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De verkiezingen liggen net achter ons.
De teerling is geworpen en de mandaten zijn verdeeld en jullie hebben gisteren bij
Machteld gezien dat binnen de 45 dagen na de uitslag van de verkiezingen de 1e
vergadering, de zogenoemde
“installatievergadering” moet plaatsvinden.
En dan zitten er hoogstwaarschijnlijk een aantal nieuwe gezichten van
vertegenwoordigers langs werknemers- en werkgeverszijde, rond de tafel.
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Het is dus belangrijk dat je goede afspraken maakt.
En die maak je overal.
- Thuis maak je afspraken over wie het huisvuil buiten zet, de rekeningen betaald,
boodschappen doet of hoe jullie beslissen waarnaar er op vakantie zal worden
gegaan.
- In de voetbalclub zijn er regels die bepalen om hoe laat je op de training moet zijn en
weet de greenkeeper wanneer hij het gras moet maaien en besproeien.
- Thuis zijn dat waarschijnlijk ongeschreven regels maar in de voetbalclub staat alles
bijvoorbeeld wel netjes neergeschreven in een reglement zodat iedereen weet, wie,
waar welke verantwoordelijkheid neemt en op welke manier er beslissen worden
genomen.
- In een ondernemingsraad en CPBW is dat niet anders. Het is dus belangrijk dat je van
in het begin duidelijke afspraken maakt die ervoor zorgen dat de werkzaamheden in
de overlegorganen op een constructieve manier verlopen.
 Aan welke regels moet iedereen zich houden de volgende 4 jaar, wat
kan en wat kan er absoluut niet.
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- Het is immers zo dat er wettelijk, via koninklijke besluiten (in de volksmond KB’s
genoemd) is bepaald wat er “minstens” verplicht in de huishoudelijke reglementen
moet staan.
- Het is dus mogelijk dat de werkgever of jij als vakbond, bovenop de wettelijke
verplichtingen extra afspraken kan toevoegen.
 We zoomen vandaag in op de wettelijke verplichtingen.
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- Laat duidelijk vermelden op welke vaste dag de vergadering moet plaats vinden zodat
jij of je plaatsvervanger nooit voor verrassingen komen te staan
- Schenk dus aandacht aan het vastleggen van de datum, het aanvangsuur en laat ook
opnemen dat er steeds een vaste vergaderzaal gereserveerd is.
- Voor bedrijven die verschillende vestigingen hebben is het ook aan te raden om te
vermelden op welke vestiging de vergaderingen doorgaan.
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In het luik samenstelling worden de namen vermeld van alle effectieve en
plaatsvervangende leden van het overlegorgaan en dit zowel aan werknemerszijde als
aan werkgeverszijde.
- Langs werknemerszijde worden de effectieve en plaatsvervangende verkozenen van
alle vakbonden en personeelscategorieën opgelijst.
- Maar ook langs werkgeverszijde staat er vermeld wie de effectieve, en
plaatsvervangende vertegenwoordigers zijn. En dat kunnen niet zomaar lukraak
personen zijn. Langs werkgeverszijde zitten er personen met een leidinggevende
functie in het bedrijf en die ook gemachtigd zijn om beslissingen te nemen. Dit
voorkomt dat de werkgever personen naar de vergadering kan sturen die totaal niets
kunnen beslissen.
- De lijst wie die leidinggevenden met beslissingsrecht zijn, werden eerder bekend
gemaakt tijdens de procedure van de sociale verkiezingen. We raden jullie aan om de
lijst bij je te hebben zodat je kan controleren of diegene die op de lijst staan ook
werkelijk het recht hebben om de werkgever te vertegenwoordigen.
- Belangrijk detail : het orgaan moet paritair samengesteld zijn. Ma.w. de lijst van
werkgevers en werknemersvertegenwoordigers bestaat uit exact evenveel personen.
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In navolging van die bijlage aan het HRR geven we jullie wel nog mee dat de Voorzitter
en zijn/haar plaatsvervanger een aparte vermelding krijgen in het HHR.
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Het ondernemingshoofd leidt de vergadering, zorgt ervoor dat alles goed verloopt en
heeft ook de rol om de gesprekspartners rond de tafel met elkaar te verbinden
Hij of zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de genomen beslissingen of adviezen
en geeft een passende oplossing indien de adviezen uiteenlopend zijn.
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De Voorzitter zorgt er ook voor dat er een vergaderzaal ter beschikking gesteld wordt en
voorziet uiteraard ook het benodigd materieel (bijvoorbeeld een beamer voor een
presentatie, een whiteboard enz..)
Vermeld ook wie plaatsvervanger is wanneer de Voorzitter niet in de mogelijkheid is om
zijn taak op te nemen.
