezing aanwezige 
vakbondsafgevaardigden van een plaatselijke afdeling. 

Indien het aantal stemmen niet precies deelbaar is, worden de resterende stemmen toegewezen aan de 
hoofdafgevaardigde. 

§ 3 De leden van de plaatselijke afdelingen van het Hoger Onderwijs en de leden van de plaatselijke 
afdelingen van de integratiekaders kiezen hun vertegenwoordiger in het Nationaal Sectorcomité Hoger 
Onderwijs. Kandidaten voor een mandaat in het Nationaal Sectorcomité Hoger Onderwijs moeten 
bereid zijn om desgevallend een mandaat op te nemen in een Provinciaal Comité. Bij hun 
kandidaatstelling moeten zij, met uitzondering van de leden van het integratiekader, daarom aangeven 
tot welk Provinciaal Comité zij desgevallend willen behoren.  

§ 4. De vakbondsafgevaardigden van de plaatselijke afdelingen van het Hoger Onderwijs kiezen hun 
afgevaardigden voor de provinciale comités op basis van een kandidaatstelling die rekening houdt met 
de voorkeur van de kandidaten en met het bepaalde in het tweede lid van artikel 20, § 1.  

De vakbondsafgevaardigden van een plaatselijke afdeling beschikken samen over zoveel stemmen als er 
leden zijn in hun afdeling op 31 december voorafgaand aan de verkiezingsdatum. 

Deze stemmen worden in gelijke delen verdeeld onder  de op de verkiezing aanwezige 
vakbondsafgevaardigden van een plaatselijke afdeling. 

Indien het aantal stemmen niet precies deelbaar is, worden de resterende stemmen toegewezen aan de 
hoofdafgevaardigde. 

§5.  Als vanuit de samenstelling van het  nationaal sectorcomité  blijkt dat niet alle plaatsen voor de 
provinciale comités voorzien in art. 20 §1 kunnen ingevuld worden, kunnen de betrokken provincies hun 
afgevaardigden voor de provinciale comités afkomstig uit het Hoger Onderwijs aanvullend laten 
verkiezen door de vakbondsafgevaardigden van de hogescholen van de provincie na een oproep bij alle 
hogescholen van de betrokken provincie. 
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Art. 36  

De leden van elk Provinciaal Comité, van elk Nationaal Sectorcomité en van elke Nationale Kamer 
verkiezen vervolgens achtereenvolgens hun voorzitter, ondervoorzitter en secretaris, evenals, indien 
nog nodig, hun afgevaardigden in het Nationaal Comité. 

Elk stemgerechtigd lid beschikt hierbij over één stem. 

Art. 37 

§ 1. De nationaal voorzitter, ondervoorzitter en secretaris worden achtereenvolgens verkozen door de 
leden van het Nationaal Comité. Elk stemgerechtigd lid beschikt hierbij over één stem. 

Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris moeten uit minstens twee verschillende groepen, zoals 
bedoeld in artikel 12, §3, afkomstig zijn. Van deze regel kan enkel afgeweken worden wanneer er voor 
het derde te begeven mandaat geen kandidaat is uit een andere groep. 

§ 2. Voor de mandaten bedoeld in §1 kunnen zich kandidaat stellen: 

− de leden van de Provinciale Comités, de Nationale Sectorcomités en de Nationale Kamers, 
met uitzondering van wie gecoöpteerd werd; 

− de leden van het  aftredend Nationaal Dagelijks Bestuur.  

Indien de verkozen Nationale Voorzitter, Ondervoorzitter of Secretaris reeds verkozen lid is van een 
Provinciaal Comité en/of van een Nationaal Sectorcomité en/of van een Nationale Kamer, dan wordt hij 
in die functie(s) vervangen door een nieuw te verkiezen lid. 

Indien de verkozen Nationale Voorzitter, Ondervoorzitter of Secretaris een personeelslid is van COC, dan 
neemt hij ontslag als personeelslid van COC. 

§ 3. De vergaderingen van de Provinciale Comités, Nationale Sectorcomités, Nationale Kamers, 
commissies en werkgroepen kunnen door de verkozen leden van het Nationaal Dagelijks Bestuur als 
waarnemer worden bijgewoond, hetzij op vraag van de voorzitter van het betrokken Provinciaal 
Comité, Sectorcomité, Kamer, commissie of werkgroep hetzij op vraag van het lid van het Nationaal 
Dagelijks Bestuur zelf.  

