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Het lokaal comité
Het ‘lokaal comité’ is een verzamelterm 
voor alle inspraakorganen in scholen. In 
het lokaal comité wordt onderhandeld en 
overlegd over werkomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden van alle personeels
leden tewerkgesteld in de school. 

In elke gemeente waar gemeentelijk 
onderwijs georganiseerd wordt, en in elke 
provincie waar provinciaal onderwijs 
georganiseerd wordt, moet de overheid 
een afzonderlijk bijzonder comité op
richten. Elke vakbond heeft daarin 3 ef
fectieve mandaten. Het COV doet hiervoor 
beroep op de verkozen vakbondsafge
vaardigden. Deze mandaten worden ver
nieuwd vanaf 1 januari 2019. 
In grotere schoolbesturen van het gesub
sidieerd vrij onderwijs, met minimaal 100 
werknemers, kan een ondernemingsraad 
opgericht worden via sociale verkiezingen. 
De vakbondsafgevaardigden zetelen niet 
automatisch, maar kunnen zich wel kan
didaat stellen. Deze kiesprocedure start 
vanaf half december en duurt tot aan de 
kiesdatum tussen 11 en 24 mei 2020. 

In scholen van het gesubsidieerd vrij 
onderwijs die niet vallen onder een on
dernemingsraad moet het schoolbestuur 
voor elk van zijn scholen een lokaal on-
derhandelingscomité oprichten. Er zijn 
minimaal 2 tot maximaal 8 mandaten. 
Het juiste aantal hangt af van het aantal 
personeelsleden. Elke verkozen vak
bondsafgevaardigde neemt automatisch 
en van rechtswege een mandaat op in het 
LOC. Als niet alle mandaten ingevuld zijn 
moet het schoolbestuur de LOCverkie
zingen opstarten.  

De kiesprocedure
Als er LOCverkiezingen moeten opge
start worden, dan bepalen de vakbonds
afgevaardigden en het schoolbestuur 
samen een geschikte kiesdatum. De vak
bonden en Katholiek Onderwijs Vlaande
ren stellen voor om de LOCverkiezingen 
te plannen tussen 25 november en 6 de
cember 2019. De kiesdatum moet mini
maal 30 dagen vooraf meegedeeld wor
den aan het personeel en uitgehangen 
worden op een goed zichtbare plaats. Dit 
is de start van de kiesprocedure.

Ben jij herverkozen of pas verkozen vakbondsafgevaardigde (VA)? Proficiat, het COV en alle COVleden  

op je school rekenen op jou om onze syndicale boodschap uit te dragen en te zetelen in het lokaal comité.  

Ben je geen VA, maar vind je personeelsinspraak wel een heel belangrijk thema op jouw school?  

Twijfel niet, stel jezelf kandidaat als personeelsvertegenwoordiger in het LOC. 

Kies voor personeelsinspraak  
op jouw school

ST
OP

Na de stopzetting wordt een protocol van stopzetting opgemaakt mét de namen van de perso-
neelsvertegenwoordigers. Het protocol wordt uitgehangen op een goed zichtbare plaats.

‘Ik engageer me voor 
het bewaken van 
onze job - lesgeven! - 
want er komt zoveel 
bij wat niet tot  
ons takenpakket 
behoort’
Meester Bart
vakbondsafgevaardigde
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INSPRAAK

Samen met Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen werd afgesproken dat de 
LOC-verkiezingen kunnen stopgezet wor-
den als gelijktijdig voldaan is aan deze 
voorwaarden:
• Het aantal kandidaten op alle ingedien-

de lijsten is kleiner of gelijk aan het 
aantal beschikbare mandaten.

• Alle betrokken kandidaten zijn het 
eens dat er geen verkiezingen moeten 
georganiseerd worden.

• Alle vakbonden die een lijst hebben in-
gediend zijn het eens dat er geen ver-
kiezingen moeten georganiseerd wor-
den.
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Eén

Enkel representatieve vakbonden kunnen 
een kandidatenlijst indienen. Voor het 
COV zal de LOCverantwoordelijke van de 
kring of regio de kandidatenlijst indienen. 
Op de COVlijst staan enkel COVleden en 
leden die aangesloten zijn bij een andere 
ACVcentrale. Maar geen lijst zonder 
kandidaten. Bezorg dus snel jouw kandi
datenformulier (en dat van je collega’s) 
aan je COV kring of regiobestuur. 

