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I. Moet de werkgever sociale verkiezingen organiseren? 

Elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld 50 werknemers tewerkstelt, moet sociale verkiezingen 

organiseren voor het CPBW. Ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld tenminste 100 werknemers 

tewerkstellen, moeten ook verkiezingen organiseren voor de ondernemingsraad (artikel 14 

Bedrijfsorganisatiewet, artikel 49 Welzijnswet, artikel 2 Wet Drempel Ondernemingsraad en artikel 6 

Wet Sociale Verkiezingen). In mijnen, graverijen en ondergrondse groeven moeten CPBW’s ingesteld 

worden zodra er twintig werknemers tewerkgesteld zijn. 

1. Wat is ‘gewoonlijke’ gemiddelde tewerkstelling? 

Om de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling te berekenen moet eerst de gemiddelde tewerkstelling 

berekend worden. Als de gemiddelde tewerkstelling de drempel overschrijdt, moet nagegaan worden of 

deze gemiddelde tewerkstelling ook “gewoonlijk” is. 

Arbrb. Antwerpen, 12 februari 2004 A.R. 363.813 

Arbrb. Dendermonde, Afd. Aalst, 2e K, 1 februari 2008, A.R. 08/191/A 

Arbrbr. Brussel, 3 maart 2008, A.R. nr. 08/276/A 

 

Het gaat over de gemiddelde tewerkstelling over de vier trimesters van 2003 en niet over het aantal 

werknemers op één bepaalde dag. De rechter houdt dus geen rekening met het aantal werknemers op 

de dag van het vonnis, of met de aankondiging van de werkgever dat er nieuwe aanwervingen zullen 

gebeuren. 

Arbrb. Antwerpen, 12 februari 2004, A.R. 363.813 

Arbrb. Turnhout, 27 februari 2004, 26.749. 

 

De wet bepaalt niet wat moet worden verstaan onder “gewoonlijke” gemiddelde tewerkstelling. De 

rechter kan niet geldig beslissen dat geen andere omstandigheden (dan de berekening van de 

gemiddelde tewerkstelling) in beschouwing genomen mogen worden. 

CPBW: Cass. 11 januari 1982, R.W. 1982-83, 2463-2465 

OR: Cass. 16 januari 1989, R.W. 1988-89, 1089 

Arbrb. Antwerpen, 12 februari 2004, A.R. 363.813 

Arbrbr. Brussel, 3 maart 2008, A.R. nr. 08/276/A 

 

De kwalificatie als zijnde “gewoonlijk” bij de term “gemiddelde tewerkstelling” maakt het mogelijk voor 

de rechter om rekening te houden met andere elementen dan de loutere berekeningen van de 

gemiddelde tewerkstelling (vb graduele vermindering van personeel tijdens de referteperiode, 

procedure collectief ontslag grotendeels doorlopen). 

In casu had in de eerste helft van 2003 een collectief ontslag plaatsgevonden, waarbij 42 werknemers 

ontslagen werden. In de tweede helft van 2003 bleef het aantal werknemers stabiel (46). De rechter 

oordeelde dat de tewerkstelling in de tweede helft van 2003 de “gewoonlijke” gemiddelde tewerkstelling 

was, en gebruikte enkel deze periode als referteperiode. 

Arbrb. Brugge, 2de kamer, 1 februari 2001, A.R. 99.211 

In dezelfde zin: Arbrb. Brugge, 9 februari 2004, A.R. 116.688 

 

Het buitengewone karakter van de tewerkstelling zal vooral ingeroepen worden als het gemiddelde van 

100 werknemers wordt bereikt, maar kan evengoed ingeroepen worden als de daling van het 

gemiddelde onder de drempel een artificieel karakter vertoont. 

Arbrb. Luik, 17 februari 2000, A.R. 302.518 

Arbrbr. Brussel, 3 maart 2008, A.R. nr. 08/276/A 
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Een wijziging van de arbeidsovereenkomst die gevolgen heeft voor de telling van het aantal 

werknemers, kan het gewoonlijk karakter van de gemiddelde tewerkstelling in het gedrang brengen. De 

gemiddelde tewerkstelling is niet gewoonlijk wanneer de werkgever op artificiële wijze het aantal 

personeelsleden vermindert door het statuut van de werknemers te wijzigen van interim naar een “plan 

formation-insertion”.  

Arbrbr. Brussel, 3 maart 2008, A.R. nr. 08/276/A 

 

De daling van het aantal uitzendkrachten kan de gemiddelde tewerkstelling “ongewoon” maken, als 

ze opzettelijk en manifest gebeurt. Seizoensgebonden schommelingen in de tewerkstelling die verklaard 

kunnen worden op basis van economische wetmatigheden eigen aan het bedrijf (activiteit was het 

kweken van kiemproducten) verhinderen niet dat de gemiddelde tewerkstelling “gewoonlijk” is. 

Bovendien werd de drempel in de voorafgaande kwartalen soms wel bereikt, soms niet. 

Arbrb. Gent, 18 maart 2008, A.R. 08/71/A 

2. Wanneer wordt geteld? – de referteperiode 

De gemiddelde tewerkstelling wordt berekend op basis van de tewerkstelling tijdens de vier trimesters 

van het kalenderjaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen.  

 

De rechter kan geen rekening houden met een eventuele manipulatie vóór de referteperiode. De wet 

is van openbare orde en moet strikt door rechtbank toegepast worden. 

Arbrb. Brugge, 1 februari 2001, A.R. 99.211  

 

Indien tijdens de referteperiode het personeelsbestand wijzigt en de wijziging voortduurt na de 

referteperiode, moet hiermee rekening gehouden worden bij de vaststelling van het aantal werknemers. 

Arbrb Doornik, 7 maart 1995, J.L.M.B.,1995, 1500  

 

Met een plotse vermindering van het personeel na de referteperiode kan geen rekening gehouden 

worden. In casu waren 18 werknemers ontslagen na het inleiden van de eis tot organisatie van sociale 

verkiezingen. Er bleven 48 werknemers over, zodat de WG beweerde geen sociale verkiezingen te 

moeten organiseren. De rechter oordeelde echter dat de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling wel 50 

werknemers bedroeg en dus verkiezingen georganiseerd moesten worden. 

Arbrb. Bergen, 4de kamer, 14 december 2000, A.R. 1303/00/M 

 

Het KB van 15 mei 2003 voorziet een bijzondere regel voor de berekening van het gemiddeld aantal 

werknemers in de onderneming in geval van overgang van onderneming in de zin van artikel 21§ 10 

van de wet van 20 september 1948. Het begrip “overgang van onderneming”, in art. 21, par. 10 van de 

wet van 20 september 1948 is niet nader omschreven. 

Dit begrip stemt overeen met het begrip overgang van onderneming in de CAO nr.32bis van NAR. Cass., 

6 december 2004, J.T.T.,30.06.2005, nr 922,0311; R.W.,18.02.2006, nr 25,0975; S.R.K.,10/2007 

 

De rechtbank moet rekening houden met alle wijzigingen die haar tot op het moment dat ze een 

beslissing neemt, worden meegedeeld.  

Hierbij dient ze geen rekening te houden met het loutere voornemen van de werkgever om wijzigingen 

door te voeren die een impact hebben op de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling, tenzij hieraan reeds 

een begin van uitvoering werd gegeven. (I.c. was er een overgang van de onderneming na het 

refertejaar maar vóór X-35) 

Arbrb. Turnhout, 27 februari 2004, A.R.V. 26.749 

In dezelfde zin: Arbrb. Mechelen, 22 maart 2004, A.R. 84.520 en 84.521 
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Uit de tekst van artikel 4, §3 van het KB van 15 mei 2003 blijkt dat de wetgever enkel een uitzondering 

heeft willen voorzien ingeval van overgang van de onderneming. Hieruit moet afgeleid worden dat in 

alle andere situaties de algemene regel dient toegepast te worden. 

Arbrb. Antwerpen, 1e K, 12 februari 2004, A.R. 363.813 

3. Wie telt mee? 

De wet stelt dat alle werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst of een leerovereenkomst 

en de daarmee gelijkgestelden meegeteld moeten worden om de gemiddelde tewerkstelling te 

berekenen.  

Uitzendkrachten 

 

Als algemene regel geldt dat uitzendkrachten meegeteld moeten worden voor de berekening van de 

gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling. De wet voorziet een uitzondering voor uitzendkrachten die een 

vaste werknemer vervangen. Het is de werkgever die moet aantonen dat het gaat om een 

vervangingscontract. Bovendien moet de arbeidsovereenkomst voldoen aan de voorwaarden die de wet 

op de uitzendarbeid stelt. Zoniet kan de overeenkomst geherkwalificeerd worden als 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, en wordt de betrokken werknemer toch meegeteld. 

 

De bedoeling van de wetgeving is het erkennen van uitzendkrachten als werknemers voor zover er een 

vermeerdering van werk is, zelfs al is dit tijdelijk, en te voorkomen dat meerdere werknemers worden 

geteld voor dezelfde betrekking.  

Arbrb. Luik, 5de kamer, 6 september 1995 

 

Uitzendkrachten die zijn aangenomen om een werknemer te vervangen wiens arbeidsovereenkomst is 

verbroken, bij een tijdelijke vermeerdering van werk of om een uitzonderlijke taak uit te voeren, worden 

meegeteld. 

Arbrb. Bergen, 4e K,  3 maart 2008, A.R. 08/276/A 

 

Sommige rechters achten zich onbevoegd om in het kader van een geschil over de sociale verkiezingen 

een interimovereenkomst te herkwalificeren tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit 

gaat in tegen de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat de herkwalificatie van uitzendkrachten 

tot vaste werknemers in het kader van de sociale verkiezingen wel aanvaardde! 

Cass. 3 oktober 2005, S.04.0131.F 

 

Een uitzendkracht die is aangenomen ter vervanging van een andere werknemer moet niet worden 

meegeteld voor de berekening van de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling. Om als vervanger 

beschouwd te worden, is het niet nodig dat de interimair precies dezelfde taken vervult als de vervangen 

werknemer; het volstaat dat hij tot dezelfde werknemerscategorie (arbeider of bediende) behoort. Dit 

zou anders kunnen beoordeeld worden als de vervangen werknemer en de interimair elk in een geheel 

andere afdeling van het bedrijf werken. 

Arbrb. Nijvel, 11 februari 2000, A.R. 168/N/2000 en 169/N/2000 

 

De rechtspraak aanvaardt de mogelijkheid van een cascadesysteem van vervangingen: de vervanger 

van een vaste werknemer kan op zijn beurt vervangen worden. Om te weten of de recentste 

uitzendkracht als vervanger beschouwd moet worden, moet men nagaan of deze nog binnen de 

vervangperiode van de te vervangen vaste werknemer tewerkgesteld is. 
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Beide vervangers worden dus niet meegeteld voor de berekening van het aantal werknemers. Wel is 

vereist dat de vervangingscontracten voldoen aan de voorwaarden die de wet op de uitzendarbeid 

hiervoor stelt. Als dit niet het geval is, moet uitzendkracht als een ‘gewone’ werknemer beschouwd 

worden en dus meegeteld worden. 

Arbrb. Nijvel, 11 februari 2000 en 25 februari 2000, A.R. 168/N/2000 en 268/N/2000 

 

Een uitzendkracht (WN3) die werd aangenomen ter vervanging van een werknemer (WN2) die zelf 

tewerkgesteld was met een vervangingsovereenkomst en wiens contract wegens overmacht beëindigd 

wordt en na de beëindiging van het contract van WN2 een nieuw contract krijgt om de oorspronkelijke 

werknemer (WN1) te vervangen, wordt beschouwd als vaste werknemer omdat de werkgever tegenover 

WN3 niet de voor WN2 geldende opzegperiode in acht heeft genomen. 

Arbrb. Doornik, 3de kamer, 21 maart 2000, A.R. 20.881 

 

Een uitzendkracht die een werknemer vervangt terwijl hij of zij overuren compenseert of vorming volgt 

binnen de onderneming, moet meegeteld worden als werknemer. De arbeidsovereenkomst van 

werknemers die vorming volgen is niet geschorst; ze worden verder betaald, blijven onder toezicht van 

de werkgever en kunnen niet vrij beschikken over hun tijd.  

Ook de arbeidsovereenkomst van werknemers die overuren compenseren is niet geschorst. Er is sprake 

van een toename van de arbeid. 

Arbrb Brussel, 11 februari 2008, S.R.K., 2010, nr 03, p. 155 

 

Als de verdediging er niet in slaagt voldoende bewijs voor te leggen dat het gaat om een vervanging en 

welke de motieven daarvoor zijn, moeten de uitzendkrachten meegeteld worden voor de berekening 

van de tewerkstelling. 

Arbrb. Doornik, Afdeling Moeskroen, 20 april 2004, A.R. 24.042/ 24.043/ 24.051 

Arbrb. Brussel, 3 maart 2008, A.R. nr. 08/276/A 

 

Om het aantal gewerkte dagen te berekenen moeten voor uitzendkrachten die tot vrijdag werken en 

op maandag het werk hernemen, ook de weekends tussen de opeenvolgende contracten worden 

meegeteld. 

Arbrb. Doornik, 20 april 2000, A.R. 24.039 

Anders: De rechtbank besluit dat bij uitzendkrachten die worden tewerkgesteld dmv 

opeenvolgende contracten de zater-, zon- en feestdagen tussen de verschillende contracten 

niet meegeteld moeten worden. 

Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 26 januari 2005, A.R. 41.058. 

Personen in disponibiliteit 

Personen die in disponibiliteit staan voorafgaand aan hun rustpensioen blijven tewerkgesteld (en 

moeten dus meegeteld worden) tot zij recht hebben op een wettelijk pensioen. 

Arbrb. Nijvel, 14 maart 2008, A.R. 08/734/A 

Werknemers in onderaanneming 

Werknemers van een vereniging die een studie uitvoert in opdracht en voor rekening van een 

onderneming, kunnen niet beschouwd worden als werknemers van de opdrachtgevende onderneming. 

Het contract tussen de onderneming en de vereniging had geen terbeschikkingstelling van personeel 

tot voorwerp, maar wel een duidelijk afgelijnde opdracht. Het gaat om een onderaanneming. Dat de 

opdrachtgevende onderneming richtlijnen geeft, en een zekere vorm van controle en toezicht uitoefent, 

doet hieraan niet af. De wetgeving op de sociale verkiezingen kan volgens de rechter niet gebruikt 

worden om een juridische situatie in twijfel te trekken die voortvloeit uit de wil der partijen, als 

daarenboven niet alle partijen deelnemen aan het geding.  

Arbrb. Luik, 6de kamer, 18 februari 2000, A.R. 302.913 en 302.919 
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Werknemers tewerkgesteld in het buitenland 

Werknemers meestal tewerkgesteld in het buitenland mogen niet uitgesloten worden voor het 

berekenen van de drempelwaarden. 

Arbrb Brussel, 07 maart 2000, A.R. 15.953/2000 

Statutaire ambtenaren 

Personen wiens tewerkstelling wordt beheerst door een statuut en niet door een arbeidsovereenkomst 

zijn geen werknemer en worden er ook niet mee gelijkgesteld. 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/387/A 

Havenarbeiders 

Een onderneming die gezag uitoefent, het werk organiseert, opdrachten geeft, de bevoegdheid heeft 

de arbeidsovereenkomst te beëindigen en zelf de volledige financiële verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de sociaalrechtelijke verplichtingen draagt over een aantal werknemers dat de drempel 

overschrijdt, moet sociale verkiezingen organiseren. Dat de werknemers niet zijn ingeschreven in het 

personeelsregister van de onderneming is irrelevant. 

Arbrb Gent, 6 februari 2004, A.R. 163.848/2004, S.R.K.,10/2007,0613 

Arbrb. Brugge, 9 februari 2004, A.R. 116.688 

4. Controle van het aantal werknemers 

De sociale inspectie schendt haar beroepsgeheim wanneer ze een verslag van een inspectie doorgeeft 

aan een vakbond. De vakbond moet dus steeds een vordering instellen voor de arbeidsrechtbank om 

het aantal werknemers te laten controleren. 

Arbrb. Antwerpen, 27 maart 2000, A.R. nr. 320.456, Soc. Kron. 2001, 597-600. 

5. Tussentijdse verkiezingen 

De verkiezingen worden georganiseerd buiten de periode bepaald in artikel 9 vandeze wet:  

1° in geval van gerechtelijke nietigverklaring van de verkiezingen;  

2° zodra het aantal gewone afgevaardigden kleiner is dan twee en er geen plaatsvervangende 

afgevaardigden of geen kandidaten meer zijn om de vacante zetel(s) te bezetten; deze 

verkiezingen worden overeenkomstig de artikelen 13 en volgende van deze wet gehouden 

en op basis van de beslissingen genomen door de werkgever in uitvoering van artikel 12 bij 

devorige verkiezingen van hetzelfde orgaan, eventueel gewijzigd door de arbeidsrechtbank;  

3° wanneer de procedure te laat werd ingezet terwijl de onderneming voldeed aan de 

voorwaarden voor de oprichting of de hernieuwing van een orgaan; 

4° wanneer de beroepen voor de arbeidsgerechten een vertraging in de procedure 

hebbenveroorzaakt;  

5° wanneer de kiesverrichtingen geschorst werden wegens staking of tijdelijke werkloosheid. 

Art.70 Wet Sociale Verkiezingen 

 

In een onderneming zijn er bij de sociale verkiezingen in 2000 vier  kandidaten van één vakbond voor 6 

mandaten. De verkiezingen worden dus stopgezet en alle kandidaten zijn van rechtswege verkozen. 

Midden 2002 hebben drie van de vier verkozenen de onderneming verlaten. De betrokken vakbond 

vraagt de organisatie van nieuwe verkiezingen, maar de werkgever weigert. Hij meent dat er sprake is 

van een noodtoestand aangezien er herstructureringen voorbereid worden. De nieuw verkozen organen 

zouden niet representatief zijn en bovendien zijn de volgende sociale verkiezingen al in zicht. De 
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rechtbank aanvaardt deze redenering niet en beveelt nieuwe sociale verkiezingen onder verbeurte van 

een dwangsom. 

Arbrb. Brussel, 7 april 2003, A.R. 46.411/02 

6. Bewijslast 

Het is de eiser (gewoonlijk de vakbond) die het gemiddeld aantal werknemers moet bewijzen. Als de 

verweerder (werkgever) argumenteert dat er een vermindering van de tewerkstelling is, moet hij 

aantonen dat het niet om een loutere verwachting of mogelijkheid gaat. 

Arbrb. Mechelen, 2de kamer, 22 maart 2004, A.R. 84.520 en 84.521 

 

Een uittreksel van het vennootschapsdossier waarin het RSZ-nummer van de onderneming wordt 

vermeld, en wordt aangegeven dat de onderneming tussen 50 en 99 werknemers tewerkstelt, volstaat 

niet als bewijs. 

Arbrb. Brussel, 2 februari 2004, A.R. 69.938/04 
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II. Verplichting om sociale verkiezingen te organiseren 

1. Organisatie van de Sociale Verkiezingen: de verantwoordelijkheid van de 

werkgever 

Het is de werkgever die het initiatief moet nemen om de procedure sociale verkiezingen te starten als 

zijn onderneming voldoet aan de oprichtingsvoorwaarden.  

 

Ook als het de eerste keer is dat er sociale verkiezingen georganiseerd worden, moet de werkgever het 

initiatief nemen om de procedure te starten als hij gewoonlijk gemiddeld minstens 50 WN tewerkstelt, 

zonder hiervoor een eis van de werknemers of werknemersorganisaties af te wachten. 

Arbrb. Brussel, 17 maart 2000, A.R. 15.092/00 

Arbrb. Brussel, 22 maart 2000, A.R. 15.514/00 

Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 2e K, 6 maart 2008, A.R. 08/112/A 

2. Een verplichting van openbare orde 

Het openbare ordekarakter van de wetgeving op de sociale verkiezingen impliceert geen verbod tot 

oprichting van organen voor inspraak van werknemers als dit niet wettelijk verplicht is.  

Wanneer een werkgever beslist tot het opstarten van de wettelijke procedure voor beide organen, deze 

beslissing herhaalt (X-60 en X-35), en deze stappen definitief zijn geworden, dan moet hij ook de 

verdere procedure doorlopen. De beslissing om sociale verkiezingen te organiseren is dan definitief 

geworden en de werkgever kan er niet meer eenzijdig op terugkomen. 

Arbrb. Tongeren, 2e k, 2 april 2004, A.R. 375/2004 

Arbrb Leuven, 3 maart 2008, bevestigd in beroep: Arbh. Brussel 26 september 2008, A.R. nr.50.814. 

 

De arbeidsrechtbank van Hasselt meent dat een uitzondering hierop mogelijk is als de werkgever 

“omstandigheden aanvoert of elementen uiteenzet tengevolge waarvan het duidelijk is dat zij niet in de 

voorwaarden verkeerde en die een stopzetting verrechtvaardigen”. Dit was niet het geval, en de 

werkgever moest de procedure verderzetten. 

Arbrb Hasselt, 18 maart 2004, A.R. nr 2040439  

 

Ook als de meerderheid of het geheel van het personeel akkoord is met een alternatieve procedure om 

de leden van OR en CPBW aan te duiden, moet de werkgever sociale verkiezingen organiseren. Deze 

minnelijke regeling is strijdig met de wet, die van openbare orde is. 

Arbrb. Brussel, 15 februari 2000 

Arbrb. Bergen, 9de kamer, 22 maart 2004, A.R. 7.267/04/LL  

Anders: de rechtbank bekrachtigt een CAO tot instelling van conventionele overlegorganen. 

Arbrb. Brussel, 25 juni 2004, A.R. 77.213/04 

 

De rechter is niet gebonden door akkoorden tussen werkgever en werknemers. Ook werknemers en 

vakorganisaties zijn hierdoor niet gebonden. Als de werkgever een comité oprichtte, maar de creatie 

ervan niet volgens de wettelijke procedure en met inachtname van de formaliteiten verliep, kan hij zich 

hierop niet steunen om zich van zijn patronale verplichtingen in dit verband ontslagen te zien. 

Arbrb. Brugge, 10 mei 2000, A.R. 100.114 

In dezelfde zin: Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 3 april 2003, A.R. 61.598 
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Een werknemer voert aan dat een protocolakkoord zou zijn afgesloten waarin de vakbonden beloven 

geen kandidatenlijsten te zullen neerleggen zodat de procedure sociale verkiezingen kort na X+35 zal 

stopgezet worden. Er zouden dan conventionele organen worden opgericht. De werknemer stelt een 

procedure tot organisatie van sociale verkiezingen in voor de arbeidsrechtbank, nog voor X+35. 

 

De rechtbank wijst erop dat de vordering voorbarig is, gezien de procedure tot dan toe volledig 

gerespecteerd werd. Bovendien zou ook een stopzetting bij gebrek aan kandidaten volledig wettig zijn. 

De rechtbank herinnert er uitgebreid aan dat het (al dan niet) voordragen van kandidaten een 

discretionaire bevoegdheid is van de representatieve werknemersorganisaties en niemand hen hiertoe 

kan verplichten. 

De vordering is onontvankelijk. 

Arbrb. Brussel, 3 februari 2012, A.R. 12/294/A 

3. Procedurele aspecten 

De arbeidsrechtbanken zijn bevoegd om werkgevers te bevelen sociale verkiezingen te organiseren, 

ook als de termijn die hiervoor vastgesteld is door de Koning, verstreken is. 

Cass. 30 juni 1989 

Cass. 9 oktober 1989 

Arbrb. Namen, 11 februari 2000, A.R. 106.931 

Arbrb. Brussel, 17 maart 2000, A.R. 15.092/00 

Arbrb. Brussel, 22 maart 2000, A.R. 15.514/00 

Arbrb. Brugge, 10 mei 2000, A.R. 100.114 

 

Een vordering op grond van art.9 KB sociale verkiezingen (beroep tegen het uitblijven van mededeling 

X-35) die feitelijk een veroordeling tot het organiseren van sociale verkiezingen tot doel heeft, is 

onontvankelijk. In het verzoekschrift moet expliciet worden aangegeven dat het gaat om een eis tot het 

organiseren van sociale verkiezingen. 

Arbrb. Namen, 11 februari 2000, A.R. 106.931 

 

Een vordering tot samenvoeging van JE en tegen het uitblijven van een beslissing X-35 moet niet 

ingesteld worden binnen de voor deze beslissing voorziene beroepstijd (uiterlijk X-28), als er ook geen 

voorafgaande consultatie is geweest (X-60). De vordering is dan eigenlijk een vordering tot organisatie 

van sociale verkiezingen en de voorziene beroepstermijn is niet van toepassing. 

Hof van Cassatie, 12 februari 2001, A.R. n° S000112F 

Arbrb. Brussel, 17 maart 2000, A.R. 15.092/00 

Arbrb Brussel, 22 maart 2000, A.R. 15.514/00, bevestigd Arbh. Brussel, 6de k., 15 mei 2000, A.R. 38.877, 

39.888 en 39.903 

 

Let wel: Indien het gaat om een vordering tot samenvoeging en start van de procedure sociale 

verkiezingen, moet de verkiezingskalender wel gerespecteerd worden als in één of meer 

JE de procedure sociale verkiezingen wel gestart is.  

Cass. 5 december 2005, S.04.0189.N/1 

 

Het Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat een vordering strekkende tot veroordeling van een 

nalatige werkgever tot het organiseren van sociale verkiezingen nog rechtsgeldig kan worden ingesteld 

zelfs wanneer de periode waarin deze verkiezingen moesten plaatsvinden reeds verstreken is (Cass. 

30 juni 1986, S.R.K. december 1986 (10), 294). 

A fortiori kan deze vordering worden ingesteld binnen de periode waarin de verkiezingen moeten 

georganiseerd worden en wel van zodra kan vastgesteld worden dat de werkgever de eerste stap in de 

verkiezingsprocedure niet heeft gezet (de mededelingen op de dag X-60). 

Arbrb. Mechelen, 4 februari 2000, A.R. 74.160 
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Het antwoord op een brief van een syndicale organisatie waarin de werkgever stelt van oordeel te zijn 

geen sociale verkiezingen te moeten organiseren, kan niet beschouwd worden als een mededeling X-

60 en doet de termijn voor beroep niet ingaan. 

Arbrb. Brussel, 17 maart 2000, A.R. 15.092/00 

 

Een werkgever die de verplichte mededelingen van X-60 en X-35 wel aanplakt maar niet  verzendt aan 

de OR, het CPBW, de vakbondsafgevaardigden of de werknemers, schendt de wet. Aangezien ook het 

bewijs van de datum van aanplakking niet geleverd kan worden, zijn de precieze data van X-60 en X-

35 onzeker. 

Arbrb. Brussel, 11 februari 2000, A.R. 13.653/00 

 

De rechter kan de veroordeling tot het organiseren van sociale verkiezingen opleggen onder verbeurte 

van een dwangsom.  

Arbrb. Antwerpen, 29 januari 2004, A.R. 363.663 

Arbrb. Ieper, 2 april 2004, A.R. 26.752 

Arbrb. Charleroi, 29 april 2004, A.R.1.208/BR en 1.209/BR 
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III. Bepaling technische bedrijfseenheid 

De Wet organisatie bedrijfsleven en de Welzijnswet definiëren de onderneming als “de technische 

bedrijfseenheid, bepaald (in het kader van deze wet) op grond van de economische en sociale criteria; 

in geval van twijfel primeren de sociale criteria.” 

 

Meerdere juridische entiteiten worden vermoed, tot het tegendeel wordt bewezen, een 

technische bedrijfseenheid te vormen, indien het bewijs kan worden geleverd: 

 

(1) dat ofwel deze juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde economische groep of 

beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band 

hebben, ofwel deze juridische entiteiten éénzelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar 

afgestemd zijn; 

 

(2) en dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze juridische 

entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in 

nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk 

personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die 

gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten. 

 

Wanneer het bewijs wordt geleverd van één van de voorwaarden bedoeld in (1) en het bewijs van 

bepaalde elementen bedoeld in (2), zullen de betrokken juridische entiteiten beschouwd worden 

als vormend een enkele technische bedrijfseenheid behalve indien de werkgever(s) het bewijs 

levert(en) dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, 

kenmerkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid in de zin van artikel 14, § 1, 

tweede lid, 1°. 

 

(Dat vermoeden mag geen weerslag hebben op de continuïteit, de werking en de 

bevoegdheidssfeer van de nu bestaande organen en mag enkel worden ingeroepen door de 

werknemers en de organisaties die hen vertegenwoordigen in de zin van § 1, tweede lid, 4° en 

5°.) 

 

Art. 14 §2 wet tot organisatie van het bedrijfsleven; art. 50§3 welzijnswet werknemers 

 

Deze bepalingen gaven aanleiding tot een bijzonder uitgebreide rechtspraak over het relatieve belang 

van sociale tegenover economische criteria, en over welke elementen al dan niet wijzen op samenhang 

of autonomie. 

1. Economische en sociale criteria 

1.1. Het (relatieve) belang van economische en sociale criteria 

a) De rechter moet nagaan of voldaan is aan de economische en sociale criteria 

De wettelijke bepalingen m.b.t. de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en 

een comité voor preventie en bescherming op het werk raken de openbare orde. 

Daaruit volgt dat in geval van betwisting over het bestaan van een TBE, de rechter de criteria voor de 

objectieve vaststelling van een TBE dient te onderzoeken en daarbij geen rekening mag houden met 

een vroeger akkoord of een beweerde bekentenis omtrent het bestaan en de omschrijving van de TBE. 

Cass. 13 november 2000, S.00.0064.N/1, R.W. 2001-2002, 164 
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Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 25 februari 2004, A.R. 41.027 

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008 

 

De rechtbank moet op basis van sociale en economische criteria nagaan of de werkgever de TBE 

correct heeft samengesteld. Ongetwijfeld moet hij bij de beoordeling van de sociale en economische 

criteria de doelstelling van de wetgever om een efficiënt sociaal overleg te organiseren in het 

achterhoofd hebben, maar deze benaderingswijze laat hem niet toe zijn beslissing louter te steunen op 

een opportuniteitsbeoordeling. 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2008, A.R. 1065/08 en 1067/08 

 

Anders:  

De rechtbank verklaart de vordering ongegrond zonder de sociale criteria te onderzoeken: 

“Er zijn geen elementen die erop wijzen dat de overdracht bij overeenkomst een manipulatie 

van de TBE zou uitmaken met de enkele bedoeling de JE uit de TBE te weren. De belangen die 

bij een overname van dergelijke omvang op het spel staan overstijgen het belang van de vraag 

naar de oprichting of het behoud van een OR en een CPBW, zodat het moeilijk denkbaar is dat 

de overgang er enkel is gekomen om een werknemersvertegenwoordiging in Oudenaarde te 

weren.” 

Arbrb. Kortrijk, 3 maart 2004, A.R. 67.813 

 

De rechtbank onderzoekt noch economische, noch sociale criteria. (deze waren ook door de 

partijen niet aangedragen). De rechtbank wijst een splitsing van het CPBW af omdat er geen 

veiligheidsrisico is aangetoond.  

Arbrb. Tongeren, 3 februari 2012, A.R. 12/62/A 

b) De sociale criteria zijn doorslaggevend 

Een uitspraak die bestaan van een TBE vaststelt bij gebreke van enig sociaal criterium, miskent de 

wettelijke definitie van de notie ‘onderneming’. 

Cass., 30 november 1987 

 

Indien de economische criteria volkomen wijzen in de richting van één TBE, mag de rechter een andere 

beslissing nemen, uitsluitend gebaseerd op sociale criteria. 

Cass., 12 november 1979, R.W., 1979-1980, 2600; J.T.T. 1981, 7 

Cass., 19 december 1983, J.T.T., 1984, p.82. 

Arbrb. Tongeren, 28 februari 2000, A.R. 150/2000 

 

De vaststelling van de TBE gebeurt op basis van economische en sociale criteria. Bij twijfel primeren 

de sociale criteria.  

Cass., 19 maart 2001, S00.0087.N/1 

 

De vraag of een NV uit één of meerdere TBE bestaat, moet beantwoord worden in het licht van het door 

de wet nagestreefde doel; het bekomen van zo goed mogelijk functionerende overlegorganen waar alle 

werknemers in de best mogelijke voorwaarden bij worden betrokken. O.m. daarom zijn in geval van 

twijfel de sociale elementen doorslaggevend.  

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008 

Arbrb. Tongeren, 11 februari 2008, A.R. 112/2008 



 
18 

c) Belang van de doelstellingen van de wet 

Bij dit alles dient in deze wetgeving steeds de inzet van de vordering getoetst te worden aan de beoogde 

doelstellingen, nl de maximalisatie (niet noodzakelijk steeds kwantitatief maar ook kwalitatief) van de 

vertegenwoordiging en de goede werking van de organen. 

Arbrb. Leuven, 10 februari 2000, A.R. 129/00 

1.2. Criteria voor economische samenhang 

De wet somt verschillende economische criteria op. Het volstaat dat aan één van deze criteria voldaan 

is om economische samenhang vast te stellen. Dit blijkt uit de tekst van de wet, en wordt bevestigd door 

een zowat unanieme rechtspraak. 

a) Deel uitmaken van eenzelfde economische groep 

Het begrip “economische groep” wordt niet gedefinieerd in de wet. Heel wat rechtbanken gaven 

aanwijzingen over de interpretatie hiervan, of gingen zelf op zoek naar een definitie: 

 

 Het begrip “economische groep” dient niet restrictief geïnterpreteerd te worden, vermits de 

wetgever zelf een zo ruim mogelijke definitie beoogde. 

Arbrb. Antwerpen, 1e k., 28 juni 2004, A.R. 364.079 

 

 Met toepassing van art 2§1 van KB nr 187 van 30/12/1982 doelt de term groep op het geheel 

van verbonden vennootschappen die, ten gevolge van de rechtstreekse of onrechtstreekse 

participaties van één of meer van hen in één of meer andere vennootschappen onder één en 

dezelfde leiding staan. 

Een vennootschap wordt geacht met een andere vennootschap een groep te vormen wanneer 

deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 20% van het kapitaal van 

eerstgenoemde vennootschap bezit of ten minste 20% van de stemrechten, verbonden aan de 

door deze vennootschap uitgegeven aandelen. 

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2000, A.R. 320.040 

 

 Het begrip economische groep dient niet restrictief geïnterpreteerd te worden. Er is niet vereist 

dat beide juridische entiteiten eenzijdig of respectievelijk aandelen bezitten in de andere 

vennootschap. 

Het volstaat dat twee juridische entiteiten beiden een onderdeel vormen van eenzelfde 

internationale groep, met deels dezelfde benaming, met activiteiten die gelijkaardig zijn of op 

elkaar afgestemd of complementair, om te beantwoorden aan de term economische groep en 

aan het doel van de wetgever. 

Het tegendeel beweren zou toelaten dat het volstaat dat de moedermaatschappij in het 

buitenland gevestigd is om iedere mogelijkheid van technische bedrijfseenheid van alle 

vestigingen in België onmogelijk te maken. 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.198/2000 

Arbrb. Luik, 8 maart 2004, A.R. 338.030 en 338.031 

 

 De notie “economische groep”, die niet verder gedefinieerd wordt in de wet, beperkt zich niet 

tot het bestaan van commerciële relaties tussen de entiteiten maar kan geconcretiseerd worden 

door het behoren tot een activiteitennetwerk gekarakteriseerd door het zoeken naar een 

gemeenschappelijke ontwikkeling. 

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 1e k., 20 februari 2000 

Arbrb. Charleroi, 3 april 2008, A.R. 08/252/A 
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 Een geheel van verschillende en juridisch onafhankelijke vennootschappen vormt een 

economische groep als ze in feite op één of andere manier onderworpen zijn aan een 

economische macht die op verschillende niveaus een eenheid van beslissing, een eenheid van 

beleid en een  coördinatie van het potentieel van de ondernemingen garandeert. 

Arbh. Brussel, 22e k., 10 maart 2000 

Arbrb. Bergen, 1 juni 2005, A.R. 11.268/04/M 

Arbrb. Charleroi, 3 april 2008, A.R. 08/252/A 

 

 Vennootschappen behoren tot dezelfde economische groep wanneer één van de 

vennootschappen van de groep meerderheidsaandeelhouder van de andere vennootschap is. 

Het feit dat de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité niet dezelfde zijn, heeft 

dan geen invloed. 

Arbrb. Antwerpen, 9 februari 2004, A.R. 363.773 

In dezelfde zin: Arbrb. Hasselt, 2 februari 2004, A.R. 2040054 

 

 Opdat er een economische band zou bestaan, moet er een minimale cohesie bestaan tussen 

de verschillende juridische groepen. Deze is aanwezig tussen de hotels die een 

beheerscontract afsloten met dezelfde NV die financieel en technisch advies verstrekt, en zorgt 

voor promotie, publiciteit, centrale reservatiedienst en gebruik van de handelsnaam. 

Arbrb. Antwerpen, 27 maart 2000, A.R. 320.456 

 

 Bij de beoordeling van de samenwerking tussen de vennootschappen moet steeds voor ogen 

gehouden worden dat het bezit van aandelen in het kader van het vrij verkeer en rendement 

van kapitaal volledig los dient beschouwd te worden van de concrete onderliggende samenhang 

tussen bedrijven.  

