
 

 
 

2 december 2019 

 
Werd je syndicaal mandaat bevestigd? 
 

De syndicale verkiezingen zijn achter de rug. Ook de personeelsdelegaties in de lokale 

comités worden vernieuwd. Wil je als militant graag op de hoogte blijven van actueel nieuws 

via de COV-nieuwsbrief? Zoek je regelmatig naar informatie op jouw maat in het 

militantenluik van onze website? Dan is het belangrijk dat je mandaat bevestigd wordt. 

 

Vakbondsafgevaardigden 

In oktober werden nieuwe vakbondsafgevaardigden (VA’s) verkozen, maar ook heel wat 

oude rotten in het vak werden herbevestigd. In beide gevallen moeten de 

verkiezingsresultaten correct gemeld worden aan je kring of regio. In elke school waar één 

of meer vakbondsafgevaardigden en/of plaatsvervangers werden verkozen moet een 

proces-verbaal ingevuld worden. Bezorg zo snel mogelijk een afschrift aan de lokale 

verkiezingsverantwoordelijke van je kring of regio. Daarna zal je van de kring of regio een 

brief krijgen om je mandaat te bevestigen. Met deze brief kan je - als dat nodig is - altijd 

bewijzen dat je wel degelijk COV-vakbondsafgevaardigde bent. De kring- of 

regioverantwoordelijke zal het mandaat ook bevestigen aan het algemeen secretariaat van 

het COV. Vanaf dan krijg je toegang tot het militantengedeelte van onze website en krijg je 

de nieuwsbrief voor militanten in je mailbox. 

 

Dringend! 

We merken dat heel wat verkiezingsresultaten (nog) niet werden gemeld.  

Bezorg het ingevulde proces-verbaal van de VA-verkiezingen aan de lokale 

verkiezingsverantwoordelijke van je kring- of regiobestuur. 

 

Personeelsvertegenwoordiger in het lokaal onderhandelingscomité (LOC) 

Elk schoolbestuur van het gesubsidieerd vrij onderwijs is in principe verplicht om in elk van 

zijn scholen een LOC op te richten. Het aantal mandaten in het LOC is afhankelijk van het 

werkingsgebied van het LOC en het aantal personeelsleden. 

De VA’s zetelen van rechtswege in het LOC. Als er daarnaast nog mandaten vrij zijn, moet 

het schoolbestuur LOC-verkiezingen inrichten om personeelsvertegenwoordigers te kiezen. 

Na de verkiezingen maakt het schoolbestuur een proces-verbaal op van de samenstelling 

van het LOC. Dit vermeldt zowel de VA’s die van rechtswege zetelen als de verkozen 

personeelsvertegenwoordigers. 

In elk LOC duidt elke geleding 1 afgevaardigde aan die zal zetelen in het 

onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG). Deze aanduiding gebeurt door 

en onder de VA’s en personeelsvertegenwoordigers die in het LOC zetelen. Dit mandaat kan 

je mogelijk mee opnemen in het proces-verbaal van samenstelling.  

Bezorg je kring of regio zo snel mogelijk het proces-verbaal van samenstelling van het LOC 

met de vermelding wie naar het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap gaat. 

Zij zullen de mandaten doorgeven aan het algemeen secretariaat van het COV. Vanaf dan 

krijg je als personeelsvertegenwoordiger toegang tot het militantengedeelte van onze 

website en krijg je de nieuwsbrief voor militanten in je mailbox. 

 

https://www.hetacv.be/acv-cov/campagnes2/word-vakbondsafgevaardigde


Dringend! 

Bezorg het proces-verbaal van de samenstelling van het LOC aan de 

verkiezingsverantwoordelijke van je kring- of regiobestuur. 

 

Personeelsvertegenwoordiger in het afzonderlijk bijzonder comité 

In het gemeentelijk en provinciaal onderwijs worden de personeelsbelangen behartigd in het 

afzonderlijk bijzonder comité (ABC) en het hoog overlegcomité (HOC). Dikwijls vergaderen 

deze twee comités samen zodat de afvaardiging ook meestal dezelfde is.  

Het COV doet bij voorkeur een beroep op de verkozen vakbondsafgevaardigden om een 

mandaat op te nemen. Per gemeente (of provincie) kunnen we samen met de collega’s van 

COC slechts drie effectieve mandaten invullen. Als er meer VA’s zijn dan beschikbare 

mandaten, dan moet er een keuze gemaakt worden. In eerste instantie kan je onderling 

afspreken wie van jullie effectief een mandaat opneemt. De overige VA’s worden gemeld als 

permanent technieker zodat iedereen kan deelnemen aan de vergaderingen.  

In het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap kunnen we per gemeente 1 

effectief en 1 plaatsvervangend mandaat invullen. Ook hiervoor wordt in onderling overleg 

telkens een van de VA’s aangeduid. 

Je kan best even gaan samen zitten met alle COV-vakbondsafgevaardigden die actief zijn in 

je gemeente (provincie). In overleg  stel je een lijst samen waarop je aanduidt wie 

permanent vertegenwoordiger of permanent technieker is in het ABC/HOC en wie 

permanent vertegenwoordiger of plaatsvervanger is in het onderhandelingscomité van de 

scholengemeenschap (OCSG). Bezorg deze lijst aan je kring of regio die het verder 

doorgeeft voor interne verwerking. 

Opgelet, deze mandaten moeten door het algemeen secretariaat schriftelijk bevestigd 

worden aan de voorzitters van de onderhandelingscomités. Pas na deze bevestiging gaat je 

mandaat in. 

 

Hulp nodig? 

Ben je niet zeker hoeveel mandaten je mag invullen in het gemeentelijk onderwijs? Weet je 

niet bij welke kring of regio je terecht kan? Heb je nog een vraag over de syndicale 

mandaten? Je kan altijd terecht bij de COV-inspraakbegeleider. 

https://www.hetacv.be/acv-cov/campagnes2/word-personeelsvertegenwoordiger!
https://www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-onderwijzersverbond-(cov)/6795-dienstbetoon/basis-7-2019plaatselijkesecretariaten-covtotjedienst.pdf?sfvrsn=ee32fe11_2