Laat bijvoorbeeld mee opnemen in dit artikel van het HHR dat, indien de Voorzitter zich
laat vervangen, dit ook gemeld wordt bij de secretaris.
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- De secretaris van het overlegorgaan heeft een aantal belangrijke taken.
- Hij/zij zal voor elke vergadering die plaatsheeft, de leden moeten oproepen
(uitnodigen) om deel te nemen.
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- De secretaris is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen (verslag van de
vergadering).
- Laat noteren in HHR wat de inhoud van de notulen moet bevatten.
- De namen van de aanwezige, verontschuldigde maar zeker ook de afwezigen
of niet verontschuldigde leden.
- De agendapunten
- De voorstellen en adviezen van de leden en de standpunten die ze innemen.
- De besluiten van de besprekingen
- De data van uitvoering van de genomen adviezen en besluiten en diegene die
daarvoor verantwoordelijk is.
- De goedkeuring van het verslag vorige vergadering
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- De secretaris zorgt ervoor dat alle leden de benodigde documenten in zijn of haar bezit
krijgt.
Samen met de schriftelijke uitnodiging bezorgt de secretaris 8 dagen voor de
vergadering:
- Het verslag van de vorige vergadering. Dit stelt de leden in staat om het verslag na te
lezen en te oordelen of het een weergave is van wat er gezegd is.
- Ook verklarende teksten of wetgevingen om agendapunten te bespreken en de
onderbouwen worden aan de leden bezorgd.
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Ook het bijhouden en klasseren van de verslagen in het archief valt onder de
verantwoordelijkheid van de secretaris.
Vergeet ook hier niet te vermelden wie de plaatsvervangende secretaris zodat de
continuïteit van het overlegorgaan niet in gevaar komt.
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De manier waarop de leden uitgenodigd worden is nog zo een verplichte
vermelding.
Zoals eerder vermeld is het de secretaris die de leden uitnodigt.
Voor de gewone maandelijkse vergaderingen moeten de leden wettelijk gezien
binnen een termijn van 8 dagen voor de vergadering uitgenodigd worden.
- Bij afwezigheid van de leden op het werk, moet de uitnodiging per brief
verstuurd.
Soms gebeurt het dat er zich belangrijke zaken opdringen en er niet gewacht kan worden
tot de volgende maandelijkse vergadering er aan komt.
Voorzie dus een special procedure die hiervoor een termijn vastlegt.
De meest voorkomende afspraak in deze is dat wanneer 1/3 van de
werknemersafvaardiging erom vraagt, een bijzondere vergadering kan worden
samengeroepen. Dit dient schriftelijk worden ingediend bij de secretaris die het

onmiddellijk overmaakt aan de Voorzitter waarbij deze hier binnen een redelijke
termijn (bijvoorbeeld 3) werkdagen een gevolg aan geeft.

Buiten de maandelijkse vergaderingen zijn er ook een aantal bijzondere vergaderingen
die moeten plaatsvinden tijdens het jaar.
Zo moet er jaarlijks een aparte vergadering voorzien worden voor de bespreking van de
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Economische en financiële informatie in de Ondernemingsraad waarbij je het recht hebt
op 8u vergadertijd omwille van de complexiteit.
Ook in het CPBW zijn er van deze vergaderingen. Laat ook dit specifiek bepalen in het
HHR.
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Nog een vermelding die je duidelijk definieert in het HHR is de wijze waarop de leden
een punt op de agenda kunnen plaatsen.
Dit is belangrijk voor zowel de secretaris, die de agenda in samenwerking met de
Voorzitter moet opstellen, als voor de leden die tijdig geïnformeerd moeten worden
over de onderwerpen die gaan behandeld worden.
Het is dus nuttig om een termijn vast te leggen waarbij het agendapunt moet worden in
gediend.
Wetende dat de uitnodiging voor de vergadering wettelijk 8 dagen vooraf is, is het
logisch dat de datum voor het indienden van een agendapunt daar kort voor ligt. In de
meeste reglementen leg men hier de termijn op uiterlijk 10 dagen voor de vergadering.
Dit geeft de secretaris en de Voorzitter wat tijd om hierover informatie in te winnen en
het een plaats op de agenda te geven.
- Laat ook noteren onder welke vorm en aan wie je het agendapunt bezorgd.
- Schriftelijk of per mail , gericht aan de secretaris is het meest gebruikelijke.
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In HRR vermeld je ook specifiek op welke manier de verslagen en documenten worden
bewaard en op welke locatie.
Een goed beheerd en bewaard archief van de werkzaamheden is belangrijk om altijd op
kunnen terug te vallen. Als er dan discussie ontstaat is er de mogelijkheid om een terug
te graven in de verslagen uit het verleden om alles uit te klaren.