(De zaak ging over 4 JE die ontstonden uit eenzelfde familiebedrijf, maar waarvan de sociale 

samenhang in de loop der jaren was verdwenen en het personeelsbeheer en economisch 

beheer volledig gescheiden waren) 

Arbrb. Leuven, 10 februari 2000, A.R. 129/00 

 

Geen economische groep: 

 

 De rechtbank is van oordeel dat de bedoelde economische criteria in de hier van toepassing 

zijnde wetgeving – in een wereldwijde economie- op een andere manier moet worden benaderd 

en beoordeeld; met name kan men zich best voorstellen dat elk van de drie ondernemingen 

nog zusterbedrijven of afdelingen zou hebben in het buitenland, of onderdelen zou betrekken 

van eigen buitenlandse vestigingen of afzonderlijke toeleveraars. Het is duidelijk dat er in die 

optiek weinig plaats is voor het simpel samenvoegen van afzonderlijke JE tot zogenaamde TBE. 

Ic was de samenstelling van de raden van bestuur van drie TBE grotendeels dezelfde, maar de 

activiteiten waren niet op elkaar afgestemd (productie van lattenbodems, productie van 

matrassen en productie van op maat gemaakte luxezetels). 

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008 

 

 Er is niet voldaan aan de criteria van economische samenhang waaneer drie gegeven 

vennootschappen, hoewel ze tot eenzelfde financiële holding behoren en hoewel één van hen 

voor 99% aandeelhouder is van één van de twee andere, verschillende activiteiten uitoefenen 

en mikken op een ander cliënteel en er niet is aangetoond dat ze worden beheerd door 

eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band hebben. 

Arbrb. Brussel, 5 februari 2004, A.R. 69.529/04 

 

 Een vennootschap behoort niet tot een gegeven economische groep wanneer het 

aandeelhouderschap ervan voor 99,9% in handen is van een derde vennootschap waar van de 
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eigendom en de controle voor 50% in handen zijn van een economische groep en voor 50% 

van een vennootschap die tot een andere groep behoort, waarbij de activiteiten van de 

vennootschappen in kwestie bovendien concurrerende activiteiten zijn. 

Arbrb. Brussel, 20 februari 2004, A.R. 69.588/04 

 

 Hoewel niet betwist was dat  

- de 3 JE tot dezelfde financiële holding behoren en  

- de aandelen van de derde JE voor 99% aan de tweede JE werden overgedragen 

wordt beslist dat niet voldaan is aan het economisch criterium.  

De eerste JE produceert verf voor de grootindustrie, de tweede autolakken en carosserieverf 

en de derde JE staat in voor onderzoek en ontwikkeling van verfsystemen voor plastic-

onderdelen. 

De rechtbank oordeelt dat het productie-assortiment volledig verschillend is en gericht tot een 

ander cliënteel. De derde JE is economisch volledig onafhankelijk en haar activiteiten zijn niet 

afgestemd op de activiteiten van de overige twee JE. 

Arbrb. Brussel, 5 februari 2004, A.R. 69.529/04 

 

 Het bestaan van een levensbeschouwelijk-religieuze band binnen een vereniging die 

instellingen groepeert die werkzaam zijn op verschillende gebieden van de non-profitsector is 

niet voldoende om te spreken van economische samenhang. 

Arbrb. Bergen, 24 februari 2000, A.R. 307/00/M 

 

 De verschillende inrichtende machten van onderwijsinstellingen (ondergebracht in VZW’s) 

vormen geen economische groep. 

Arbrb. Bergen, 5 april 2004, A.R. 7261/04/LL 

b) Beheerd worden door eenzelfde persoon  

Er is economische samenhang als dezelfde personen zetelen in de organen van beide JE en het 

commercieel beleid en de organisatie van de vennootschappen bepalen. 

Arbrb. Namen, 1ste kamer, 23 februari 2000, A.R.107.079 en 107.269 

 

Aangezien het de raden van bestuur zijn die de uiteindelijke beslissingen nemen, is het feit dat beide 

vennootschappen een andere afgevaardigd bestuurder hebben, geen reden om geen economisch 

verband te zien. 

Arbrb. Luik, 10de kamer, 25 februari 2000 

 

Als de raden van bestuur van beide JE identiek zijn, en dezelfde afgevaardigd bestuurder volledige 

individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft om namens de vennootschap op te treden, is het 

beheer gemeenschappelijk. Het feit dat in beide vennootschappen een andere bedrijfsleider aanwezig 

is, doet hieraan geen afbreuk. 

(Het feit dat de bedrijfsleider enkele arbeidsovereenkomsten ondertekende namens de vennootschap 

maakt niet het bewijs uit van het beheren van deze vennootschap.) 

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2000, A.R. 319.992 

Arbrb. Charleroi, 24 maart 2000, A.R. 56.844/R 

 

De wet vereist niet dat de beheersorganen van de verschillende JE uit precies dezelfde personen zijn 

samengesteld. Anderzijds volstaat het ook niet dat één persoon in de verschillende raden van bestuur 

zetelt om een economische band aan te tonen. 

De economische samenhang moet wel erkend worden als 

 Verschillende personen zetelen in de beheersorganen van elke JE 

 Deze personen beschikken over een belangrijke beslissingsmacht binnen elk van de JE 
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 De activiteiten van de JE zich binnen dezelfde economische sector situeren 

Arbrb. Nijvel, 16 februari 2004, A.R. 78/N/04 en 79/N/04 

c) Beheerd worden door personen die onderling een economische band hebben  

De rechtbank acht het feit dat de bestuurders van de 2 JE echtgenoten zijn, voldoende om te besluiten 

tot een economische band tussen de JE. (“Er wordt door de verweersters (die de familiale band 

toegeven) niet aangetoond dat het huwelijk V.H. puur familiaal is en losstaat van beide verweersters. 

Waar vloeit de winst van beide verweersters naartoe?”) 

Arbrb. Mechelen, 4 februari 2000, A.R. 74.159 

 

Het feit dat familiebanden bestaan tussen de bestuurders van de verschillende vennootschappen, zodat 

de feitelijke controle in de handen van één familie is, volstaat om te concluderen dat aan het economisch 

criterium voldaan is. 

Arbrb. Turnhout, 12 februari 2008, A.R. 08/225/A 

 

Anders:  

De arbeidsrechtbank Antwerpen besliste dat het feit dat de bedrijfsleiders van de verschillende JE leden 

zijn van dezelfde familie, onvoldoende is om een economische band te bewijzen. 

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2002, A.R. 389.992 

In dezelfde zin: Arbrb. Luik, 9e k, 7 maart 2000 

d) éénzelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn  

Waarmee rekening gehouden moet worden, is dat de activiteit zich afspeelt in dezelfde branche. Het 

geviseerde cliënteel is één cliënteel (ic houten ramen tgo pvc ramen). 

Arbrb. Mechelen, 27 januari 2000, A.R. 74.142 

Arbrb. Mechelen, 4 februari 2000, A.R. 74.159 

 

Hoewel niet betwist was dat  

 de 3 JE tot dezelfde financiële holding behoren en  

 de aandelen van de derde JE voor 99% aan de tweede JE werden overgedragen 

wordt beslist dat niet voldaan is aan het economisch criterium.  

De eerste JE produceert verf voor de grootindustrie, de tweede autolakken en carosserieverf en de 

derde JE staat in voor onderzoek en ontwikkeling van verfsystemen voor plastic-onderdelen. 

De rechtbank oordeelt dat het productie-assortiment volledig verschillend is en gericht tot een ander 

cliënteel. De derde JE is economisch volledig onafhankelijk en haar activiteiten zijn niet afgestemd op 

de activiteiten van de overige twee JE. 

Arbrb. Brussel, 5 februari 2004, A.R. 69.529/04 

 

De rechtbank is van oordeel dat de bedoelde economische criteria in de hier van toepassing zijnde 

wetgeving – in een wereldwijde economie- op een andere manier moet worden benaderd en 

beoordeeld; met name kan men zich best voorstellen dat elk van de drie ondernemingen nog 

zusterbedrijven of afdelingen zou hebben in het buitenland, of onderdelen zou betrekken van eigen 

buitenlandse vestigingen of afzonderlijke toeleveraars. Het is duidelijk dat er in die optiek weinig plaats 

is voor het simpel samenvoegen van afzonderlijke JE tot zogenaamde TBE. 

Ic was de samenstelling van de raden van bestuur van drie TBE grotendeels dezelfde, maar de 

activiteiten waren niet op elkaar afgestemd (productie van lattenbodems, productie van matrassen en 

productie van op maat gemaakte luxezetels). 

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008  
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Voor v.z.w.’s moet worden aangenomen dat het economisch criterium betrekking heeft op de aard van 

hun statutair doel. 

Arbrb. Namen, 1 februari 2008, A.R. 08/173/A 

e) Franchising en concessieovereenkomsten 

Voor franchiseovereenkomsten geldt geen vaste regel. De rechter analyseert de overeenkomst en stelt 

op basis daarvan vast of er al of niet sprake is van samenhang. 

 

 De omstandigheid dat bepaalde sociale en/of economische elementen voortvloeien uit de 

franchiserelatie tussen de betrokken JE, beïnvloedt de beoordeling van die criteria niet. 

De wet vereist niet dat de factoren van sociale en /of economische samenhang voortkomen uit 

een bijzondere intentie van de betrokken JE. Het volstaat dat de factoren aanwezig zijn, 

ongeacht hun oorsprong of economische rechtvaardiging. Het feit dat ze voortkomen uit een 

franchiseovereenkomst is geen reden om ze niet in aanmerking te nemen. 

(ic kwam de rechtbank tot het besluit dat er economische samenhang was, maar er was 

onvoldoende sociale samenhang aangetoond om de vordering toe te staan) 

Arbrb. Brussel, 11 februari 2008, A.R. 990/08 

 

 Toen aan dezelfde rechtbank een vordering tot samenhang tussen twee concessiehouders van 

dezelfde groep werd voorgelegd, besliste ze anders. Er is geen sociale samenhang, ondanks 

het feit dat beiden gebruik maken van hetzelfde sociaal secretariaat (en dus gelijkaardige 

arbeidsreglementen en –overeenkomsten gebruiken), hetzelfde evaluatiesysteem wordt 

gebruikt, er gemeenschappelijke vormingen worden georganiseerd, er gemeenschappelijke 

dienstnota’s zijn,… omdat al deze zaken uitgaan van de groep en niet van de concessiehouders 

zelf. 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2012, A.R. 12/494/A 

 

 Het bestaan van een franchise-overeenkomst volstaat niet om afstemming aan te tonen tussen 

de economische activiteiten van de verschillende JE van een keten van grootwarenhuizen (die 

instaan voor administratie, gebouwen en groothandel) en de detailhandelaars die ermee 

verbonden zijn. 

Arbrb Nijvel, 13 februari 2004, A.R. 84/W/2004 en 85/W/2004 

 

Samenhang: 

 

 De arbeidsrechtbank onderzoekt een franchiseovereenkomst en komt tot het besluit dat er 

sprake is van een economische groep omdat elementen in de overeenkomst blijk geven van 

een “groepsgeest”. Er is een groepsstrategie, de deelnemers moeten meewerken aan de 

ontwikkeling van het netwerk en moeten een deeltijds personeelslid vrijstellen voor de 

administratie hiervan. 

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 13 februari 2004, A.R. 84/W/2004 en 85/W/2004  

 

Geen samenhang: 

 

 In een andere zaak komt de arbeidsrechtbank – eveneens na een analyse van de 

franchiseovereenkomst- tot het besluit dat er geen economische samenhang is. Het contract 

biedt de franchisenemer de mogelijkheid om autonoom een onderneming te starten waarvan hij 

volledig meester blijft.  

Arbrb Charleroi, 14 mei 2004, AR 62.920/R, AR 62.924/R en AR 171.018/A  
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1.3. Criteria voor sociale samenhang 

Geen enkel sociaal criterium is op zichzelf beslissend. Het is eerder een geheel van voorhanden zijnde 

concrete omstandigheden die de balans in de ene of de andere richting doen overslaan. 

Arbrb. Ieper, 15 februari 2008, A.R. 08/8/A 

 

Geenszins kunnen elementen van sociale samenhang afgeleid worden uit vooraf vastgestelde 

economische criteria. 

Arbrb. Nijvel, 20 februari 2004, A.R. 71/W/2004 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2008, A.R. 363.659 

Arbrb. Antwerpen, 8 februari 2008, A.R. 08/632/A 

 

Sociale criteria moeten beoordeeld worden op het niveau van de verschillende juridische entiteiten en 

niet op het niveau van een deel ervan. 

(Er dient rekening gehouden te worden met de sociale samenhang tussen werknemers van twee 

juridische entiteiten en niet met sociale samenhang tussen werknemers van één en dezelfde JE.) 

Arbrb. Luik, 8 maart 2004, A.R. 338.030 en 338.031 

Arbrb. Tongeren, 11 februari 2008, A.R. 110/2008 

 

Hieronder volgt de bespreking van de rechtspraak over enkele criteria die vaak ingeroepen worden. 

Uiteraard kunnen ook andere zaken worden aangehaald om samenhang te bewijzen. Een uitgebreider 

overzicht hiervan vind je onder 1.4. 

 

a) Gemeenschap van mensen  

Hoewel de wet uitdrukkelijk ‘een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in 

nabije gebouwen’ als criterium van sociale samenhang vermeldt, is de rechtspraak verdeeld over het 

belang van de nabijheid van de JE. Er is geen duidelijke lijn te ontwaren in de rechtspraak: de ene keer 

oordeelt de rechter dat, gezien de moderne transport- en communicatiemiddelen, de afstand 

onbelangrijk is geworden, de andere keer ziet de rechter de afstand tussen de JE wel als een 

belemmering van de sociale samenhang. Omgekeerd geldt ook dat het feit dat twee JE in hetzelfde 

gebouw gehuisvest zijn, niet noodzakelijk wordt weerhouden als criterium voor sociale samenhang. 

 

 De verwijdering van de centra (Brussel en Antwerpen) en het verschil van taal zijn bepalend; 

ten aanzien van deze elementen is het van weinig belang of het personeel van beide 

vestigingen af en toe op een gemeenschappelijk feest uitgenodigd wordt, of hetzelfde sociaal 

secretariaat de individuele rekeningen opmaakt en de lonen dezelfde dag uitbetaald worden.  

Arbh. Brussel, 28 januari 1983, J.T.T. 83, 206. 

 

Anders:  

De fysieke afstand tussen de JE en het feit dat ze in een verschillend taalgebied gelegen zijn, 

kunnen niet als determinerende factoren beschouwd worden. 

Arbrb. Luik, 10 februari 2000, A.R. 302.427 

Arbrb. Namen, 1ste kamer, 23 februari 2000, A.R.107.079 en 107.269 

 

 De rechter kan oordelen dat er geen sociale samenhang is tussen JE die in hetzelfde gebouw 

gehuisvest zijn, bijvoorbeeld wanneer  

- er afzonderlijke toiletten zijn voorzien voor personeel van de verschillende JE 

- personeel van de verschillende JE andere in- en uitgangen gebruikt, zodat ze elkaar niet 

ontmoeten 

- er afzonderlijke refters zijn op verschillende verdiepingen 
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- elke JE beschikt over een eigen frisdrankautomaat in een apart lokaal 

Arbrb. Brussel, 17 februari 2000, A.R. 13.464/00 

 

 Omgekeerd oordeelde de arbeidsrechtbank Antwerpen dat het feit dat werknemers van 

verschillende juridische entiteiten zich niet in dezelfde gebouwen bevinden en het feit dat er 

bijvoorbeeld geen gemeenschappelijke refter bestaat, op zich de sociale samenhang niet in de 

weg staat. De fysische scheiding van werknemers heeft niet noodzakelijk enige invloed op de 

sociale cohesie binnen de technische bedrijfseenheid.” 

Arbrb. Antwerpen 31 januari 2008, A.R. nr. 08/339/A 

In dezelfde zin: Er is geen gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in 

nabije gebouwen. Gelet op de veralgemening van de gecomputeriseerde 

communicatiemiddelen weegt dit element echter zeer weinig door. 

Arbrb. Brussel, 10 februari 2012, A.R. 12/867/A 

Zie ook Arbrb. Kortrijk, afd. Kortrijk, 14 maart 2012, A.R. 12/126/A 

b) Samenhorigheidsgevoel 

Ook over het belang van samenhorigheid onder de werknemers is de rechtspraak het oneens. Terwijl 

de ene rechter meent dat het een objectief meetbaar en doorslaggevend aspect is, meent de andere 

dat dit zo subjectief is dat er geen rekening mee gehouden kan worden. 

 

Samenhorigheidsgevoel aanvaard als criterium voor samenhang: 

 

 De sociale zelfstandigheid is gerealiseerd wanneer de werknemers van een onderneming het 

gevoel hebben tot dezelfde gemeenschap van mensen te behoren, die beheerst wordt door zijn 

eigen wetten. Hieronder kan men verstaan een eigen manier om bepaalde zaken te beoordelen, 

er op te reageren en er over te praten. Er moet zich een samenhorigheidsgevoel manifesteren 

dat kan worden afgebakend t.a.v. het samenhorigheidsgevoel in de andere entiteiten. 

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008 

 

 Er is sprake van sociale autonomie wanneer een groep mensen samenleeft, die voor de 

uitoefening van hun werk doorlopend op mekaar zijn aangewezen, en er zich van bewust is als 

zodanig een eenheid te vormen, te onderscheiden van elke andere groep, waarmee zij weinig 

of geen uitstaans hebben. Er moet zich als het ware een samenhorigheid manifesteren die kan 

worden afgebakend ten aanzien van het samenhorigheidsgevoel in de andere entiteiten. 

Arbrb. Gent, 3 februari 2012, A.R. 12/106/A 

 

 Arbrb. Antwerpen, 1e k., 5 februari 2004, A.R. 363.656/2004: de rechtbank beschouwt het 

samenhorigheidsgevoel als objectief meetbaar obv de mogelijkheden die het personeel heeft 

om elkaar te ontmoeten in een gemeenschappelijke vergaderruimte, refter of personeelsfeesten 

en het feit dat werknemers in dezelfde bedrijfsgebouwen werken.  

 

 Het feit dat de werknemers van beide sites hetzelfde uniform dragen, dat er binnenkort 

eenzelfde arbeidsreglement zal zijn, dat er één internetsite is, dezelfde PC’s, hetzelfde systeem 

voor eindejaarsgeschenken, huwelijkspremies, dezelfde IDPBW, dezelfde kinderbijslagkas, 

dezelfde arbeidsongevallenpolis, dezelfde hospitalisatieverzekering,… is zonder belang 

wanneer het ten gronde gaat om werknemers die elkaar niet kennen, ver van elkaar verwijderd 

werken en dezelfde taal niet spreken. Zij kunnen dus niet beschouwd worden als een en 

dezelfde arbeidsgemeenschap. 

Arbrb. Namen, 17 februari 2012, A.R. 12/181/A en 12/320/A 
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Samenhorigheidsgevoel is relevant maar niet doorslaggevend: 

 

 Het subjectieve aanvoelen dat er onvoldoende sociale cohesie is om te kunnen spreken van 

één technische bedrijfseenheid, is niet doorslaggevend indien er andere elementen voorhanden 

zijn om te spreken van één technische bedrijfseenheid. Anderzijds kan het 

samenhorigheidsgevoel een aantal objectieve elementen wel versterken. 

Arbrb. Gent, 28 januari 2008, A.R. nr. 08/29/A 

 

 Om te oordelen of er al dan niet sprake is van een homogene mensengemeenschap kan de 

rechtbank niet uitsluitend voortgaan op het subjectief aanvoelen van bepaalde werknemers. Het 

samenhorigheidsgevoel kan niet louter afhankelijk gesteld worden van de gemoedsgesteldheid 

van bepaalde werknemers of vakbondsafgevaardigden. Dit zou trouwens pas mogelijk zijn 

wanneer daarover bijv. een enquête was gevoerd onder de werknemers. Het 

samenhorigheidsgevoel moet afgewogen worden aan de hand van een aantal objectieve 

elementen, bijv. de faciliteiten die er zijn voor de werknemers om elkaar te ontmoeten. 

Arbrb. Ieper, 27 februari 2004, A.R. 26.697 

Arbrb. Veurne, 13 maart 2008, A.R. 08/52/A 

 

Samenhorigheidsgevoel is niet relevant: 

 

 Het subjectieve gevoel van de personeelsleden zelf is niet relevant bij de beoordeling van de 

sociale criteria. De rechtbank moet objectieve criteria in aanmerking nemen. De 

personeelsleden zouden anders het slachtoffer kunnen worden van druk vanwege de 

werkgever. De materie van sociale verkiezingen is trouwens van openbare orde. 

Arbrb. Brussel, 4 februari 2000, A.R. 12.480/2000 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.198/2000 

 

 De termen “beheer” en “beleid” wijzen erop dat de wetgever de sociale samenhang tussen de 

ondernemingen van boven naar onder bekijkt, en niet vereist dat er ook een sociaal 

samenhorigheidsgevoel tussen de werknemers van de verschillende entiteiten moet worden 

bewezen. 

Arbrb. Turnhout, 12 februari 2004, A.R. 26.725 

c) Gemeenschappelijk personeelsbeheer en -beleid 

Het bestaan van een gemeenschappelijk personeelsbeheer en –beleid is van doorslaggevend belang. 

Het is door het ontbreken van een gemeenschappelijk personeelsbeheer en –beleid dat de werkgever 

het wettelijk vermoeden van samenhang kan weerleggen. De vraag is natuurlijk wanneer er kan 

besloten worden tot het bestaan van een gemeenschappelijk personeelsbeheer en –beleid. 

 

Volgende lijstjes keren in de rechtspraak regelmatig terug als leidraad om te beslissen of er al dan niet 

sprake is van gemeenschappelijk personeelsbeleid: 

 

 Zelfde sociaal secretariaat 

 Zelfde arbeidsreglement 

 Centraal personeelsbeleid 

 Zelfde arbeidsduur, zelfde uurroosters, zelfde verloning en voordelen 

 Zelfde algemene diensten 

 Zelfde type arbeidsovereenkomst 

 Transfers van personeel 

 Afhangen van dezelfde paritaire (sub)comités 

 Managers van verschillende zetels kunnen elkaar vervangen 
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 Zelfde personeelsregister 

 Zelfde arbeidsplaats 

Arbrb. Charleroi, 3 maart 2000, A.R. 56.814/R en 56.845/R 

 

 1 HR directeur 

 WN onderworpen aan zelfde arbeidsregime, uurroosters, verloning, voordelen, 

arbeidsreglement, ondernemingsCAO’s, mogelijkheid overplaatsing, arbeidsgeneesheer 

 alle contracten ondertekend door HR directeur 

 regelmatige overplaatsing van directeurs of personeel tussen verschillende zones of regio’s 

 beslissingen mbt affectatie of overplaatsing worden aangekondigd door de afgevaardigd 

bestuurder en commercieel directeur 

 de directeurs zijn tijdens het weekend via een beurtrol ‘van wacht’ voor alle winkels in hun regio 

Arbrb. Charleroi, 29 februari 2000, A.R.56.824/R. – 56.8256/R 

 

 huisvesting van een JE in een gebouw dat aan de andere JE toebehoort 

 tussen de twee JE wordt overleg gepleegd over de grote lijnen van het HR-beleid; de 

arbeidsovereenkomsten van het personeel van de ene JE worden ondertekend door de 

financieel directeur en juridisch adviseur van de andere JE 

 het personeel van de ene JE komt voor op de mailinglijst van de andere (terwijl er geen 

onderaannemers of agenten op de lijst voorkomen) 

 de directie van de ene JE is aanwezig op vergaderingen van de andere JE 

 de ene JE komt voor in de nota algemene organisatie van de andere JE 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.391/00 

 

Als een aantal aspecten gemeenschappelijk gebeuren, maar tegen vergoeding, kan dit het oordeel van 

de rechter beïnvloeden: 

 

 De rechtbank weigert samenvoeging van 3 TBE waarvan één TBE de personeelsadministratie, 

boekhouding en IT van de andere twee verzorgt, omdat deze prestaties aan de andere twee 

TBE gefactureerd worden: “De outsourcing van personeelsadministratie, boekhoudprestaties 

en IT-zorg kan niet gelijkgesteld worden met een gemeenschappelijk personeelsbeheer.” 

Arbrb. Hasselt, 4 februari 2008, A.R. 2080150 

In dezelfde zin: er is geen samenhang tussen twee JE waarvan de ene via een 

dienstenovereenkomst de loon-en personeelsadministratie van de andere op zich neemt 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2012, A.R. 12/694/A 

 

 De Arbeidsrechtbank weigerde de sociale samenhang te erkennen tussen een ziekenhuis en 

een vereniging van geneesheren werkzaam in hetzelfde ziekenhuis, op grond van deze 

argumenten: 

- de twee JE’n maken gebruik van hetzelfde tijdsregistratiesysteem, maar ook derden maken 

er gebruik van, bovendien worden de gegevens verzameld door onderscheiden 

personeelsdiensten en sociale secretariaten;  

- hoewel de verwerende partijen op dezelfde site aanwezig zijn, dezelfde infrastructuur 

gebruiken en dit voldoende was om het wettelijk vermoeden in werking te stellen, zijn deze 

elementen het gevolg van de economische samenhang waarbij er tussen de partijen 

vergoedingen worden betaald voor het gebruik ervan, bovendien worden een aantal 

voorzieningen ook gebruikt door derden (onderhoudsfirma’s, catering);  

-  het personeelsfeest is ook toegankelijk voor iedereen die werkt op de site, zelfs voor politici. 

Arbrb. Oudenaarde 8 februari 2008, A.R. nr. 08/40/A 
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Bovendien wijzen de rechters regelmatig een aantal elementen af omdat ze enkel het gevolg zijn van 

het bestaan van verschillende JE: 

 

 eigen sociaal secretariaat 

 andere arbeidsovereenkomsten 

 eigen RSZ-nummer 

 eigen arbeidsongevallenverzekering en BA-verzekering 

 eigen aansluiting bij de interbedrijfsgeneeskundige dienst voor werkgevers (de 

interbedrijfsgeneeskundige dienst is wel dezelfde) 

 eigen boekhoud- en facturatiepakket 

 ander briefpapier (vermeldt wel hetzelfde telefoonnummer) 

 onderlinge huur van goederen 

Arbrb. Ieper, 24 maart 2000, A.R. 23.541 

 eigen BTW-nr,  HR-nr, briefpapier, bedrijfsrevisor en syndicale afvaardiging 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.198/2000 

 

In het geval van twee vzw’s die een economische band hadden en in dezelfde gebouwen huisden, hield 

de rechter geen rekening met verschillen in statuut van het personeel die het gevolg waren van het feit 

dat de vzw’s van verschillende subsidiërende overheden afhingen. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2012, A.R. 12/740/A en 12/746/A 

 

De rechtbank maakt ook een onderscheid tussen personeelsbeheer en personeelsadministratie: 

 

Het gebruik van gelijkaardige loonfiches die op hetzelfde apparaat zijn getypt/ afgedrukt, wijst 

niet noodzakelijk op een gemeenschappelijk loons- of personeelsbeheer en is dus geen  

element dat op samenhang wijst. 

Arbrb. Charleroi, 3 maart 2000, A.R. 56.814/R en 56.845/R 

 

Het is niet omdat één persoon fungeert als aanspreekpunt voor vacatures bij de verschillende 

entiteiten dat hierin een indicatie moet gezien worden van sociale samenhang.  

Arbrb. Antwerpen, 10 februari 2012, A.R. 12/559/A 

 

Het gemeenschappelijk verzenden van loongegevens naar het sociaal secretariaat is geen 

aanwijzing van sociale samenhang. 

Arbrb. Namen, 10 februari 2012, A.R. 12/253/A 

 

In een eerder uitzonderlijke beslissing wijst de arbeidsrechtbank Brussel ook de gevolgen van de 

verschillende samenstelling van het personeel af als irrelevant: 

 

Alle verschillen die de werkgevers aanhalen mbt de functies uitgeoefend door het personeel 

van de verschillende JE, de verschillende paritaire comités, technische werkloosheid, 

uurroosters en vakantieperiodes kunnen uitgelegd worden doordat in de ene JE vooral 

arbeiders en in de andere JE vooral bedienden tewerkgesteld zijn. Die elementen zijn 

onvoldoende om de afwezigheid van een gemeenschappelijk personeelsbeheer en –beleid aan 

te tonen. 

Arbrb. Brussel, 20 februari 2004, A.R. 69.590/04 

d) Taal 

De meerderheid van de rechtspraak neemt aan dat taal geen doorslaggevend criterium is bij de 

afbakening van de TBE. 
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Taal is een relevant criterium voor sociale samenhang, maar is op zich niet doorslaggevend. 

Arbrb. Brussel, 26 februari 1991, A.R. 80.196/91, Arbrb. Brussel, 18 februari 2000,  A.R. 12.476, 

Arbrb. Bergen, 1 maart 2000, A.R. 304/00/M 

Arbrb. Charleroi, 29 februari 2000, A.R.56.824/R. – 56.8256/R 

Arbrb. Charleroi, 20 februari 2004, A.R. 62.937/R 

 

In heel wat gevallen werd dan ook geen rekening gehouden met het verschil in taal: 

 

 In een wereld van groeiende economische internationalisering binnen een onderneming 

bestaand uit verschillende juridische entiteiten, is het verschil in taal en geografische spreiding 

niet zo belangrijk dan wel het feit te behoren tot en te werken voor een grote onderneming. 

Arbrb. Brussel, 15 maart 2000, A.R. 13.391/2000 

Arbrb. Luik, 8 maart 2004, A.R. 338.030 en 338.031 

 

 De fysieke afstand tussen de TBE’s en het feit dat ze in een verschillend taalgebied gelegen 

zijn, kunnen niet als determinerende factoren beschouwd worden. 

Arbrb. Namen, 1ste kamer, 23 februari 2000, A.R.107.079 en 107.269 

Arbrb. Antwerpen, 9 februari 2004, A.R. 363.773 

 

 Bij verweersters werken veel verschillende nationaliteiten zodat het taalgebruik niet 

doorslaggevend is. De opsplitsing in verschillende TBE per regio biedt geen oplossing voor de 

taalproblemen. Op de vergadering van de overlegorganen is er simultaanvertaling. 

Arbrb. Brussel, 16 februari 2004, A.R. 69.432/04, 69.450/04 en 69.451/04 

 

 Er kan niet ingezien worden hoe in de ondernemingsraad de werknemers noodzakelijk beter 

zouden gediend zijn door een overleg opgesplitst volgens de taalgebieden. 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2008, A.R. 1065/08 en 1067/08 

 

 Voor zover het cultureel verschil en verschil in taal tussen de vestigingen van Ganshoren en 

Londerzeel dan al bestaat, is dit voor de rechtbank geen argument om tot een afzonderlijk 

comité voor preventie en bescherming op het werk te beslissen. Overleg en dialoog zijn immers 

perfect mogelijk binnen een overlegorgaan waarin mensen met verschillende talen zetelen. 

Daarvoor bestaan vertaaldiensten. Cultureel verschil kan zelfs verrijkend werken en de 

efficiëntie doen toenemen. 

Arbrb. Brussel, 10 februari 2012, A.R. 12/775/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 6 februari 2012, A.R. 12/605/A, 12/517/A en 12/1211/A 

 

Dit geldt des te meer als het gaat om streektaal: 

 Het argument dat het verschil in streektaal een dominante rol zou spelen, kan geenszins ernstig 

worden genomen (JE in Antwerpen en Zeebrugge). 

Arbrb. Antwerpen, 2 februari 2004, A.R. 363.608 

 

Meertaligheid binnen een onderneming kan als teken van samenhang worden gezien: 

 

 Als in entiteiten zowel Nederlands als Frans gesproken wordt, kan dit als een toenadering 

tussen de werknemers beschouwd worden. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 16 februari 2000, A.R. 13.200/00 

Arbrb. Doornik, 4 maart 2004, A.R. 78.175, 78.181, 78.182 en 78.184 
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Een kleine minderheid van de rechtspraak laat het taalverschil wel doorwegen: 

 

 De Nederlandstalige JE worden niet samengevoegd met de Franstalige (behorend tot dezelfde 

economische groep en met dezelfde maatschappelijke zetel) omdat de verweerders er volgens 

de rechtbank in slagen aan te tonen dat het personeel ervan zich onderscheidt van de anderen 

door hun cultuur en regionale eigenheid (‘particularismes régionaux’) en omdat over de 

aanwervingen en ontslagen door een andere verantwoordelijke wordt beslist. 

Arbrb. Namen, 1ste kamer, 16 februari 2000, A.R. 107.078 

 

 “Aan de basis van de sociale heterogeniteit ligt de vaststelling dat het i.c. gaat om duidelijk 

onderscheiden mensengroepen die werkzaam zijn in diverse ondernemingen die niet alleen 

geografisch verspreid zijn, maar bovendien taalverschillen vertonen.” 

Arbrb. Antwerpen, 17 februari 2000, A.R. 320.455 

 

 De Gentse arbeidsrechtbank kende een vordering tot splitsing toe, ondanks de aanwezigheid 

van een gemeenschappelijk personeelsbeleid. Eén van de argumenten die de rechtbank 

aanhaalde, was ‘de vrees dat de arbeiders in de Vlaamse vestiging weinig kennis van het Frans 

hebben, waardoor de goede communicatie tijdens de CPBW-vergaderingen niet is verzekerd.’ 

Arbrb. Gent 11 februari 2008, A.R. nr. 08/165/A 

 

 De werknemers uit Naninne beheersen het Nederlands niet, wat het gevoel van sociale 

samenhang met hun collega’s uit het Noorden bemoeilijkt (ook al zijn ze juridisch gezien door 

dezelfde werkgever tewerkgesteld), evenals de oprichting van een enkele OR of CPPT. Deze 

taalbelemmering maakt de overheveling van personeel onmogelijk.  

Arbrb. Namen, 17 februari 2012, A.R. 12/181/A en 12/320/A 

e) De invloed van situaties uit het verleden  

De wettelijke bepalingen mbt de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en 

een comité voor preventie en bescherming op het werk raken de openbare orde. 

Daaruit volgt dat in geval van betwisting over het bestaan van een TBE, de rechter de criteria voor de 

objectieve vaststelling van een TBE dient te onderzoeken en daarbij geen rekening mag houden met 

een vroeger akkoord of een beweerde bekentenis omtrent het bestaan en de omschrijving van de TBE. 

Cass. 13 november 2000, R.W. 2001-2002, 164 

Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 25 februari 2004, A.R. 41.027 

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008 

Arbrb. Antwerpen, 8 februari 2008, A.R. 08/632/A 

 

Voorbeeld: 

 De Arbeidsrechtbank weigerde het behoud van 2 TBE voor de ondernemingsraad, hoewel de 

werkgever op het moment van de integratie van de nieuwe JE in de groep had beloofd een 

aparte ondernemingsraad te behouden. 

Arbrb. Brussel 8 februari 2008, A.R. nr. 877/08 

 

Anders: 

 De Gentse arbeidsrechtbank liet de vroegere situatie (en wil van de werkgever) wel meespelen 

in haar beslissing: 

De arbeidsrechtbank erkende de economische en sociale samenhang tussen 2 JE, ondanks 

bepaalde verschillen op het vlak van personeelsbeleid (verschillen in CAO’s, 

arbeidsreglementen, functieclassificatie). Het sociaal overleg voor de twee entiteiten 

afzonderlijk en er werden verschillende CAO’s  mbt verschillende voordelen afgesloten. Er 
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waren twee verschillende arbeidsreglementen en er bestond een sanctiereglement dat maar 

voor één entiteit gold. Toch oordeelde de rechtbank dat er sprake was van één TBE. 

De werkgever had bij de vorige sociale verkiezingen geopteerd voor één ondernemingsraad 

omwille van de “grote sociale integratie tussen de beide entiteiten” en geen bewijs geleverd dat 

de situatie intussen gewijzigd zou zijn. 

Arbrb. Gent, 28 januari 2008, A.R. nr. 08/29/A 

f) Belang van de werknemers 

De rechter besloot in het belang van de werknemers tot samenvoeging, ook al was er weinig sociale 

samenhang: 

 

 Gezien de groep wordt geleid door een gemeenschappelijke kern van familieleden, die 

tussenkomt in het beheer van de verschillende JE van de groep, is het duidelijk in het belang 

van de werknemers om via een gemeenschappelijke ondernemingsraad informatie te krijgen 

over de hele groep. 

In het licht van dit belang is het feit dat de sociale samenhang tussen de werknemers van de 

verschillende JE of de menselijke gemeenschap tussen hen zwakker is, irrelevant aangezien 

dit gebrek aan bedrijfscultuur verklaard kan worden door de bewuste wil van de werkgever om 

een minimaal sociaal beleid te behouden. 