Art. 38 

§ 1. Als aan het mandaat van een verkozen lid van een Provinciaal Comité, een Nationaal Sectorcomité, 
een Nationale Kamer, het Nationaal Comité, het Nationaal Bestuur of het Nationaal Dagelijks Bestuur 
voortijdig een einde komt of als dat mandaat gedurende een periode door de titularis niet kan 
opgenomen worden of niet opgenomen wordt, dan kan een opvolger aangeduid worden voor de duur 
van het lopend mandaat of een vervanger voor de duur van de afwezigheid van de titularis zonder dat 
die duur de duur van het mandaat van de afwezige kan overschrijden.  

§ 2. De periode waarvan sprake in § 1 en de wijze waarop de opvolger of de vervanger zoals bedoeld 
in § 1 wordt aangeduid, worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 52. 

§ 3. Buiten de mogelijkheid voorzien in § 1 kan een lid van het Nationaal Bestuur zoals bedoeld in 
artikel 30, § 1 a) zich in het Nationaal Bestuur ook laten vervangen door de ondervoorzitter of de 
secretaris van, naargelang het geval, het Provinciaal Comité, het Nationaal Sectorcomité of de Kamer 



  pagina 20 van 24 

waarvan degene die hij vervangt, voorzitter is. Nadere modaliteiten van deze vervangingsmogelijkheid 
kunnen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 52. 

Art. 39 

§ 1. Kaderleden kunnen uit hun functie worden ontzet indien zij zich 

− niet onderwerpen aan de beslissingen van de daartoe gemachtigde organen van COC; 

− onthouden van effectieve deelname aan het orgaan of de organen waarvoor zij zijn verkozen. 
De modaliteiten hiervoor worden bepaald door het Nationaal Comité. 

Onder kaderleden wordt verstaan: ieder verkozen of gecoöpteerd lid van een Provinciaal Comité, een 
Nationaal Sectorcomité, een Nationale Kamer en het Nationaal Comité. 

§ 2. Tot de ontzetting van een kaderlid dat zetelt in een Provinciaal Comité wordt besloten door het 
betrokken Provinciaal Comité. Tot de ontzetting van een kaderlid dat zetelt in een Nationaal 
Sectorcomité, maar niet in een Provinciaal Comité, wordt besloten door het betrokken Sectorcomité. 
Tot de ontzetting van een kaderlid dat zetelt in een Nationale Kamer, maar niet in een Sectorcomité en 
niet in een Provinciaal Comité, wordt besloten door de betrokken Nationale Kamer. Tot de ontzetting 
van een lid dat zetelt in het Nationaal Dagelijks Bestuur wordt besloten door het Nationaal Bestuur. 

Vooraleer een dergelijke beslissing te nemen, hoort het betrokken Comité of Bestuur de betrokkene, die 
zich door een raadsman kan laten bijstaan. Tot de ontzetting kan alleen worden overgegaan als twee 
derde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor uitspreekt. 

Tegen deze beslissing kan door het betrokken kaderlid binnen de 15 dagen na ontvangst ervan beroep 
aangetekend worden bij het Nationaal Comité. Dit beroep is opschortend. Vooraleer het Nationaal 
Comité ter zake beslist, hoort het een vertegenwoordiger van het betrokken Comité of Bestuur en het 
betrokken kaderlid. Het kaderlid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Het Nationaal Comité beslist 
binnen de 30 dagen na ontvangst van het beroep. De personen die deel uitmaken van het Comité of 
Bestuur dat in eerste instantie tot de ontzetting heeft besloten, zijn niet stemgerechtigd. Tot de 
ontzetting kan alleen worden overgegaan indien de helft van het aantal aanwezige stemgerechtigde 
leden zich daarvoor uitspreekt. 

Afdeling 9. Stemmingen 

Art. 40 

§ 1. De voorzitter van een Provinciaal Comité, een Nationaal Sectorcomité, een Nationale Kamer, het 
Nationaal Bestuur, het Nationaal Comité en het Uitgebreid Nationaal Comité beslist wanneer een 
beslissing bij stemming wordt genomen. Dat is alleszins het geval wanneer hierom verzocht wordt door 
een stemgerechtigd lid of wanneer het in deze statuten of in een huishoudelijk reglement zo wordt 
voorzien. 

§ 2. Elk stemgerechtigd lid beschikt over één stem. 

§ 3. De stemming is geheim wanneer een stemgerechtigd lid hierom verzoekt en alleszins wanneer het 
personen betreft. 

