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JOS WOUTERS

De Comités van het GO!, het 
gemeentelijk en provinciaal 
onderwijs en de basisedu-
catie zijn in 2019 opnieuw 
samengesteld. In het vrij 
onderwijs zijn in mei 2020 
sociale verkiezingen (SV) 
voor de nieuwe samenstel-
ling van de Comités voor 
Preventie en Bescherming 
op het Werk (CPBW’s).

Start van de sociale 
verkiezingen
In elke instelling met meer 
dan 50 FTE personeelsleden 
moet de directie de proce-
dure voor de sociale verkie-
zingen opstarten tussen 
13 en 20 december (datum 
X-60). Het CPBW en het per-
soneel worden op de hoogte 
gebracht van de omschrij-
ving van de technische 
bedrijfseenheid, het aantal 
personeelsleden per cate-
gorie (arbeiders, bedienden 
en jeugdige werknemers 
(jonger dan 25 jaar op de 
dag van de stemming), de 
functies van het leidingge-
vend personeel, de datum 
waarop de sociale verkie-
zingen definitief worden 
aangekondigd (datum X) en 
de verkiezingsdag (datum 
Y = X + 90 dagen). Na deze 
bekendmaking start het 

Opgelet! Grote juridische 
besturen streven naar één 
comité voor al hun instellin-
gen samen. Dit leidt volgens 
COC niet tot een werkbaar 
comité! Dan moeten meer-
dere vertegenwoordigers uit 
de verre omgeving bijeen-
komen rond onderwerpen 
waar ze geen boodschap 
aan hebben. Elke instelling 
heeft uiteindelijk haar eigen 
werkklimaat. Een comité 
werkt aan het welzijnsbeleid 
voor onderwerpen waar het 
personeel ter plekke mee te 
maken heeft. 

De bepaling van een TBE 
gebeurt op basis van de 
economische en/of sociale 
realiteit. Bij het economi-
sche gaat het overleg na of 
de instellingen qua activi-
teiten op elkaar afgestemd 
zijn. Bij het sociale hoe de 
verschillende betrokkenen 
een gemeenschap vormen. 
Zijn er regelmatige samen-
werkingen of ontmoetingen 
tussen de verschillende 
instellingen? Echte harde 
bewijzen zijn niet nodig, 
maar wel best verifieerbaar. 
Men spreekt van een weer-
legbaar vermoeden. Het is 
aan de werkgever om de 
aangehaalde argumenten te 
weerleggen. 

officiële overleg over de in-
houd van deze mededeling, 
dat na 25 dagen moet afge-
rond zijn. Voor onderwijs is 
dit een krappe periode gelet 
op de examens, leerlingbe-
sprekingen, rapporten en 
de kerstvakantie. Plan dit 
overleg goed op voorhand 
en hou alle bewijzen van en 
voor dit overleg goed bij!

De technische 
bedrijfseenheid
De technische bedrijfseen-
heid (TBE) is het essentieel 
vertrekpunt voor de SV. Een 
TBE is een feitelijk samen-
brengen van een of meerde-
re instellingen om de drem-
pel van 50 FTE te bekomen 
en om een werkbaar CPBW 
te kunnen samenstellen. 
De directie bakent de TBE’s 
definitief af na overleg met 
het CPBW of de syndicaal af-
gevaardigden. Een TBE moet 
niet per se samenvallen 
met de juridische structuur 
van de instellingen. Soms 
gaat het om het opdelen van 
een grotere vzw in kleinere 
TBE’s. Soms gaat het om de 
samenvoeging van meerde-
re kleine vzw’s tot één TBE.

De functies van het lei-
dinggevend personeel
“De functies van het leiding-
gevend personeel” beho-
ren tot de twee hoogste 
bestuursniveaus die een 
beheermandaat inhouden. 
Kunnen deze functies voor 
de instelling en het bestuur 
bindende beslissingen 
nemen? Voor onderwijs be-
tekent dit: de bestuursleden 
van de vzw en de directiele-
den, de TAC’s voor zover ze 
beheersopdrachten mogen 
uitvoeren. Een TA in een 
school waar er ook een TAC 
aanwezig is, is geen leiding-
gevend personeel omdat hij 
onder de verantwoordelijk-
heid van de TAC instructies 
uitvoert. En verf kopen om 
lokalen op te frissen is geen 
beheersopdracht, maar 
onderhoud.

Wees waakzaam tijdens het 
overleg en neem bij vragen 
of problemen gerust con-
tact met je provinciaal COC-
secretariaat1.

Veel succes met je inzet 
voor arbeidswelzijn!

Welzijn op het werk
Een dikke merci 
en een goede nieuwe start!

Beste Comitéleden bevoegd voor arbeidswelzijn,
We zeggen het niet genoeg, maar je collega’s en COC zijn je erg dankbaar. 
Als lid van het Comité arbeidswelzijn zet je je namelijk dagelijks in voor de 
werksituatie van je collega’s. En dat waarderen zij en wij enorm!

1 De provinciaal vrijgestelden van COC ontmijnen vaak een dossier 
via bemiddeling. Als er toch geen oplossing gevonden wordt, dan 
kan je desnoods naar de rechtbank stappen.