Arbrb. Brussel, 20 februari 2004, A.R. 69.889/04 

Arbrb. Brussel, 20 februari 2004, A.R. 69.736/04 en 69.737/04  

 

De arbeidsrechtbank beriep zich op het belang van de werknemers om de samenvoeging van JE te 

weigeren:  

 “Ten overvloede voegt de rechtbank daar nog aan toe dat eiser op geen enkele manier aantoont 

of aannemelijk maakt hoe de belangen van de werknemers beter zouden kunnen 

vertegenwoordigd worden in het kader van een grote technische bedrijfseenheid, zoals hij die 

zich voorstelt met meer dan 7000 werknemers, dan in het kader van drie onderscheiden 

bedrijfseenheden. Het uitgangspunt van de wetgeving is het belang dat de werknemers hebben 

bij de goede werking van de raden en comités. Er dient in hun vertegenwoordiging voorzien te 

worden op het niveau waar zij de opdrachten van de comités en de ondernemingsraden op de 

meest efficiënte wijze kunnen invullen, rekening houdend met de specificiteit van iedere 

onderneming.” 

Arbrb. Brussel 31 januari 2008, A.R. nr. 342/08 

 

Meer rechtspraak over het belang van de werknemers vind je terug in 1.6.a) (1.6 Vorderingen tot 

splitsing) 

1.4. Indicatieve lijst van elementen die wijzen op samenhang 

Hierboven werden al een aantal omstandigheden besproken die kunnen ingeroepen worden om (gebrek 

aan) samenhang te bewijzen. Omdat er heel veel zaken relevant kunnen zijn, en omdat de rechter altijd 

een geheel van omstandigheden in beschouwing neemt, volgen hierna een aantal voorbeelden van 

criteria die samen leidden tot samenhang en een aantal voorbeelden van zaken waar samenhang werd 

afgewezen. Hierbij passen twee kanttekeningen: 

 

 De rechtspraak hierover is niet erg samenhangend. Gelijkaardige omstandigheden leiden niet 

altijd tot gelijkaardige beslissingen, zelfs niet voor dezelfde rechter. Succes is dus nooit 

gegarandeerd. 

 Uiteraard is het van belang de ingeroepen elementen ook te kunnen bewijzen. Dit is voor de 

werknemers geen eenvoudige opdracht. Kunnen dienst doen: arbeidsreglement, 
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arbeidsovereenkomsten, mededelingen van de werkgever, huiskrant, verslagen van OR en 

CPBW, …  

a) Economische samenhang 

 Gelijkaardige activiteiten 

 Gemeenschappelijke boekhouding, juridische en administratieve diensten 

 Zelfde economisch beleid 

 Uitvoering van beslissingen van het centraal bestuur 

 Gemeenschappelijke marketing 

 Prijzenpolitiek, gecentraliseerde promoties, eenheid van commercieel beheer en administratie 

 Afwezigheid van een autonomie directie 

Arbrb. Charleroi, 3 maart 2000, A.R. 56.814/R en 56.845/R 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

Arbrb. Charleroi, 24 maart 2000, A.R. 56.844/R 

Arbrb. Charleroi, 7 april 2000, A.R. 56.843/R 

 

Gemeenschappelijk commercieel beleid en organisatie: 

 gemeenschappelijke onderhandeling van commerciële voorwaarden van bestellingen en 

beslissing over het gamma producten 

 gemeenschappelijke inventaris 

 identiek functioneren van beide JE 

 bestellingen die onderling worden doorgegeven zonder winstmarge 

 overdracht van personeel 

 twee maal per maand vergadering tussen de commercieel afgevaardigden van beide JE 

Arbrb. Namen, 1ste kamer, 23 februari 2000, A.R.107.079 en 107.269 

 

 Identieke activiteiten 

 Centraal beheer 

 Zelfde logo, zelfde prijzenbeleid, zelfde marketingbeleid, zelfde voorstelling producten,  

 strikte richtlijnen aan directeurs van een winkel ivm de producten,prijzen, promoties, 

terugnemen van verkochte goederen,  

 gecentraliseerde boekhouding 

Arbrb. Charleroi, 29 februari 2000, A.R.56.824/R. – 56.8256/R 

 

 alle JE worden bestuurd door dezelfde raad van bestuur; één afgevaardigd bestuurder is belast 

met het dagelijks bestuur 

 de JE hebben geen beheersautonomie 

Arbrb. Dinant, 1e k, 17 februari 2000, A.R. 58.183 

 

De dienstverleningscontracten vormen, in de mate dat ze handelen over activiteiten die even centraal 

zijn als het HR-beheer en de informatica, een niet te verwaarlozen aanwijzing van economische 

samenhang, ook al zijn die minder duidelijk dan een “joint venture” overeenkomst. 

Arbrb. Brussel, 16 februari 2012, A.R. 12/692/A 

 

 identieke activiteiten, in overeenkomst of complementair, worden uitgevoerd; 

 de markt waarop de diverse entiteiten actief zijn (cliënteel, producten en diensten) is 

gelijksoortig of identiek; 

 het cliënteel is identiek; 

 de directie wordt door dezelfde personen verzekerd of door personen waartussen banden 

bestaan (samenstelling Raad van Bestuur, enz..) ; 
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 dezelfde persoon is belast met de behandeling van de sollicitaties; 

 het feit dat een bestuurder van een bedrijf een andere kan aanwerven; 

 dezelfde maatschappelijke zetel; 

 dezelfde HR-directeur;  

 dezelfde bankrekening; 

 een gedeeltelijk identieke maatschappelijke benadering ;  

 eenzelfde bedrijfsrevisor; 

 een standpunt als groep tov derden ; 

 een enkele juridische dienst, informaticadienst, commerciële dienst; 

 het bestaan van een gemeenschappelijke dochteronderneming; 

 dezelfde leveranciers; 

 een identiek of gelijksoortig logo; 

 een internetsite die de diverse JE’s groepeert ; 

 een gelijksoortig aandeelhouderschap; 

 familiale banden tussen de bestuurders/aandeelhouders. 

Arbrb. Namen, 14 februari 2012, A.R. 12/113/A 

Arbrb. Namen, 17 februari 2012, A.R. 12/181/A, 12/182/A en 12/320/A 

b) Sociale samenhang 

Het gaat erom het bewijs te leveren van enkele (dus minstens twee) aanwijzingen van sociale 

samenhang uit een exemplatieve lijst, waarvan de drie hoofdassen zijn: 

 Kennen de werknemers elkaar? (gemeenschap van mensen) 

 Zijn de werknemers onderworpen aan dezelfde regels? Hetzelfde arbeidsreglement? 

 Worden de werknemers op dezelfde manier “beheerd”? 

Arbrb. Namen, 10 februari 2012, A.R. 12/253/A 

 

 Zelfde sociaal secretariaat 

 Zelfde arbeidsreglement 

 Centraal personeelsbeleid 

 Zelfde arbeidsduur, zelfde uurroosters, zelfde verloning en voordelen 

 Zelfde algemene diensten 

 Zelfde type arbeidsovereenkomst 

 Transfers van personeel 

 Afhangen van dezelfde paritaire (sub)comités 

 Managers van verschillende zetels kunnen elkaar vervangen 

 Zelfde personeelsregister 

 Zelfde arbeidsplaats 

o.m. Arbrb. Charleroi, 3 maart 2000, A.R. 56.814/R en 56.845/R 

Arbrb. Charleroi, 7 april 2000, A.R. 56.843/R  

Arbrb. Charleroi, 6 februari 2012, A.R. 12/173/A 

 

 Gemeenschappelijk cafetaria met gemeenschappelijke gebruiksinformatie 

 Groepje van personeelsleden van beide JE dat gezamenlijke activiteiten organiseert 

 Gemeenschappelijk beheer van telefooncentrale en informaticasysteem 

 Courant gebruik van het Engels in beide JE 

 Zelfde verzekering gezondheidszorgen 

 Gevoel om tot een zelfde onderneming te behoren 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 
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 1 HR directeur 

 WN onderworpen aan zelfde arbeidsregime, uurroosters, verloning, voordelen, 

arbeidsreglement, ondernemings-CAO’s, mogelijkheid overplaatsing, arbeidsgeneesheer 

 alle contracten ondertekend door HR directeur 

 regelmatige overplaatsing van directeurs of personeel tussen verschillende zones of regio’s 

 beslissingen mbt affectatie of overplaatsing worden aangekondigd door de afgevaardigd 

bestuurder en commercieel directeur 

 de directeurs zijn tijdens het weekend via een beurtrol ‘van wacht’ voor alle winkels in hun regio 

Arbrb. Charleroi, 29 februari 2000, A.R.56.824/R. – 56.8256/R 

 

 huisvesting van een JE in een gebouw dat aan de andere JE toebehoort 

 tussen de twee JE wordt overleg gepleegd over de grote lijnen van het HR-beleid; de 

arbeidsovereenkomsten van het personeel van de ene JE worden ondertekend door de 

financieel directeur en juridisch adviseur van de andere JE 

 het personeel van de ene JE komt voor op de mailinglijst van de andere (terwijl er geen 

onderaannemers of agenten op de lijst voorkomen) 

 de directie van de ene JE is aanwezig op vergaderingen van de andere JE 

 de ene JE komt voor in de nota algemene organisatie van de andere JE 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.391/00 

 

 gelijkschakeling van loonbarema’s 

 arbeidsvoorwaarden (afwezigheid van proefbeding) 

 zelfde vertrouwenspersonen inzake seksuele intimidatie 

 gezamenlijke feestjes,… 

Arbrb. Leuven, 11 februari 2000, A.R. 259/00 

 

 naar buiten uit promoten van de ‘groep’ van JE als eenheid 

 zelfde organisatie zowel wat betreft cliënteel als personeel. Zelfde organisatie personeel blijkt 

uit gelijkvormige evaluatieformulieren, zelfde kwaliteitshandboek,… 

 jaarlijks gemeenschappelijk personeelsfeest 

 gemeenschappelijk beheer dossiers sociale maribel (zelfde personeelslid, zelfde briefhoofd, 

zelfde contactgegevens) 

 individuele personeelsdossiers worden beheerd door dezelfde verantwoordelijke 

 sommige personeelsleden zijn tewerkgesteld in alle JE (tuinmannen, klusjesman) en er is 

uitwisseling van personeel tussen de verschillende JE 

 gezamenlijk redactiecomité van de huiskrant 

 identiek aanbod opleiding in alle JE 

 alle JE ressorteren onder hetzelfde PC 

Arbrb. Turnhout, 20 juni 2000, A.R. 23.997 en 24.017 

 

 gemeenschappelijk personeelsbeleid en –administratie  

 gecentraliseerde aanwervingen volledig met overplaatsing van het personeel tussen de 

vestigingen 

 dezelfde personeelsstructuur  

 kleine afstand tussen de vestigingen  

 gebruik van dezelfde taal,  

 ressorteren onder hetzelfde PC,  

 gebruik van analoge functieclassificatie en gelijkaardige specialisaties  

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008 

 

 een gemeenschappelijk tijdschrift voor de groep,  



 
34 

 een tevredenheidsonderzoek bij alle werknemers van de verschillende JE,  

 een gemeenschappelijk aandelenplan  

 gemeenschappelijke vertegenwoordiger voor de Europese ondernemingsraad 

Arbrb. Brussel 1 februari 2008, A.R. nr. 401/08 

 

 op de ondernemingsraad van de ene entiteit wordt ook de situatie van een andere entiteit wordt 

toegelicht en besproken 

Arbrb. Brussel, 11 februari 2004, A.R. 69.820/04 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/442/A 

 

 de werknemers genieten hetzelfde statuut, worden betaald volgens hetzelfde barema en 

hebben gelijkaardige functies 

 de indeling van TBE’s heeft continuïteit van de werking van bestaande organen tot gevolg 

 de voorgestelde indeling zorgt voor het behoud van de sociale samenhang en verzekert een 

evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende categorieën werknemers in beide OR 

Arbrb. Dinant, 1e k, 17 februari 2000, A.R. 58.183 

 

 Gemeenschappelijke voorzieningen van het personeel, zoals een cafetaria of minstens de 

voorziene toegankelijkheid van de verschillende cafetaria’s van de personeelsleden van de 

verschillende sites; 

 Gemeenschappelijke activiteiten zoals een eindejaarsreceptie en een sinterklaasfeest; 

 Het bestaan van een gemeenschappelijke vakbondsafvaardiging; 

 Gelijke of soortgelijke arbeidsvoorwaarden, zoals de loonstructuur; 

 Een gemeenschappelijke arbeidsgeneeskundige dienst; 

 Een gemeenschappelijke informatieverstrekking, zoals een bedrijfskrant; 

 Telefonische binnenlijnverbindingen en doorschakelmogelijkheden; 

 Soortgelijke vakantieregelingen; 

 Dezelfde of soortgelijke arbeidsongevallenverzekering; 

 Eenzelfde kinderbijslagkas; 

 Eenzelfde disciplinaire regeling; 

 Onderlinge terbeschikkingstelling van personeel; 

 Personeelsverplaatsingen; 

 De verhouding werklieden/bedienden; 

 Dezelfde beroepskwalificaties; 

 Een gemeenschappelijke prikklok; 

 Dezelfde vakorganisaties; 

 Informele contacten tussen de personeelsleden van de vestigingen; 

 Hetzelfde sociaal secretariaat; 

 Al of niet bestaan van eigen loonschalen, verschillen in loon, specifieke uurroosters; 

 [geen] aparte recrutering door elke vennootschap door een eigen personeelsdirecteur 

Arbrb. Kortrijk, 17 maart 2004, A.R. 67.849, 67.850, 67.896 en 67.897 

 

 er is eenzelfde personeelsverantwoordelijke; 

 het aanwervingsbeleid is gelijkaardig of identiek; 

 de werk- en loonvoorwaarden zijn gelijkaardig of identiek; 

 de arbeidsreglementen zijn gelijkaardig of identiek, net zoals de bedrijfscao’s (opm.: in het 

algemeen lijken alle arbeidsreglementen op elkaar, net zoals vele cao’s); 

 de dienstnota’s (mbt gebruik mail, internet, bedrijfswagen, …) zijn dezelfde of gelijkaardig; 

 er is een gemeenschappelijk solidariteitsfonds; 

 er is een gemeenschappelijk/identiek personeelsbeleid; 

 de diverse juridische entiteiten zijn bij hetzelfde sociaal secretariaat aangesloten; 
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 gemeenschappelijk beleid mbt geschenken (anciënniteit, kerstmis, anciënniteit van de groep) 

 extralegale vakantiedagen worden volgens dezelfde beleidslijnen toegekend; 

 eenzelfde beleid mbt bedrijfswagens; 

 eenzelfde evaluatiesysteem; 

 de entiteiten zijn in hetzelfde gebouw gevestigd (of in een naburig gebouw of op dezelfde site 

of op een naburige site); 

 er is een gemeenschappelijke interne telefoonlijst; 

 alle documenten mbt de kiesprocedure worden door dezelfde persoon ondertekend;  

 wederzijdse dienstverlening onder de entiteiten; 

 gecentraliseerd veiligheids- en welzijnsbeleid; 

 gemeenschappelijke medische dienst; 

 gemeenschappelijk intranet; 

 gemeenschappelijke arbeidsgeneesheer ; 

 één preventie-adviseur; 

 feestelijkheden (Sint-Elooi, Sinterklaas, …) op dezelfde dag voor alle entiteiten; 

 personeelsoverdracht onder de bedrijven (ter beschikking stellen met behoud van anciënniteit); 

 één enkele taal in alle entiteiten; 

 één vakbondsafvaardiging; 

 bij ondertekening van een cao wordt de werkgever door dezelfde persoon vertegenwoordigd. 

Arb.Rb. Namen, 14 februari 2012, A.R. 12/113/A 

Arb. Rb; Namen, 17 februari 2012, A.R. 12/181/A, 12/182/A en 12/320/A 

 

De arbeidsrechtbank Dendermonde beslist tot samenhang en baseert die beslissing hoofdzakelijk op 

het feit dat er regelmatig uitwisselingen van personeel zijn, waarbij de werkgevers voor de aangifte 

hiervan zelf geen duidelijk onderscheid maken tussen gebruiker en ontlener. Daarnaast hield de rechter 

ook rekening met 

 de aansluiting bij hetzelfde kinderbijslagfonds, vakantiekas en dezelfde bedrijfsrevisor, 

 dezelfde interne richtlijnen en werkprocessen 

 samenwerking en overleg voor kwaliteitscontrole. 

Arbrb. Dendermonde, 13 februari 2012, A.R. 12/159/A 

1.5. Indicatieve lijst van elementen die wijzen op autonomie 

 Verschillende taal 

 Autonomie van bepaalde beslissingen ivm personeel 

 Afzonderlijk personeelsbeleid 

 Verschillende arbeidsomstandigheden 

 Geografische specificiteit bij de aanwervingen 

 Afzonderlijke organogrammen 

 Verschillende paritaire comités 

 Bewustzijn tot verschillende groepen te behoren 

 Afzonderlijke diensten arbeidsgeneeskunde 

 Verschillende barema’s en salarissen 

 Afzonderlijke personeelsfeesten 

o.m. Arbrb. Charleroi, 3 maart 2000, A.R. 56.814/R en 56.845/R 

Arbrb. Charleroi, 7 april 2000, A.R. 56.843/R 

Arbrb. Charleroi, 6 februari 2012, A.R. 12/173/A 

Arbrb. Charleroi, 2 maart 2012, A.R. 12/215/A 
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 behoren tot verschillende paritaire comités 

 verschillende ondernemingsCAO’s 

 verschillende lonen en voordelen 

 verschillende uurroosters 

 fysieke afstand tussen de twee exploitatiezetels 

 werknemers van verschillende sociale milieus 

 afzonderlijke sociale onderhandelingen 

 verschillende personeelschefs 

Arbrb. Charleroi, 3 maart 2000, A.R. 56.814/R en 56.845/R 

 

Autonomie van de vertegenwoordigende organen 

 De OR en CPBW van de betrokken JE vergaderen afzonderlijk 

 Aan de vergaderingen van de OR en CPBW van de betrokken JE nemen andere 

werkgeversvertegenwoordigers deel 

 De syndicale delegatie van de betrokken JE wordt uitgesloten van het paritair overleg op niveau 

van de TBE 

Economische autonomie:  

 een ander prijzenbeleid,  

 andere werkmethoden,  

 eigen informaticasysteem,  

 andere dienstverlening aan de klanten 

Sociale autonomie: 

 afzonderlijke gebouwen 

 verschillend personeelsbeheer, aparte dienst HR 

 afzonderlijk personeelsbeleid 

 andere CAO’s 

 andere loonbarema’s 

 lonen worden op andere data uitbetaald 

 andere sociale voordelen 

 geen gecentraliseerde aanwervingen 

Arbrb. Brussel, 9 februari 2000, A.R. 12.618/00 

 

Het feit dat de werknemers van de beide sites hetzelfde uniform dragen, dat er binnenkort eenzelfde 

arbeidsreglement zal zijn, dat er een enkele internetsite is, zelfde PC’s, zelfde mechanisme voor 

eindejaarsgeschenken, zelfde huwelijkspremie, zelfde IDBP, zelfde kinderbijslagkas, zelfde 

arbeidsongevallenpolis, zelfde hospitalisatieverzekering, … is zonder belang wanneer het gaat om 

werknemers die elkaar niet kennen , die ver van elkaar verwijderd werken en dezelfde taal niet spreken. 

Zij kunnen dan ook niet beschouwd worden als deel uitmakend van een en dezelfde 

arbeidsgemeenschap 

Arbrb. Namen, 17 februari 2012, A.R. 12/181/A , 12/182/A en 12/320/A  

 

Wijzen niet op autonomie, maar zijn louter een gevolg van het bestaan van verschillende JE: 

 eigen sociaal secretariaat 

 andere arbeidsovereenkomsten 

 eigen RSZ-nummer 

 eigen arbeidsongevallenverzekering en BA-verzekering 

 eigen aansluiting bij de interbedrijfsgeneeskundige dienst voor werkgevers (de 

interbedrijfsgeneeskundige dienst is wel dezelfde) 

 eigen boekhoud- en facturatiepakket 

 ander briefpapier (vermeldt wel hetzelfde telefoonnummer) 

 onderlinge huur van goederen 
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Arbrb. Ieper, 24 maart 2000, A.R. 23.541 

 

 eigen BTW-nr, HR-nr, briefpapier, bedrijfsrevisor en syndicale afvaardiging 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.198/2000 

 

 gezien de huidige gecomputeriseerde communicatiemiddelen is de afstand tussen de JE niet 

doorslaggevend; 

 het feit dat de personeelsfeesten niet gemeenschappelijk zijn is te wijten aan de eigenheid van 

de JE; 

 aparte logo’s, e-mail, website zijn te wijten aan de juridische splitsing; 

 verschillende uurroosters: dit is inherent aan de uitgeoefende activiteit; 

 Verschillen in personeelssamenstelling qua statuut, recrutering en opleiding en het verschillend 

paritair comité, verlofregeling, uurregeling en uniform zijn niet doorslaggevend en te wijten aan 

de verschillende activiteiten. 

 Ook de verschillende arbeidsongevallenverzekeringen en de economische vrijheid zonder 

voorkeursbehandeling tussen de twee vennootschappen zijn commerciële overwegingen en 

zijn niet doorslaggevend. 

Deze verschillen zijn niet onverenigbaar met het bestaan van één TBE. 

Abrb. Brussel, 11 februari 2004, A.R. 69.821/04 

1.6. Vorderingen tot splitsing 

Vorderingen tot splitsing van bestaande TBE komen heel wat minder voor. Opvallend is dat bij de 

beoordeling van vorderingen tot splitsing zelden de economische en sociale criteria worden onderzocht. 

De vordering wordt vaker beoordeeld in het licht van “het belang van de werknemers”. 

 

Hierna vind je dan ook een overzicht van hoe de rechtspraak dit “belang van de werknemers” invult. 

a) Belang van de werknemers 

(1) Organen dicht bij het beslissingsniveau 

Heel wat rechtspraak gaat ervan uit dat het in het belang van de werknemers is dat de overlegorganen 

(in het bijzonder de OR) zich op het niveau bevinden waar ook de beleidsbeslissingen genomen worden. 

Dit is belangrijk om te kunnen wegen op de besluitvorming. Meermaals werd ingeroepen dat een groep 

werknemers – door het grote aantal werknemers of de geografische spreiding- dreigde niet 

vertegenwoordigd te zullen zijn, maar dit argument kan bij de rechter op weinig begrip rekenen. 

 

 Het verlagen van het niveau waarop overlegorganen worden opgericht is niet noodzakelijk in 

het belang van de werknemers. 

Arbrb Nijvel, 12 maart 1991, A.R. 222/N/91, Arbrb. Brussel, 16 februari 1991, A.R. 80.196/91, 

Arbrb. Aarlen, 2 april 1991, A.R. 18.685 en 18.722 

Arbrb. Charleroi, 29 februari 2000, A.R.56.824/R. – 56.8256/R 

Arbrb. Charleroi, 24 maart 2000, A.R. 56.829/R 

 

 Het belang van de werknemers bestaat niet in een versnippering van de sociale organen maar 

bij goedwerkende organen die zo dicht mogelijk bij het beslissingscentrum zitten. (over de 

splitsing van de OR) 

Arbrb. Brussel, 16 februari 2004, A.R. 69.432/04, 69.450/04 en 69.451/04 

In dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 2 februari 2012, A.R. 12/408/A 
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 Het fundamenteel belang van de werknemers is dat de OR correspondeert met de andere 

beslissingsstructuren in de onderneming, en dus dat er maar één OR wordt opgericht. Het is 

dan aan de werknemers van de verschillende werkplaatsen om voldoende kandidaten voor te 

dragen en voor hen te stemmen zodat elke site vertegenwoordigd wordt in de OR. 

Arbrb. Brussel, 25e K., 11 februari 2004, A.R. 69.890/04 

 

 Vermits de beslissingsbevoegdheid gecentraliseerd is, moeten ook de sociale organen 

nationaal georganiseerd zijn zodat tegenstrijdige beslissingen binnen de schoonmaakactiviteit 

uitgesloten worden. Het spreekt vanzelf dat gezien het aantal werknemers er nood is aan 

delegatie en aanstelling van plaatselijke verantwoordelijken en afvaardigingen voor bijvoorbeeld 

de werfbezoeken. Dit is een organisatieprobleem en wijst nog niet op een decentralisatie van 

de beslissingsbevoegdheid. 

Arbrb. Brussel, 22e k., 16 februari 2004, A.R. 69.432/04, 69.450/04 en 62.451/04 

 

 Aangezien alle economische en sociale beslissingen in de groep gecentraliseerd zijn, is de 

rechtank van oordeel dat de belangen van de werknemers het best gediend worden door de 

oprichting van één OR en één CPBW op het niveau van de TBE … (die 4 JE omvat) en dat een 

versnippering van de overlegstructuren er enkel toe zou leiden dat het gemeenschappelijk 

belang van alle werknemers van de groep uit het oog wordt verloren. 

De bezorgdheid van de werknemers om zo optimaal mogelijk vertegenwoordigd te zijn in 

overlegstructuren die zo dicht mogelijk bij de basis dienen te worden opgericht, weegt niet op 

tegen de vaststelling dat de economische en sociale verwevenheid tussen de vier 

vennootschappen dermate groot is geworden. 

De bedoeling van de sociale overlegorganen op het niveau van de onderneming is het creëren 

van een overlegplatform waar werkgever en werknemers elkaar ontmoeten en dat aan de 

werknemers de mogelijkheid biedt meer te worden betrokken in het beleid van de onderneming. 

Wanneer evenwel duidelijk wordt dat het economische en sociale beleid van de onderneming 

niet langer gevoerd wordt op het niveau van de JE doch wel gemeenschappelijk op het niveau 

van de groep, kan vanuit een sociaal overlegorgaan op het niveau van de juridische entiteit nog 

weinig invloed worden uitgeoefend op het gecentraliseerde beleid en zijn de belangen van de 

werknemers beter gediend door het oprichten van één centrale ondernemingsraad en CPBW. 

Arbrb. Ieper, 27 februari 2004, A.R. 26.697 

Arbrb. Hasselt, 1 februari 2008, A.R. 2080152 

 

 In de wet staat niet dat een TBE niet meer dan een bepaald aantal werknemers kan tellen. 

Integendeel, artikel 20 van het KB van 15 mei 2003 voorziet het geval van een onderneming 

met meer dan 8000 werknemers waar 22 mandaten voor voorzien zijn. 

Het belang van de werknemers bestaat niet in een versnippering van de sociale organen maar 

bij goedwerkende organen die zo dicht mogelijk bij het beslissingscentrum zitten. (over splitsing 

van de OR) 

Arbrb. Brussel, 16 februari 2004, A.R. 69.432/04, 69.450/04 en 69.451/04 (Opvallend is dat de 

rechter de vordering tot samenvoeging in een dergelijk geval afwees op grond van hetzelfde 

argument, zie 1.3.f)) 

(2) Organen dicht bij de werknemer 

Het belang dat de rechtspraak hecht aan de oprichting van organen op het beslissingsniveau, geldt 

vooral voor de ondernemingsraad. Voor het CPBW wordt vaker aangenomen dat dit orgaan zo dicht 

mogelijk bij de werknemers moet staan.  

 

 De arbeidsrechtbank werd gevat om 3 JE samen te voegen maar besliste om 2 JE samen te 

voegen en de derde als aparte TBE te beschouwen. De rechtbank deed dit in het belang van 

de werknemers, omdat ze meende dat de risico’s voor de verschillende bedrijven zeer 
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uiteenlopend waren. Bovendien werd overwogen: “Het is immers de bedoeling de werknemer 

zou nauw mogelijk te betrekken bij het ondernemingsgebeuren. Optimaal is dat de 

ondernemingsraad en/of het comité zo direct mogelijk aansluiten bij de sociale leefwereld van 

de betrokken werknemers – Art. 10-12 Wet Sociale Verkiezingen 2008.” 

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. nr. 08/21/A 

 

 De arbeidsrechtbank kende een vordering tot splitsing in 2 TBE’s voor het CPBW toe, met als 

belangrijkste argument dat de werkgever al een aparte werkgroep had opgericht die instond 

voor de veiligheidsproblematiek in één vestiging. Verder hield de rechter rekening met: 

- het verschil in werknemersbestand: de ene vestiging bestond uit 55 arbeiders en 44 

bedienden, de andere uit 408 bedienden;  

- de uiteenlopende bedrijfsactiviteit: de ene vestiging was een productieomgeving, de andere 

een niet-industriële omgeving, beide houden eigen risico’s in inzake welzijn en preventie;  

- de afstand tussen de 2 vestigingen die 50 km bedroeg;  

- het slecht functioneren van het huidige gemeenschappelijke CPBW 

Arbrb. Gent, 1 februari 2008, A.R. 08/72 

In dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 6 februari 2012, A.R. 12/605/A; Arbrb. Brussel, 10 februari 2012, 

A.R. 12/775/A 

 

 De rechtbank kende een vordering tot splitsing toe, ondanks de aanwezigheid van een 

gemeenschappelijk personeelsbeleid. De rechtbank maakte hierbij een onderscheid tussen 

criteria die relevant zijn voor de ondernemingsraad en criteria die relevant zijn voor het CPBW. 

De redenen waarom de rechtbank toch het bestaan van twee TBE’s aanvaardde, waren:  

- het verschil in samenstelling van het personeel in de twee vestigingen waardoor de 

veiligheids- en preventieproblematiek anders is;  

- de vrees dat de arbeiders in de Vlaamse vestiging weinig kennis van het Frans hebben, 

waardoor de goede communicatie tijdens de CPBW-vergaderingen niet is verzekerd;  

- de rekenkundige onwaarschijnlijkheid dat er een verkozene van de andere vestiging zal 

zijn;  

- de afstand tussen beide sites (115 km), die een snelle interventie ingeval van ernstige 

risico’s bemoeilijkt;  

- gebrek aan sociale cohesie tussen het personeel van beide vestigingen. 

Arbrb. Gent 11 februari 2008, A.R. nr. 08/165/A 

 

In dezelfde zin: Arb.Rb. Luik, 6 februari 2012, A.R. 404079: 

Ook al kan er in theorie beweerd kan worden dat een werknemer uit Brussel of uit Oostende een goede 

vertegenwoordiger kan zijn voor het Luikse personeel, er is de praktijk niet vastgesteld dat het bedrijf 

zo georganiseerd is dat deze eventuele afgevaardigde snel de problemen die zich op de site voordoen  

kan inschatten, de rechtbank menend dat maandelijkse bezoeken niet volstaan om die kennis te 

verwerven, bij gebrek aan een organisatie waardoor tussen bezoekers en bezochte werknemers een 

doeltreffende uitwisseling mogelijk is. Ook is het een beetje dunnetjes te beweren dat,  bij het 

samenstellen van de lijsten, het de vakbonden toekomt om  rekening te houden met het feit dat er 

meerdere sites zijn en dus te maken dat er kandidaten van elke site op een verkiesbare plaats staan. 

Dit wordt bemoeilijkt wanneer er een daadwerkelijk onevenwicht is qua aantal werknemers van elke 

site. Dichter bij het beslissingscentrum van de groep komen, leidt tot het verzuipen van de veiligheid en 

het welzijn van de werknemers van Luik in de massa en tot het gevoelig verminderen van de aandacht 

die zij moeten krijgen. 

(3) Het goed functioneren van de overlegorganen 

Bij de omschrijving van de TBE moet de rechter rekening houden met het goed functioneren van de 

overlegorganen. Eén rechtbank ging een stap verder, en stelde dat ze de splitsing niet kon toestaan 
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omdat niet was aangetoond dat de overlegorganen slecht functioneerden, en dit slecht functioneren te 

wijten was aan de indeling van de TBE. 

 

 Bij gebrek aan sociale samenhang en rekening houdende met de slechte werking van de 

overlegorganen tijdens de vorige legislatuur, hebben de werknemers er alle belang bij dat het 

sociaal overleg op een breder en hoger echelon plaatsvindt; daarmee zal ook de mogelijkheid 

worden geboden opdat meer vraagstukken, meer belangrijke onderwerpen aan bod komen in 

deze organen. 

De ondoordachte versnippering van de overlegorganen moet worden vermeden aangezien dit 

strijdig is met het belang van een goede werking van die organen voor de werknemers van de 

gehele onderneming, die met een gecentraliseerde directie moeten praten. 

Arbrb. Brussel, 15 februari 2000, A.R. 13.187/00 

 

 Een verschil tussen de werkplaatsen of exploitatiezetels volstaat op zich niet voor de erkenning 

van verschillende TBE. De verschillen moeten ook belangrijk genoeg zijn. Aangezien de 

activiteiten en het beheer van verschillende sites van dezelfde onderneming altijd van elkaar 

verschillen, al was het maar minimaal, zou de verdeling van ondernemingen in een groot aantal 

TBE anders altijd erkend moeten worden, zonder dat dit een daadwerkelijk voordeel zou 

opleveren voor de werknemers en het goede functioneren van de sociale overlegorganen. 

Arbrb. Bergen, 5 maart 2004, A.R. 11.208/04/M, 11.209/04/M en 11.259/04/M 

Arbrb. Bergen, 17 maart 2004, A.R. 11.234/04/M 

 

 In vestigingen met gelijkaardige en complementaire activiteiten is het belangrijk dat men tot 

gecentraliseerde beslissingen komt die voor iedereen van toepassing zijn na 

gemeenschappelijk overleg. Verschillende organen laten overleggen leidt onvermijdelijk tot 

discrepanties, versnipperingen, aanslepende discussies. Het verhindert de sociale cohesie en 

is tijdrovend. Het is m.a.w. strijdig met het belang van een goede functionering van de 

overlegorganen. Wanneer de beslissingsbevoegdheid gecentraliseerd is, moeten ook de 

sociale overlegorganen gecentraliseerd worden zodat tegenstrijdige beslissingen uitgesloten 

zijn. 

Arbrb. Veurne, 13 maart 2008, A.R. 08/52/A 

 

 De rechtbank is van oordeel dat de onderneming reeds een OR en een CPBW heeft, en dat 

eisers niet aantonen dat deze organen hun opdrachten niet naar behoren hebben kunnen 

vervullen en dat deze slechte werking het gevolg is van de identieke omschrijving van de TBE. 

Geen enkele concrete doelstelling laat toe de TBE anders in te vullen voor beide organen 

zonder afbreuk te doen aan de continuïteit van de bestaande goed functionerende organen. 

Arbrb. Brussel, 22e k., 19 februari 2004, A.R. 69.530/04, 69.600/04 en 69.601/04 

 

 De opdrachten van de OR zijn hoofdzakelijk van economische en financiële aard. In het kader 

van die opdrachten en rekening houdend met het ingezette proces van centralisatie en 

eenmaking, moet vastgesteld worden dat de verschillen tussen de werkplaatsen de instelling 

van afzonderlijke ondernemingsraden niet kunnen verantwoorden. Het is bovendien niet 

ingeroepen, en a fortiori ook niet aangetoond, dat het instellen van een aparte 

ondernemingsraad ten goede zou komen aan de functionering van dit overlegorgaan. Het 

fundamenteel belang van de werknemers bij het goed functioneren van de overlegorganen is 

een criterium waarmee de partijen rekening moeten houden. 

Arbrb. Bergen, 4e k., 5 maart 2004, A.R. 11.238/04/M 
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b) Andere argumenten 

Artikel 6 §1 van de wet betreffende de Sociale Verkiezingen kan niet als argument worden gebruikt om 

splitsing van een OR te vorderen. De draagwijdte van deze bepaling is enkel de verplichting tot het 

instellen van een OR uit te breiden tot die ondernemingen waar bij de vorige verkiezing een OR werd 

opgericht (of had moeten worden opgericht), maar die niet langer meer voldoen aan de vereiste van 

een gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling van 100 werknemers. 

(ic werd een TBE met aparte OR in 2004 voor de verkiezingen van 2008 bij 8 andere TBE gevoegd) 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2008, A.R. 877/08 

 

De rechtbank ging niet in op een vraag om aparte CPBW’s op te richten omdat, hoewel er een verschil 

in risico’s bestond tussen de verschillende vestigingen, er ook gemeenschappelijke aspecten waren. 

De zaak ging over een hogeschool, en er werd aangevoerd dat er verschillende risico’s zijn bij de 

verschillende departementen (vb verpleging, industrieel ingenieur,…). De rechtbank wees op de 

gemeenschappelijke risico’s, zoals de psychosociale belasting, en zag niet in waarom een 

gemeenschappelijk comité geen rekening zou kunnen houden met de specifieke noden van een 

bepaalde afdeling. Ook de toenemende samenhang binnen de hogeschool speelde een rol bij de 

beoordeling van de zaak. 

Arbrb. Brussel, 11 februari 2008, A.R. nr. 988/08 

2. Het wettelijk vermoeden 

2.1. Wat en wie? 

Werknemers en hun vakorganisaties kunnen zich beroepen op een wettelijk vermoeden om de 

samenvoeging van meerdere juridische entiteiten tot 1 TBE te bekomen. Dit wettelijk vermoeden mag 

geen weerslag hebben op de continuïteit, de werking en de bevoegdheidssfeer van de bestaande 

organen.  

 

Wanneer het bewijs wordt geleverd van één van de voorwaarden bedoeld in (1) en het bewijs van 

bepaalde elementen bedoeld in (2), zullen de betrokken juridische entiteiten beschouwd worden 

als vormend een enkele technische bedrijfseenheid behalve indien de werkgever(s) het bewijs 

levert(en) dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, 

kenmerkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid in de zin van artikel 14, § 1, 

tweede lid, 1°. 