Laat in het HHR dus ook specifiek vermelden op welke manier de leden toegang krijgen
tot het archief.
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Het spreekt voor zich dat jullie collega’s op de werkvloer ingelicht worden over wat er is
besproken tijdens de vergadering.
Spreek duidelijk af op welke manier het personeel ingelicht wordt over de
werkzaamheden in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming
op het werk.
Spreek af wie dat zal doen : De voorzitter of secretaris
Maar spreek ook af welk communicatiemiddel hiervoor zal gebruikt worden en binnen
hoeveel dagen er na de vergadering gecommuniceerd moet worden.
Bijvoorbeeld door aanplakking op infoborden verspreid op de werkvloer, per mail of
publicatie op het intranet van het bedrijf.
Aandachtspunt hier is dat je voor ogen houdt dat alle werknemers toegang moeten
hebben om dit te kunnen raadplegen.
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In beide overlegorganen kunnen er deskundigen uitgenodigd worden.
Spreek in het HHR af op welke manier dit aangekondigd moet worden.
- Bij wie ze dit aankondigen, de reden waarom de deskundige wordt uitgenodigd en
wanneer je dat zal zijn.
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Beide overlegorganen hebben maandelijks een aantal vast agendapunten die besproken
moeten worden.
Leg de volgorde hiervan vast in het HHR.
Zo is het bijvoorbeeld logisch dat het eerste punt op de dagorde van de vergadering, het
goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering is.
Voorzie ook steeds als laatste punt op de agenda ruimte voor varia.
In de periode tussen het krijgen van de uitnodiging van de vergadering en de dag van de
vergadering zelf, kunnen er zich steeds nog zaken voor doen die misschien alsnog
moeten aangekaart worden.
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Laat opnemen hoeveel personen er minimaal aanwezig moeten zijn om rechtsgeldig te
kunnen vergaderen. Bijvoorbeeld 2/3 of ¾. Dit voorkomt dat er een vergadering
doorgaat zonder dat er iemand van het ABVV aanwezig is.
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Je moet hier inderdaad goed over nadenken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
krachtsverhoudingen rond de vergadertafel.
Zijn jullie in de meerderheid? Hoe is de samenwerking met de andere
vertegenwoordigers?
Als je zou kiezen voor unanimiteit kan jij of je vakbondsfractie een beslissing blokkeren
maar dat betekent ook dat wanneer het over een andere punt gaat, de andere
aanwezigen dit ook kunnen doen.
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Je kan niet onvoorbereid deelnemen aan een vergadering. Er is immers tijd nodig om het
verslag te lezen en te toetsen of het waarheidsgetrouw is.
Je zal je vaak ook moeten verdiepen in wetgevingen en dergelijke zodat je, jouw punt op
de agenda kan realiseren met sterk onderbouwde argumenten.
Laat in het HHR dus mee opnemen dat er tijd en een lokaal moet voorzien moet worden
om je vergaderingen ongestoord voor te bereiden.
Wat betreft je voorbereiding, ligt wettelijk alvast dat je mag beschikken over “de nodige”
tijd om dit te doen maar laat het zeker ook extra bekrachtigen in het HHR.
Als de samenwerking met de andere vakbonden goed verloopt is het ook nuttig om met
hen samen te zitten om mogelijke gezamenlijke standpunten in te nemen in bepaalde
dossiers.
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Belangrijk om te vermelden is, dat een Huishoudelijk Reglement te allen tijde kan
worden aangepast.
Afspraken die de goede werking van het overlegorgaan belemmeren, moeten
bespreekbaar zijn en eventueel bijgestuurd worden.
Voorzie in het HHR dus een procedure over hoe er een aanvraag tot wijziging van het
HHR kan worden ingediend en behandeld.
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In het HHR van het CPBW schenk je best ook aandacht aan de specifieke
vermelding mbt de samenstelling van de beperkte afvaardiging.

- In deze afvaardiging is er een vertegenwoordiging van elke vakorganisatie die zich snel
ter plaatse kan begeven zonder dat het volledige CPBW moet worden
samengeroepen wanneer:
- Er zich een ernstig ongeval, een technisch incident of groot risico mbt veiligheid van
het personeel te vrezen valt of is gebeurd.
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We geven afsluitend nog een aantal tips aan jullie mee.
Wees een teamspeler
Betrek je plaatsvervangers steeds mee in het overleg
Zorg er dus voor dat dit ook zo vermeld staat bij de verschillende
artikels in het Huishoudelijk Reglement.
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Een plaatsvervanger moet even goed op de hoogte zijn om je te
allen tijde te vervangen.
Het is dus o.a belangrijk dat hij/zij mee betrokken wordt in de
voorbereidingen en besprekingen achteraf.