§ 4. Het Nationaal Comité legt in het huishoudelijk reglement zoals voorzien in artikel 52 de aanvullende 
regels inzake stemprocedures vast.  
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Afdeling 10. Het Congres 

Art. 41 

Het Congres is het hoogste gezagsorgaan van COC. Tot zijn bevoegdheid behoren: 

a) het beslissen over de algemene aangelegenheden die COC aanbelangen en over het algemeen 
actieplan van COC; 

b) het beoordelen van de werking van de bestuursorganen van COC; 
c) het wijzigen van de statuten van COC; 
d) het ontbinden van COC. 

Art. 42 

Maken deel uit van het Congres: 

a) de vakbondsafgevaardigden of hun volmachthebbers; 
b) de afgevaardigden van de gepensioneerden die zetelen in een Provinciaal Comité of hun 

volmachthebbers; 
c) de leden van de Provinciale Comités, de Nationale Sectorcomités, de Nationale Kamers, het 

Nationaal Comité en het Nationaal Bestuur die niet bedoeld worden onder a) en b); 
d) de nationaal en provinciaal vrijgestelden, die aan het congres deelnemen met raadgevende 

stem. 

Art. 43 

Het Congres vergadert minstens om de vijf jaar.  

Het wordt samengeroepen door het Nationaal Bestuur dat, na consultatie van het Nationaal Comité, de 
datum, de plaats en de agenda vaststelt. 

Bij hoogdringendheid kan het Congres uitzonderlijk door het Nationaal Comité worden samengeroepen 
indien twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden tot de bijeenroeping van een uitzonderlijk 
congres beslist. In dat geval worden de plaats, de datum en de agenda door het Nationaal Comité 
vastgesteld. 

Art. 44 

Het Congres beslist over alle aangelegenheden bij hoofdelijke stemming. Die zijn goedgekeurd indien zij 
de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behalen. 

Bij hoofdelijke stemming beschikt elk congreslid over één stem. 

Art. 45 

Iedere wijziging van de statuten heeft slechts uitwerking na goedkeuring door het Congres. Ze treedt 
onmiddellijk in werking behoudens andersluidende beslissing. 
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Art. 46 

§ 1. Tot de ontbinding van COC kan slechts worden beslist door een Congres dat daartoe speciaal 
bijeengeroepen wordt door het Nationaal Comité. De beslissing tot bijeenroeping moet genomen 
worden met minstens twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met minstens twee derde van de geldig uitge-
brachte stemmen. Het congres dat tot de ontbinding beslist, moet zich ook uitspreken over de 
bestemming van de bezittingen van COC. 

§ 2. Om het aantal geldig uitgebrachte stemmen te bepalen zoals bedoeld in § 1, wordt geen rekening 
gehouden met de leden die zich bij de stemming onthouden hebben. 

Titel IV. FINANCIEEL BEHEER 

Art. 47 

Het dienstjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

Ten laatste op 1 december wordt door het Nationaal Bestuur aan het Nationaal Comité een begroting 
voor het volgend burgerlijk dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd. Deze begroting wordt voorafgegaan 
door een discussie over het beleid en de beleidsontwikkeling. 

Bij verwerping wordt binnen de dertig dagen een nieuwe begroting voorgelegd, rekening houdend met 
de gemaakte opmerkingen. 

Art. 48 

Ten laatste op 1 mei van ieder jaar legt het Nationaal Bestuur de staat van lasten en baten, evenals de 
balans van het afgelopen dienstjaar, ter controle en goedkeuring voor aan het Nationaal Comité. De 
controle van de rekeningen van het afgesloten dienstjaar wordt toevertrouwd aan twee leden die door 
het Nationaal Comité onder zijn leden worden aangeduid. 

Titel V. ANDERE BEPALINGEN 

Art. 49 

§ 1. Met het oog op een betere samenwerking tussen de onderwijscentrales en tussen de centrales van 
de openbare diensten aangesloten bij het ACV, kan het Uitgebreid Nationaal Comité, bestaande uit de 
leden van het Nationaal Comité en de leden van de Provinciale Comités, bepaalde bevoegdheden van 
het Nationaal Bestuur en van het Nationaal Comité overdragen aan gemeenschappelijke organen 
opgericht door deze onderwijscentrales of centrales van de openbare diensten.  