 

Dat vermoeden mag geen weerslag hebben op de continuïteit, de werking en de 

bevoegdheidssfeer van de nu bestaande organen en mag enkel worden ingeroepen door de 

werknemers en de organisaties die hen vertegenwoordigen in de zin van § 1, tweede lid, 4° en 

5°. 

 

(Artikel 14, § 2, b), 3de lid, Bedrijfsorganisatiewet en artikel 50, § 3, 3de lid, Welzijnswet) 

 

Wanneer het bewijs wordt geleverd van één van de economische criteria en daarnaast het bewijs wordt 

geleverd van bepaalde elementen die wijzen op een sociale samenhang worden de betrokken juridische 

entiteiten vermoed één TBE uit te maken. 

Het volledige bewijs van sociale samenhang moet derhalve niet aangetoond worden. Opdat het 

vermoeden, dat weerlegbaar is, zou spelen, volstaat derhalve een begin van bewijs. 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.659 

Arbrb. Antwerpen, 9 februari 2004, A.R. 363.773 
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Anders: 

De eisende partij moet het bewijs leveren van elementen die wijzen op sociale samenhang, en 

niet enkel het begin van bewijs. 

Arbrb. Turnhout, 12 februari 2004, A.R. 26.725 

 

Noch de wet organisatie bedrijfsleven, noch de welzijnswet bepalen dat de continuïteit, de werking en 

de bevoegdheidssfeer van eerder opgerichte organen te allen tijde dient behouden te blijven. Uit de 

tekst van artikel 14, §2 wet organisatie bedrijfsleven en artikel 50 §3 welzijnswet vloeit voort dat deze 

regel enkel geldt wanneer de representatieve organisaties zich op het vermoeden beroepen. 

Arbrb. Ieper, 27 februari 2004, A.R. 26.697 

 

De elementen die in aanmerking komen voor het sociale luik van het vermoeden, moeten elementen 

zijn die gemeenschappelijk zijn voor alle JE die men wil samenvoegen tot één TBE. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 403/08 

2.2. Niet-toepasselijkheid van het wettelijk vermoeden 

Het weerlegbaar vermoeden kan niet ingeroepen worden om een gedeelte van een JE samen te voegen 

met een andere JE. 

Arbrb. Antwerpen, 7 februari 2000, A.R. 320.183 

Arbrb. Luik, 11 maart 2004, A.R. 338.184 

 

Het wettelijk vermoeden geldt enkel om verschillende JE samen te voegen. Wanneer de betrokken 

ondernemingen geen onderscheiden JE zijn, geldt de gemeenrechtelijke bewijslastregeling. (ic werd de 

samenvoeging toch door de rechter toegekend, gezien de sociale samenhang werd bewezen buiten het 

wettelijk vermoeden) 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/442/A 

 

Het wettelijk vermoeden kan niet ingeroepen worden door een werknemersorganisatie die een beroep 

instelt tegen de beslissing van de werkgever om verschillende JE samen te voegen tot TBE. In dat geval 

geldt het gemene bewijsrecht. 

Arbrb. Doornik, 20 april 2004, J.L.M.B. 2004, 844. 

 

Het wettelijk vermoeden mag niet gebruikt worden om meerdere bestaande overlegorganen samen te 

voegen; het vermoeden mag immers geen invloed hebben op de continuïteit, werking en 

bevoegdheidssfeer van de bestaande organen. 

Arbrb. Hasselt, 3 maart 2004, A.R. 2040087 

In dezelfde zin: Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/381/A 

2.3. Weerlegbaarheid van het vermoeden 

Zelfs al voorziet het vermoeden uitsluitend tegenbewijs inzake personeelsbeleid en –beheer, dan dient 

de rechtbank alle criteria die de werkgever inroept toch na te gaan op grond van de algemene bepaling 

van art. 14§1, 1° van de Wet op de Ondernemingsraad dat de technische bedrijfseenheid bepaald wordt 

op grond van economische en sociale criteria waarbij de sociale criteria primeren. 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.198/2000 

 

De rechter kan de argumenten die worden ingeroepen om het wettelijke vermoeden van samenhang te 

weerleggen, autonoom beoordelen. Hij kan oordelen dat bepaalde verschillen tussen de TBE’s louter 

het gevolg zijn van het feit dat het om afzonderlijke juridische eenheden gaat of van het behoren tot een 

verschillend paritair comité. 

Cass., 8 januari 2001, S.00.0097.N/1 
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De arbeidsrechtbank hoeft niet op elk argument (om samenhang te weerleggen) te antwoorden, maar 

kan zich ertoe beperken de argumenten tegen te spreken en zijn appreciatie van de feiten in de plaats 

te stellen. 

Cass., 29 januari 2001, S.00.0120.F/4 

3. Wanneer moeten de economische en sociale criteria beoordeeld worden? 

3.1. Op welk moment moet de rechter de situatie beoordelen? 

De beslissing over de indeling van de TBE door de werkgever gebeurt op X-35. Indien geen beroep 

wordt aangetekend, wordt die beslissing definitief. De rechtspraak is het erover eens dat dit niet tot 

gevolg heeft dat de rechter zich uitsluitend moet baseren op de situatie zoals ze was op X-35. 

 

 De arbeidsrechtbank hoeft zich bij zijn onderzoek niet te beperken tot de economische en 

sociale criteria zoals ze bestaan op de 35ste dag voorafgaand aan uithangen verkiezingsdatum. 

Cass. 24 februari 1992, JTT 1992, p 174 

Arbrb. Kortrijk, 3 maart 2004, A.R. 67.813 

 

Daarentegen is de rechtspraak niet eensgezind over het moment waarop de rechter de situatie dan wel 

moet beoordelen: 

 

 De rechter moet rekening houden met de situatie op het moment van de inleiding van de 

vordering. 

Cass. 14 november 1983, J.T.T. 1985, 103 

Arbrb. Charleroi, 24 maart 2000, A.R. 56.829/R 

Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 9 februari 2004, A.R. 65.736 

 

 Economische en sociale criteria dienen niet enkel beoordeeld te worden op datum inleiden van 

de vordering, maar op z’n minst ook op het ogenblik dat de rechtbank oordeelt. 

Arbrb. Verviers, 1ste k bis, 23 februari 2000, A.R. 0194 en 0195/2000 

 

Artikel 75 van de Welzijnswet voorziet een bijzondere procedure in geval van conventionele overgang 

van de onderneming tussen het moment waarop de TBE definitief zijn vastgelegd en de dag van de 

sociale verkiezingen. De Arbeidsrechtbank Brussel moest zich buigen over de vraag wanneer de TBE 

definitief zijn vastgelegd. De rechtbank oordeelt: 

 

In dit opzicht stipt de rechtbank aan dat zowel het NAR-advies als de voornoemde 

voorbereidende werkzaamheden te denken geven dat het toepassingsveld van deze tekst, 

vanuit tijdsoogpunt, op een ruime manier opgevat werd. Het NAR-advies beoogt immers elke 

wijziging opgetreden tussen X-60 en Y, hetzij tijdens de 150 dagen van de kiesprocedure. De 

voorbereidende werken beogen eveneens de “tijdens de verkiezingsperiode” verwezenlijkte 

overdracht.  

Gezien deze wil, is de rechtbank van mening dat een overdracht die, zoals in onderhavig geval, 

pas effectief verwezenlijkt is maar ook in al zijn modaliteiten – waaronder de identiteit van de 

verkrijger, d.w.z. de nieuwe werkgever - gekend is na X-28 nadat de TBE’s definitief zijn 

vastgelegd en voor de dag van de verkiezingen wordt geviseerd in hierboven vernoemd art. 75. 

Er anders over beslissen en stellen dat er rekening mee moet worden gehouden bij het 

vastleggen van de TBE’s zou de uitoefening van een beroep tegen de beslissing van de 

werkgever op X-35 onmogelijk maken, vermits dit beroep al zou moeten ingesteld worden terwijl 

alle modaliteiten van de overdracht nog niet gekend zijn. 
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Arbrb. Brussel, 1 maart 2012, A.R. 12/937/A 

3.2. De invloed van toekomstige evoluties 

In bepaalde gevallen houdt de rechter rekening met toekomstige evoluties: 

 

 De rechtbanken houden ook rekening met nieuwe feiten die gedeeltelijk zijn gerealiseerd of met 

zekerheid zijn gepland in de zeer nabije toekomst. 

Arbrb. Brussel, 5 maart 1991, A.R. 80.598/91 en 80.775/91 

Arbrb. Doornik, 19 maart 2004, A.R. 24.040 en 24.041 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2012, A.R. 12/740/A en 12/746/A 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2012, A.R. 12/692/A 

 

 Bij de beoordeling van de sociale samenhang kan de rechter rekening houden met een 

harmonisering die begonnen is maar nog niet volledig rond is. 

Cass., 27 november 2000, S.00.0076.N/15 

 

 De rechter houdt rekening met een integratieproces “hetwelk zich zeer duidelijk manifesteert”. 

Dat de integratie nog niet volledig is, is irrelevant. 

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2000, A.R. 320.037 

 

Voorbeelden: 

 

 De rechter hield rekening met wijzigingen in het personeelsbeleid die een duidelijke wil 

aantonen om het personeelsbeleid in beide JE te stroomlijnen: stroomlijnen van het statuut van 

de werknemers en van de arbeidsomstandigheden, nl. wekelijkse indeling van de arbeidstijd, 

regime, pauze van 15 min in de voormiddag, wijze van berekening van verplaatsingskosten, 

toepassing van hetzelfde criterium om betaald verlof toe te staan,… De intentie om beide JE te 

stroomlijnen werd ook expliciet door de bedrijfsleiders bekendgemaakt. 

Arbrb. Namen, 1ste kamer, 23 februari 2000, A.R.107.079 en 107.269 

 

 Het is niet betwist dat nog voor de indiening van de kandidatenlijsten de activiteiten van een JE 

zullen stopgezet worden en dat er interne en externe mutaties en vrijwillige vertrekken gaan 

plaatsvinden. Deze stopzetting is geen loutere mogelijkheid en zal zich eerstdaags voordoen 

omdat alle voorbereidingen daartoe werden getroffen. De rechtbank moet wel met dit feit 

rekening houden, zoniet bestaat het gevaar dat een TBE wordt afgebakend op fictieve sociale 

criteria. 

De economische en sociale criteria moeten in het licht van deze herstructurering worden 

beoordeeld. 

Arbrb. Brussel, 19 februari 2004, A.R. 69.537/04 

 

 “Het is duidelijk de bedoeling om de activiteiten van de juridische entiteiten volledig op elkaar af 

te sturen. In deze optiek is het van minder belang dat sociale statuten van sommige 

personeelsgroepen nog verschillend zijn.” 

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2000, A.R. 320.038 

 

In andere gevallen oordeelde de rechter dat de toekomstige evoluties die werden ingeroepen, te 

onzeker waren om er rekening mee te houden: 

 

 De rechter moet de situatie beoordelen die er is op het ogenblik dat de vordering wordt ingeleid. 

Met toekomstige plannen die nergens nog concreet zijn, kan geen rekening worden gehouden. 

Arbrb. Mechelen, 27 januari 2000, A.R. 74.142 
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Arbrb. Bergen, 5 maart 2004, A.R. 11.208/04/M, 11.209/04/M en 11.259/04/M 

 

 De rechtbank moet rekening houden met alle elementen die worden aangebracht op de dag 

waarop ze uitspraak doet, en met toekomstige elementen waarvan de realisatie met zekerheid 

vaststaat. Daarentegen mag geen rekening gehouden worden met toekomstige evenementen 

die louter mogelijk of eventueel zijn. 

Arbrb.Brussel, 11 februari 2008, A.R. 988/08. 

In dezelfde zin: de rechtbank sluit niet uit dat de situatie in de komende maanden en jaren zal 

evolueren, maar besluit op basis van de huidige situatie dat er geen sociale samenhang is. 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2012, A.R. 12/604/A 

 

 Niettegenstaande X haar eigen weg wil gaan en onafhankelijk wil worden van Y, en dit in de 

toekomst wellicht ook het geval zal zijn, zijn de activiteiten van X en Y hic en nunc op elkaar 

afgestemd, dus 1 TBE.  

Arbrb. Ieper, 24 maart 2000, A.R. 23.541 

In dezelfde zin: Arbrb. Turnhout, 8 februari 2012, A.R. 12/128/A: De rechtbank besluit: “Uit het 

dossier blijkt dus weliswaar onmiskenbaar dat X een scheiding of afsplitsing beoogt, maar dat 

deze nog niet, minstens nog maar gedeeltelijk voltrokken is. Er bestaan te veel onzekerheden 

om aan te nemen dat er hierdoor geen sociale samenhang meer bestaat […]. 

 

 Alhoewel de rechtbank bij de beoordeling van de TBE rekening kan houden met evoluties 

dienen deze evoluties toch reeds reëel te zijn. 

Arbrb. Antwerpen, 1e K., 5 februari 2004, A.R. 363.656 

 

Voorbeelden: 

 

 De rechtbank kan thans geen rekening houden met eventuele toekomstige evoluties, maar moet 

zich baseren op de situatie zoals die bestond op het moment van de inleiding van de eis. 

I.c. stelde één van de verwerende TBE haar activiteiten te willen uitbreiden en ook andere 

klanten dan de andere verweerster te willen bedienen. Er was al één nieuw contract gesloten. 

De rechtbank hield hier geen rekening mee gezien het ene nieuwe contract niet opwoog tegen 

de jarenlange samenwerking met de andere verweerster. 

Arbrb. Tongeren, 11 februari 2008, A.R. 110/2008 

 

 Bij de beoordeling van de TBE kan rekening gehouden worden met toekomstige geplande 

evoluties, voor zover het gaat om zekere, reële evoluties die niet al te ver in de tijd zijn 

verwijderd. 

i.c. werd een concessieovereenkomst afgesloten en een bouwvergunning afgeleverd om een 

bedrijfspand te bouwen. De bouwwerken waren nog niet gestart en er was nog geen 

duidelijkheid over de precieze startdatum van de werken en de duur ervan. Er was ook nog 

geen zekerheid over welke vennootschappen zouden verhuizen. De rechtbank oordeelde dan 

ook dat “de onduidelijkheden voldoende zijn om te besluiten dat het niet gaat om een 

vaststaande en zekere evolutie, die van aard is enige invloed uit te oefenen op de sociale 

samenhang.” 

Arbrb. Antwerpen, 31 januari 2008, A.R. 08/339/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 4 februari 2008, A.R. nr. 575/08 

 

 Een handelshuurovereenkomst voor een pand dat nog niet afgewerkt is, waarvan de 

inwerkingtreding uitgesteld kan worden als de bouwwerken niet tijdig afgerond zijn, en met de 

mogelijkheid voor de huurder om de nietigheid ervan in te roepen als de werken meer dan 6 

maand vertraging oplopen, is onvoldoende om aan te tonen dat de sociale samenhang tussen 

de JE tijdelijk is.  
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Arbrb. Doornik, 20 april 2004, A.R. 24.039 

4. Technische bedrijfseenheid voor ondernemingsraad en CPBW 

Tot 2003 werd aangenomen dat de omschrijving van de TBE voor OR en CPBW altijd dezelfde moest 

zijn. In 2003 werd de wet gewijzigd om een verschillende omschrijving van de TBE voor beide organen 

toe te laten. In 2004 stond de rechtspraak nog wat huiverachtig tegenover deze nieuwigheid; intussen 

wordt algemeen aanvaard dat een verschillende omschrijving mogelijk is in functie van de doelstellingen 

van het orgaan.  

Er is nog geen sprake van duidelijk onderscheiden criteria voor beide organen. Wel neigt de rechtspraak 

voor de ondernemingsraad eerder naar centralisatie en voor het CPBW eerder naar afzonderlijke 

organen die dichter bij de werknemer staan. 

 

 Voor het bepalen van de TBE moeten de economische en sociale criteria beoordeeld worden 

in functie van de verschillende opdrachten van de OR en het CPBW. Het orgaan dat belast is 

met het ontvangen en onderzoeken van informatie over de perspectieven van de onderneming 

moet niet op een puur lokaal niveau worden opgericht, maar op niveau waarop deze informatie 

pertinent en bruikbaar is. Daarentegen is voor de aanpak van veiligheidsproblemen een 

effectieve kennis nodig van de onderneming, een aanwezigheid op het terrein, en de 

mogelijkheid om onmiddellijk op te treden.  

Arbrb. Nijvel, 6 februari 2004, A.R. 58/N/04 en 60/N/04 

 

 De TBE moeten afzonderlijk gedefinieerd worden voor de instelling van ondernemingsraden en 

CPBW’s. 

In de meeste gevallen zal de omschrijving van de TBE voor beide organen gelijk zijn, maar het 

is ook mogelijk dat een verschillende omschrijving wordt gegeven rekening houdend met de 

verschillende opdracht van beide organen. 

Arbrb. Doornik, 19 maart 2004, A.R. 24.040 en 24.041 

 

 De economische en sociale criteria moeten beoordeeld worden in functie van de verschillende 

opdrachten van de sociale overlegorganen, waarbij het CPBW dichter bij de werknemers staat 

dan de OR. 

Toch moet de rechtbank bij haar beoordeling van de criteria ook rekening houden met de 

evolutie van de onderneming, de door de leidinggevenden gewenste integratie en de perceptie 

van de werknemers. 

Arbrb. Doornik, 20 april 2004, A.R. 24.044 en 24.045 

 

 Om het beleid mbt welzijn en veiligheid op het werk te kunnen uitvoeren op het niveau van een 

organisatie zoals de verweerster, moet rekening gehouden worden met de regionale 

eigenheden. 

Arbrb. Brussel, 25e k., 2 februari 2004, A.R. 69.630/04 en 69.361/04 

 

 De behandeling van de veiligheidsproblematiek op lokaal niveau wordt verantwoord door het 

aantal betrokken werknemers, de verschillende risico’s, het verschil in samenstelling van het 

personeel, en de afstand tussen de verschillende werkplaatsen. Deze afstand is niet aanzienlijk, 

maar toch voldoende groot om te beletten dat een delegee onmiddellijk aanwezig kan zijn in 

geval van een zwaar ongeval of een dreigend risico. Bovendien laat de permanente 

tewerkstelling op dezelfde plaats van de meerderheid van de werknemers niet toe voldoende 

vertrouwd te zijn met de veiligheidsrisico’s die zich stellen op andere plaatsen dan die waar ze 

zelf tewerk gesteld zijn. 

Arbrb. Nijvel, 1e k., 6 februari 2004, A.R. 58/04 en 60/04 
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 Op het vlak van de ondernemingsraad kan een schaalvergroting en de economische onderlinge 

afhankelijkheid van de verschillende componenten leiden tot een betere en meer pertinente 

informatie.  

Daartegenover staat dat de problematiek van veiligheid en welzijn op het werk veel meer lokaal 

gebonden is en een kennis van het terrein veronderstelt. Een CPBW wordt dan ook best zo 

dicht mogelijk in de buurt van de echte werkvloer opgericht. 

Arbrb. Gent, 11 februari 2008, A.R. 08/165/A 

 

De verschillende omschrijving van de TBE heeft ook gevolgen voor de bevoegdheid van de rechtbank: 

 

 De rechtbank die wordt gevraagd uitspraak te doen over samenvoeging van JE tot één TBE 

met het oog op de oprichting van een ondernemingsraad, kan geen uitspraak doen over de 

oprichting van een gemeenschappelijk CPBW. 

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 20 februari 2004, A.R. 71/W/2004 

5. Procedure 

Hieronder vind je een overzicht van rechtspraak in verband met de procedure die specifiek betrekking 

heeft op de procedures tot samenvoeging of splitsing van TBE.  

5.1. Bevoegdheid van de rechtbank 

Het belangrijkste twistpunt mbt de bevoegdheid van de rechtbank is de vraag of de rechter bevoegd is 

om, indien hij de gevorderde samenstelling van de TBE afwijst, een andere samenstelling op te leggen. 

Een mogelijke oplossing is om naast de hoofdeis één of meer alternatieven te vorderen in 

ondergeschikte orde.  

 

 De rechtbank is in zijn beslissingsmacht beperkt tot hetgeen door de partijen gevorderd wordt 

en kan niet ambtshalve beslissen tot het bestaan van een TBE die niet het voorwerp uitmaakt 

van de vordering. Het beschikkingsbeginsel verzet zich ertegen dat de rechtbank het voorwerp 

van de vordering aanpast en ultra petita beslist. De omstandigheid dat de wetgeving de 

openbare orde raakt, heeft daarop geen invloed. 

Cass. 13 april 1972 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2008, A.R. 1.065/08 en 1.067/08 

In dezelfde zin: Arbrb. Antwerpen, 10 februari 2012, A.R. 12/559/A en Arbrb. Kortrijk, afd. 

Kortrijk, 14 maart 2012, A.R. 12/126/A 

 

 

Voorbeelden: 

In een onderneming waar er twee TBE zijn voor de OR en maar één voor het CPBW wordt de 

splitsing van het CPBW gevorderd. De rechtbank onderzoekt de economische en sociale criteria 

en stelt vast dat alle indicaties wijzen op samenhang. De splitsing van het CPBW wordt dus 

geweigerd. De rechtbank geeft toe dat hierdoor in de praktijk moeilijkheden kunnen ontstaan, 

maar kan niet beslissen tot samenvoeging van de 2 TBE voor de OR, aangezien dit niet 

gevorderd was. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 08/1719 

 

Het volstaat dat de rechter de afwezigheid van samenhang tussen 2 JE vaststelt opdat de eis –

gezien zijn ondeelbaar karakter- ongegrond verklaard zou worden, gezien de 65 verwerende 

JE in die hypothese niet één TBE uitmaken. 
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Arbrb. Nijvel, 13 februari 2004, A.R. 84/W/2004 en 85/W/2004 

 

Gezien de rechtbank in casu gevat is door een vordering tot samenvoeging van een aantal 

juridische entiteiten tot eenzelfde technische bedrijfseenheid en zij vaststelt dat de criteria niet 

tussen elk van deze juridische entiteiten vervuld zijn, kan zij niet beslissen dat enkele van de 

betrokken juridische entiteiten eventueel wel een TBE zouden vormen. Zo niet wijzigt zij het 

voorwerp van de vordering. 

Cass. 13 april 1972, Pas. 1972 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/381/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 403/08, Arbrb. Charleroi (afdeling Binche) 

3 april 2008, A.R. nr. 08/358/A; Arbrb.Charleroi, 17 februari 2012, A.R. 12/351/A 

 

Anders: 

 

 Zoals met betrekking tot elke andere vordering kan de rechtbank de vordering gedeeltelijk 

inwilligen of de vordering enkel gegrond verklaren ten aanzien van bepaalde partijen. 

De wetgeving inzake de sociale verkiezingen is van openbare orde en sociale verkiezingen 

dienen te worden georganiseerd wanneer er een TBE van minstens 50 werknemers bestaat 

door samenvoeging van bepaalde bedrijven, ook al werd initieel de samenvoeging met nog 

andere bedrijven gevorderd. 

Hierbij dienen ook niet dezelfde sociale criteria te gelden voor alle entiteiten en kan het 

vermoeden ook gelden wanneer voor verschillende entiteiten andere (maar meerdere) sociale 

elementen worden aangetoond. 

Arbrb. Oudenaarde, 16 februari 2000, A.R. 21.912/O/I 

Toegepast in arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008  

5.2. Ontvankelijkheid vorderingen 

a) Oproepen van alle JE die samen een TBE (zouden) uitmaken 

(1) Vorderingen tot samenvoeging 

Een geschil over de bepaling van de TBE wordt als een onsplitsbaar geschil beschouwd.  

Arbrb Bergen, afdeling La Louvière, 13 februari 1995, A.R. 43.124 

Arbrb. Charleroi, 9 februari 2004, A.R. 62.954/R, 62.960/R en 62.963/R 

Arbrb Charleroi, 5e kamer, 20 februari 2004, A.R. 62925/R 

Arbrb. Charleroi, 1 februari 2008, A.R. 08/243/A 

 

De vordering tot samenvoeging tegen een TBE zonder rechtspersoonlijkheid is onontvankelijk. 

Arbrb. Brussel, 18 februari 2000, A.R. 13.244/00 

 

Als een vordering enkel gericht is tot een deel van een TBE, moet deze onontvankelijk verklaard worden, 

of op zijn minst ongegrond. 

Arbrb Bergen, afdeling La Louvière, 7 februari 2000, A.R. 161/00/LL 

Arbrb. Verviers, 12 maart 2000, A.R. 188/2000 

Arbrb Charleroi, 6 oktober 2000, A.R. 57.381/R, 135.986/A, 154.071/A, 154.516/A 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.666 

Arbrb. Charleroi, 9 februari 2004, A.R. 62.954/R, 62.960/R en 62.963/R 

Arbrb Charleroi, 5e kamer, 20 februari 2004, A.R. 62925/R 

Cass. 5 december 2005, A.R. nr. S.04.0189.N. 

Arbrb. Luik, 13 februari 2008, A.R. 372.509 
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Als niet alle juridische entiteiten in een onsplitsbaar geschil inzake de TBE aanwezig zijn als verwerende 

partij, kan de rechtbank omwille van dat procedureprobleem geen uitspraak ten gronde doen. Er is dus 

reden om de vordering van eisers niet ontvankelijk te verklaren. 

Arbrb. Kortrijk, 19 maart 2008, A.R. 08/147/A 

Een vordering tot samenvoeging en start van de procedure sociale verkiezingen tegenover een groep 

van JE is onontvankelijk tav de JE die de procedure wel hadden opgestart en waarvoor X-28 verstreken 

is. 

Cass. 5 december 2005, S.04.0189.N/1 

 

Anders: 

Gezien de drie JE volgens aanleggers eenzelfde TBE vormen, en dus een feitelijke vereniging 

uitmaken, is, in toepassing van art. 1203 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, een vordering gesteld 

tegen één der deelgenoten tegenstelbaar aan de anderen, zodat de vordering ontvankelijk is. 

Arbrb. Antwerpen, 6 mei 1991, J.T.T. 1992, 186. 

Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 150/2000 

Deze redenering wordt expliciet afgewezen door Arbrb. Charleroi, 20 februari 2000, A.R. 

62.925/R en Arbrb. Antwerpen, 12 februari 2004, A.R. 363.817 

 

Het was vaste rechtspraak dat deze onregelmatigheid niet kon geregulariseerd worden door de overige 

JE die deel uitmaken van de TBE op te roepen als betrokken partijen. Deze rechtspraak werd 

verbroken door het Hof van Cassatie. Het Hof oordeelde dat het begrip “betrokken partij" ook de 

verwerende partij kan inhouden.  

Cass. 27 oktober 2008, A.R. nr. S.08.0076.F. 

 

Een nieuw verzoekschrift, binnen de termijn ingediend, waarin de JE (die in het oorspronkelijke 

verzoekschrift niet opgeroepen werd) wel opgeroepen wordt als verweerder, laat deze JE toe om 

gehoord te worden, zich te verdedigen en zorgt ervoor dat het vonnis tegenover haar uitvoerbaar is. Er 

is dus een regularisatie van de procedure. 

Arbrb. Charleroi, 9 februari 2004, A.R. 62.954/R, 62.960/R en 62.963/R 

In Arbrb. Kortrijk 9 april 2008, A.R. nr. 08/168/A en 08/169/A wordt de regularisatie afgewezen wegens 

laattijdigheid. De vordering wordt onontvankelijk verklaard. 

 

De laattijdigheid van het beroep tegen één van de JE waarvan de samenvoeging met een andere JE 

wordt gevraagd om één TBE te vormen, brengt enerzijds de onontvankelijkheid te weeg van de 

vordering t.a.v. de entiteit tegen wie het beroep werd ingesteld en heeft anderzijds de ongegrondheid 

van de vordering tot gevolg t.a.v. de andere entiteit. 

Arbrb. Dendermonde, 6 februari 2004, A.R. 50.360 

 

De nietigheid van de oproeping van een deel van de TBE heeft niet de nietigheid van de oproeping van 

de andere TBE tot gevolg. 

Arbrb. Bergen, 7 april 2004, A.R. 11.268/04/M 

(2) Vorderingen tot splitsing 

Vorderingen die tot doel hebben de omschrijving van een TBE te wijzigen maar die ingesteld werden 

zonder dat alle betrokken JE werden opgeroepen zijn onontvankelijk (of minstens ongegrond). 

Arbrb. Gent, 6 februari 2004, A.R. 163.847/04 

Arbrb. Bergen, afd. La Louvière, 7 februari 2000, A.R. 161/00/LL 

Arbrb. Charleroi, 20 februari 2000, A.R. 62.925/R 

Arbrb. Doornik, 4 maart 2004, A.R. 78.175, 78.181, 78.182 en 78.184 

Arbrb. Oudenaarde, 8 februari 2008, A.R. nr. 08/41/A/II 

Arbrb. Antwerpen 8 februari 2008, A.R. nr. 08/639/A 
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Anders:  

 De vordering tegen een groep (TBE) en de JE die daarvan deel uitmaken is niet onontvankelijk 

omdat één JE vergeten werd, gezien de verweerster hierdoor niet werd geschaad en geen 

veroordeling van de vergeten JE wordt gevorderd. De rechtbank merkt op dat de rechtspraak 

die stelt dat de vordering onontvankelijk is wanneer een JE vergeten wordt, gaat over 

vorderingen tot samenvoeging die voor alle JE gevolgen hebben. In dit geval gaat het om een 

vordering tot splitsing waarbij één JE een zelfstandige TBE zou worden. Voor de andere JE 

heeft de vordering geen gevolgen. 

Arbrb Brussel, 9 februari 2000, A.R. 12.618/00 

b) Juridische entiteiten zonder personeel 

JE zonder personeel moeten niet in aanmerking genomen worden bij de bepaling van de TBE. Met een 

JE zonder personeel is geen sociale samenhang mogelijk.  

Cass. 30 november 1987, J.T.T. 1988, p. 137. 

Arbrb Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.240/00 

Arbrb. Bergen, 29 maart 2000, A.R. 381/00 

Arbrb. Turnhout, 8 november 2000, A.R 24.063 

Arbrb. Brussel, 19 februari 2004, A.R. 69.537/04 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/381/A 

Arbrb. Brussel, 25e k., 11 februari 2008, A.R. 990/08 (ongegrond) 

 

De rechtbank oordeelde dat er wel sociale cohesie was tussen een JE zonder eigen personeel die op 

regelmatige basis beroep doet op personeel van de andere JE, en de JE die het personeel ter 

beschikking stellen. 

Arbrb. Bergen, 14 december 2000, A.R. 1.303/00 

 

De gegrondheid van de vordering tav andere verweerders 

 

Gezien de rechtbank in casu gevat is door een vordering tot samenvoeging van een aantal juridische 

entiteiten tot eenzelfde technische bedrijfseenheid en zij vaststelt dat de criteria niet tussen lek van deze 

juridische entiteiten vervuld zijn, kan zij niet beslissen dat enkele van de betrokken juridische entiteiten 

eventueel wel een TBE zouden vormen. Zo niet wijzigt zij het voorwerp van de vordering. 

(ic was de samenvoeging gevorderd van 10 JE, waarvan er 2 geen personeel tewerkstelden) 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/381/A 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/387/A (In deze zaak werd samenvoeging gevorderd met een 

TBE die enkel ambtenaren te werk stelde. Ambtenaren worden niet beschouwd als werknemers in de 

zin van de wetgeving op de sociale verkiezingen, en de TBE wordt dus door de rechtbank beschouwd 

als TBE zonder personeel) 

 

Anders: 

 

De vordering wordt slechts ongegrond verklaard ten aanzien van de juridische entiteit zonder 

personeel, en niet ten aanzien van de andere juridische entiteiten. 

Arbrb. Brussel 1 februari 2008, A.R. nr. 401/08 

Arbrb. Brussel 11 februari 2008, A.R. nr. 990/08 

 

De vordering wordt onontvankelijk verklaard tav de JE zonder personeel, maar ontvankelijk 

tegenover de andere JE. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2012, A.R. 12/491/A 

Arbrb. Gent, 3 februari 2012, A.R. 12/106/A 
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De partijen kunnen ook in onderling akkoord de JE zonder personeel buiten het geding plaatsen. 

Arbrb. Namen, 1 februari 2008, A.R. 08/172/A, 08/175/A en 08/184/A 

c) Termijn 

Als een vordering laattijdig is ingesteld tegen de overgrote meerderheid der JE (die niet inbegrepen 

waren in de oorspronkelijke vordering), dan is de vordering tijdig ingesteld tegen 1 JE ontvankelijk maar 

ongegrond. 

Arbrb. Brussel, 21 februari 2000 

 

Een vordering tot samenvoeging van JE en tegen het uitblijven van een beslissing X-35 moet niet 

ingesteld worden binnen de voor deze beslissing voorziene beroeptijd (uiterlijk X-28), als er ook geen 

voorafgaande consultatie is geweest (X-60). De vordering is dan eigenlijk een vordering tot organisatie 

van sociale verkiezingen en de voorziene beroeptijd is niet van toepassing. 

Hof van Cassatie, 12 februari 2001, A.R.n° S000112F, J.T.T. 2001, 145. 

Arbrb Brussel, 22 maart 2000, A.R. 15.514/00, bevestigd Arbh. Brussel, 6e k., 15 mei 2000, A.R. 38.877, 

39.888 en 39.903 

Arbrb. Turnhout, 8 november 2000, A.R. 24.063 

Arbrb. Turnhout, 27 februari 2004, A.R. 26.749 

 

Het Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat een vordering strekkende tot veroordeling van een 

nalatige werkgever tot het organiseren van sociale verkiezingen nog rechtsgeldig kan worden ingesteld 

zelfs wanneer de periode waarin deze verkiezingen moesten plaatsvinden reeds verstreken is (Cass. 

30 juni 1986, S.R.K. december 1986 (10), 294). 

 

A fortiori kan deze vordering worden ingesteld binnen de periode waarin de verkiezingen moeten 

georganiseerd worden en wel van zodra kan vastgesteld worden dat de werkgever de eerste stap in de 

verkiezingsprocedure niet heeft gezet (de mededelingen op de dag X-60). 

Arbrb. Mechelen, 4 februari 2000, A.R. 74.160 

 

Om na te gaan of twee of meer JE hebben nagelaten sociale verkiezingen te organiseren terwijl ze 

hiertoe wel verplicht zijn, moet de rechter eerst nagaan of ze samen één TBE vormen. Dit wil niet zeggen 

dat een vordering tot het organiseren van sociale verkiezingen in dergelijk geval kan gelijkgesteld 

worden met een vordering tot samenvoeging. De termijn voor een vordering tot samenvoeging moet 

dus niet gerespecteerd worden. 

Cass. 12 februari 2001, J.T.T. 2001, p. 145 

Arbrb. Charleroi, 23 april 2004, A.R. 62.978/R 

d) Belang 

Het belang van werknemersorganisaties in procedures betreffende de sociale verkiezingen beperkt zich 

niet tot het verkrijgen van een hoger aantal mandaten. Ze hebben ook belang bij het naleven van de 

wetgeving die het goed functioneren van de paritaire overlegorganen garandeert in het belang van de 

werknemers. Een werknemersorganisatie kan dus belang hebben bij het samenvoegen van meerdere 

JE tot één TBE, ook als dit leidt tot minder mandaten. 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

 

In een onderneming was een CAO afgesloten waarin de partijen overeenkomen om één centrale 

ondernemingsraad op te richten voor alle vestigingen. Alle professionele vakorganisaties in de 

onderneming hadden die CAO ondertekend. Een interprofessionele vakorganisatie vordert achteraf toch 

de oprichting van een aparte OR voor één van de vestigingen. De andere vakbonden en werkgever 

betwisten het belang van die interprofessionele organisatie. 
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De rechtbank wijst erop dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de interprofessionele 

organisaties van werknemers die voor het hele land zijn opgericht en vertegenwoordigd zijn in de CRB 

en de NAR en de professionele en interprofessionele organisaties die daarbij zijn aangesloten of er deel 

van uitmaken. M.a.w. heeft de rechtbank er geen probleem mee dat de interprofessionele organisatie 

het akkoord aanvecht dat door haar lidorganisatie werd afgesloten. Er is ook geen sprake van 

rechtsmisbruik: het feit dat de secretarissen van de betrokken centrale het akkoord mee ondertekenden, 

kan de interprofessionele organisatie niet worden aangerekend. 

Over het belang verduidelijkt de rechtbank nog: 

“Het concrete belang van de vakorganisatie kan bestaan in de correcte uitoefening van de taken van de 

te verkiezen organen. I.c. bestaat het belang van [de vakorganisatie] erin om de oprichting te bepleiten 

van een ondernemingsraad  op het haar inziens meest geëigende niveau en om de toepassing te 

vermijden van een regeling die volgens haar in strijd is met de regels betreffende de samenstelling van 

en de verkiezingen voor de ondernemingsraad die van openbare orde zijn.” 

