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Model van kiesreglement voor de verkiezingen van de ver-
tegenwoordigers van het personeel in de lokale onderhan-
delingscomités van het gesubsidieerd vrij onderwijs. 

(Door het Centraal Paritair Comité goedgekeurd op 8 juni 1999) 

 

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen 

Art. 1. Voor de toepassing van dit kiesreglement wordt begrepen onder: 

1° het decreet: het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij 

gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd; 

2° het centraal paritair comité: het centraal paritair comité voor het gesubsidieerd vrij onderwijs 

en de pedagogische begeleidingsdiensten bedoeld in artikel 2, § 1, 1° van het decreet van 27 maart 

1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en 

de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd; 

3° LOC: lokaal onderhandelingscomité. 

Art. 2. Dit kiesreglement is van toepassing voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het 

personeel in het LOC van de hierna volgende onderwijsinstelling of onderwijsinstellingen  

– ..... 

– ..... 

 

 

Hoofdstuk II – De verkiezingen en kandidatuurstelling 

Art. 3. Het aantal vertegenwoordigers van het personeel in het LOC wordt bepaald op basis van het 

aantal personeelsleden van de in artikel 2 vermelde onderwijsinstelling(en). Voor de toepassing van 

dit artikel wordt met personeelsleden bedoeld, de personen die op 15 september een contractuele 

binding hebben met de inrichtende macht. 

Art. 4. § 1. De inrichtende macht is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. In over-

leg met de vakbondsafgevaardigden van de in artikel 2 vermelde onderwijsinstelling(en) bepaalt zij de 

datum waarop de verkiezingen worden georganiseerd. 

Indien in de betrokken onderwijsinstelling(en) geen vakbondsafgevaardigden zijn, wordt er over de 

datum overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de personeelsverenigingen van het gesub-

sidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een in de SERV vertegenwoordigde syndicale organisatie of 

met de vertegenwoordigers van de vakorganisatie die een aantal bijdrageplichtigen tellen die tenmin-

ste tien percent vertegenwoordigen van het aantal personeelsleden van de onderwijsinstelling(en) 

behorend tot het LOC. 

§ 2. De datum waarop de verkiezingen zullen doorgaan wordt ten minste 30 kalenderdagen vóór de 

verkiezingen op een duidelijk zichtbare plaats uitgehangen en wordt meegedeeld aan de in § 1, eerste 

alinea vermelde vakbondsafgevaardigden en bij ontstentenis hiervan aan de personeelsverenigingen 

of vakorganisaties bedoeld in § 1, tweede alinea. 
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Art. 5. De kandidaten worden voorgedragen op lijsten ingediend door de personeelsverenigingen van 

het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een in de SERV vertegenwoordigde syndicale orga-

nisatie of door de vakorganisaties die een aantal bijdrageplichtigen tellen die tenminste tien percent 

vertegenwoordigen van het aantal personeelsleden van de onderwijsinstelling(en) behorend tot het 

LOC. 

Art. 6. Deze lijsten worden bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van 

de inrichtende macht bezorgd minstens vijftien kalenderdagen vóór de datum van de verkiezingen. 

De na deze datum ingediende lijsten zijn van rechtswege ongeldig, tenzij de laattijdige indiening te 

wijten is aan niet-naleving van de in artikel 4, § 2 gestelde termijn. 

Art. 7. § 1. Binnen de zeven kalenderdagen na de uiterste datum voor het indienen van de in artikel 

6 bedoelde lijsten worden deze door de inrichtende macht op een duidelijk zichtbare plaats uitgehan-

gen in al de in artikel 2 vermelde onderwijsinstellingen en hun eventuele vestigingsplaatsen. 

§ 2. Deze bekendmaking vermeldt daarenboven: 

1° de datum en het tijdstip waarop de personeelsleden hun stem kunnen uitbrengen en het lokaal 

waar de stemverrichtingen zullen doorgaan. Indien het LOC bevoegd is voor meerdere onderwijsin-

stellingen of vestigingsplaatsen wordt in elk van deze onderwijsinstellingen of vestigingsplaatsen een 

stemlokaal ingericht; 

2° het aantal mandaten van effectief lid dat bij verkiezing kan worden toegewezen. 

Art. 8. De personeelsleden die tijdelijk niet aanwezig zijn in de onderwijsinstelling ontvangen bij ge-

wone brief, gericht naar hun laatst opgegeven correspondentieadres, of bij afgifte tegen ontvangstbe-

wijs een uitnodiging om aan de stemming deel te nemen alsmede een afschrift van het kiesreglement. 

Deze verzending of afgifte geschiedt ten laatste zeven kalenderdagen voor de datum van de verkie-

zingen. 

Hoofdstuk III – De stemming 

Art. 9. Elk personeelslid met een contractuele binding met de inrichtende macht op het ogenblik dat 

de verkiezingen plaats vinden, de directeur uitgezonderd, is stemgerechtigd. Ieder stemgerechtigd 

personeelslid mag op zijn stembrief maximaal zoveel kandidaten aanduiden als er mandaten van ef-

fectief lid voor het LOC bij verkiezing toe te wijzen zijn. 