§ 2. Wanneer het Nationaal Comité vaststelt dat de onderwijsevolutie het noodzakelijk maakt dat er 
maatregelen genomen worden die in strijd zijn met de statuten, dan dient het deze maatregelen voor 
te leggen aan het Uitgebreid Nationaal Comité dat ter zake beslist.  

§ 3. Als het Uitgebreid Nationaal Comité bevoegdheden overdraagt zoals bedoeld in § 1 of beslissingen 
neemt in strijd met de statuten zoals bedoeld in § 2, dan dient dit onmiddellijk te worden meegedeeld 
aan de leden van het Congres. Op het eerstvolgend Congres dienen de statuten hiermee dan in 
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overeenstemming gebracht te worden. De beslissingen van het Uitgebreid Nationaal Comité kunnen 
echter geen afbreuk doen aan het beslissingsrecht van het Congres voor wat de toekomst betreft. 

§ 4. Het Uitgebreid Nationaal Comité kan alleen door de voorzitter samengeroepen worden indien dat 
gebeurt op verzoek van minstens drie vierde van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden van het 
Nationaal Comité. Beslissingen zoals bedoeld in de §§ 1 en 2 moeten genomen worden met minstens 
drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.  

Art. 50 

§ 1. Het uitoefenen van de functie van vakbondsafgevaardigde is onverenigbaar met het uitoefenen van 
het ambt van directeur, departementshoofd of adjunct-directeur. Het is eveneens onverenigbaar met 
het lidmaatschap van de inrichtende macht van de school of het centrum waarin die functie wordt 
uitgeoefend behoudens afwijking toegestaan door het Provinciaal Comité binnen de grenzen vastgelegd 
door het Nationaal Comité. 

§ 2. Indien een kaderlid zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 39 § 1 in de loop van zijn mandaat 
gepromoveerd wordt tot directeur, adjunct-directeur, departementshoofd, lid van de inspectie- of 
begeleidingsdiensten of van de dienst voor onderwijsontwikkeling of lid wordt van een inrichtende 
macht, dan wordt deze promotie of dit lidmaatschap in principe onverenigbaar geacht met zijn functie 
in COC en dient hij zijn mandaat ter beschikking te stellen. Het betrokken Comité kan echter vaststellen 
dat in hoofde van de betrokken persoon er geen onverenigbaarheid is met de functie in COC. 

§ 3. Het Nationaal Comité kan op eigen initiatief of op vraag van een Provinciaal Comité, een Nationale 
Kamer, een Nationaal Sectorcomité of het Nationaal Bestuur andere onverenigbaarheden vastleggen. 

Art. 51 

§ 1. Er wordt een bestendig secretariaat opgericht in de zetel van COC onder de leiding van de secretaris-
generaal. De secretaris-generaal is belast met het toezicht op de personeelsleden ervan. 

§ 2. De secretaris-generaal is tevens belast met het toezicht op alle provinciale vrijgestelden en andere 
provinciale personeelsleden, in samenwerking met de betrokken provinciale dagelijkse besturen. 

Art. 52 

De werking van de verschillende werkgroepen, commissies, comités en kamers wordt vastgelegd in een 
huishoudelijk reglement dat moet worden goedgekeurd door een meerderheid van het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden van het Nationaal Comité.  

Art. 53 

§ 1 Bij coöptatie in een Provinciaal Comité, een Nationaal Sectorcomité, een Kamer of het Nationaal 
Comité wordt de voorkeur gegeven aan kandidaten van het geslacht dat minder dan 1/3 van de gekozen 
mandaten inneemt. 

§ 2. Een Provinciaal Comité, een Nationaal Sectorcomité, een Kamer of het Nationaal Comité kan het 
Nationaal Bestuur op een gemotiveerde wijze vragen om te mogen afwijken van de in § 1 gestelde 
verplichting.  
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Art. 54 

Als een afgevaardigde in de loop van zijn mandaat van provincie, sector, kamer, … verandert, kan hij zijn 
mandaat blijven behouden tot het einde van het school- , academie- of dienstjaar waarin hij van 
provincie, sector, kamer, … wijzigde. 

Art. 55 

Een afgevaardigde die in eenzelfde orgaan afgevaardigd wordt door twee of meer onderliggende 
organen, moet een keuze maken namens welk orgaan hij wenst te zetelen. De andere onderliggende 
organen dienen een nieuwe afgevaardigde aan te duiden. 

Titel VI. GOEDKEURING 

Art. 56 

Onderhavige statuten werden goedgekeurd door het Congres op 07 november 2022 en treden 
onmiddellijk in werking. 