Arbrb. Turnhout, 29 juni 2012, A.R. 12/598/A 

 

N.B.: indirect heeft dit vonnis ook betrekking op de problematiek van het mandaat van een professionele 

secretaris om CAO’s af te sluiten in het kader van de sociale verkiezingen. In dit geval gaat het over 

een materie van openbare orde (indeling van TBE). Vraag is of een interprofessionele organisatie ook 

een CAO ondertekend door een professionele secretaris zou kunnen aanvechten over materies die niet 

van openbare orde zijn. Hierover is ons geen rechtspraak bekend.  

e) Tergend of roekeloos geding 

In een zaak waarbij samenvoeging gevorderd wordt van 7 JE en achteraf afstand van geding wordt 

gedaan, vordert één van de verweerders (die geen personeel in dienst had) 1200€ 

rechtsplegingsvergoeding, en indien die niet wordt toegekend 1200€ schadevergoeding voor tergend 

en roekeloos geding. De rechter oordeelt: 

“De vordering van eiser kan niet beschouwd worden als tergend of roekeloos. Het onderzoek naar de 

samenstelling van een TBE binnen een economische groep met verschillende juridische entiteiten, is 

een moeilijke oefening waarvoor de werknemersorganisaties ook niet steeds over alle 

onderzoeksmiddelen beschikken. Bovendien dient dit onderzoek in een korte tijdspanne te gebeuren.” 

Arbrb. Brussel, 11 maart 2008, A.R. 402/08 

 

De arbeidsrechtbank oordeelde dat er wel sprake was van een tergend en roekeloos geding in een zaak 

waar de argumenten die werden aangedragen om sociale en economische samenhang te bewijzen 

volkomen irrelevant waren en er geen aanwijzingen van sociale samenhang waren. 

Arbrb. Brussel, 16 februari 2004, A.R. 69.989/04 

f) Bewijs 

Een vakorganisatie heeft moeite met het bewijs van sociale samenhang en vraagt daarom aan de 

rechtbank om twee getuigen te verhoren. De rechtbank meent dat deze vraag erop wijst dat er geen 

“actuele en concrete harmonisatie” van de arbeidsreglementen is. Bovendien zou het organiseren van 

een getuigenverhoor moeilijk in de strikte kalender van de procedure sociale verkiezingen te passen 

vallen. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2012, A.R. 12/491/A 
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g) Rechtsmiddelen 

Hoger beroep 

 

Tegen vonnissen over de indeling van de TBE is geen hoger beroep mogelijk, tenzij het vonnis werd 

geveld buiten de wettelijke periode van de verkiezingsprocedure. 

 

 Beslissingen door de arbeidsrechtbank over de indeling van de TBE’s worden genomen in 

eerste en laatste aanleg en zijn niet vatbaar voor hoger beroep of verzet. 

Arbh. Bergen, 6 juni 2000, A.R. 16.692 

Arbh. Bergen, 5 september 2000, A.R. 16.698 

Arbrh. Antwerpen, 22 juni 2004, A.R. 2040102 

 

 De vordering tot samenvoeging van TBE en organisatie van SV is een vordering in het kader 

van de wetgeving op de sociale verkiezingen. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. 

Arbh. Bergen, 5 februari 2002, A.R. 17.246 

Arbrb. Bergen, 20 februari 2009, A.R. 21152 

 

 Tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank op een beroep ingesteld buiten de 

verkiezingsprocedure dat ertoe strekt de rechter te doen nagaan of twee of meer JE samen één 

TBE vormen, is hoger beroep mogelijk. 

Cass., 8 maart 2004, A.R. S020051F 

Arbh. Antwerpen, 26 maart 2007, A.R. 2010600 

 

Derdenverzet 

 

Het derdenverzet is geen bijzondere vorm van verzet maar een autonoom en bijzonder rechtsmiddel 

dat openstaat aan een partij die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid is 

tussengekomen in een beslissing die haar rechten benadeelt. 

Er kan niet aangenomen worden dat de wetgever de bedoeling zou gehad hebben een partij die op 

geen enkele manier is tussengekomen in het geding (waarbij toch haar rechten benadeeld worden) en 

waarvan de situatie dus verschillend is van de partij die behoorlijk is opgeroepen maar verstek deed, 

van iedere mogelijkheid tot verhaal uit te sluiten. 

Arbrb. Brussel 23 mei 2008, A.R. nr. 4.598/08, 4.599/08, 4.600/08, 4.601/08, 4.602/08, 4.603/08 en 

4.604/08 

h) Gevolgen van de uitspraak  

Een beslissing over samenvoeging van TBE heeft niet tot gevolg dat de procedure van de sociale 

verkiezingen herbegonnen mag worden vanaf X-60. Dit zou onherstelbare schade tot gevolg kunnen 

hebben, m.n. de nietigheid van de sociale verkiezingen wegens het niet respecteren van de procedure 

en het verlies van bescherming van kandidaten. 

Arbrb. Brussel, 6 april 2000, A.R. 13/2000 
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De wettelijke bepalingen mbt de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en 

een comité voor preventie en bescherming op het werk raken de openbare orde. 

Daaruit volgt dat in geval van betwisting over het bestaan van een TBE, de rechter de criteria voor de 

objectieve vaststelling van een TBE dient te onderzoeken en daarbij geen rekening mag houden met 

een vroeger akkoord of een beweerde bekentenis omtrent het bestaan en de omschrijving van de TBE. 

Cass. 13 november 2000, R.W. 2001-2002, 164 

Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 25 februari 2004, A.R. 41.027 

Arbrb. Tongeren, 31 januari 2008, A.R. 21/2008 

Arbrb. Antwerpen, 8 februari 2008, A.R. 08/632/A 
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IV. Leidinggevend personeel en kaderleden 

1. Leidinggevende functies 

Op X-35 moet de werkgever de beslissing over de lijst van leidinggevende functies meedelen (art. 12, 

1° wet SV). De personen die deze functies uitoefenen, kunnen door de werkgever gekozen worden om 

de werkgeversvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of het CPBW waar te nemen. Zij kunnen 

geen kandidaat zijn en niet stemmen voor de werknemersafvaardiging. 

1.1. Welke functies zijn ‘leidinggevend’? 

Leidinggevend personeel: de personen belast met het dagelijks bestuur van de onderneming, die 

gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de personeelsleden, 

onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks bestuur 

vervullen 

(art. 4, 4° wet sociale verkiezingen) 

 

Deze definitie moet volgens de rechtspraak limitatief geïnterpreteerd worden: 

 

 Uit de definitie van ‘leidinggevend personeel’ blijkt dat de wetgever de leidinggevende functies 

limitatief interpreteert en dat het leidinggevend personeel als een uitzondering moet worden 

beschouwd. 

Arbrb. Antwerpen, 9 februari 2004, A.R. 363.774 

 

 Het begrip leidinggevend personeel moet restrictief worden geïnterpreteerd. Leidinggevenden 

oefenen gezag uit in directe samenwerking met de werkgever; zij beschikken hierbij over een 

autonome en continue beslissingmacht over de onderneming of een deel ervan. 

Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 28 januari 2008, A.R. 08/58/A 

 

Om na te gaan of een functie leidinggevend is, moeten dus twee vragen beantwoord worden: 

(1) Is de functie belast met het uitoefenen van het dagelijks bestuur? 

(2) Op welk niveau bevindt de functie zich in de hiërarchie van de onderneming? (uit de definitie 

volgt immers dat er maar twee niveaus van leidinggevenden kunnen zijn) 

1.2. Opdrachten van dagelijks bestuur 

a) Definitie 

De wet legt niet uit wat verstaan moet worden onder ‘opdrachten van dagelijks bestuur’. Er bestaat geen 

discussie over het feit dat het begrip een andere invulling moet krijgen dan in het vennootschapsrecht. 

Heel wat rechters gaven dan ook een eigen definitie. 

 

 De notie “dagelijks beheer” sociale verkiezingen is niet dezelfde als in de 

vennootschapswetgeving en is beperkt tot het daadwerkelijk beheer van de onderneming. Dit 

is de uitoefening van de beslissingsmacht die inherent is aan de functie van de werkgever.  

Cass., 17 oktober 1983, J.T.T. 1984, Pas., I, 1071 

Cass. 30 april 1984, Arr.Cass. 1983-1984, Pas. 1984, I, 1071 

Arbrb. Bergen, 1 februari 2000, A.R. 114/00/LL en 115/00/LL 

Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

Arbrb. Charleroi, 16 februari 2004, A.R. 62.970/R,  
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Arbrb. Antwerpen, 31 januari 2008, A.R. 08/363/A 

 

 De notie dagelijks beheer heeft betrekking op het dagelijks, effectief, zelfstandig en voortdurend 

bestuur van de onderneming. De betrokken personen moeten de werkelijke leiding dragen en 

de beslissingsmacht hebben die eigen is aan de functie van werkgever binnen de onderneming. 

Het moet gaan om personen die bij het dagelijks beheer over een ruime mate van autonomie 

beschikken. 

Het zijn de directeurs en hun rechtstreekse medewerkers die in hun afwezigheid of krachtens 

een delegatie van hun bevoegdheden een belangrijk deel van de leiding, het gezag en de 

verantwoordelijkheid over de onderneming o een algemeen onderdeel ervan bezitten. 

Arbrb. Antwerpen, 31 januari 2008, A.R. 08/363/A 

 

 Het begrip ‘dagelijks beheer’ moet strikt worden geïnterpreteerd. Er moet worden gekeken naar 

de gezagsuitoefening in directe samenwerking met de werkgever of bij delegatie, een 

onafhankelijke, uitgebreide en doorlopende beslissingsmacht ten aanzien van de hele 

onderneming of ten opzichte van het personeel van een afdeling en de verantwoordelijkheid 

van het dagelijks beheer in de hele onderneming of in een belangrijke afdeling ervan. 

Arbrb. Dendermonde, afd. Aalst, 5 februari 2004, A.R. 51.306 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 359/08 

 

 Niet elke delegatie van bevoegdheid om het geheel of een deel van het dagelijks beheer waar 

te nemen is voldoende om vast te stellen dat er sprake is van dagelijks beheer in de zin van de 

wetgeving sociale verkiezingen. 

Arbrb. Nijvel, Afdeling Waver, 6 februari 1995, A.R. 187/W.95 

Arbrb Brussel, 7de kamer, 9 februari 2000, A.R. 12.798/00 + 12.800/00  

b) Toepassingen 

Uiteraard zijn er heel wat geschillen over de vraag of een bepaalde functie of taak de uitoefening van 

het dagelijks bestuur inhoudt. Enkele voorbeelden: 

 

Uitoefening van dagelijks bestuur: 

 

 Het zijn de personen die de economische, sociale of financiële oriëntering van de onderneming 

op bestendige en algemene wijze beïnvloeden. Ze moeten gezag uitoefenen, 

verantwoordelijkheid dragen, onafhankelijk en een bestendigde beslissingsmacht bezitten ten 

aanzien van de werknemers of betreffende bepaalde problemen. 

Arbrb. Hoei, 4 oktober 1974, 1974, J.T.T., 1975, 24. 

Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

 

 De hoofden van medische diensten en afdelingen in een ziekenhuis oefenen functies van 

dagelijks beheer uit, aangezien het ziekenhuis geen andere dan medische activiteiten heeft. 

Arbrb. Brussel, 17 februari 2000, 13.368/00 

 

 Het hoofd van de technische dienst is verantwoordelijk voor het volledig beheer van alle 

technische installaties en voor het patrimonium van het bedrijf. Dit houdt in dat hij gemachtigd 

is de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden en dus stelt hij daden van dagelijks 

beheer. 

Arbrb. Antwerpen, 9 februari 2004, A.R. 363.774 
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Geen uitoefening van dagelijks bestuur: 

 

 De bevoegdheid om papieren in te vullen ivm interimarissen en bestellingen te doen van 

verbruiksgoederen toont een zekere graad van verantwoordelijkheid en initiatief, maar geen 

echte bevoegdheid van dagelijks bestuur, gezien de bestellingen steeds mee ondertekend 

moeten worden door de directie. 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.236/00 

 

 Het adviseren of assisteren van een directie kan niet worden gelijkgesteld met het uitoefenen 

van bevoegdheden van dagelijks beheer. 

Arbrb. Brussel, 2 februari 2000, A.R. 12.393/2000 

Arbrb. Gent, 10 februari 2000, A.R. 145.972/2000 

 

 De delegatie van bevoegdheden van dagelijks beheer bij afwezigheid, is geen aanwijzing dat 

degene die tijdelijk de bevoegdheid krijgt toegewezen een leidinggevende functie heeft. 

Integendeel, dat wijst erop dat hij gewoonlijk niet over bevoegdheden van dagelijks beheer 

beschikt. 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.392/00 en 12.605/00 

(dit kan wel een indicatie zijn voor een kaderfunctie: Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 

69.532/04) 

 

 De bevoegdheid om personeel te selecteren volstaat niet om te spreken van een 

leidinggevende functie. 

Arbrb. Doornik, 25 april 2000, A.R. 20.887 en 21.077 

 

 De bevoegdheid om nieuwe bestellingen voor machines te ondertekenen wijst niet op een 

leidinggevende functie. Dit is een normale taak van iedere verkoper en het gaat niet om daden 

van dagelijks bestuur. Bovendien gaat het om niet zo aanzienlijke bedragen en zijn de betrokken 

personeelsleden (zonemanager en salesmanager) niet bevoegd om zelf bestellingen te 

plaatsen. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 359/08 

 

 In een onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep, huist een coördinatieteam 

(‘corporate management’) dat zich bezighoudt met het uitzetten van de beleidslijnen van de 

wereldwijde groep. Dit team heeft uitdrukkelijk niet als taak zich bezig te houden met de 

dagelijkse leiding van de nationale uitbatingen, en vormt dus niet het eerste niveau van 

leidinggevenden. 

Arbrb. Hasselt, 10 februari 2004, A.R. 2040026 

 

Daarnaast hebben veel geschillen betrekking op raden van bestuur en in het bijzonder de vraag of zij 

zich al dan niet met het dagelijks beheer bezighouden. 

 

 De raad van bestuur mag slechts als het eerste niveau van het leidinggevend personeel 

beschouwd worden wanneer hij zich effectief met het beleid van de vennootschap bezighoudt. 

Arbrb. Antwerpen, 24 december 1986, A.R. 158.987 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 359/08 

 

 Hieruit volgt dat de raad van bestuur niet het eerste niveau van leidinggevend personeel vormt 

als: 

- Hij maar een keer per maand bijeenkomt en de leden niet deelnemen aan de dagelijkse 

werking van de instelling (Arbrb. Antwerpen, 9 januari 1987, A.R. 159.206) 
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- De leden ervan niet de werkelijke macht in handen hebben, gezien de  lage frequentie van 

de vergaderingen en de statuten die het dagelijks beheer aan de directeur-voorzitter 

toevertrouwen (Arbrb. Luik, 21 februari 2000, A.R. 302.580, 302.730 en 302.731) 

- Uit de verslagen van de vergaderingen blijkt dat hij niet op algemene en permanente wijze 

de beheersbevoegdheden uitoefent die eigen zijn aan de functie van werkgever (Arbrb. 

Doornik, 26 mei 2000, A.R. 69.294) 

Arbrb. Brussel, 4 februari 2008, A.R. 414/08 

In dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 11 februari 2008, A.R. 991/08 

 

 De Raad van Bestuur die slechts enkele malen per jaar bijeenkomt en enkel agendapunten van 

boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke aard behandelt, oefent het dagelijks beheer niet 

uit en kan niet beschouwd worden als het eerste niveau van leidinggevenden. 

Arbrb. Brugge, 4 februari 2008, A.R. 08/208/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Charleroi, 14 mei 2004, A.R. 62.919/R 

 

Anders: de rechtbank beschouwt de RvB als een collegiaal orgaan dat het dagelijks bestuur 

uitoefent, ondanks het feit dat de RvB maar eens per jaar bijeenkomt en uit de verslagen alleen 

de goedkeuring van de jaarrekening blijkt. Bij gebrek aan een officiële schriftelijke 

bevoegdheidsoverdracht aan de algemeen directeur, kan de rechtbank niet aannemen dat er 

een dergelijke bevoegdheidsoverdracht heeft plaatsgevonden. Bovendien krijgt de RvB 

maandelijks een uitgebreide financiële rapportering. 

Arbrb. Tongeren, 3 februari 2012, A.R. 12/71/A 

 

Enkele rechtbanken spraken zich ook uit over de manier waarop dit (niet) bewezen kan worden: 

 

 Statuten en vermeldingen in de ondernemingsraad kunnen geen bewijs leveren van 

daadwerkelijk dagelijks bestuur. 

Arbrb. Brussel, 2 februari 2000, A.R. 12.393/2000 

 

 De notie “dagelijks bestuur” dient restrictief te worden geïnterpreteerd. Vorige sociale 

verkiezingen, het organigram, titels enzovoort kunnen daarbij een aanduiding zijn doch zijn 

ondergeschikt aan de “werkelijke dagdagelijkse leiding”. 

Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 31 januari 2008, A.R. 08/58/A 

1.3. Twee niveaus 

Het is vaste rechtspraak dat slechts twee personeelsniveaus deel kunnen uitmaken van het 

leidinggevend personeel. Een 3de niveau is uitgesloten. 

Zie o.m. Cass., 28 september 1987, J.T.T. 1987, 4-49 

Arbrb Brussel, 2 februari 2000, A.R. 12.393/2000 

Arbrb Luik, 21 februari 2000, A.R. 302.580 

Arbrb. Dendermonde, Afd. Sint-Niklaas, 24 februari 2000, A.R. 58.072/2°K 

Arbrb. Bergen, 4e kamer, 24 februari 2000, A.R. 363/00/M 

a)  Het eerste niveau 

(1) Algemeen 

Het eerste niveau kan bestaan uit één persoon of uit een collectief orgaan dat de functie van werkgever 

op collegiale wijze uitoefent. Het kan dus gaan om de leden van een raad van bestuur. 

Cass. 17 oktober 1983, J.T.T. 1984, p.83 

Arbrb. Charleroi, 16 februari 2004, A.R. 62.970/R 
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Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 359/08 

 

Het is uitgesloten dat het eerste niveau personeel omvat met een verschillende hiërarchische rang, 

waarbij de ene ondergeschikt is aan de andere. 

Cass. 17 oktober 1983, J.T.T. 1984, 83 

Arbrb. Brussel, 2 februari 2000, A.R. 12.393/2000 

Arbrb. Dendermonde, 2 februari 2000, A.R. 45.383 

Arbrb. Gent, 10 februari 2000, A.R. 145.972/2000 

 

Personen die tot het eerste niveau behoren, moeten niet noodzakelijk verbonden zijn door een 

arbeidsovereenkomst. Evenmin moeten zij behoren tot de TBE binnen dewelke verkiezingen ingericht 

moeten worden. 

Cass., 3 maart 1976, J.T.T., 1976, 338 

Cass., 17 oktober 1983, J.T.T. 1984, 83 

Cass., 28 september 1987 

Arbrb. Gent, 10 februari 2000, A.R. 145.972/2000 

Arbrb. Charleroi, 5 maart 2004, A.R.62.952/R en 62.964/R 

 

Vb: De gedelegeerd bestuurder van een vzw kan tot het 1ste niveau van het leidinggevend 

personeel behoren.  

Arbrb. Bergen, 4de kamer, 24 februari 2000, A.R. 363/00/M 

(2) Een vergadering als leidinggevende 

Een vergadering (zoals een raad van bestuur of een directiecomité) kan dus een niveau van 

leidinggevenden vormen. In zo’n geval is het van belang te weten –en te kunnen bewijzen!- hoe de 

vergadering functioneert. Gaat het om een collegiaal orgaan, dan vormt dat orgaan het eerste niveau 

van leidinggevenden. Bestaat er daarentegen een hiërarchie binnen de vergadering, dan omvat de 

vergadering beide niveaus van leidinggevenden.  

 

 Opdat sprake zou zijn van een directiecomité moet aangetoond worden dat de onderlinge 

beslissingen collegiaal en met pariteit van stemmen worden genomen. 

Arbrb. Brussel, 9 februari 2000, A.R. 12.507/00 en 12.508/00 

In dezelfde zin Arbrb. Charleroi, 28 februari 2008, A.R. 08/355/A 

 

 Opdat een directiecomité zou beperkt zijn tot het eerste niveau mogen er binnen dat comité 

geen hiërarchische verschillen zijn en moeten de beslissingen collegiaal genomen worden. 

Wanneer in het directiecomité een hiërarchisch verschil bestaat tussen de ‘general manager’ 

en de overige directeurs behoren alleen de leden van dit directiecomité tot het leidinggevend 

personeel. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004 

Arbrb. Tongeren, 4 februari 2008, A.R. 74/2008 

Arbrb. Brussel, 11 februari 2008, A.R. 907/08 

 

Uiteraard levert deze theorie een hoop bewijsproblemen op. Verschillende rechters oordelen ook 

verschillend over de manier waarop collegialiteit kan of moet bewezen worden. 

 

 De bewijslast inzake de werkelijke beslissingsbevoegdheid van het directiecomité wordt 

geleverd door een attest, ondertekend door twee bestuurders, waaruit blijkt dat het orgaan 

collegiaal beslissingen van dagelijks bestuur neemt. 

Arbrb. Gent, 2 februari 1995 

Arbrb. Brussel, 6 februari 1995 

Arbrb. Brussel, 13 februari 1995, A.R.78.407 
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Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

 

 De arbeidsrechtbanken van Charleroi en Brussel steunen zich op de verslagen van het 

directiecomité om na te gaan of er al dan niet sprake is van collegialiteit. 

Arbrb. Charleroi 15 februari 2008, A.R. nr. 08/391/A 

Arbrb. Brussel 11 februari 2008, A.R. nr. 907/08. 

Arbrb. Brussel 1 februari 2008, A.R. nr. 358/08 en 359/08. 

Arbrb. Brussel 29 januari 2008, A.R. nr. 576/08. 

Arbrb. Brussel 8 februari 2008, A.R. nr. 878/08. 

Arbrb. Brussel 11 februari 2008, A.R. 991/08 

 

 De Arbeidsrechtbank van Dendermonde (afdeling Sint-Niklaas) oordeelde dat, op grond van 

een getuigenverhoor, werd aangetoond dat de “president managing director” niet boven het 

directiecomité staat.  

Arbrb. Dendermonde (afdeling Sint-Niklaas) 31 januari 2008, A.R. nr. 08/58. 

 

 De rechtbanken van Hasselt en Leuven menen dan weer dat de rechtbank er bij gebrek aan 

bewijs vanuit mag gaan dat het orgaan collegiaal is. 

“Bij gebrek aan gegevens is de rechtbank van oordeel dat er dient te worden van uit gegaan 

dat in een NV het orgaan van bestuur een collegiaal orgaan is dat gezamenlijk met het dagelijks 

beheer van de vennootschap belast is.”  

Arbrb. Hasselt 31 januari 2008, A.R. nr. 2080151 

In dezelfde zin: Hoewel verwerende partij geen organigram kan voorleggen en evenmin stukken 

voorbrengt omtrent de concrete besluitvorming van de beslissingen (sic), komt het met dit 

dossier toch voor dat de leiding en het dagelijks beheer op het eerste niveau wel degelijk door 

een collegiaal orgaan wordt gevoerd. 

Arbrb. Leuven, 1 februari 2008, A.R. 73/08 

 

 Dat CAO-onderhandelingen gevoerd worden door één lid van het directiecomité en enkel door 

dat lid ondertekend worden, vormt geen beletsel voor het collegiaal karakter van het 

directiecomité. 

Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

 

 De arbeidsrechtbank Brussel baseert zich op de mailcorrespondentie van het “country 

management team” om de collegialiteit ervan aan te tonen. Het gaat onder meer over een 

actielijst, agenda’s van vergaderingen, een overzicht van de aanwezigheden van de leden 

tijdens de zomer. 

Arbrb. Brussel, 2 februari 2012, A.R. 12/391/A en 12/392/A 

 

 De Arbeidsrechtbank van Leuven oordeelde dat het directiecomité een collegiaal orgaan was, 

“bestaande uit de diverse leidinggevenden naast en rond de algemeen directeur”. De filiaal-/ 

gebiedsverkoopleiders vormden zo het niveau 2. 

Arbrb. Leuven 1 februari 2008, A.R. nr. 73/08 

(3) Toepassingen 

Onderwijsinstellingen: 

 

 In een school vormt de inrichtende macht het eerste niveau, gezien de leden ervan gemachtigd 

zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden en belast zijn met het dagelijks beheer. 

Arbrb. Charleroi, 12 februari 2004, A.R. 62.961/R 

Arbrb. Brussel, 23 februari 2004, A.R. 69.729/04  
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Arbrb. Doornik, 19 februari 2008, A.R. T0160/08 

Arbrb. Charleroi, 28 februari 2008, A.R. 08/355/A 

Arbrb. Nijvel, 4 februari 2008, A.R. 08/134/A 

Arbrb. Namen, 17 februari 2012, A.R. 12/114/A 

 

Anders: De arbeidsrechtbank in Charleroi stelt dat niet aangetoond is dat de inrichtende macht 

het dagelijks beheer uitoefent. De directeur en de onderdirecteur zijn dus beiden leidinggevend. 

Arbrb. Charleroi, 31 januari 2012, A.R. 12/112/A 

Arbrb. Luik, 6 februari 2012, A.R. 403998 

In dezelfde zin: Arbrb. Luik, 9 februari 2012, A.R. 404000, Arbrb. Bergen, 24 februari 2012, A.R. 

12/54/A 

 

 In een hogeschool vormt de raad van bestuur het eerste niveau van leidinggevenden en het 

college van directeurs het tweede niveau. De adjunct-directeur is een kaderlid. 

Arbrb. Luik, 6 febuari 2012, A.R. 404075. 

 

Anders: Eveneens in een hogeschool wijzen de statuten het dagelijks bestuur duidelijk aan het 

directiecomité toe. De raad van bestuur is dus niet leidinggevend. Het directiecomité vormt het 

eerste niveau, de onderdirecteurs het tweede niveau van leidinggevenden. 

Arbrb. Bergen, 20 februari 2012, A.R. 12/106/A en 12/109/A 

 

Bedrijven die deel uitmaken van een internationale groep: 

 

In de meerderheid van de gevallen die aan de rechter werden voorgelegd, beschouwt de rechter het 

internationale management als eerste niveau van leidinggevenden: 

 

 In een bedrijf dat deel uitmaakt van een internationale groep met maatschappelijke zetel in 

Nederland, oordeelde de rechtbank dat het 1e niveau van leidinggevenden zich bevond bij de 

Raad van Bestuur van de holding in Nederland. Bovendien stelde de rechtbank vast dat ook 

het 2e niveau van leidinggevenden bestond uit een collegiaal orgaan, m.n. het Belgische 

managementteam. De filiaalmanagers werden zo uitgesloten van de lijst van leidinggevenden.  

Arbrb. Antwerpen, 31 januari 2008, A.R. nr. 08/363/A 

 

 In de mate dat de functies die te maken hebben met de internationale activiteiten van de groep 

effectief op de site worden uitgeoefend, worden zij door de werkgever terecht als leidinggevend 

aangeduid en gaat de rechtbank ervan uit dat het om leidinggevende functies van het hoogste 

niveau gaat. De rechtbank gaat er ook van uit dat de personen die onmiddellijk rapporteren aan 

het internationale niveau, wanneer dit niet op de site wordt uitgeoefend, leidinggevend zijn op 

het hoogste niveau. 

Arbrb. Turnhout, 6 februari 2012, A.R. 12/82/A. 

 

 Op lokaal niveau ligt de beslissingmacht inzake effectief dagelijks bestuur niet bij de raden van 

bestuur of de colleges van zaakvoerders van de verschillende lokale juridische entiteiten, maar 

wel bij de personen die gemachtigd worden om de dagelijkse leiding hiervan waar te nemen. 

Raden van bestuur of colleges van zaakvoerders worden samengesteld om lokale 

vennootschapsrechtelijke regels na te leven. In de praktijk bestaat hun taak in hoofdzaak uit 

“corporate housekeeping”, dwz ervoor zorgen dat de juridische entiteit in orde is met alle 

bepalingen die het lokale vennootschapsrecht voorschrijft, zonder dat zij zich als dusdanig 

inlaten met het effectieve dagelijkse bestuur van de onderneming. 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2012, A.R. 12/6087/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Hasselt, 23 februari 2012, A.R. 2120140 
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In enkele gevallen oordeelt de rechtbank dat beide niveaus van leidinggevenden zich op nationaal 

niveau situeren: 

 

 De rechtbank aanvaardt dat in een bedrijf dat deel uitmaakt van een internationale groep, het 

dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door 3 informele (nationale) directiecomités. Enkele leden 

van die directiecomités zetelen ook in het internationale “executive committee”. De 

directiecomités zijn dus geen collegiale organen: de leden die ook lid zijn van het executive 

committee vormen het niveau 1 van leidinggevenden, de andere leden behoren tot het 2e 

niveau. 

Arbrb. Gent, 6 februari 2012, A.R. 12/112/A. 

 

 De rechtbank aanvaardt dat het nationale “management board” het leidinggevend orgaan is. Uit 

de correspondentie blijkt dat de CEO bepaalt waar, wanneer en waarover vergaderd wordt. Dit 

is voor de rechtbank voldoende om te oordelen dat het management board geen collegiaal 

orgaan is. 

Arbrb. Brussel, 10 februari 2012, A.R. 12/878/A. 

b)  Het tweede niveau 

De leden van het leidinggevend personeel van het tweede niveau beschikken slechts over een deel van 

de bevoegdheden van dagelijks beheer van de leden het leidinggevend personeel van niveau 1, aan 

wie ze rechtstreeks ondergeschikt zijn. Hun bevoegdheid van dagelijks beheer wordt uitgeoefend op 

het niveau van de onderneming of van hun afdeling; ze kan betrekking hebben op  een deel van de 

onderneming of van het personeel. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.586/04 

 

Waar tot het 1ste niveau geen personen kunnen behoren van verschillende hiërarchische rang die aan 

elkaar ondergeschikt zijn, geldt zulks mutatis mutandis wat betreft het 2de niveau.  

Iemand die lager in de hiërarchie staat, kan nooit tot het leidinggevend personeel behoren, hoe groot 

zijn bevoegdheden ivm het dagelijks beheer ook mogen zijn. (directeur en onderdirecteur kunnen niet 

beide het 2de niveau vormen) 

Arbrb. Gent, 10 februari 2000, A.R. 145.972/2000 

 

Het is voor de beoordeling van het tweede niveau irrelevant of de functie alleen de werkgever kan 

verbinden en of hij door de raad van bestuur hiervoor werd gemandateerd. 

Arbrb. Brussel, 2 februari 2000, A.R. 12.393/2000 

 

Toepassingen 

 

 In een onderneming oefent de algemeen directeur (leidinggevende niveau 1) tegelijkertijd ook 

de functie van commercieel directeur uit. Een comité van 5 directeurs is rechtstreeks 

ondergeschikt aan de algemeen directeur (niveau 2). Een werknemersorganisatie roept in dat 

de werknemers die rechtstreeks rapporteren aan de commercieel directeur ook 

leidinggevenden van niveau 2 zijn, gezien zij (door de combinatie van functies) rechtstreeks 

rapporteren aan de algemeen directeur. De rechtbank wijst deze redenering af. Het zijn de 

functies en hun hiërarchische plaats in de organisatie die doorslaggevend zijn, niet de personen 

die de functie uitoefenen. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.586/04 

 

 Wanneer de raad van beheer van een naamloze vennootschap alle machten van dagelijks 

beheer uitoefent zonder enige delegatie, belet dit niet dat er werknemers zijn, rechtstreeks 

ondergeschikt aan die raad, die opdrachten van dagelijks beheer vervullen. 
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Cass., 3 maart 1976 

Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

 

 Het feit dat de functie niet zelf mag beslissen om een product ergens anders te laten produceren 

is irrelevant voor de beoordeling van het tweede niveau, waar alleen de taken van dagelijks 

beheer en de onmiddellijke ondergeschiktheid aan het eerste niveau als voorwaarden worden 

gesteld. 

Arbrb. Brussel, 2 februari 2000, A.R. 12.393/2000 

 

 De verantwoordelijkheid die leidinggevend personeel (niveau 1 en 2) opneemt, geldt 24 uur op 

24. Personen die ondergeschikt zijn aan hen en hen gebeurlijk vervangen (zoals een adjunct), 

bevinden zich op niveau 3 van de hiërarchie en kunnen niet als leidinggevend personeel 

beschouwd worden. 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2000, A.R. 12.511/00 

Arbrb. Doornik, 19 maart 2004, A.R. 24.046 

1.4. Aanwijzingen leidinggevende functie 

a)  De onderneming kunnen verbinden 

Een functie met handtekeningsbevoegdheid voor 

 alle documenten die de vennootschap kunnen verbinden;  

 offertes, bestellingen, onderaannemingscontracten, verzekeringscontracten, commerciële 

verbintenissen, dadingen, samenwerkingsovereenkomsten 

 dagelijkse briefwisseling 

 bedienden en arbeiders aan te werven en te ontslaan 

wordt door de rechter als leidinggevend beschouwd. 

Arbrb. Dendermonde, 2 februari 2000, A.R. 45.383 

 

Een aankoper wordt door de rechtbank als leidinggevend beschouwd omdat 

 hij verantwoordelijk is voor een aanzienlijk budget dat hij zelf beheert 

 hij zelf contracten onderhandelt en ondertekent, en dus zijn werkgever verbindt 

 hij het commercieel beleid van de sector onderhandelt en uitvoert binnen de onderneming, de 

prijzen van de goederen bepaalt, terugnemingen toestaat en de directe tussenpersoon is voor 

de commerciële partners om te beslissen over de voorwaarden van de samenwerking 

Arbrb. Charleroi, 14 mei 2004, A.R. 62.919/R 

b)  Gezag over andere werknemers 

Werkelijk gezag over ongeveer 500 arbeiders, onafhankelijk van de HR-manager kunnen beslissen over 

aanwerving en ontslag van arbeiders, regelmatig de directie vertegenwoordigen in vergaderingen met 

de vakbondsvertegenwoordigers, als plaatsvervanger van de werkgever zetelen in de paritaire 

commissie. 

Arbrb. Bergen, afdeling La Louvière, 1 februari 2000, A.R. 114/00/LL en 115/00/LL 

c)  Andere 

De aangeduide leidinggevende personeelsleden geven toe dat zij effectief leidinggevend zijn. Dergelijke 

verklaring moet aanzien worden als een duidelijke aanwijzing dat deze personen behoren tot het 

leidinggevend personeel. 

Arbrb. Antwerpen, 2 april 1971, J.T.T. 1972, nr 041.0110 
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Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

Anders: Arbrb. Brussel, 6 februari 2004, A.R. 69.698/04 

 

De toegekende titel van onderdirecteur, het feit over bankvolmachten te beschikken en 

beleidsbeslissingen te kunnen ondertekenen, de techniciteit van de functie e.a. zijn elementen die 

belangrijke aanwijzingen kunnen verstrekken omtrent de belangrijkheid van de functie, doch welke niet 

van doorslaggevend belang zijn. 

Arbrb. Gent, 10 februari 2000, A.R. 145.972/2000 

1.5. Geen aanwijzingen leidinggevend 

a)  Enkel de werkelijk uitgeoefende functie is van belang 

Volgens de rechtsleer en rechtspraak spelen volgende elementen geen rol bij de beoordeling van een 

leidinggevende functie: 

 De toegekende titel, het bezit van een bepaald diploma of het bedrag van het loon; 

 De verwijzing naar het begrip leiding en functie of vertrouwenspost zoals in de wetgeving met 

betrekking tot de arbeidsduur; 

 Het gevoel dat sommige werknemers hebben dat zij tot het leidinggevend personeel behoren; 

 Anciënniteit van de werknemer; 

 De vergelijking van het aantal personeelsleden die tot het leidinggevend personeel behoren met 

het totaal aantal personeelsleden 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2004, A.R. 69.698/04 

 

De werkelijke functie is van belang, niet de toegekende titel of beroepskwalificatie in het bedrijf. 

Arbrb. Antwerpen, 30 december 1986 

Arbrb. Brussel, 19 januari 1983, J.T.T., 1983, 351. 

Arbrb. Bergen, 1 februari 2000, A.R. 114/00/LL en 115/00/LL 

Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

 

De beoordeling moet gebeuren op basis van de werkelijk uitgeoefende functie, zonder hierbij rekening 

te houden met de titel, de anciënniteit, of de verwijzing naar de notie ‘personen behept met een 

leidinggevende of vertrouwensfunctie’ uit KB van 10 februari 1965 inzake werkduur. 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.236/00 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.237/00 

Arbrb. Charleroi, 15 februari 2008, A.R. 08/391/A 

 

De kwalificatie die tijdens de vorige sociale verkiezingen werd gegeven is niet meer dan een -niet 

bindende- indicatie. Het is hierbij niet relevant of deze kwalificatie gegeven werd in onderlinge 

overeenstemming tussen partijen of door de rechtbank. 

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2012, A.R. 12/369/A. 

b)  De verhouding van het aantal leidinggevenden tot het totaal aantal werknemers 

Dat de verhouding van het aantal leidinggevenden tot het totaal aantal werknemers hetzelfde bleef, en 

bij de vorige verkiezingen niet betwist werd, is irrelevant. 