Art. 10. De stemgerechtigde personeelsleden kunnen een volmacht geven aan een ander stemge-

rechtigd personeelslid, met dien verstande dat een personeelslid maar drager kan zijn van één vol-

macht. 

Deze volmacht wordt schriftelijk opgesteld en vermeldt de naam van de volmachtgever en de naam 

van de houder van de volmacht. 

Art. 11. De stemverrichtingen gaan door in het artikel 7 bedoelde stemlokaal. In dit stemlokaal is een 

vertegenwoordiger van de inrichtende macht aanwezig. De personeelsverenigingen of vakorganisa-

ties die een lijst hebben ingediend, kunnen de stemverrichtingen door één van hun afgevaardigden 

laten bijwonen. 

Art. 12. § 1. Het stemgerechtigd personeelslid ontvangt op het ogenblik waarop hij zijn stem zal uit-

brengen één stembrief. Wanneer een personeelslid houder is van een volmacht ontvangt hij nog een 

tweede stembrief. De naam van het personeelslid dat zijn stem zal uitbrengen en, in voorkomend 

geval, de naam van het personeelslid dat een volmacht verleende, wordt (worden) door de vertegen-

woordiger van de inrichtende macht op de lijst van de stemgerechtigden aangestipt. 

De volmacht wordt afgegeven aan de vertegenwoordiger van de inrichtende macht. 

§ 2. Model van stembiljet: 
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• verkiezingen: lokaal onderhandelingscomité bevoegd voor: 

– naam betrokken onderwijsinstelling(en)  .................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

– aantal mandaten van effectief lid toe te wijzen door deze verkiezingen:  X 

– kandidaten: 

LIJST  A LIJST  B LIJST  C 

Naam + voornaam 

Naam + voornaam 

 

 ........................................  

Naam + voornaam 

Naam + voornaam 

 

 ........................................  

Naam + voornaam 

Naam + voornaam 

 

 ........................................  

 

De voorzitter van de Inrichtende Macht, 

Naam + handtekening' 

 .................................................................................................................................................................  

 

Art. 13. De stemming is geheim. Het personeelslid deponeert het stembiljet in de voorziene stembus. 

Art. 14. Het deelnemen aan de stemming is niet verplicht. 

 

Hoofdstuk IV – Telling van de stemmen 

Art. 15. Na het beëindigen van de stemverrichtingen worden de stembussen verzegeld door de ver-

tegenwoordiger van de inrichtende macht. De in artikel 11 bedoelde afgevaardigden kunnen hierbij 

aanwezig zijn. 

Art. 16. De telling van de stemmen gebeurt door een lid van de inrichtende macht in aanwezigheid 

van de in artikel 11 bedoelde afgevaardigden. Wanneer de verkiezingen voor eenzelfde LOC georga-

niseerd werden in verschillende onderwijsinstellingen en vestigingsplaatsen geschiedt de telling van 

de stemmen op één plaats. Deze plaats wordt tijdig medegedeeld aan de afgevaardigden bedoeld in 

artikel 11. 

Art. 17. Het resultaat wordt meegedeeld aan het personeel op dezelfde plaats als de bekendmaking 

van de ingediende lijsten zoals bedoeld in artikel 7. 

 

Hoofdstuk V – De verkozenen 

Art. 18. Zijn verkozen als effectief lid, de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald 

zonder dat dit aantal het door verkiezingen toe te wijzen aantal mandaten kan overschrijden. 

Zijn verkozen als opvolger, de kandidaten die het hoogst aantal stemmen hebben behaald na de 

verkozen effectieve leden zonder dat het aantal opvolgers het aantal verkozen effectieve leden kan 

overschrijden. 

Bij gelijk aantal stemmen wordt voorrang gegeven aan de kandidaten die het langst in dienst zijn in 

de in artikel 2 vermelde onderwijsinstelling(en). 
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Art. 19. De kandidaten worden door de inrichtende macht schriftelijk op de hoogte gebracht van het 

resultaat van de verkiezingen. Deze mededeling vermeldt in voorkomend geval of de betrokken kan-

didaat werd verkozen als effectief lid of als opvolger. Aan de opvolgers wordt de rangorde van hun 

opvolging medegedeeld. 

 

Hoofdstuk VI – De bekendmaking 

Art. 20. Dit kiesreglement wordt ter visering voorgelegd aan de personeelsleden. Deze verplichting 

geldt niet ten aanzien van de personeelsleden bedoeld in artikel 8. 

Goedgekeurd om gevoegd te worden bij het besluit van het Centraal Paritair Comité van het gesub-

sidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten tot vaststelling van het model van 

kiesreglement voor de verkiezingen van het personeel in de lokale onderhandelingscomités van het 

gesubsidieerd vrij onderwijs. 
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