Alle ingediende kandidatenlijsten worden 
binnen 7 dagen uitgehangen. Samen met 
de mededeling waar en wanneer de stem 
ming zal plaatsvinden en hoeveel manda
ten er door verkiezing kunnen ingevuld 
worden. Afwezige collega’s krijgen uiter
lijk 7 dagen voor de kiesdatum een uitno
diging om te stemmen. Als de verkiezin
gen doorgaan dan is elk personeelslid met 
een contractuele binding met het school
bestuur stemgerechtigd, behalve de direc
teur. Kan je helaas niet aanwezig zijn, 
breng dan je stem uit per volmacht. 

De stemming is niet verplicht, maar wel 
geheim. Om geldig te stemmen mag je 
evenveel stemmen uitbrengen als er 
mandaten zijn.

Na de verkiezing worden de kandidaten 
gerangschikt op basis van het aantal 
behaalde stemmen. Bij een gelijk aantal 
stemmen wordt voorrang gegeven aan de 

kandidaat die het langst in dienst is in de 
betrokken school. Het schoolbestuur 
maakt een procesverbaal van samen
stelling van het LOC met daarin de namen 
van alle personeelsleden die zetelen in 
het LOC, zowel de vakbondsafgevaardig
den die van rechtswege zetelen als de 
verkozen personeelsvertegenwoordigers 

Het resultaat van de verkiezing wordt aan 
de personeelsleden bekendgemaakt op 
dezelfde plaats als waar de verkiezingen 
werden aangekondigd. 

Stel je kandidaat!
Vind jij inspraak voor het personeel ook zo 
belangrijk? Voor het COV is en blijft het 
LOC het onderhandelings en overlegor
gaan bij uitstek waar de collectieve belan
gen van het onderwijspersoneel worden 
behartigd. Ben jij #trots op je job, #be-
zorgd over werkbaar werk op school en 
#geëngageerd om in je school kritisch 
maar constructief de personeelsbelangen 
te verdedigen? Stel je dan zeker kandidaat 
als personeelsvertegenwoordiger als er in 
jouw school LOCverkiezingen worden 
uitgeschreven. Het COV rekent op jou om 
de stem van het personeel te laten horen. 
Vul vandaag nog het kandidatenformulier 
in en bezorg het aan de LOCverantwoor
delijke van jouw kring of regiobestuur.

Tips
Werk jij in een school waar het COV 
nog geen vakbondsafgevaardigde 
heeft? Zeker dan is de oprichting 
van een lokaal comité belangrijk 
om de werkomstandigheden en ar
beidsvoorwaarden te bespreken 
met de werkgever. Het schoolbe
stuur maakt de nodige afspraken 
over de kiesprocedure met de LOC
verantwoordelijke van de kring of 
regio. Je vindt hun gegevens op 
www.cov.be.

Elk personeelslid van een school 
waar een LOC wordt opgericht kan 
zich kandidaat stellen bij zijn of 
haar vakbond. Enkel de directeur en 
leden van het schoolbestuur zijn 
uitgesloten.

Alleen erkende vakbonden, zoals 
het COV, kunnen een kandidatenlijst 
indienen bij het schoolbestuur. De 
vakbonden beslissen zelf wie ze wel 
(of niet) op de kandidatenlijst zetten. 
Op de kandidatenlijst van het COV 
worden enkel leden van het COV of 
van een andere ACV-centrale opge
nomen. We dragen de arbeiders en 
bedienden die werken op onze scho
len een warm hart toe. Spreek over 
de verkiezingen met het nietonder
wijzend personeel op jouw school. 
Niet alleen hun stem, maar ook 
eventueel een kandidaat vanuit deze 
groep is belangrijk!

Je bent er niet op de dag van de verkiezingen, 
maar je wil wel stemmen? Dan kan je volmacht 
geven aan een stemgerechtigde collega. Een for-
mulier vind je op www.cov.be. Elk personeelslid 
kan maximaal 1 volmacht voorleggen.

De kieskalender en de LOC-
verantwoordelijken per provincie
https://bit.ly/2MvzLkq
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