Arbrb Brussel, 7de kamer, 9 februari 2000, A.R. 12.798/00 + 12.800/00 
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Deelname aan de vergaderingen van het Uitvoerend Comité (‘comité exécutif’) en seminaries 

georganiseerd voor de leden van het Dagelijks Bestuur is irrelevant indien niet is vastgesteld dat het 

Uitvoerend Comité het dagelijks bestuur van de onderneming waarneemt. 

Arbrb Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.236/00 

c)  Het statuut van de betrokken werknemer 

In een overheidsbedrijf hoeft het leidinggevend personeel niet noodzakelijk deel uit te maken van het 

statutair personeel. 

Arbrb. Luik, 8ste kamer, 21 februari 2000, A.R. 302.580 

 

Het is niet omdat in de definitie van kaderlid gewag gemaakt wordt van een bediendecontract en in die 

van leidinggevend personeel niet, dat een werknemer met bediendecontract geen leidinggevende zou 

kunnen zijn. 

Arbrb. Brussel, 20 februari 2004, A.R. 69.719/04 

1.6. Wijziging van de lijst van leidinggevende functies 

De wet sociale verkiezingen biedt de mogelijkheid om de lijst van leidinggevende functies nog te wijzigen 

na de aanplakking (art. 80). Deze mogelijkheid werd ingevoerd om de werkgever toe te laten zijn 

vertegenwoordiger te vervangen tussen twee verkiezingen in.  

De werkgever die na de aanplakking een leidinggevende functie (voorzitter van het CPBW) toevoegt 

die nog niet bestond op X-35, ook niet op het moment dat aanpassing van de lijst van leidinggevende 

functies, en ook niet op het moment van de aanplakking van de beslissing om de functie aan de lijst toe 

te voegen, maakt rechtsmisbruik.  

Arbrb. Brussel, 29 december 2004, A.R. 88.300/04 

 

Verweerster (werkgever) kan naderhand tijdens de verkiezingsprocedure deze lijst van functies niet 

meer wijzigen. Dergelijke beslissing is ook onverenigbaar met de strikte termijn van 7 dagen waarbinnen 

de betrokken werknemers en de betrokken representatieve werknemersorganisaties beroep kunnen 

instellen tegen deze beslissing die uiterlijk op dag X-35 moet ter kennis zijn gebracht. De rechtbank kan 

dus niet ingaan op de vordering van verweerster om op basis van een nieuw organigram dat pas op 17 

januari 2012 aan de ondernemingsraad werd bezorgd, bepaalde functies van kaderleden, zoals ter 

kennis gegeven op dag X-35, te schrappen en andere functies toe te voegen, waarbij overigens ook de 

lijst van leidinggevende functies zou worden gewijzigd. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2012, A.R. 12/493/A 

2. Kaderfuncties 

Behalve de functies van de leidinggevenden, moet de werkgever ook de functies van kaderleden 

meedelen op X-35 (art. 12, 3° wet SV). De lijst van kaderleden is van belang om uit te maken of er voor 

de ondernemingsraad een apart kiescollege voor kaderleden moet worden opgericht en hoeveel 

mandaten er voor kaderleden worden voorbehouden. 
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2.1. Welke functies zijn kaderfuncties? 

Kaderleden zijn de bedienden die in de onderneming een hogere functie uitoefenen, die in het 

algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan 

diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft, met uitsluiting van het leidinggevend 

personeel. 

(Art. 14 §1, 3° Wet organisatie bedrijfsleven) 

a) Hogere functie 

Indicaties die toelaten om na te gaan of een functie beschouwd kan worden als ‘hoger’ in het licht van 

de aard van de onderneming, zijn de volgende: 

 Het uitoefenen van verantwoordelijkheden die initiatief en autonomie veronderstellen; 

 De uitoefening van een beslissingsmacht; 

 Het uitoefenen van autoriteit ten aanzien van andere werknemers; 

 Het uitoefenen van leidinggevende functies in een dienst van wetenschappelijk onderzoek of 

een studiedienst; 

 Het bezit van een universitair diploma of een vorming equivalent aan deze van een hoger niveau 

Deze criteria zijn niet cumulatief. 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2004, A.R. 69.516/04 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.586/04 

 

Functies kunnen als hogere functies worden gekwalificeerd omdat de bediende in de uitoefening van 

een hogere taak op een zelfstandige wijze gezag uitoefent over een deel van het personeel en/of omdat 

de bediende prestaties levert die door hun natuur en de gestelde eisen een zekere zelfstandigheid 

impliceren wat tot uiting komt door eigen initiatief. 

Arbrb. Turnhout, 9 februari 2004, A.R. 26.717 

 

Een hogere functie uitoefenen in de onderneming betekent: 

 beschikken over een zekere bevoegdheidsdelegatie van de werkgever, wat een zeker 

initiatiefrecht en gezag over een deel van het personeel impliceert 

 of prestaties leveren die door hun aard en vereisten een zekere autonomie impliceren die zich 

vertaalt in een initiatiefrecht 

Arbrb. Antwerpen, 15 maart 1991, J.T.T. 1992, 197. 

Arbrb. Luik, 15 mei 1991, J.T.T. 1992, p.185. 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000 

Arbrb. Brussel, 9 februari 2000, A.R. 12.796/00 en 12.797/00 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

 

Er wordt door de rechtspraak vooral rekening gehouden met  

 het gezag dat men uitoefent over een aantal werknemers, de graad van autonomie die men 

geniet en het initiatiefrecht dat men uitoefent  

Arbrb Brussel, 19 maart 1991, A.R. 80.935/91 

 het dragen van adviserende verantwoordelijkheid op hoog niveau en deelnemen aan 

beslissingen bij het sluiten van contracten 

Arbrb. Brussel, 22 februari 1995, J.T.T. 1996, 485 

 het hogere opleidings- en specialisatiepeil dat vereist is voor de uitoefening van de functie 

alsook het gezag dat wordt uitgeoefend op het uitvoerend personeel 

Arbrb. Brussel, 12 maart 1991, A.R. 80.838/91 

Arbrb. Brussel, 28 januari 2000, A.R. 12.394/2000 en 12.475/2000 
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In de rechtspraak vindt men nog volgende criteria terug, meestal in combinatie met elkaar: 

 Beslissingsbevoegdheid, onafhankelijkheid en creativiteit binnen de uitvoering van de taak 

 Niet te hoeven rapporteren aan een verantwoordelijke. 

 Het uitvoeren van zelfstandig onderzoek of zelfstandig beslissen. 

 Genieten van een grote onafhankelijkheid op financieel, juridisch,organisatorisch of ander vlak. 

 Zelf belangrijke bedragen kunnen beheren of grote verantwoordelijkheden op te kunnen nemen. 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.364/2000 

 

Algemeen kan worden gesteld dat om als kaderlid beschouwd te worden: 

 De bediende ofwel moet beschikken over een zekere delegatie van macht van de werkgever, 

die tegelijk een initiatiefrecht en een gezag over een deel van het personeel inhoudt; 

 De bediende ofwel prestaties moet leveren die door hun aard en door hun eisen een zekere 

zelfstandigheid veronderstellen die tot uiting komt in het initiatiefrecht, wat bijvoorbeeld het 

geval is met leidende functies in een dienst voor wetenschappelijk onderzoek of studiedienst 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.658 

 

Volgende elementen kunnen wijzen op het bestaan van een kaderfunctie: 

 Het leiden van een groep werknemers, 

 De mogelijkheid om zelf initiatieven of beslissingen te nemen 

 Verantwoordelijkheid over een afdeling of een dienst 

Arbrb. Turnhout, 9 februari 2000, A.R. 26.717 

 

De werkgever dient een deel van zijn bevoegdheden met initiatiefrecht gedelegeerd te hebben en er 

moet autoriteit zijn ten overstaan van een deel van het personeel. 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

 

Volgende aanwijzingen –alternatief en niet cumulatief- laten toe om uit te maken of een functie al dan 

niet een kaderfunctie is: 

 Het uitoefenen van verantwoordelijkheden die initiatief, autonomie vergen 

 Het uitoefenen van een beslissingsmacht 

 Het uitoefenen van autoriteit over andere werknemers 

 Het uitoefenen van een leidinggevende functie in een dienst voor wetenschappelijk onderzoek 

of een studiedienst 

 Het bezit van een universitair diploma of een vorming gelijkwaardig aan een hoger diploma 

Arbrb. Charleroi, 15 februari 2008, A.R. 08/391/A 

 

Om te spreken van een kaderfunctie is het essentieel  

 Dat het een leidinggevende functie is en dus een significant deel van het gezag in de 

onderneming wordt uitgeoefend 

 Dat de functie hiërarchisch dicht bij de directie staat. 

Arbrb. Nijvel, 6 februari 2004, A.R. 63/N/2004 

 

Ofwel is de functie hoogstaand omwille van de uitoefening van gezag ofwel omwille van de eigen 

inbreng en creativiteit, zoals staffuncties. Het diploma is maar belangrijk in de mate dat er een verband 

bestaat tussen het diploma en de specifieke inhoud van de taak die leiding, gezag, initiatief of 

zelfstandigheid veronderstelt. 

Arbrb. Antwerpen, 5 maart 1991 

Arbrb. Antwerpen, 6 februari 2012, A.R. 12/444/A 
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b) Gezag over een deel van het personeel  

Een criterium om te spreken van een kaderlid, is dat de betrokkene een deel van het gezag uitoefent in 

de onderneming. Dit wil volgens de rechtspraak niet noodzakelijk zeggen dat een kaderlid gezag moet 

uitoefenen over een deel van het personeel. 

 

Om erkend te worden als kaderlid, is het niet vereist dat het personeelslid ondergeschikten heeft of 

beschikt over beheersautonomie. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.532/04 

 

In een uitzonderlijke uitspraak weigert de rechtbank een functie als kaderfunctie te erkennen omdat er 

geen disciplinaire bevoegdheid is ten aanzien van ondergeschikten: 

 

De rechtbank die moest oordelen of een aantal chefs behoorden tot het kaderpersoneel stelde vast dat 

ze een bepaald gezag uitoefenen over een aantal medewerkers, maar kwam tot het besluit dat dit 

onvoldoende was: 

“Eigenlijk staan ze enkel in voor de goede uitvoering van de taken die aan hun dienst zijn 

toevertrouwd. De bevoegdheid die zij over hun medewerkers hebben, beperkt zich eigenlijk tot 

het verdelen van de taken, het geven van de nodige richtlijnen ivm het werk en het uitoefenen 

van een rechtstreekse controle over de uitvoering ervan. De bevoegdheidsdelegatie situeert 

zich dan ook louter op het uitvoerend vlak. De rechtbank acht dergelijke bevoegdheidsdelegatie 

onvoldoende om te spreken van een hogere functie. Deze chefs blijven in belangrijke mate 

ondergeschikt aan ofwel de distributiemanager ofwel het hoofd administratie. Nergens mag 

evenwel uit blijken dat zij ook een disciplinaire bevoegdheid hebben tav hun medewerkers. 

Ook het eigenlijke personeelsbeleid (aanwerving, ontslagen, loonpolitiek,…) blijft het prerogatief 

van het leidinggevend personeel. Nergens mag uit blijken dat zij een stem hebben in het 

personeelsbeleid” 

Arbrb. Kortrijk, 11 februari 2004, A.R. 41.029 

 

Zoals vermeld is deze uitspraak uitzonderlijk. Disciplinaire bevoegdheid tegenover het ondergeschikt 

personeel wordt gewoonlijk niet vereist.  

Zie bvb Arbrb. Brussel, 24 maart 2004, A.R. 71.479/04 

c) Toepassingen  

 De functie (onderzoeker) is praktisch steeds voorbehouden aan houders van een universitair 

diploma, de aard van de functie houdt onbetwistbaar zelfstandigheid en initiatief in.  

Arbrb. Turnhout, 10 maart 2000, A.R. 23.977 

 

 Over gerantes van winkels is de rechtspraak niet eenduidig. De arbeidsrechtbank van Brussel 

beschouwde gerantes als kaderleden. 

Arbrb. Brussel 4 februari 2008, A.R. nr. 641/08 

De arbeidsrechtbank van Charleroi oordeelde dat binnen dezelfde groep van supermarkten de 

gerantes van één winkel wel, en van een andere winkel geen kaderleden waren. 

Arbrb. Charleroi 15 februari 2008, A.R. nr. 08/391/A 

 

 Een personeelslid in een school wordt beschouwd als kaderlid omdat ze de bevoegdheid heeft 

om de directie te vervangen in geval van afwezigheid. In die hoedanigheid moet het 

personeelslid: 

- Leerlingen opvangen als een leerkracht afwezig is 

- Nieuwe leraars en stagiairs ontvangen 

- Ontvangen van leerlingen die te laat komen, ouders, bezoekers, 



 
69 

- Vormingen organiseren voor het personeel 

- De directie vervangen bij klassenraden 

- Beslissen over de toelaatbaarheid van leerlingen 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.532/04) 

 

 De functie groepschef is een kaderfunctie voor zover 

- De groepschef de directie vervangt bij afwezigheid 

- Hij verantwoordelijk is voor het beheer van de kassa’s 

- Deelneemt aan de selectie en aanwerving van personeel 

- Regelmatig deelneemt aan het directiecomité 

- Hij een controle- en waarschuwingsbevoegdheid heeft over de leden van zijn team 

Deze voorwaarden zijn niet cumulatief. Het is ook niet vereist dat de functie voltijds uitgeoefend 

wordt of dat de persoon in kwestie ook over een disciplinaire bevoegdheid beschikt. 

Arbrb. Brussel, 24 maart 2004, A.R. 71.479/04 

 

 De facetten “link tussen” en “optimaliseren van de werkverdeling” tonen aan dat het eerder om 

een uitvoerende en coördinatiefunctie gaat die rapporteert aan het gewesthoofd en ook hiervan 

instructies ontvangt. 

De begrippen organiseren, coördineren, leiden onder hiërarchisch gezag op een lager niveau 

houdt weinig beslissingsmacht en autonomie in, kenmerkend voor een “hogere” functie. 

Het doel klanten tevreden te stellen en optimale rentabiliteit bekomen is geen eigenschap eigen 

aan een kaderfunctie maar geldt voor alle werknemers, bedienden en arbeiders. 

Doordat deze functie de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de contracten en 

medewerkers vastlegt in overleg met de hiërarchie blijkt dat de leiding eerder bestaat in de 

uitvoering van niet autonoom bepaalde doeleinden. 

De functies “administration officer”, “contract manager” en “technical coordinator” werden aldus 

niet als kaderfuncties beschouwd. 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000  

 

 Iedere handelsvertegenwoordiger beschikt over een grotere mate van creativiteit en vrijheid 

doch daarom wordt hij nog niet als kader beschouwd nu blijkt dat zij geen ploeg van mensen 

leiden en onder hiërarchisch gezag staan […] 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000 

 

 De functie “Management assistent” (Directiesecretaresse) werd door de arbeidsrechtbank 

Antwerpen niet als kaderfunctie weerhouden. Het feit dat de taak ondersteunend is, beperkt het 

initiatiefrecht dat aan de betrokken functie verbonden is. Uit geen der stukken blijkt dat het 

aspect “zelfstandig werken” in deze verschilt van wat van iedere andere bediende zou mogen 

verwacht worden. Bovendien bleek dat aan de functie lagere eisen gesteld werden dan aan een 

andere functie die niet als kaderfunctie werd weerhouden. 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.657 

Anders: De arbeidsrechtbank Tongeren beschouwde een directiesecretaresse wel als kaderlid: 

Arbrb. Tongeren, 4 februari 2008, A.R. nr. 08/74/A 

 

 Meestergast werd door de arbeidsrechtbank Antwerpen wel erkend als kaderfunctie. In de 

functieomschrijving staat “hij is verantwoordelijk voor het coördineren en uitwerken van 

opleiding voor zijn team”. Er is dus sprake van leiding geven, initiatief en zelfstandig werken. 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.657 

 

 Ook een “Training coördinator process” werd als kaderfunctie beschouwd. De functie omvat 

de verantwoordelijkheid voor het opleidingssysteem voor 66 productie medewerkers 

- geen leiding over ander personeel 
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- taken veronderstellen initiatiefrecht en zelfstandigheid  

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.657 

 

 Functies die vooral uitvoerende, controlerende of adviserende taken inhouden waarbij 

onvoldoende initiatiefrecht of zelfstandige uitoefening van een deel van het gezag worden 

vereist, kunnen niet als kaderfuncties aanzien worden. 

Arbrb. Antwerpen, 15 maart 1991, J.T.T. 1992, 197. 

Arbrb. Brussel, 28 januari 2000, A.R. 12.394/2000 en 12.475/2000 

 

 Terwijl de arbeidsrechtbank Brussel in 2000 oordeelde dat in essentie technische functies (bijv. 

operations/database/system/network administrator en IT development analyst) geen 

kaderfuncties zijn (Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00), kwalificeerde 

ze in 2004 de functies “zaalverantwoordelijke” en “installatie-coördinator” wel als 

kaderfuncties. Nochtans lijken ook deze functies vooral technisch van aard. 

 

Zaalverantwoordelijke: 

- heeft initiatiefrecht op technisch en teamniveau; 

- controleert de interventies van techniekers; 

- controleert de efficiëntie van zijn ploeg en heeft initiatiefrecht om dit te verbeteren; 

- is verantwoordelijk voor opleiding en begeleiding van nieuwelingen; 

- heeft gezag over de operatoren. 

 

Installatie-coördinator: 

- zorgen dat alles klaarstaat voor de field-engineers; 

- het werk in de winkel ter plaatse inschatten; 

- beslissen welke computers waar moeten komen en welke voorzieningen moeten getroffen 

worden op het vlak van elektriciteit, elektronica en kablage; 

- afspraken maken met de technische dienst en met de field-engineers om de hele installatie 

correct en zonder vertragingen te laten verlopen. 

Arbrb. Brussel, 9 februari 2004, A.R. 69.321/04 

2.2. Geen aanwijzingen kaderfunctie 

a)  Interne classificatie en loonniveau 

Het loonniveau is onvoldoende om uit te maken of het om een kaderfunctie gaat. Het is op basis van de 

inhoud van de functie dat de werkgever, en ingeval van een geschil voor de rechtbank de rechter, moet 

beslissen. 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2000, A.R. 12.477/00 

 

CAO’s die een intern classificatiesysteem opstellen op basis niet alleen van de functie-inhoud maar ook 

van de manier van uitvoering en die als doel hebben een objectief en eerlijk verloningssysteem op te 

bouwen, kunnen niet gebruikt worden om te bewijzen dat een bepaalde functie een kaderfunctie zou 

zijn. 

Ook de verwijzing naar vroegere sociale verkiezingen is niet relevant. 

Arbrb. Turnhout, 10 maart 2000, A.R. 23.977 

Arbrb. Bergen, 15 maart 2000, A.R. 362/00/M 

 

De interne classificatie is geen criterium. 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000 

Arbrb. Charleroi, 1 maart 2012, A.R. 12/131/A 
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De wet definieert de kaderfuncties niet aan de hand van het loonniveau of de toegekende voordelen. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

 

Anders:  

Het geringe aantal personeelsleden, de uitvoerende taken, het standaard bediendeloon, onderschrijven 

allen de stelling van eisende partij dat de afdelingschef moeilijk als een kaderlid kan worden aanzien. 

Arbrb. Gent, 12 februari 2004, A.R. 163.870/04 

b)  Personeelscategorie, titel en anciënniteit 

Criteria van individuele aard (die samenhangen met de persoon en niet met de functie, bv anciënniteit) 

zijn irrelevant. Ook het “historisch kader” (een functie als kaderfunctie kwalificeren omdat de werknemer 

in het verleden een kaderfunctie heeft bekleed) kan niet in aanmerking genomen worden. 

Arbrb. Nijvel, 6 februari 2004, A.R. 63/N/2004 

 

De wet behoudt het college van kaderleden niet voor aan de “hoge” kaders, maar ook aan de “lagere”, 

voor zover zij een hogere functie hebben in de onderneming, die een persoonlijke bijdrage en creativiteit 

bij het werk vereist. 

Arbrb. Antwerpen, 15 maart 1991, J.T.T., 1992, 197. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

 

De wet kijkt naar de functie-inhoud en niet naar de titel. 

Arbrb. Brussel, 23 december 1987, A.R. 88.267/86 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

Arbrb. Kortrijk, 11 februari 2004, A.R. 41.029 

 

De wet definieert de kaderfuncties niet adhv de personeelscategorie waartoe men behoort (behalve dan 

bedienden) of de positie tussen de leidinggevenden en de werknemers die uitvoerende functies 

vervullen. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.364/2000 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

c)  Diploma, specialisatie en inzet 

Het diploma van een bepaald niveau is onvoldoende om te kunnen gelden als voldoende 

onderscheidend criterium: het is niet omdat men dergelijk diploma heeft of gelijkwaardige ervaring bezit, 

dat men een kaderfunctie bekleedt. 

Arbrb. Turnhout, 13 februari 2004, A.R. 26.734 

 

Het diploma is maar belangrijk in de mate dat er een verband bestaat tussen het diploma en de 

specifieke inhoud van de taak die leiding, gezag, initiatief of zelfstandigheid veronderstelt. 

Arbrb. Antwerpen, 15 maart 1991, J.T.T. 1992, 197 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.364/2000 

 

Het feit dat een functie een grote gespecialiseerde medische kennis vergt, maakt deze niet tot 

kaderfunctie. 

Het beschikken over een public relations budget en enige creativiteit maken van de functie geen 

kaderfunctie. 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.364/2000 
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Het feit dat een functie zeer grote precisie en inzet vergt, maakt deze niet tot kaderfunctie.  

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000 

 

Een behoorlijk aantal functies als afdelingschef zijn niet ingevuld door één specifiek werknemer, maar 

wordt voor verschillende afdelingen samengenomen, waardoor de specifieke vroegere ervaring op een 

bepaald gebied dus kennelijk niet van doorslaggevend belang kan zijn om een afdeling toevertrouwd te 

krijgen. 

Arbrb. Gent, 12 februari 2004, A.R. 163.870/04 

d)  Andere 

De eis dat het personeelslid tweetalig moet zijn; in België en zeker in Brussel kan deze eis ook aan 

uitvoerend personeel opgelegd worden. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

 

De verwachting van een personeelslid al dan niet tot het kaderpersoneel te behoren. 

Arbrb. Brussel, 29 december 1987, A.R. 88.151/86 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.364/2000 

 

Een leidinggevende functie of vertrouwenspost te bekleden in de zin van het KB van 10 februari 1965 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.364/2000 

Arbrb. Kortrijk, 11 februari 2004, A.R. 41.029 

 

De cijfermatige verhouding tussen kaderpersoneel en de rest van het personeel 

Arbrb. Brussel, 7 februari 2000, A.R. 12.509/2000 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.364/2000 

Arbrb. Turnhout, 9 februari 2000, A.R. 26.717 

Arbrb. Tongeren 4 februari 2008, A.R. nr. 08/74/A 

 

Evenmin is het omdat men geacht wordt leidinggevende of kaderlid te zijn in één onderneming, dat men 

dat ook in een andere instelling is.  

Arbrb. Luik, 8ste kamer, 21 februari 2000, A.R. 302.580 

 

Het feit dat men verantwoordelijk is voor het realiseren van een bepaald budget wijst er op zich niet op 

dat de betrokken werknemer met een kaderfunctie bekleed is. 

Arbrb. Turnhout, 9 februari 2000, A.R. 26.717 

 

Omgekeerd is het beheren van budgetten geen noodzakelijke voorwaarde voor de hoedanigheid van 

kaderlid. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 404/08 

 

Voltijds werken is geen vereiste om te kunnen spreken van een kaderfunctie. 

Arbrb. Charleroi, 8 februari 2008, A.R. 08/231/A 
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3. Enkele bijzondere gevallen 

3.1.  Onderdirecteur in het onderwijs 

Opvallend veel geschillen hebben betrekking op onderwijsinstellingen, en meer in het bijzonder op de 

vraag of de onderdirecteur al of niet een leidinggevende functie bekleedt. De rechtspraak hierover is 

niet eenduidig. 

 

Niet leidinggevend: 

 

De onderdirecteur of adjunct-directeur in het vrij onderwijs is geen leidinggevende functie. Het 

eerste niveau van leidinggevenden wordt gevormd door de voorzitter en afgevaardigd 

bestuurder van de inrichtende macht, het tweede niveau door de directeur. Dat de 

onderdirecteur een deel van de bevoegdheden van de directeur uitoefent, is niet relevant. 

Arbrb. Dinant 30 januari 2008, A.R. nr. 08/78 

Arbrb. Charleroi 29 februari 2008, A.R. nr. 08/355/A 

Arbrb. Charleroi 14 maart 2008, A.R. nr. 08/254/A. 

Arbrb. Luik, 24 januari 2012, A.R. 404077 

Arbrb. Doornik, 2 februari 2012, A.R. 12/67/A 

 

Leidinggevend: 

 

Een onderdirecteur die direct verantwoording aflegt aan de raad van bestuur en beslissingen 

neemt in overleg met de directrice, is niet hiërarchisch ondergeschikt aan de directrice en 

behoort dus tot de leidinggevenden. 

Arbrb. Luik, 31 januari 2012, A.R. 404076 

Arbrb. Luik, 1 februari 2012, A.R. 403.997. In deze zaak werd ook de verantwoordelijke voor de 

boekhouding als leidinggevende beschouwd omdat deze als enige een volmacht had op de 

rekeningen van de school. 

 

De onderdirecteur die bevoegd is om in afwezigheid van de directeur al zijn bevoegdheden uit 

te oefenen, en die de directeur zal opvolgen, is een leidinggevende. 

Arbrb. Verviers, 2 februari 2012, A.R. 12/35/A 

 

De arbeidsrechtbank van Luik oordeelde dat de directeur en de onderdirecteur samen het 2e 

niveau van leidinggevenden vormen, aangezien de onderdirecteur de volledige bevoegdheid 

van de directeur uitoefent in zijn afwezigheid. 

Arbrb. Luik, 14 februari 2008, A.R. nr. 372.298. 

Arbrb. Luik, 8 februari 2012, A.R. 403999 

3.2. Zelfstandig consultant 

Het staat vast dat een leidinggevende van het eerste niveau niet hoeft te behoren tot het personeel van 

de onderneming, en geen deel uit hoeft te maken van de TBE. Voor het tweede niveau van 

leidinggevenden wordt meestal aangenomen dat zij wel tot het personeel moeten behoren.  

 

 Een zelfstandige werknemer die verbonden is door een dienstenovereenkomst, kan niet 

beschouwd worden als een personeelslid. De vereiste van “ondergeschiktheid” moet 

arbeidsrechtelijk geïnterpreteerd worden. Het gaat om werken onder gezag van iemand, waarbij 

gezag leidinggevende en controlebevoegdheid omvat. Dit zijn typische kenmerken van werk 

onder een arbeidscontract.  
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I.c. besliste de rechtbank dat een zelfstandige HR consultant geen leidinggevend personeel van 

niveau 2 kan zijn. Hij voldoet niet aan de omschrijving van artikel 4, 4° van de Wet Sociale 

Verkiezingen, want hij is geen personeelslid en niet ondergeschikt. 

Arbrb. Bergen (afdeling La Louvière) 27 februari 2008, A.R. nr. 08/285/A 

 

De arbeidsrechtbank Brussel besliste in 2004 anders: 

 In een onderneming vormt het directiecomité het eerste niveau van leidinggevenden. 

Onmiddellijk onder dat comité staat de General Manager. Deze maakt geen deel uit van het 

personeel, maar komt wel voor in het organigram, staat in voor het algemeen dagelijks beheer 

van de onderneming en handelt als werkgever onder toezicht van de raad van beheer. De 

rechtbank oordeelt dat het feit dat hij niet tot het personeel behoort geen invloed heeft en beveelt 

de general manager toe te voegen aan de lijst van leidinggevenden.  

Arbrb Brussel, 6 februari 2004, A.R. 69.698/04 

3.3. Preventieadviseur 

Indien de aangestelde preventieadviseur deze opdracht combineert met bepaalde taken van dagelijks 

bestuur dan staat geen enkele wettelijke bepaling in de weg dat hij op de lijst van leidinggevende functies 

voorkomt. 

Hij kan echter geen werkgevers-, noch werknemersafgevaardigde zijn (art. 16, b, 2e lid 

Bedrijfsorganisatiewet en art. 57 Welzijnswet). 

Uit het feit dat expliciet wordt uitgesloten dat de preventieadviseur optreedt als 

werkgeversafgevaardigde kan a contrario worden afgeleid dat de preventieadviseur ook een 

leidinggevende functie kan bekleden, zoniet zou de desbetreffende vermelding overbodig zijn geweest. 

Bovendien moet worden vastgesteld dat er geen onverenigbaarheid bestaat tussen de functie van 

preventieadviseur en het feit dat hij deel uitmaakt van het leidinggevend personeel. Er moet immers een 

onderscheid gemaakt worden tussen de onafhankelijkheid en zelfstandigheid in hoofde van zijn taak als 

preventieadviseur enerzijds en zijn andere functies anderzijds. 

Arbrb. Antwerpen, 9 februari 2004, A.R. 363.774 

4. Personen die de functies uitoefenen 

Op dag X moet de werkgever ook de lijst van namen van het leidinggevend personeel en de kaderleden 

bekend maken (art. 14, 5° en 6° wet SV). Nadat de rechtbank al uitspraak heeft gedaan over de lijst van 

functies, kunnen er nog geschillen ontstaan over of personen deze functies al of niet uitoefenen.  

 

 Voor de arbeidsrechtbank van Nijvel riep een werkgever in dat een aantal personen die 

kaderfuncties uitoefenden, zich nog in een proefperiode bevonden en daarom niet op de lijst 

van kaderleden vermeld waren. De rechtbank aanvaardt dat werknemers gedurende een 

proefperiode de kaderfunctie nog niet volledig uitoefenen. Deze proefperiode mag echter niet 

onbegrensd zijn in de tijd. De rechtbank oordeelde dat een kaderlid aangenomen in juni 2003 

zich niet meer in de proefperiode kon bevinden. 

Arbrb. Nijvel, 24 maart 2004, A.R. 175/N/2004 

 

 Naar aanleiding van een procedure over de lijst van leidinggevende functies, liet de werkgever 

weten dat er 2 ‘directeurs strategische klanten’ in de onderneming waren. Op dag X worden er 

3 meegedeeld. De rechtbank oordeelt dat dit neerkomt op het toevoegen van een 

leidinggevende functie en niet in overeenstemming is met de wet. Het feit dat de persoon in 

kwestie ook op de lijst van leidinggevende functies voorkwam als ‘directeur klantenservice’ 

(functie waarin hij intussen vervangen werd) doet hieraan niet af. 

Arbrb. Brussel, 6 maart 2008, A.R. 3505/08 en 3506/08 
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5. Niveau waarop de functies moeten vastgesteld worden 

Indien de JE en de TBE niet samenvallen, moet de notie “leidinggevend personeel” dan op het niveau 

van de JE of op het niveau van de TBE beschouwd worden? 

 

Het Hof van Cassatie besliste dat het leidinggevend personeel niet noodzakelijk deel moet 

uitmaken van de TBE waarin een OR of CPBW moet opgericht worden (17 oktober 1983). De 

vraag rijst dan welke betekenis gegeven moet worden aan de term ‘onderneming’, waarnaar 

verwezen wordt in de definitie van leidinggevend personeel. 

Artikel 14 van de wet Organisatie Bedrijfsleven definieert ‘onderneming’ als de technische 

bedrijfseenheid bepaald op grond van economische en sociale criteria. Er is geen reden om aan 

te nemen dat het begrip  ‘onderneming’ waarnaar verwezen wordt in de definitie van 

‘leidinggevend personeel’ niet de TBE is. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.598/04 

 

De rechtbank nuanceerde dit standpunt later: 

 

Vermits de verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de technische 

bedrijfseenheid, dienen de leidinggevende functies ook op dit niveau te worden vastgesteld. Dit 

laatste neemt niet weg dat een functie, die slechts belast is met het dagelijks bestuur van één 

van de juridische entiteiten, en op geen enkele wijze deelneemt aan de leiding van de andere 

entiteiten, en met name de entiteit die het gros van de werknemers tewerkstelt, moeilijk kan 

aanzien worden als een functie die het dagelijks beheer van de TBE in handen heeft.  

Er dient dus onderzocht te worden of de functie van CEO, die formeel enkel bestaat bij de 

holding, effectief gezag uitoefent binnen de andere componenten. 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2008, A.R. 878/08 

 

In dezelfde zin: Arbrb. Kortrijk, 4 april 2012, A.R. 12/141/A en 12/142/A: Een filiaalverantwoordelijke die 

belast is met het dagelijks beheer van zijn filiaal kan niet beschouwd worden als leidinggevende voor 

de hele TBE als hij geen beslissingsmacht heeft voor de hele TBE. 

 

Ivm multinationalse ondernemingen oordeelde de Gentse arbeidsrechtbank: 

“In dergelijke situatie wordt men, enerzijds, geconfronteerd met het feit dat elke juridische entiteit 

die deel uitmaakt van de groep, op juridisch vlak een eigen leiding heeft, terwijl de 

vennootschapsgroep en de verschillende TBE die daarvan deel uitmaken, anderzijds, ook 

worden aangestuurd door een overkoepelende leiding. In dat geval moet worden uitgemaakt 

wie in concreto het dagelijks bestuur van de onderneming op zich neemt.” 

Bij deze beoordeling moet naar het oordeel van deze rechtbank wel rekening worden gehouden 

met de ratio legis, met name de bedoeling van de wetgever om op collectief niveau 

overlegorganen in te stellen waar de personeelsvertegenwoordigers en de werkgevers op een 

doeltreffende en doortastende wijze informatie kunnen uitwisselen en in gesprek kunnen treden. 

6. Bewijs 

6.1. De bewijslast 

Wat betreft de bewijslast is het gemeenrecht van toepassing. Het is de eiser (vakorganisatie) die zijn 

eis moet staven: 

 

Indien de betrokken werknemers of vakorganisaties de beslissing die door de werkgever inzake de 

vaststelling van de kaderfuncties werd genomen, betwisten,  dan rust bij hen, in hun hoedanigheid van 
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eisende partij, de bewijslast. De andere partijen zijn evenwel verplicht mee te werken aan het leveren 

van dat bewijs. In geval van twijfel heeft de door de werkgever opgestelde classificatie de doorslag. 

Arbrb. Brussel, 22 februari 1995 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.657 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.658 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 359/08 

 

De eisende partij dient te bewijzen dat de functies niet worden uitgeoefend door personen belast met 

het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordigen en 

te verbinden (niveau 1) en niet uitgeoefend worden door personen onmiddellijk ondergeschikt aan de 

personen uit niveau 1, en eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen (niveau 2). 

Het is niet aan de werkgever om te bewijzen dat hij een functie terecht als leidinggevende functie heeft 

bestempeld. Weliswaar dient de werkgever loyaal mee te werken aan de bewijsvoering. 

Arbrb. Brussel, 10 februari 2012, A.R. 12/878/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Hasselt, 23 februari 2012, A.R. 2120140 

 

 

Anders:  

 In het kader van de sociale verkiezingen wordt ook aangenomen dat de partij die de beslissing 

over de leidinggevende functies of de kaderleden aanvecht, met toepassing van art. 870 van 

het Gerechtelijk wetboek en art. 1315 van het Burgerlijk wetboek de bewijslast draagt om aan 

te tonen dat de betwiste functies geen leidinggevende of kaderfuncties zijn in de zin van de wet 

sociale verkiezingen.  

De bewijslastregels van art 1315 BW en 870 Ger. W. zijn echter niet absoluut maar worden 

geconditioneerd door de fair play die de procespartijen mekaar verschuldigd zijn. Een strikte 

toepassing van art 870 Ger.W. is niet in overeenstemming te brengen met de moderne idee dat 

de bewijslast en het bewijsrisico niet of toch niet uitsluitend mogen bepaald worden door de 

toevallige processuele positie als eiser of verweerder. Het ware beter te vertrekken van de idee 

dat de bewijslast bepaald wordt door de geschiktheid om zich bewijsmateriaal voor de 

desbetreffende feitelijke toedracht te verschaffen.  

Ook bij procedures ivm de sociale verkiezingen berust de bewijslast niet uitsluitend op de 

eisende partij, maar is de bewijsvoering zaak van alle partijen. 

Arbrb. Turnhout, 6 februari 2012, A.R. 12/82/A. 

 

 Het feit dat de bewijslast in principe bij de eisende partijen berust, heeft niet tot gevolg dat de 

rechtbank zich zonder meer moet verlaten op de eenzijdige beweringen van de verwerende 

partij wanneer die niet worden gestaafd noch ernstig worden toegelicht. 

Arbrb. Turnhout, 6 februari 2012, A.R. 12/82/A. 

6.2. Marginale toetsing? 

Tot 2008 was het vaste rechtspraak dat de arbeidsrechtbank slechts een marginale controle kon 

uitoefenen. In 2008 heeft de arbeidsrechtbank van Brussel haar standpunt hierover herzien. De 

arbeidsrechtbank Brussel benadrukt nu steeds dat de rechtbank de volle controlebevoegdheid heeft, 

gezien de wetgeving van openbare orde is. 

 

 De arbeidsrechtbank kan slechts een marginale controle uitoefenen. Ze gaat na of de werkgever 

de wetgeving niet manifest heeft miskend of misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om 

de werknemers te classificeren. 