Tip : Laat soms je plaatsvervanger ook eens naar de meeting gaan. Ook al ben
je die dag aanwezig op het werk, op deze manier bouwt hij of zij ook ervaring en
vertrouwen op.
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Waar kan je na vandaag al onmiddellijk mee aan de slag?
Indien je nog geen exemplaar hebben van het Huishoudelijk Reglement, vraag het dan
zeker op bij de huidige Voorzitter of secretaris van het overlegorgaan.
Lees alles eens grondig en ga niet onmiddellijk akkoord, ook al voert je werkgever
misschien de druk op.
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Je hebt het recht en de plicht om de voorgestelde tekst goed na te lezen en dit te
bespreken binnen je team.
Ben je jammer genoeg niet verkozen, geen nood.  Je weet nu wat een HHR is  vraag
aan je afgevaardigden om het HHR te bespreken op jullie militanten vergadering. Op
deze manier worden jullie ook mee betrokken in het overleg.
Stel samen eventuele verbeteringen op, je afgevaardigden kunnen misschien wel
bruikbare tips gebruiken die je hier vandaag hebt geleerd.
Mocht je tegenstand krijgen van de werkgever of andere vakbonden en je weet het even
niet  contacteer dan zeker je vakbondssecretaris voor meer informatie.
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Het klopt dat je als secretaris inderdaad nog meer gefocust moet zijn.
Je moet immers goed luisteren wat iedereen zegt want het ben jij die het verslag zal
moeten maken.
Lukt dit echter niet, mag vragen of er iemand ter beschikking gesteld wordt om tijdens
de vergaderingen alles te noteren en het verslag achteraf op te maken.
Let wel, deze persoon is opnieuw iemand extra rond de tafel maar mag op geen enkel
moment deelnemen aan de gesprekken.
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Nee dit mag wettelijk gezien niet.
We weten dat er inderdaad een aantal werkgevers zijn die dit proberen maar sta hier
absoluut op je strepen.
Elk overleg orgaan heeft zijn eigen karakter en eigen accenten.
Als je de vergaderingen grondig en ernstig wil voeren is het zelfs noodzakelijk dat er
apart vergaderd wordt.
Er zijn immers voor beide overlegorganen heel wat vaste agendapunten die maandelijks
moeten besproken worden.
De enige reden dat werkgevers dit willen doen is kosten besparen maar vooral ook jullie
syndicale vrijheden aan banden te leggen.
Blijft je werkgever dit toch doen, wijs hem of haar er dan op dat dit wettelijk zo voorzien
is.
Indien er geen gevolg aan gegeven wordt, contacteer dan zeker je vakbondssecretaris.
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Alweer een terechte vraag.
Zeker in internationale maar tegenwoordig ook al in de kleinere KMO’s zijn Engelse
termen niet meer weg te slaan.
En dat vertaald zich ook in de vergaderingen.
Je kan inderdaad ook in het HHR laten opnemen dat de voertaal tijdens de vergadering
Nederlands is en er indien dit door de leden gevraagd wordt er voor vertaling gezorgd zal
worden.
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Maak vanaf begin duidelijk afspraken.
Als iedereen rond de tafel het belang van een goed overleg hoog in het vaandel draagt
zal niemand er ook problemen mee hebben dat er afspraken gemaakt worden rond
telefoongebruik. Maar soms kan het natuurlijk wel dat een er een dringend telefoontje
moet beantwoord worden.
Laat dan ook vermelden in het HHR dat, de leden van het overlegorgaan het
engagement aangaan het telefoongebruik te beperken tot het absolute minimum en er
wanneer er toch iets dringen is men sereen de vergadering verlaat om het gesprek
elders te voeren.
Stel je echter na verloop van tijd vast dat er toch nog leden zijn die voortdurend blijven
telefoneren, maak er dan een opmerking over tijdens de vergadering.
Verwijs naar de gemaakte afspraken in het HHR en laat specifiek vermelden in het
verslag dat persoon X de regels zoals afgesproken niet naleeft en jullie dit als ABVV
mateloos stoort.
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Voor het uitoefenen van je mandaat krijgt je geen extra vergoedingen bovenop je loon.
Als je naar een vergadering van het CPBW of de OR moet gaan dan krijg je je normale
bezoldigingen gewoon verder betaald.
Loopt de vergadering echter uit tot na je werktijd of buiten je werktijd, dan is men
wettelijk verplicht je extra uren uit te betalen aan een gewone bezoldiging.
Betaalt men je hiervoor in overuren, des te beter maar dat is niet verplicht.
Maak je extra verplaatsingen, moeten deze ook vergoed worden conform de afspraken
rond woon-werkverkeer die gelden in jouw bedrijf.
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