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En hoe waren de uitslagen 
voor COC ? 

Voor onderwijs in Vlaanderen en Brussel 
haalt COC de buit quasi volledig binnen in 
de instellingen waar COC-leden zich kan-
didaat stelden. 

Dat is een heel mooi resultaat! En dat 
COC al jaren zo goed scoort, heeft te 
maken met de geapprecieerde inzet van 
alle militanten gedurende de voorbije 
(vier) jaren. Ook het aantal vrouwen dat 

ACV en COC winnen 
de sociale verkiezingen!

Woensdag 9 december 2020 gaf ACV, bij monde van Marc Leemans, 
nationaal voorzitter van ACV, een persconferentie over de resultaten 
van de sociale verkiezingen. Helemaal definitief zijn deze cijfers nog 
niet, want sommige verkiezingen moeten nog plaatsvinden en een deel 
van de resultaten moet nog verwerkt worden. Maar de contouren zijn 
wel duidelijk. Het ACV haalt in België maar liefst 57,50% van de zetels 
in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk en 55,71% 
van de zetels in de ondernemingsraden! Je mag gerust stellen dat ACV 
over de hele lijn de sociale verkiezingen gewonnen heeft.

JOS WOUTERS

verkozen werd stijgt verder: een goede 
evolutie!

Maar de aandachtige lezer zal zien dat 
het aantal zetels in het vrij onderwijs 
met tweehonderd eenheden gedaald is. 
Navraag leert dat het aantal technische 
bedrijfseenheden afgenomen is. Door de 
schaalvergroting in onderwijs werden 
minder technische bedrijfseenheden 
voor de Comités en Ondernemingsraden 
bepaald, waardoor het aantal beschik-
bare zetels sterk vermindert. Die schaal-

De zetels die COC binnenhaalde bij de bedienden in onderwijs in 2016 en 2020.

vergroting maakt de afstand tussen het 
bestuur en de personeelsleden almaar 
groter. 

Dat deze overlegorganen nodig zijn, 
heeft de huidige coronacrisis nochtans 
duidelijk gemaakt. Dankzij sociaal overleg 
worden de preventiemaatregelen beter 
toegepast. Het is meer dan ooit belangrijk 
dat het sociaal overleg op het niveau van 
de werkvloer kan blijven plaatsvinden.

Het ACV en COC houden er ook uitdruk-
kelijk aan iedereen te bedanken die 
zich inzet voor het sociaal overleg in 
onderwijs: alle kandidaten, de zetelende 
verkozenen en de plaatsvervangers! 
Maar ook iedereen die ervoor zorgde dat 
deze sociale verkiezingen ondanks de 
moeilijke context toch een goed en vlot 
verloop kenden, verdient een pluim. We 
bedanken de collega’s van COC en ACV 
en de directies van de vele instellingen 
voor hun samenwerking. COC spaart 
dan ook moeite noch kosten om alle 
COC-afgevaardigden via de provinciale 
en nationale begeleiders een perma-
nente ondersteuning en vormingen aan 
te bieden, zodat ze hun mandaat in zo 
goed mogelijke omstandigheden kunnen 
waarmaken.

ZETELS BEDIENDEN

2016 2020

■ ACV: 1105 (98,13%)
■ ABVV: 17 (1,51%)
■ ACLVB: 4 (0,36%)

■ ACV: 900 (98,36%)
■ ABVV: 14 (1,53%)
■ ACLVB: 1 (0,11%)

GESLACHT ACV

2016
■ MANNEN: 578 (52,31%)
■ VROUWEN 527 (47,691%)

2020
■ MANNEN: 445 (49,44%)
■ VROUWEN 455 (50,56%)

Te verdelen eenheden: 1126 Te verdelen eenheden: 915

Het aantal ACV-zetels bij de bedienden in onder-
wijs dat naar mannen en vrouwen ging in 2016 
en 2020.