Arbrb. Brussel, 22 februari 1995, A.R. 78.381/95 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.532/04 

Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 28 januari 2008, A.R. 08/58/A 
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Arbrb. Hasselt, 31 januari 2008, A.R. 2080151 

Arbrb. Tongeren, 4 februari 2008, A.R. 74/2008 

 

Anders: 

 De rechtbank is van oordeel dat de controle van de arbeidsrechtbank op de door de werkgever 

genomen beslissing aangaande de functies niet marginaal is. De bepalingen inzake de 

personeelsvertegenwoordiging in de ondernemingen zijn immers van openbare orde. Geen 

enkele wettelijke bepaling beperkt het onderzoek van de rechter tot een marginale toetsing. Het 

onderzoek van de rechtbank is dus niet beperkt tot de vraag of de werkgever al dan niet “op 

kennelijk onredelijke wijze” de wettelijke bepalingen inzake het leidinggevend personeel 

miskend heeft. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 403/08 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 404/08 

Arbrb. Brussel, 4 februari 2008, A.R. 414/08 

Arbrb. Brussel, 5 februari 2008, A.R. 640/08 

6.3. De waarde van een organigram 

Tot slot spraken heel wat rechtbanken zich uit over de waarde van een organigram als bewijsmiddel. 

 

 Het organigram en de functiebeschrijvingen – als die er zijn- vormen (dikwijls het enige) tastbaar 

bewijs dat de rechtbank toelaat om zich snel uit te spreken. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

 

 Het organigram kan een indicatie zijn, maar is niet determinerend. De werkelijk uitgeoefende 

functie is van doorslaggevend belang.  

Arbrb. Dendermonde, 2 februari 2000, A.R. 45.383 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 9 februari 2000, A.R. 12.796/00 en 12.797/00 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

Arbrb. Tongeren 4 februari 2008, A.R. nr. 08/74/A. 

Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 31 januari 2008, A.R. 08/58/A 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 359/08 

In dezelfde zin: arbrb. Antwerpen, 3 februari 2012, A.R.12/361/A 

 

 Het organigram is een belangrijker bewijsstuk indien dit opgemaakt werd in tempore non 

suspecto door de tegenpartij [werkgever]. 

Arbrb Brussel, 7de kamer, 9 februari 2000, A.R. 12.796/00 en 12.797/00 

 

 Het organigram dat in beschouwing moet genomen worden en dat betrouwbaar is, is datgene 

dat aan de ondernemingsraad werd voorgelegd in het kader van de informatieverplichting. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.586/04 

 

 De arbeidsrechtbank wijst erop dat “het consequent zou zijn om alle functies die in het 

organogram op dezelfde trap van de hiërarchie staan, in dezelfde categorie onder te verdelen”. 

De rechtbank verwijst dan ook steeds naar het organogram en de gelijkaardige functies bij haar 

onderzoek van de betwiste functies. 

Arbrb. Antwerpen, 6 februari 2012, A.R. 12/444/A 

 

De verwijzing naar het organigram acht de rechtbank in casu niet ter zake dienend omdat de 

hoedanigheid [van kaderfunctie] niet zozeer wordt bepaald door de plaats in van de betrokken 

functie in de hiërarchie van de onderneming, maar veeleer door de concrete functieinhoud.  
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Evenmin dient al te veel belang te worden gehecht aan de weging van de functies die werden 

verricht in het kader van de interne functieclassificatie. 

Arbrb. Turnhout, 6 februari 2012, A.R. 12/83/A 

6.4. Andere 

De eigen voorstelling van het bedrijf via haar website vormt weliswaar geen decisief element in dit debat, 

maar verschaft wel aanwijzingen omtrent de belangrijkheid van de functies en de rang van het 

personeel. 

Arbrb. Dendermonde, 24 januari 2012, A.R. 12/130/A 

7. Vorm en inhoud van de mededelingen 

7.1. Taalgebruik 

Een werknemersorganisatie riep de nietigheid in van de lijst van kaderfuncties omdat alle 

functiebenamingen in het Engels waren opgegeven, en dus het taaldecreet werd geschonden. De 

rechtbank verwierp dit standpunt omdat de rest van de mededeling wel in het Nederlands was gebeurd 

en de functiebenamingen ‘geïntegreerd zijn in het Nederlands taallandschap’. Een aantal van de 

woorden zijn terug te vinden in het Van Daele Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R.363.658 

 

Ook van functiebenamingen die niet zijn terug te vinden in het Groene Boekje en Van Dale vond de 

rechter dat ze voldoende ingeburgerd waren. De rechtbank hield hierbij wel rekening met het feit dat de 

Nederlandse omschrijving van de functie op het intranet kon worden gevonden. Bovendien was naast 

de functie ook de naam van de betrokken werknemer vermeld. Onder deze omstandigheden werd het 

Taaldecreet niet geschonden. 

Arbrb. Mechelen, 1 februari 2008, A.R. nr. 08/110/A. 

7.2. Vorm van de mededeling 

Een werknemersorganisatie riep in dat de lijst van kaderleden ongeldig was omdat het ging om een 

alfabetische lijst van namen waarin de functies ‘kriskras achter elkaar’ werden vermeld. De rechtbank 

wijst het argument af en herinnert eraan dat aan de mededeling van deze informatie geen bijzondere 

vormvereisten verbonden zijn. 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R.363.658 

 

Een werknemersorganisatie voerde aan dat de mededeling  X-35 gebrekkig was, omdat niet was 

voldaan aan de vormvereisten. Er werden geen afzonderlijke mededelingen opgesteld voor de 

verkiezing van OR en CPBW, de mededeling gebeurde laattijdig en er werd geen kennisgeving meer 

verstuurd in toepassing van art. 8 van het KB van 15 mei 2003. 

De rechtbank oordeelde hierover: “de procedure-opwerpingen die eiser maakt zijn in hoge mate terecht 

doch zijn zonder invloed op het verloop van de verkiezingen. Voor de vastgestelde tekortkomingen zijn 

geen specifieke sancties voorzien. […] Naar het gevoelen van de rechtbank dienen de zaken 

pragmatisch bekeken te worden. Verweerster heeft de verkiezingsprocedure gestart doch niet helemaal 

correct. De onvolkomenheden maken de procedure niet nietig. Uiteindelijk wensen beide partijen dat de 

verkiezingen zouden plaatsvinden en normaal zouden verlopen. De tot nu toe vastgestelde 

onvolkomenheden staan het normale verloop van de verkiezingen niet in de weg en niets wijst erop dat 

dit niet verder zo zou gaan.” 

Arbrb. Kortrijk, 7 april 2004, A.R. 67.862 
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7.3. Inhoud 

De wet legt de werkgever niet de verplichting op om in de mededeling X-35 de benaming en de inhoud 

van de kaderfuncties te preciseren (zoals dat wel het geval is voor de functies van de leidinggevenden 

in de mededeling X-60). 

Het volstaat dat de functie gedefinieerd wordt op een algemene manier, zoals bijvoorbeeld door 

verwijzing naar een gemeenschappelijke classificatie die gebruikelijk is in de onderneming. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2004, A.R. 69.532/04 

 

De wet legt de werkgever niet op om de benaming en inhoud van de kaderfuncties te beschrijven. Het 

volstaat te verwijzen naar de in een bedrijf gangbare classificatie die is gebaseerd op de complexiteit, 

mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheden,.. en niet louter slaat op leeftijd, anciënniteit of de 

kwaliteit van het werk. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 09 februari 2000, A.R. 12.796/00 en 12.797/00 

 

De bedoeling van de fase X-35 is een correcte en sluitende aanwijzing te geven van de functie zonder 

meer, zonder definitieve namen. De functies ‘bedienden centrale’ en ‘medewerkers administratieve 

centrale’ zijn onvoldoende aanwijzing van een functie. De omschrijving is dermate algemeen en 

uitgehold dat eender wie met eender welke functie in de algemene centrale in aanmerking kan komen. 

Arbrb. Leuven, 1 februari 2008, A.R. 73/08  

7.4. Lijst van leidinggevenden voor OR en CPBW 

De lijst van het leidinggevend personeel moet dezelfde zijn voor OR en CPBW. 

Arbrb Charleroi, 22 maart 1991, A.R. 39.704 en 39.088 

Arbrb Gent, 30 januari 1995, A.R. 117.539/95 

Arbrb Brussel, 7de kamer, 9 februari 2000, A.R. 12.798/00 + 12.800/00 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2008, A.R. 08/254/A 

 

 De arbeidsrechtbank gebruikt het feit dat de vakorganisatie enkel de lijst van leidinggevenden 

voor de OR betwist en niet de (identieke) lijst voor het CPBW als argument om de eis af te 

wijzen. 

Arbrb Brussel, 5 februari 2008, A.R. 640/08 

 

Anders:  

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2012, A.R. 12/361/A: een vereniging van kaderleden trok naar de 

rechtbank om een personeelslid te doen schrappen van de lijst van leidinggevenden en toe te 

voegen op de lijst van kaderleden. De werkgever argumenteerde dat de vordering 

onontvankelijk was voor het CPBW bij gebrek aan belang (geen categorie kaderleden) en de 

vordering bijgevolg ook onontvankelijk verklaard moest worden voor de OR. Anders zou het 

vonnis immers kunnen leiden tot een verschillende lijst van leidinggevenden voor OR en CPBW.  

De rechtbank bevestigt het gebrek aan belang van de vereniging om een vordering in te stellen 

mbt het CPBW, maar gaat niet akkoord met de stelling dat ook de vordering mbt de OR daarom 

ontontvankelijk zou zijn. Ze stelt: 

“Het is immers niet omdat de niet-aangevochten lijst van de leidinggevende functies voor het 

CPBW op het werk definitief is dat er geen wijziging mogelijk is aan de lijst van de 

leidinggevende functies voor de OR. 

De OR en het CPBW zijn immers aparte overlegorganen waarvoor aparte sociale verkiezingen 

worden gehouden met verschillende kandidaat- en kiezerslijsten en dit mogelijk zelfs voor 

verschillende technische bedrijfseenheden. 

De invulling van de leidinggevende functies kan zelfs anders gebeuren naargelang het gaat om 

de ondernemingsraad, dan wel om het CPBW. 
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Zulks heeft tot gevolg dat de lijst van de leidinggevende functies anders kan zijn voor de OR en 

voor het CPWB, waarbij het niet ter zake doet of dit het gevolg is van een gemotiveerde 

beslissing, dan wel van een vergissing, dan wel van een tussengekomen beslissing van de 

rechtbank die zich enkel heeft kunnen uitspreken over de lijst van de leidinggevenden voor de 

OR, doch niet over de lijst van de leidinggevenden voor het CPBW. 

8. Samenstelling werkgeversafvaardiging 

Uit de lijst van leidinggevend personeel stelt de werkgever zijn werkgeversafvaardiging samen.  

 

De werkgeversafvaardiging bestaat uit ondernemingshoofd en door hem aangewezen 

afgevaardigden die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van 

de leidinggevende functies die zij in de onderneming vervullen.  

(Artikel 16, a Bedrijfsorganisatiewet en artikel 56, 1 Welzijnswet) 

 

Er werden verschillende procedures gevoerd tegen werkgevers die werkgeversafgevaardigden hadden 

aangeduid die niet voorkwamen op de lijst van het leidinggevend personeel. De vorderingen werd 

toegekend. 

Arbrb. Gent, 11 augustus 2008, A.R. nr. 08/1435/A. 

Arbrb. Hasselt , 3 september 2008, A.R. nr. 2081367. 

Arbrb. Luik,  13 oktober 2008, A.R. nr. 375.359 

9. Procedure 

9.1. Belang 

Enkele werkgevers riepen in dat de vakorganisatie geen belang had bij het aanvechten van de lijst van 

kaderleden of leidinggevenden, maar steeds zonder succes:  

 

 Een werknemersorganisatie heeft belang bij de juiste bepaling van de kaderfuncties ongeacht 

of deze al dan niet de grens van 15 kaderleden bereiken. 

Arbrb. Brussel, 28 januari 2000, A.R. 12.394/2000 en 12.475/2000 

 

 De rechtbank meent dat een duidelijke afbakening van de werknemers- en 

werkgeversafgevaardigden in de raad en het comité noodzakelijk is. De 

werkgeversafgevaardigden moeten immers in deze organen een duidelijke 

beslissingsbevoegdheid hebben, dus leidinggevend personeel zijn, willen de raad en het comité 

behoorlijk kunnen functioneren. 

Arbrb. Hasselt, 31 januari 2008, A.R. 2080151 

 

 De vakorganisatie heeft duidelijk een belang om op te treden. Ze beoogt met haar optreden om 

het aantal leidinggevende functies te verlagen, wat meteen een verhoging van het aantal 

arbeiders en bedienden met zich mee zou brengen. 

Arbrb. Luik 14 februari 2008, A.R. nr. 372.298 

9.2. Procedurefouten i.v.m. de TBE 

Een beroep tegen de mededeling van leidinggevende functies en kaderleden moet gericht worden aan 

alle JE die samen de TBE uitmaken. Zoniet is het verzoek onontvankelijk. 

Arbrb. Brussel, 30 januari 2004, A.R. 69.587/04 
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Arbrb. Charleroi, 20 februari 2004, A.R. 62.927/R en 62.928/R 

Arbrb. Mechelen, 8 februari 2008, A.R. nr. 08/137/A. 

Arbrb. Kortrijk (afdeling Roeselare) 5 maart 2008, A.R. nr. 08/176/A. 

 

De onontvankelijkheid van de vordering ten aanzien van een onterecht in het geding betrokken TBE, 

brengt niet de onontvankelijkheid met zich mee tav de andere partijen. 

Arbrb. Antwerpen 8 februari 2008, A.R. nr. 08/683/A. 

 

De Arbeidsrechtbank van Antwerpen verklaarde een vordering onontvankelijk omdat de benaming van 

de TBE in het inleidend verzoekschrift niet correct was. In de conclusies werd de vergissing rechtgezet. 

De rechtbank beschouwde de rechtzetting als een nieuwe vordering en oordeelde dat deze laattijdig 

was. 

Arbrb. Antwerpen 8 februari 2008, A.R. nr. 08/683/A. 

9.3. Voortijdig en laattijdig beroep 

Tegen de lijsten van leidinggevenden en kaderleden zijn twee beroepen mogelijk: 

 

 Een beroep tegen de beslissing X-35: dit beroep kan enkel betrekking hebben op de functies 

die op de lijst vermeld worden. De namen die op de lijst voorkomen zijn louter indicatief en 

kunnen in deze fase van de procedure niet betwist worden. Beroepen tegen de vermelding van 

namen worden door de rechter als voortijdig en dus onontvankelijk beschouwd. 

 Een beroep tegen de mededeling X: dit beroep kan enkel betrekking hebben op de personen 

die de functies al of niet uitoefenen. Beroepen tegen de functies zelf hadden eerder moeten 

gebeuren; zij worden door de rechter als laattijdig en dus onontvankelijk beschouwd. Een 

beroep tegen X moet bovendien voorafgegaan worden door een interne klacht. 

a) Voortijdig beroep 

Het beroep tegen de mededeling X-35 met als doel de toevoeging van de naam of functie van een 

welbepaalde persoon aan de lijst van kaderleden of leidinggevenden is voortijdig en dus onontvankelijk. 

De vermelding van de namen in de mededeling X-35 is louter indicatief en kan dus niet aangevochten 

worden. 

Arbrb. Charleroi, 13 februari 2004, A.R. 62.975/R 

Arbrb. Namen, 1 februari 2008, A.R. 08/169/A 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2008, A.R. 08/238/A 

b) Laattijdig beroep 

De Arbeidsrechtbank van Brussel wees een vordering af als laattijdig, omdat de vakorganisatie geen 

beroep had ingediend tegen de lijst met kaderfuncties. Op deze lijst stonden 12 kaderfuncties vermeld. 

Op X werden de 12 personen meegedeeld die deze 12 kaderfuncties uitoefenen. 12 anderen die 

volgens de vakorganisatie ook een kaderfunctie uitoefenden, konden niet meer aan de lijst met namen 

worden toegevoegd.  

Arbrb. Brussel 6 maart 2008, A.R. nr. 3515/08 

 

In een bedrijf legt een vakbond klacht neer tegen het bericht X. De klacht heeft betrekking op een 

werknemer wiens functie op X-35 op de lijst van leidinggevenden voorkwam. De beslissing X-35 werd 

niet aangevochten, maar later werd in de OR, nav het opstellen van het bericht X, overeengekomen om 

die werknemer op de kiezerslijst van de bedienden op te nemen. Op dag X plakt de werkgever een 

bericht aan dat overeenkomt met wat in de OR is beslist, maar vervangt dat even later door een 

aangepast bericht X waarbij de betrokken werknemer niet langer op de kiezerslijst voorkomt. De 
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werknemersvertegenwoordigers dienen een interne klacht in, waaraan geen gevolg gegeven wordt. De 

arbeidsrechtbank oordeelt dat indien een geldig bezwaar wordt ingediend, het overlegorgaan een 

beslissing moet nemen. De werkgever kan niet eenzijdig een beslissing nemen, en de rechter kan niet 

in de plaats treden van het overlegorgaan. De rechtbank beveelt de werkgever dan ook om de 

ondernemingsraad bijeen te roepen om zich over de klacht uit te spreken. De vaststelling dat geen van 

de partijen (uitdrukkelijk) om een bijeenroeping van de OR heeft gevraagd, neemt niet weg dat de 

rechtbank hiertoe kan overgaan, aangezien de toepasselijke wetsbepalingen van openbare orde zijn. 

Arbrb. Gent, 5 maart 2012, A.R. 12/529/A 

10. Openbare orde 

De wetgeving op de sociale verkiezingen is van openbare orde. Dit geldt ook voor de bepalingen ivm 

leidinggevenden en kaderleden. De rechter hoeft dus geen rekening te houden met akkoorden die 

strijdig zijn met de wet en is niet gebonden door eerdere uitspraken. 

10.1. De waarde van akkoorden 

 

 Omwille van het openbare ordekarakter van de reglementering kan een akkoord, zelfs als het 

unaniem was afgesloten in de ondernemingsraad, niet ingaan tegen de tekst van de wet. In 

geval van een geschil kan de rechtbank dan ook geen rekening houden met een dergelijk 

akkoord; ze moet nagaan of de reglementering is gerespecteerd. 

Arbrb. Brussel, 8 februari 2004, A.R. 12.511/00 

Arbrb. Brussel, 23 februari 2004, A.R. 69.729/04 

 

 Een akkoord tussen werkgever en werknemers over de kwalificatie van het leidinggevend 

personeel is irrelevant, ook als hiertegen geen bezwaar kwam van de werknemersorganisaties. 

Cass. 19 april 1968, Pas. 1968, I, p.141 

Cass. 14 juni 1972, J.T.T. 1972, 262 

Arbrb Brussel, 7de kamer, 9 februari 2000, A.R. 12.798/00 + 12.800/00 

Arbrb. Gent, 1e Kamer, 9 februari 2000, A.R. 145.927 

10.2. De kwalificatie bij vroegere sociale verkiezingen 

 De kwalificatie van personeel bij de vorige sociale verkiezingen heeft enkel de waarde van een 

indicatie voor de huidige verkiezingen. Aangezien het gaat om wetgeving van openbare orde, 

moet de rechtbank bij elke sociale verkiezingen op basis van de elementen in feite en in rechte 

die worden aangebracht, nagaan welke kwalificatie toepasselijk is voor de sociale verkiezingen 

die worden voorbereid. Het vonnis heeft geen gezag van gewijsde voor de volgende 

verkiezingen. 

Cass. 14 november 1983, J.T.T., 1985, 103. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer, 11 februari 2000, A.R. 12.799/00 

 

 De kwalificatie als leidinggevend personeel bij de vorige sociale verkiezingen is niet 

doorslaggevend voor het bepalen van de leidinggevende functies, ook als hiertegen geen verzet 

kwam van de werknemersorganisaties. 

Arbrb. Tongeren, 7 februari 2000, A.R. 102/2000 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13.236/00 
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 De kwalificatie die tijdens de vorige sociale verkiezingen werd gegeven houdt niet meer in dan 

een –niet-bindende- indicatie. Het is hierbij niet relevant of de kwalificatie gegeven werd in 

onderlinge overeenstemming of door de rechtbank. 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.657 

Arbrb. Antwerpen, 5 februari 2004, A.R. 363.658 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2008, A.R. 08/254/A 

 

 Het feit dat er bij vorige verkiezingen geen betwisting was, betekent niet dat een identieke lijst 

van leidinggevend personeel moet aanvaard worden. Precedenten bij vorige verkiezingen 

binden de rechter niet. 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2004, A.R. 69.698/04 

 

 De arbeidsrechtbank Gent moest oordelen over een lijst van 12 leidinggevende functies, terwijl 

bij de vorige sociale verkiezingen maar twee werknemers bij de leidinggevenden waren 

ingedeeld. De rechtbank overweegt: 

“Niets uit de voorgelegde stukken doet vermoeden dat voor de periode 2012-2016 deze 

werkgeversdelegatie dient te worden uitgebreid tot 12 functies, zoals de verweerster dit doet. 

Bij de beoordeling nopens de leidinggevende functies zal hiermee dus rekening gehouden 

worden.” 

Arbrb. Gent, 30 januari 2012, A.R. 12/67 
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V. Vaststelling datum en uur van de verkiezingen 

Door aanplakking van een bericht negentig dagen voor de dag van de verkiezingen in de verschillende 

secties en afdelingen van de onderneming, stelt de raad of het comité, of bij ontstentenis ervan de 

werkgever, de werknemers in kennis van : 

 

1° de datum en de uurregeling van de verkiezingen; ingeval hieromtrent geen akkoord is bereikt in de 

raad of het comité, stelt de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de 

Sociale Wetten van het rechtsgebied deze datum en deze uurregeling vast; 

(art. 14, 1° Wet Sociale Verkiezingen) 

 

De wet is duidelijk over het vaststellen van datum en uur van de verkiezingen: dit gebeurt in akkoord in 

OR of CPBW, en als geen akkoord bereikt kan worden beslist de sociaal inspecteur. Problemen rijzen 

dan ook pas als de procedure niet tijdig werd opgestart of als rechtszaken de vooropgestelde 

verkiezingskalender doorkruisen. Voor die gevallen bepaalt de wet niet duidelijk of de rechter zelf een 

verkiezingskalender mag opleggen of niet. De rechtspraak is hierover dan ook verdeeld. 

1. Datum 

Het oplossen van problemen met betrekking tot de verkiezingsprocedure (ic vaststelling datum) behoort 

tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad. Enkel indien er geen akkoord kan gevonden worden 

binnen de OR, kan een beroep worden gedaan op de rechter. 

Een weigering van de personeelsafgevaardigden in de OR om dit onderwerp te bespreken, kan niet 

beschouwd worden als een gebrek aan akkoord. In dit geval doet de OR afstand van haar bevoegdheid, 

en is het aan de werkgever om de beslissing te nemen. 

Vz. Arbrb. Brussel, 4 mei 2004, AR 19/04; Arbrb Brussel, 11 mei 2004, AR 72.490/04 – 73.784/04 

Deze uitspraak is opmerkelijk; ze gaat immers in tegen de wet. Indien geen akkoord bereikt wordt in de 

overlegorganen, hakt de sociale inspectie de knoop door. 

 

Enerzijds is de rechtbank niet bevoegd om datum van de verkiezingen vast te stellen. Anderzijds is het 

nodig om de werkgevers de tijd te geven om de verkiezingsprocedure en de voorprocedure –die starten 

150 dagen voor de verkiezingen- zoals voorzien in de wet, te volgen. Tot slot voorziet de wet dat de 

sociale verkiezingen buiten de wettelijke periode plaatsvinden als de procedure te laat werd begonnen 

terwijl de onderneming voldeed aan de voorwaarden voor oprichting of vernieuwing van een orgaan. 

Arbrb. Brussel, 11 februari 2008, A.R. 1086/08 

 

De rechtbank kan de datum van de SV niet vastleggen zonder het risico te lopen een aantal 

verplichtingen en praktische problemen over het hoofd te zien waarover niet werd gedebatteerd. Het is 

aan de werkgever om de datum van de verkiezingen vast te leggen. Daarentegen mag niet toegestaan 

worden dat een datum gekozen wordt die nog te veraf ligt. 

De werkgever moet een nieuwe datum voor de verkiezingen vastleggen, ermee rekening houdend dat 

de dag na de uitspraak van het vonnis X-35 is. 

Arbrb. Bergen, 5 maart 2004, A.R. 11.208/04/M, 11.209/04/M en 11.259/04/M 

 

De rechtbank legt dag X en dag Y vast voor een onderneming die sinds de mededeling X-60 de 

procedure niet verderzette. De rechtbank legt bovendien een dwangsom op. 

Arbrb. Charleroi, 29 april 2004, A.R. 1.208/BR en 1.209/BR 

 

De rechter beveelt de aanplakking van de mededeling X binnen de twee dagen na het vonnis en legt 

de datum voor de verkiezingen vast. De rechtbank legt bovendien een dwangsom op van 2 500€ per 

dag vertraging in de aanplakking. 
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Arbrb. Leuven, 10 maart 2004, A.R. 306/04 

 

De rechter beslist tot samenvoeging van twee JE en legt de verkiezingskalender vast, met X-35 tien 

dagen na de uitspraak van het vonnis. 

Arbrb. Brussel, 13 februari 2012, A.R. 12/740/A en 12/746/A 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2012, A.R. 12/692/A 

 

Het vaststellen van de data X en Y is een bevoegdheid van de ondernemingsraad. Het komt niet toe 

aan de rechtbank om nieuwe data vast te leggen. 

Arbrb. Bergen, 11 mei 2012, A.R. 12/1174/A 

 

De arbeidsrechtbank Ieper legt zelf geen verkiezingskalender op, maar bekrachtigt een kalender die 

door de werkgever wordt voorgesteld, en koppelt hieraan eveneens een dwangsom. 

Arbrb. Ieper, 2 april 2004, A.R. 26.752 

2. Uurrooster 

In een bedrijf met meer dan 300 werknemers, die bovendien op werven werken, wordt in het bericht X 

meegedeeld dat de stembureaus maar één uur open zullen zijn. Een vakbond tekent hiertegen beroep 

aan. De rechtbank verklaart zich onbevoegd, gezien de wet bepaalt dat de sociale inspectie ingeval van 

geschillen hierover de knoop kan doorhakken.  

Arbrb. Brussel, 4 mei 2004, A.R. 19/04 

Arbrb. Brussel, 11 mei 2004, A.R. 72.490/04 

Arbrb. Brussel, 9 maart 2012, A.R. 12/2983/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Antwerpen, 19 maart 2012, A.R. 12/1525/A 
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VI. Mandaten 

1. Vaststelling van het aantal mandaten 

1.1. Algemeen 

De personeelsafvaardiging in de raad en in het comité is samengesteld uit:  

 

4 gewone leden voor een onderneming met minder dan 101 werknemers; 

6 gewone leden voor een onderneming met 101 tot 500 werknemers;  

8 gewone leden voor een onderneming met 501 tot 1 000 werknemers; 

10 gewone leden voor een onderneming met 1 001 tot 2 000 werknemers;  

12 gewone leden voor een onderneming met 2 001 tot 3 000 werknemers;  

14 gewone leden voor een onderneming van 3 001 tot 4 000 werknemers;  

16 gewone leden voor een onderneming met 4 001 tot 5 000 werknemers;  

18 gewone leden voor een onderneming met 5 001 tot 6 000 werknemers;  

20 gewone leden voor een onderneming met 6 001 tot 8 000 werknemers;  

22 gewone leden voor een onderneming met meer dan 8 000 werknemers, 

 

op de datum van aanplakking van het bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd.  

 

In de ondernemingen van de sector van de mijnen, de graverijen en de ondergrondse groeven,is de 

personeelsafvaardiging in het comité samengesteld uit 2 gewone leden voor eenonderneming met 

minder dan 50 werknemers. 

 

De leden van het leidinggevend personeel moeten bij het aantal werknemers worden gevoegd om het 

aantal gewone leden van de personeelsafvaardiging vast te stellen.  

 

De personeelsafvaardiging van de raad wordt in geval van een afzonderlijke vertegenwoordiging van 

kaderleden in de raad, met één eenheid verhoogd indien de onderneming minder dan honderd 

kaderleden tewerkstelt en met twee eenheden indien de onderneming honderd kaderleden of meer 

tewerkstelt. De leden van het leidinggevend personeel worden gevoegd bij het aantal kaderleden.  

 

De afvaardiging bestaat bovendien uit plaatsvervangende leden waarvan het aantal gelijk isaan dat van 

de gewone leden.  

 

Het bij dit artikel bedoelde aantal leden van de personeelsafvaardiging kan evenwel worden verhoogd 

na een eenparig akkoord gesloten tussen de werkgever en de representatievewerknemersorganisaties 

met dien verstande dat er niet meer dan vijfentwintig mogen zijn.  

 

Het akkoord moet uiterlijk worden bereikt de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de datum 

der verkiezingen wordt aangekondigd. Dit akkoord moet de aanvullende mandaten onder de 

verschillende categorieën van werknemers verdelen. 

(art. 23 Wet Sociale Verkiezingen) 

 

“In dienst van de onderneming” wil zeggen dat de werknemer effectief in dienst moet zijn op dag X. Een 

werknemer met een arbeidsovereenkomst die is afgesloten voor of op dag X, maar pas na dag X in 

werking treedt, hoeft dus niet meegeteld te worden. 

Arbrb.Nijvel, 16 maart 2012, A.R. 12/566/A 
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Het leidinggevend personeel wordt niet meegeteld om vast te stellen of er een aparte 

vertegenwoordiging van kaderleden moet zijn. Eens vaststaat dat er een aparte vertegenwoordiging 

van kaders moet zijn, moet het aantal leidinggevenden bij het aantal kaderleden worden opgeteld om 

het aantal mandaten in de personeelsvertegenwoordiging te berekenen. 

Arbrb. Bergen, 14 maart 2000, A.R. 644/00/M 

Arbrb.Hasselt, 10 maart 2004, A.R. 2040421 

1.2. Uitzendkrachten 

Uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen en die op datum van aanplakking van het bericht 

waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd, ter beschikking van een gebruikende 

onderneming zijn gesteld, komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de personeelssterkte  

van die onderneming en dus voor de vaststelling van het aantal leden en plaatsvervangende leden van 

de personeelsafvaardiging in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op 

het werk. 

Cass. 30 maart 2009, S.08.0088.N/16 

 

In een arrest van 15 april 2013 (nr C.12.0071.N) besluit het Hof dat uitzendkrachten niet meegeteld 

moeten worden voor de verdeling van de mandaten over de verschillende categorieën. Het hof stelt dat 

de betrokken artikelen van de wet sociale verkiezingen enkel de onderlinge verhouding regelen tussen 

de verschillende categorieën van werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het zijn dus geen 

“bepalingen die aan de werkgever een verplichting opleggen die gesteund is op het aantal werknemers 

dat door de onderneming wordt tewerkgesteld” zoals bedoeld in artikel 25 van de wet op de 

uitzendarbeid. 

1.3. Contract bepaalde duur 

Een werknemer met een contract van bepaalde duur dat afloopt tussen X en Y moet meegeteld worden 

voor de vaststelling van het aantal mandaten en de verdeling ervan over de verschillende categorieën 

van werknemers.  

Cass., 12 februari 2001, A.R. S.00.0114F 

2. Verhoging van het aantal mandaten 

Het bij dit artikel bedoelde aantal leden van de personeelsafvaardiging kan evenwel worden 

verhoogd na een eenparig akkoord gesloten tussen de werkgever en de representatieve 

werknemersorganisaties met dien verstande dat het er niet meer dan 25 mogen zijn.  

Het akkoord moet uiterlijk worden bereikt de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de 

datum der verkiezingen wordt aangekondigd. Dit akkoord moet de aanvullende mandaten onder 

de verschillende categorieën van werknemers verdelen. 

Artikel 23, 6de en 7de lid, Wet Sociale Verkiezingen 

2.1. Mondeling akkoord 

Een mondeling akkoord tussen werkgever en de enige vertegenwoordigde werknemersorganisatie om 

het mandaat van de arbeiders aan de bedienden toe te kennen (bij gebrek aan kandidaten) is niet geldig. 

De ingediende kandidatenlijsten (waarop 2 extra bedienden voorkomen) zijn ongeldig; de 

werknemersorganisatie mag nieuwe kandidatenlijsten indienen. 

Arbrb. Luik, 15 april 2004, A.R. 339.681 
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2.2. Eenzijdige beslissing van de werkgever 

Een verhoging van het aantal mandaten door de werkgever zonder unaniem akkoord tussen de 

werkgever en alle vakorganisaties, is ongeldig. 

Arbrb. Bergen, 4 maart 2008, A.R. nr. 08/574/A. 

 

In een vzw zijn 4 mandaten te begeven: drie voor arbeiders en één voor bedienden. Wanneer blijkt dat 

er bij de bedienden geen kandidaten zijn, besluit de raad van bestuur eenzijdig om het 

bediendenmandaat aan de arbeiders toe te kennen. Wanneer de uitslag van de verkiezingen bekend 

gemaakt wordt, stelt een vakorganisatie een beroep in tot verbetering van de verkiezingsuitslag met als 

argument dat de mandaatverdeling niet correct is. De rechtbank bevestigt dat de werkgever niet 

eenzijdig het aantal mandaten voor de arbeiders kan verhogen (op X+40) wanneer hij vaststelt dat er 

geen kandidaten zijn bij de bedienden. Het aantal mandaten is definitief op X.  

De vakorganisatie kon deze beslissing na de verkiezingen (toen bleek dat het extra mandaat haar niet 

toekwam) nog aanvechten aangezien er geen beroepsmogelijkheid is voorzien tegen een dergelijke 

beslissing van de werkgever. De wet gerechtelijke beroepen (art. 5) voorziet tegen de aanplakking X+40 

enkel een beroep tegen de voordracht van kandidaten, en niet tegen de verdeling van de mandaten. 

Arbrb. Turnhout, 25 juni 2008, A.R. nr. 08/996/A 

 

Een werkgever heeft, zonder voorafgaand overleg met de werknemers, het aantal mandaten voor de 

OR vastgesteld op 15 en voor het CPBW op 14. Een vakbond vecht deze beslissing aan en eist 25 

mandaten (wettelijk maximum). Dit zou nodig zijn om de vertegenwoordiging van het personeel mogelijk 

te maken, gezien zij werken op meer dan 1000 verschillende werven. De rechtbank wijst de vordering 

af: “noch de aard van de onderneming, noch het feit dat de arbeiders hun werkzaamheden verspreid 

verrichten over meer dan 1000 werven over het hele land rechtvaardigen de toekenning van het 

maximaal aantal mandaten. 

Arbrb. Antwerpen, 19 maart 2012, A.R. 12/1525/A 

 

Een onregelmatige wijziging van het aantal mandaten die aan het begin van de verkiezingsprocedure 

door de werkgever was aangekondigd (ook op X) en waartegen geen beroep werd aangetekend, wordt 

definitief. De ongeldigheid van de mandaatverhoging kan niet meer opgeworpen worden na de 

verkiezingen.  

Arbrb. Antwerpen 14 juli 2008, A.R. nr. 08/3531/A. 

2.3. Laattijdig akkoord 

Volgens het bericht X zijn er in een onderneming 6 CPBW mandaten, waarvan 5 voor bedienden en 

één voor arbeiders. Er werd tegen dit bericht geen beroep aangetekend. Pas na X+35 wordt een 

akkoord gesloten tussen de werkgever en de enige werknemersorganisatie die een kandidatenlijst 

neerlegde. Het akkoord stelt dat het arbeidersmandaat naar de bedienden gaat en in ruil daarvoor de 

werknemersorganisatie slechts 6 kandidaten zal voordragen, zodat de procedure stopgezet kan 

worden. Een andere werknemersorganisatie vecht het akkoord (en de stopzetting van de procedure) 

aan. De rechtbank overweegt: 

“Men kan alleen maar vaststellen dat het akkoord over de verdeling van de mandaten laattijdig 

is en niet met alle syndicale organisaties gesloten werd !  

Echter, ondanks de aangehaalde onregelmatigheden die geen enkele van de partijen schade 

berokkenen en de aard van openbare orde van de wetgeving die van toepassing is, is het in het 

belang ervan en van een goede rechtspraak dat de rechtbank de verkiezingsresultaten 

valideert. Het is immers niet verboden een vermeerdering van de mandaten af te spreken nav 

een eensluidend akkoord tussen werkgever en vakbonden.” 

Arbrb. Neufchateau, 10 september 2012, A.R. 12/235/A 
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3. Verdeling van mandaten  

Bij de verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaardigden moet rekening worden 

gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende categorieën in dienst van de 

onderneming op de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de datum der verkiezingen 

wordt aangekondigd. Het leidinggevend personeel is begrepen in de categorie van kaderleden. 

(art. 28 wet Sociale Verkiezingen) 

 

Voor de verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en het 

comité voor preventie en bescherming op het werk moet rekening worden gehouden met het aantal 

personeelsleden van de verschillende categorieën in dienst van de onderneming op de dag van de 

aanplakking van het bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd, en niet op een 

andere dag.  

Ic was een jongere in dienst van de onderneming op dag X met een contract van bepaalde duur dat 

verstreek vóór dag Y. Het al of niet meetellen van deze jongere was bepalend voor de oprichting van 

een apart jongerencollege.  

Cass 12 februari 2001, S. 000114 

 

Een mondeling akkoord tussen werkgever en de enige vertegenwoordigde werknemersorganisatie om 

het mandaat van de arbeiders aan de bedienden toe te kennen (bij gebrek aan kandidaten) is niet geldig. 

De ingediende kandidatenlijsten (waarop 2 extra bedienden voorkomen) zijn ongeldig. In deze zaak gaf 

de rechtbank de werknemersorganisatie toelating om nieuwe kandidatenlijsten in te dienen. 

Arbrb. Luik, 15 april 2004, A.R. 339.681 

 

Een wijziging van het bericht X (mbt tot het aantal mandaten en de verdeling ervan tussen de 

verschillende categorieën) die door de werkgever werd aangeplakt zonder dat hierover overleg werd 

gepleegd in de ondernemingsraad of het comité is ongeldig. Zelfs indien de gewijzigde berekening de 

realiteit in de onderneming beter weerspiegelt, is de wijziging niet geldig omdat de werkgever niet de 

bevoegdheid had om de berekening eenzijdig te wijzigen.  

I.c. was de wijziging pas aangeplakt op X+8 waardoor een interne klachtprocedure onmogelijk was 

geworden.  

De rechtbank besluit dan ook dat het oorspronkelijke ongewijzigde bericht X het enige geldige is. 

Arbrb. Charleroi, 3 mei 2004, A.R. 1.250 en 1.254/BR 

 

Een akkoord tussen de werknemersorganisaties (beroepscentrale) en de werkgever om een mandaat 

niet toe te kennen, is strijdig met de openbare orde en dus nietig.  

Arbrb. Tongeren, 3 maart 2008, A.R. nr. 08/337/A. 

 

Anders: De arbeidsrechtbank Namen verklaarde een vordering gegrond die ertoe strekte een 

akkoord om geen jongerenkandidaten voor te dragen in ruil voor een mandatenverhoging, te 

doen respecteren. De vakbond die het akkoord niet had nageleefd, had zich niet verweerd. De 

rechtbank ging niet na of er zich een probleem van openbare orde stelde. 

Arbrb. Namen 14 april 2008, A.R. nr. 08/720/A. 

 

In een onderneming zijn er 8 mandaten te begeven. Er komen er in elk geval 3 toe aan de kaderleden, 

2 aan de arbeiders en 2 aan de bedienden. Er zijn precies evenveel arbeiders als bedienden, en dus is 

het onduidelijk aan welke categorie het overige mandaat toekomt.  

In het bericht X kent de werkgever dit mandaat toe aan de arbeiders. Een vakbond dient interne klacht 

in en eist dat het mandaat aan de bedienden wordt toegekend. In de ondernemingsraad wordt gestemd 

en beslist om de verdeling van de mandaten zoals voorgesteld door de werkgever te behouden, waarop 

de betrokken vakbond naar de arbeidsrechtbank trekt.  
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De rechtbank stelt vast dat de wet geen pasklaar antwoord biedt op deze vraag. De eenvoudigste 

oplossing ware geweest om het aantal mandaten conventioneel te verhogen, zodat alle categorieën 

evenveel vertegenwoordigers hadden, maar dat was niet (tijdig) gebeurd en zelfs nooit gevraagd. De 

rechter ziet geen reden waarom de bedienden meer aanspraak zouden maken op het mandaat dan de 

arbeiders; de eisende partij geeft hier geen argumenten voor. De rechtbank verklaart de vordering dan 

ook ongegrond. 

Arbrb. Brussel, 9 maart 2012, A.R. 12/2969/A 

 

In een arrest van 15 april 2013 (nr C.12.0071.N) besluit het Hof van Cassatie dat uitzendkrachten niet 

meegeteld moeten worden voor de verdeling van de mandaten over de verschillende categorieën. Het 

hof stelt dat de betrokken artikelen van de wet sociale verkiezingen enkel de onderlinge verhouding 

regelen tussen de verschillende categorieën van werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het 

zijn dus geen “bepalingen die aan de werkgever een verplichting opleggen die gesteund is op het aantal 

werknemers dat door de onderneming wordt tewerkgesteld” zoals bedoeld in artikel 25 van de wet op 

de uitzendarbeid. 

4. Procedure 

Indien de interne klacht werd ingediend bij de werkgever, hoewel er een ondernemingsraad en comité 

waren, is de procedure niet nageleefd en is de vordering voor de rechtbank onontvankelijk. 

Arbrb. Charleroi, 4 april 2008, A.R. 08/1096/A 

 

In een vzw zijn 4 mandaten te begeven: drie voor arbeiders en één voor bedienden. Wanneer blijkt dat 

er bij de bedienden geen kandidaten zijn, besluit de raad van bestuur eenzijdig om het 

bediendenmandaat aan de arbeiders toe te kennen. Wanneer de uitslag van de verkiezingen bekend 

gemaakt wordt, stelt een vakorganisatie een beroep in tot verbetering van de verkiezingsuitslag met als 

argument dat de mandaatverdeling niet correct is. De rechtbank bevestigt dat de werkgever niet 

eenzijdig het aantal mandaten voor de arbeiders kan verhogen (op X+40) wanneer hij vaststelt dat er 

geen kandidaten zijn bij de bedienden. Het aantal mandaten is definitief op X.  

De vakorganisatie kon deze beslissing na de verkiezingen (toen bleek dat het extra mandaat haar niet 

toekwam) nog aanvechten aangezien er geen beroepsmogelijkheid is voorzien tegen een dergelijke 

beslissing van de werkgever. De wet gerechtelijke beroepen (art. 5) voorziet tegen de aanplakking X+40 

enkel een beroep tegen de voordracht van kandidaten, en niet tegen de verdeling van de mandaten. 

Arbrb. Turnhout, 25 juni 2008, A.R. nr. 08/996/A 

 

Een onregelmatige wijziging van het aantal mandaten die aan het begin van de verkiezingsprocedure 

door de werkgever was aangekondigd (ook op X) en waartegen geen beroep werd aangetekend, wordt 

definitief. De ongeldigheid van de mandaatverhoging kan niet meer opgeworpen worden na de 

verkiezingen.  

Arbrb. Antwerpen 14 juli 2008, A.R. nr. 08/3531/A. 
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VII. Kiezerslijsten 

1. Kiesvoorwaarden 

Aan de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de raad of het comité wordt 

deelgenomen door alle werknemers van de onderneming, met inbegrip van de buitenlandse 

werknemers en staatlozen, die verbonden zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst, met 

uitzondering van de werknemers die deel uitmaken van het leidinggevend personeel, die op de 

datum van de verkiezingen sedert tenminste drie maanden tewerkgesteld zijn in de juridische 

entiteit of in de technische bedrijfseenheid gevormd door meerdere juridische entiteiten; voor 

toepassing van deze kiesvoorwaarde wordt bij overgang krachtens overeenkomst van een 

onderneming of bij verdeling ervan, rekening gehouden met de anciënniteit verworven vóór de 

overgang. […] 

(Art. 16 Wet Sociale Verkiezingen) 

1.1. Werknemer zijn van de onderneming/ TBE 

De werknemer moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de TBE waar hij of zij tewerkgesteld is. 

 

In een JE die uit meerdere TBE bestaat, wordt een werknemer tegen zijn wil op 1 januari van 

het verkiezingsjaar overgeplaatst van één TBE naar een andere. De rechtbank kan niet 

oordelen dat de tweede TBE niet de werkelijke plaats van tewerkstelling is en de werknemer op 

de kiezerslijst van de eerste TBE moet ingeschreven worden. Ook het feit dat de werknemer 

afwezig was door ziekte op het moment van overplaatsing laat de rechtbank niet toe te beslissen 

dat de overplaatsing niet daadwerkelijk plaatshad. 

Arbrb. Luik, 12 maart 2004, A.R. 339.036 en 339.103 

 

Twee ondernemingen die één TBE vormden, stellen een eind aan een joint venture in het jaar 

voor de sociale verkiezingen. De gevolgen hiervan worden onderhandeld in een CAO. De 

syndicale afgevaardigden krijgen een termijn om te kiezen voor welke TBE ze willen werken; na 

verloop van die termijn zal de werkgever beslissen op basis van hun laatst uitgeoefende functie 

of de sector van activiteiten waar ze syndicaal het meest actief in waren. Een vrijgestelde 

delegee wil graag halftijds in elke TBE tewerkgesteld worden, maar geeft zijn keuze pas door 

na het verstrijken van de termijn. Hij staat dan ook op de kiezerslijst van één TBE en vraagt zijn 

toevoeging op de lijst van de andere TBE. 

De rechter wijst erop dat de werknemer enkel op de kiezerslijst kan staan in de onderneming 

waarmee hij verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Ivm de arbeidsovereenkomst moet 

de CAO toegepast worden. De werknemer toont niet aan (adhv zijn laatst uitgeoefende activiteit 

of sector waarin hij syndicaal het meest actief was) dat hij in de andere TBE tewerkgesteld had 

moeten worden. De vordering is dus ongegrond. 

Arbrb. Bergen, 30 maart 2012, A.R. 12/641/A 

1.2. Verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst op dag X 

De voorwaarde van gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling die geldt voor de berekening van het aantal 

werknemers om  vast te stellen of de onderneming een OR en/of CPBW moet oprichten, geldt niet voor 

de kiezerslijsten. Alle werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst, moeten op de 

kiezerslijsten worden opgenomen. 

Arbrb.Brussel, 7 maart 2000, A.R. 15.953/2000 – 16.098/2000 
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Een werknemer die in dienst is op X, maar wiens contract voor bepaalde duur verstrijkt vóór de datum 

van de sociale verkiezingen, moet op de kiezerslijst opgenomen worden. Ten laatste aan de vooravond 

van het versturen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing, worden de werknemers die geen deel 

meer uitmaken van de onderneming geschrapt van de kiezerslijsten. Deze schrappingen mogen geen 

gevolgen hebben voor de samenstelling van de kiescolleges en –bureaus. Cass. 12 februari 2001, S. 

000114 

 

Anders: een vakbond vordert de schrapping van de kiezerslijst van 3 werknemers die vervroegd op 

pensioen gaan tussen X en Y. De rechtbank verklaart de vordering gegrond. 

Arbrb. Luik, 20 maart 2012, A.R. 405169 

 

Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigd werd vóór X, is er geen reden om die persoon 

in kiezerslijst op te nemen. Dat zijn plaats vacant is, verandert hieraan niets. 

Arbrb.Brussel, 7 maart 2000, A.R. 15.953/2000 – 16.098/2000 

 

Een kandidate bij de sociale verkiezingen werd ontslagen en vroeg haar re-integratie aan. Op dag X 

had zij nog geen antwoord gekregen van de werkgever, maar ze stond niet op de kiezerslijst. Tussen 

het instellen van de vordering en de uitspraak van de rechtbank aanvaardt de werkgever de re-

integratie. De rechtbank beveelt dan ook de toevoeging van de werknemer aan de kiezerslijst. 

Arbrb. Doornik, 9 maart 2012, A.R. 12/318/A 

a) Gelijkstellingen 

Een statuut kan niet gelijkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst ; personen tewerkgesteld met 

een statuut hoeven dus niet op de kiezerslijsten voor te komen. 

Ic was een openbare instelling gefusioneerd met een private instelling die sociale verkiezingen moest 

organiseren. De werknemers van de openbare instelling mochten kiezen of zij hun statuut wilden 

behouden of wilden inruilen voor een arbeidsovereenkomst. Enkele statutairen (die er dus voor hadden 

geopteerd hun statuut te behouden) vorderden hun inschrijving op de kiezerslijsten. De rechtbank was 

van oordeel dat de wet (toen KB) op de sociale verkiezingen dit niet toelaat. 

Arbrb. Brussel, 2 april 2004, A.R. 71.438/04, 71.439/04, 71.440/04 en 71.441/04 

 

Bursalen zijn geen werknemers van de universiteit. De wet biedt geen opening om hen aan de 

kiezerslijsten toe te voegen.  

Arbrb. Leuven, 3 maart 2008, A.R. 08/404/A. 

b) Werknemers tewerkgesteld in het buitenland of via een buitenlandse 

arbeidsovereenkomst 

Een werknemer die ingeschreven is op de pay-roll van een Belgische onderneming maar in het 

buitenland te werk gesteld is, moet opgenomen worden op de kiezerslijst. Het loutere feit door een 

arbeidsovereenkomst verbonden te zijn met een Belgische onderneming volstaat, ook al is de 

gewoonlijke plaats van tewerkstelling niet in België en wordt een groot deel van de prestaties in het 

buitenland uitgevoerd. 

Arbrb. Brussel, 7 maart 2000, J.T.T. 2003, p 442 

 

De arbeidsovereenkomst hoeft geen Belgische arbeidsovereenkomst te zijn. Werknemers 

tewerkgesteld met een Britse arbeidsovereenkomst bij een brits filiaal (zonder eigen 

rechtspersoonlijkheid) van een Belgische onderneming, moeten op de kiezerslijst opgenomen worden. 

Arbrb. Luik, 18 maart 2004, A.R. 339.075 
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Een vzw voor ontwikkelingssamenwerking heeft 18 mensen in dienst die tewerkgesteld zijn over de hele 

wereld. Ze worden speciaal hiervoor aangenomen en verblijven minimum 6 maand en soms meerdere 

jaren in het buitenland. De werkgever meent dat zij niet op de kiezerslijst moeten komen, aangezien zij 

niet in België tewerk gesteld zijn, niet onderworpen aan de Belgische wetgeving ivm RSZ,… De 

rechtbank wijst erop dat die voorwaarden niet in de wet staan, en enkel relevant is dat het gaat om 

werknemers van een Belgische onderneming die in België gevestigd is. Ze zijn verbonden door een 

arbeidsovereenkomst, en hebben dus stemrecht bij de sociale verkiezingen. 

Arbrb. Brussel, 14 maart 2012, A.R. 12/2954/A 

c) Rondreizende medewerkers 

Een rondreizende medewerker heeft ingevolge de Conventie Chapeau de mogelijkheid om in de regio 

waar hij hoofdzakelijk tewerkgesteld is, te kiezen waar hij kan stemmen en/ of kandidaat zijn. 

Arbrb Brussel, 15 maart 2000, A.R. 16723/2000 

d) Gedetacheerde werknemers 

Een tijdelijke, niet langdurige overplaatsing naar een andere TBE binnen dezelfde JE verhindert niet dat 

de betrokken werknemer blijft behoren tot het personeel van de TBE waar hij werd in dienst genomen, 

waar hij steeds heeft gewerkt en waarnaar hij na de tijdelijke overplaatsing zal terugkeren. 

Werknemers moeten ingeschreven worden op de lijst van de juridische entiteit waarmee hun contract 

gesloten is, zelfs indien ze gedetacheerd zijn, wanneer vaststaat dat de detachering elk ogenblik kan 

beëindigd worden. 

Arbrb. Turnhout, 11 april 1991, A.R. 15.162 

Arbrb. Gent, 7 maart 2000, A.R. 146.315/00 

Arbrb. Leuven, 12 juli 2000, A.R. 1898/00TBS 

e) TBS in het onderwijs 

Personeel in het onderwijs dat ter beschikking gesteld is, is nog steeds verbonden door een 

arbeidsovereenkomst en moet op de kiezerslijst opgenomen worden. Het is niet omdat er geen 

prestaties meer uitgevoerd worden dat de arbeidsovereenkomst automatisch ontbonden is. De 

overeenkomst is geschorst maar blijft bestaan, ook al is de schorsing onomkeerbaar. 

Arbrb. Brussel, 26 maart 2004, A.R. 71.268/04 

Arbrb. Verviers, 10 maart 2004, A.R. 0190/2004 

Arbrb. Nijvel, 14 maart 2008, A.R. 08/734/A 

f) Overgang van onderneming 

Ingeval van overgang van de onderneming moet de voorwaarde te behoren tot de TBE beoordeeld 

worden op het moment waarop de TBE worden bepaald. De verandering van werkgever heeft hierop 

dus geen invloed. 

Arbrb. Brussel, 27 april 2000, A.R. 18.927/00 

 

Anders:  

Het personeel van een vestiging die werd overgedragen tussen X-35 en X, is geen werknemer 

van de overdragende onderneming op X en moet dus niet opgenomen worden op de 

kiezerslijsten. 

Nochtans had de arbeidsrechtbank eerder in de procedure beslist dat de over te nemen 

vestiging deel uitmaakte van de TBE waarvoor sociale verkiezingen georganiseerd moesten 

worden! 

Arbrb. Brussel, 11 maart 2008, A.R. 3838/08 – 3839/08 
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Een afdeling van een onderneming wordt in oktober 2010 in het kader van CAO32bis overgedragen. 

Enkele werknemers zijn het hier niet mee eens en spannen een procedure aan tegen hun overdracht. 

De rechtszaak is nog hangend op dag X en een werknemer eist dan ook dat hij zou worden toegevoegd 

aan de kiezerslijst van de overdragende onderneming. De rechtbank wijst de vordering af: de 

werknemer staat niet meer onder het gezag van de onderneming, er wordt al sinds oktober 2010 geen 

loon meer betaald door de onderneming en alle administratieve verplichten nav het ontslag zijn voltooid. 

Arbrb. Brussel, 7 maart 2013, A.R. 12/2601/A. 

g)  Uitzendkrachten 

Uitzendkrachten zijn door een arbeidsovereenkomst verbonden met het uitzendkantoor en niet met de 

gebruikende onderneming. Ze mogen dus niet stemmen bij de gebruiker.  

 

Artikel 20, 2° Uitzendarbeidwet1 bepaalt dat uitzendkrachten wiens tewerkstelling in strijd is met de 

Uitzendarbeidwet, geacht worden met de gebruiker verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst 

van onbepaalde duur. In dat geval moeten ze wel op de kiezerslijsten opgenomen worden.  

Cass. 3 oktober 2005, S.04.0131.F 

 

Ondanks dit cassatiearrest oordeelde de arbeidsrechtbank van Mechelen dat zij niet tot de 

herkwalificatie van het statuut van de uitzendkrachten kon overgaan in het kader van de sociale 

verkiezingen, omdat dat de belangen van de uitzendkrachten en de werkgever zou schaden. I.c. was 

de uitzendkracht niet betrokken in het geding, en wellicht had dat een belangrijke invloed op de 

beslissing van de rechtbank. 

Arbrb. Mechelen 6 maart 2008, A.R. nr. 08/297/A 

In dezelfde zin: Arbrb Turnhout, 15 maart 2004, A.R. 26.813 

h) Preventieadviseur 

De preventieadviseur die voldoet aan alle voorwaarden, kan niet uitgesloten worden van de kieslijsten.  

Arbrb. Gent, 16 maart 2000, A.R. 146.333/00 

1.3. Anciënniteit 

Voor de berekening van de anciënniteit als voorwaarde om te mogen stemmen, worden de perioden 

van schorsing van de arbeidsovereenkomst mee in rekening genomen. Hiervoor is niet vereist dat het 

gaat om “wettelijke schorsingen”. Ook conventionele verloven tellen mee. 

Ic was een werknemer aangeworven op 4 februari maar had meteen verlof gevraagd en gekregen tot 

18 februari. De datum vanaf wanneer haar anciënniteit begon te lopen is 4 februari. 

Arbrb. Antwerpen, 8 maart 2012, A.R. 12/1427/A 

 

Ook hier stellen zich soms problemen ivm uitzendkrachten. Wat met een werknemer die eerst als 

uitzendkracht werkt en vervolgens een arbeidsovereenkomst krijgt bij de gebruikende onderneming? 

Mag de anciënniteit als uitzendkracht meegerekend worden om vast te stellen of de werknemer mag 

deelnemen aan de verkiezingen? 

Specifiek over de kiezerslijsten is geen rechtspraak teruggevonden, maar we kunnen verwijzen naar 

punt 4.4 en naar de rechtspraak ivm anciënniteit als verkiesbaarheidsvoorwaarde (deel VIII 

Kandidatenlijsten). 

 

                                                      
1 Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 

werknemers ten behoeve van gebruikers, B.S. 20 augustus 1987. 
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2. Kiescolleges 

De arbeidsrechtbank kan binnen het kader van de bijzondere procedure inzake sociale verkiezingen 

niet oordelen of een kiezer die volgens de aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid arbeider 

is, in werkelijkheid een bediende is en op de lijst van de kiezers in de categorie bedienden moet worden 

geplaatst. 

Cass. 8 januari 2001, A.R. 000105N 

 

In een onderneming is op X-35 geen lijst van kaderleden meegedeeld. Hiertegen werd intern klacht 

ingediend. De klacht werd behandeld in de ondernemingsraad, maar zonder dat er een akkoord werd 

bereikt over een lijst van kaderleden. Op dag X wordt dus ook geen aparte kiezerslijst voor kaderleden 

aangeplakt. Enkele werknemers die zichzelf als kaderleden beschouwen, trekken naar de rechtbank. 

De rechtbank verklaart de klacht ongegrond, aangezien een procedure tegen het bericht X de definitief 

geworden beslissing van X-35 niet meer kan wijzigen. 

Arbrb. Luik, 28 maart 2012, A.R. 404.948 en 405.150 

3. Procedure 

Binnen zeven dagen na de aanplakking van het bericht waarbij de datum van de verkiezingen 

wordt aangekondigd, kunnen de werknemers, alsmede hun representatieve organisaties bij de 

raad of het comité, of bij ontstentenis ervan, bij de werkgever bezwaar indienen […]  

(Art. 30 Wet Sociale Verkiezingen) 

 

Enkel de werknemers die ingeschreven zijn op de definitieve kiezerslijst mogen aan de verkiezingen 

deelnemen. Een werknemer die aan alle voorwaarden voldoet maar niet ingeschreven is op de 

definitieve kiezerslijst, mag niet stemmen. Doet hij dat wel, dan zijn de verkiezingen onregelmatig. 

Arbrb. Antwerpen, 14 juli 2008, A.R. 08/3521/A 

 

Een klacht mbt de kiezerslijsten moet binnen de 7 dagen na aanplakking ingediend worden bij de OR 

of de CPBW, of indien die er niet zijn, bij de werkgever. Als dit niet is gebeurd, is een procedure bij de 

rechtbank onontvankelijk. 

Cass., 19 december 1983, J.T.T. 1984, p.81 

Arbrb. Brussel, 31 maart 2000, A.R. 16.761/00 

Arbrb. Bergen, afd. La Louvière, 10 maart 2000, A.R. 380/00/L 

Arbrb. Luik, 30 maart 2000, A.R. 304.088 

Arbrb. Brussel, 14 maart 2012, A.R. 3146/A 

 

Ook indien de interne klacht laattijdig gebeurde, is de vordering voor de arbeidsrechtbank 

onontvankelijk. 

Arbrb. Hasselt, 17 maart 2008, A.R. 2080643 

 

Indien de klacht werd ingediend bij de werkgever, hoewel er een ondernemingsraad en comité waren, 

is de procedure niet nageleefd en is de vordering voor de rechtbank onontvankelijk. Dat de werkgever 

de klacht had doorgegeven aan OR en CPBW was voor de rechtbank irrelevant. 

Arbrb. Mechelen, 17 maart 2004, A.R. 84.647 

Anders: Arbrb. Luik, 12 maart 2004, A.R. 339.103: de rechtbank achtte een klacht die bij het 

CPBW was ingediend via de personeelsdirecteur wel ontvankelijk, aangezien de wet niets zegt 

over de vorm en wijze van indiening van de klacht. 

 

In een JE bestaande uit 3 TBE wordt door een vakorganisatie klacht ingediend omdat een aantal 

werknemers waren ingeschreven op de lijst van een andere TBE dan die waar ze tewerkgesteld zijn. 
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De klacht wordt ingediend bij de TBE waarmee de werknemers een arbeidsovereenkomst hebben, en 

niet bij de TBE waar ze ingeschreven zijn op de kiezerslijst. De rechtbank oordeelt dat het verzoekschrift 

ontvankelijk is. 

De klacht wordt besproken in de ondernemingsraad, maar deze neemt uiteindelijk geen beslissing. De 

werkgever hakt dan maar zelf de knoop door. De arbeidsrechtbank oordeelt dat de werkgever niet 

bevoegd is om de beslissing te nemen en veroordeelt hem tot het bijeenroepen van de 

ondernemingsraad om te beslissen over de klacht. 

Arbrb. Gent, 8 maart 2004, A.R. 164.054/04 

 

In dezelfde zin: 

Indien een geldig bezwaar wordt ingediend, moet het overlegorgaan een beslissing nemen. De 

werkgever kan niet eenzijdig een beslissing nemen, en de rechter kan niet in de plaats treden 

van het overlegorgaan. De rechtbank beveelt de werkgever dus om de ondernemingsraad 

bijeen te roepen om zich over de klacht uit te spreken. De vaststelling dat geen van de partijen 

(uitdrukkelijk) om een bijeenroeping van de OR heeft gevraagd, neemt niet weg dat de 

rechtbank hiertoe kan overgaan, aangezien de toepasselijke wetsbepalingen van openbare 

orde zijn. 

I.c. was deze uitspraak opvallend, aangezien het geschil ging over een werknemer wiens functie 

op X-35 op de lijst van leidinggevenden voorkwam. Er werd op dat moment geen bezwaar 

ingediend. Naar aanleiding van het bericht X werd in de ondernemingsraad beslist om de 

werknemer toch op de kiezerslijst bedienden te zetten. Deze beslissing werd door de werkgever 

niet nagekomen, waarop de betrokken vakbond met succes klacht indiende tegen het bericht 

X.  

Arbrb. Gent, 5 maart 2012, A.R. 12/529/A 
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VIII. Kandidatenlijsten 

1. Indienen van kandidatenlijsten 

Tot uiterlijk vijfendertig dagen na de aanplakking van het bericht dat de datum van de 

verkiezingen aankondigt, kunnen de representatieve werknemersorganisaties bedoeld in artikel 

4, 6°, a), of hun volmachthebbers bij de werkgever kandidatenlijsten indienen. 

(art. 33 §1 Wet Sociale verkiezingen) 

 

De afgevaardigden van het personeel worden verkozen op door de interprofessionele 

representatieve werknemersorganisaties in de zin van artikel 14, §2, tweede lid, 4, a), 

voorgedragen kandidatenlijsten. Deze organisaties zijn gerechtigd om een volmacht te geven 

voor de neerlegging van deze kandidatenlijsten. Ze mogen slechts een volmacht geven voor één 

enkele kandidatenlijst per werknemerscategorie waaraan één of meerdere mandaten werden 

toegekend. […] 

(art. 20ter, lid 1 Wet Organisatie Bedrijfsleven en art. 58 lid 1 Welzijnswet Werknemers) 

1.1. Volmacht 

Een volmacht gegeven door een interprofessionele werknemersorganisatie aan een bij haar 

aangesloten centrale is nietig aangezien ze in strijd is met de geest en de letter van de wet. 

Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt echter lastgeving door een interprofessionele 

werknemersorganisatie aan een fysieke persoon. 

Arbrb. Brussel, 28 augustus 2000, 24.903/00 en 24.990/00 

 

Een werknemersorganisatie mag per onderneming maar één volmacht geven voor het neerleggen van 

één lijst (per orgaan). De wet bevat geen bepalingen die toelaten te bepalen met welke lijst rekening 

gehouden moet worden indien een werknemersorganisatie verschillende kandidatenlijsten indient. 

In de meeste gevallen kan vermoed worden dat de meest recente lijst de vertolking is van de uiteindelijke 

wil van de vakorganisatie, doch uit deze vaststelling mag geen bindende regel afgeleid worden. 

Wel dient onderzocht te worden of de kandidatenlijst ingediend werd op basis van een rechtsgeldige 

volmacht. Met lijsten die zonder voldoende volmacht werden ingediend kan geen rekening gehouden 

worden. De wet voorziet niet dat de volmacht aan de kandidatenlijst dient toegevoegd te worden. Het 

volstaat dat ingeval van betwisting de volmacht kan aangetoond worden. 

i.c. waren door een werknemersorganisatie drie verschillende lijsten neergelegd door drie verschillende 

personen, allen met verschillende kandidaten. Een van de indieners kon geen volmacht voorleggen; de 

door hem neergelegde lijst moest dus niet in beschouwing genomen worden. De twee anderen hadden 

wel een volmacht. De rechtbank besliste dat de oudste volmacht de geldige was. De tweede volmacht 

was ofwel onwettig (omdat de wet maar één volmacht toelaat) ofwel gold ze niet in dezelfde regio. 

Arbrb. Brussel, 28 april 2008, A.R. 5824/08 

1.2. Wijze van indienen 

Als aangetoond kan worden dat een representatieve vakbond de lijst per fax verzond naar werkgever 

en de werkgever die fax ontvangen heeft, kan de kandidatenlijst ook zo ingediend worden. 

Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, A.R. 19.644/2000 

 

De kandidatenlijsten die werden opgestuurd aan een rechtspersoon die niet de werkgever is, maar wel 

de mededeling X-60 deed, zijn geldig. Uit het feit dat de rechtspersoon de mededeling X-60 deed, en 
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uit haar antwoord na ontvangst van de kandidatenlijsten, blijkt dat de werkgever haar gemandateerd 

heeft om alle handelingen mbt de sociale verkiezingen te stellen. 

Arbrb. Antwerpen, 4 mei 2000, A.R.322.769 

 

Indien een onenigheid ontstaat over de al of niet verzending van de kandidatenlijsten, is het aan de 

vakorganisatie om aan te tonen dat ze de lijsten heeft verstuurd. I.c. bevestigde de werkgever een 

aangetekende zending ontvangen te hebben, maar ontbrak een bijlage. Hoewel de begeleidende brief 

gewag maakte van kandidatenlijsten voor CPBW en OR en melding maakte van 2 bijlagen, zou enkel 

een lijst voor het CPBW bijgevoegd zijn. 

De vakorganisatie beriep zich op: 

 De begeleidende brief die melding maakte van 2 lijsten, 2 bijlagen en de kandidaat die getuige 

zou zijn voor beide organen; 

 Het feit dat de kandidaat van 2004 tot 2008 ook in beide organen zetelde; 

 De getuigenverklaring van een medewerker die de brief en bijlagen voor verzending had 

gecontroleerd; 

De rechtbank wees al deze argumenten af en achtte het niet bewezen dat de lijst voor de OR was 

verstuurd. Wellicht was een doorslaggevend element het vermoeden van de rechtbank dat de 

kandidatenlijst van de ondernemingsraad die als bewijsstuk werd voorgelegd, pas later werd opgesteld. 

Hierop werd een ander adres van de werkgever vermeld dan op de lijst die voor het CPBW was 

ingediend. 

Arbrb. Gent 29 april 2008, A.R. nr. 08/773/A 

1.3. Vorm 

De lijst waarop behalve het logo van de interprofessionele werknemersorganisatie ook het logo van de 

gewestelijke afdeling of centrale staat, is nietig. 

Arbrb. Brussel, 12 mei 2000, A.R. 19.722/00 

Arbrb. Aarlen, 15 juni 2000, A.R. 29.000 

 

Anders: 

Dat de titel van de lijst de naam vermeldt van een vakcentrale, brengt niet noodzakelijk 

nietigheid van de lijst met zich mee. Uit het feit dat de gemandateerde de lijst ondertekende in 

naam van de representatieve werknemersorganisatie en dat deze laatste het mandaat erkende, 

kan afgeleid worden dat de lijst in naam van de representatieve werknemersorganisatie werd 

ingediend. 

Arbrb. Nijvel, afdeling Waver, 3 juli 2000, A.R. 957/W/2000 

 

Artikel 40 van de wet sociale verkiezingen bepaalt dat de kandidaten hun naam mogen laten volgen 

door hun roepnaam. In een steengroeve had een vakbond een lijst ingediend waarop de bijnamen van 

de kandidaten (“Tarzan”, “chicken”,…) vermeld waren. De werkgever plakte de lijsten aan zonder de 

bijnamen, waarop de vakbond naar de rechtbank trok. De rechtbank verklaart de vordering gegrond en 

overweegt dat de werkgever geen wijzigingen mag aanbrengen aan kandidatenlijsten, zelfs indien het 

bezwaar om evidente redenen aanvaard zou kunnen worden. 

Arbrb. Bergen, 27 april 2012, A.R. 12/1173/A 

1.4. Termijn 

Het opnemen van een kandidaat op de stembiljetten met de vermelding “onder voorbehoud van de 

uitspraak van de rechtbank …” wordt door de rechter beschouwd als een aanvaarding van de 

kandidatuur door de werkgever. De werkgever kan zich niet meer op de laattijdigheid van de 

kandidaatstelling beroepen. 

Arbrb. Antwerpen, 16 mei 2000, A.R. 323.260. 
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Een wijziging in de ondersteuning of de indiening van een lijst kaderleden is niet mogelijk na X+35. De 

lijst die op X+35 ingediend of ondersteund werd door te weinig kaderleden, kwam ongeldig tot stand. 

Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, A.R. 19.549/2000 en 19.560/2000 

 

Een vakbond dient lijsten in voor CPBW en OR voor bedienden met daarop maar één kandidaat; de 

vakorganisatie dient geen lijsten in voor de categorie arbeiders. Er wordt een interne klacht ingediend 

omdat de kandidaat bedienden is ingeschreven op de kiezerslijsten als arbeider. De vakorganisatie 

dient bij wijze van rechtzetting lijsten arbeiders in met dezelfde kandidaat, maar gezien X+35 is 

verstreken, worden de lijsten door de rechtbank niet aanvaard. 

Arbrb. Brussel, 30 april 2008, A.R. 5.953/08 

2. Wijziging van de lijsten 

2.1. Wijziging vóór X+35 

Binnen de termijn voor indiening van de kandidatenlijst, kan die lijst door de werknemersorganisatie 

gewijzigd of vervangen worden. De werkgever moet de gewijzigde lijst aanplakken. 

(Het is hiervoor niet noodzakelijk dat bij het opsturen van de tweede lijst formeel wordt verwezen naar 

de eerste lijst of wordt vermeld dat het om een vervanging gaat.) 

Arbrb. Charleroi, 16 mei 2000, A.R. 57.159/R 

Arbrb. Brussel, 28 augustus 2000, 24.903/00 en 24.990/00 

 

Het feit dat de klagende werknemersorganisatie onmiddellijk overgaat tot wijziging of verbetering van 

haar kandidatenlijst  zonder de overmaking van de klacht door de werkgever af te wachten, heeft niet 

de ongeldigheid van de wijziging tot gevolg. 

Arbrb. Brussel, 28 augustus 2000, 24.903/00 en 24.990/00 

 

Eénmaal de termijn is verstreken voor het indienen van de kandidatenlijsten kunnen er niet zomaar 

wijzigingen worden aangebracht aan de ingediende kandidatenlijsten. De wet sluit echter op geen 

enkele wijze uit dat een representatieve werknemersorganisatie binnen de gestelde termijn (dus vóór 

X+35) terugkomt op een eerder neergelegde kandidatenlijst. 

Arbrb. Ieper, 27 april 2004, A.R. 26.875 

2.2. Wijziging na klacht of intrekking 

Binnen de zeven dagen na het verstrijken van de termijn voorgeschreven voor de aanplakking 

van het bericht bedoeld in art. 36 kunnen de werknemers die op de kiezerslijsten voorkomen, 

alsmede de betrokken representatieve werknemersorganisaties en de betrokken organisaties 

van kaderleden bij de werkgever elke klacht indienen die zij in verband met de voordracht van 

de kandidaten nuttig achten. 

 

De werknemers die hun kandidatuur of één of meerdere kandidaturen in strijd met de 

voorschriften van artikel 33, § 1, laatste lid, wensen in te trekken brengen dit ter kennis van de 

werkgever binnen dezelfde termijn.  

Daags na de in het eerste lid bedoelde dag, legt de werkgever de klacht of de intrekking van de 

kandidatuur voor aan de organisatie die kandidaten heeft voorgedragen, alsook aan zijn 

volmachthebber, voor zover deze een adres meegedeeld heeft, of aan de kaderleden die een lijst 

hebben voorgedragen. In geval van klacht beschikken zij over een termijn van zes dagen om de 

lijst met voorgedragen kandidaten te wijzigen wanneer zij dat nodig achten. De kandidaten die 

het onderwerp zijn van een klacht omdat ze niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, 
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mogen niet vervangen worden wanneer ze geen deel uitmaakten van het personeel van de 

onderneming op de 30ste dag voorafgaand aan de dag van de aanplakking van het bericht dat 

de datum van de verkiezingen aankondigt.  

[…] 

Art. 37 wet Sociale verkiezingen 

a) Algemeen 

De aanplakking van de gewijzigde lijst is geen aanvaarding van de geldigheid ervan door de werkgever. 

Arbrb. Brussel, 28 augustus 2000, 24.903/00 en 24.990/00 

De werkgever mag de kandidatenlijsten niet op eigen initiatief verbeteren of wijzigen. 

Arbrb. Tongeren, 23 juni 2000, A.R. 1498/2000 

 

Bij een wijziging kunnen nieuwe kandidaten op de lijst worden gezet, voor zover het aantal initieel 

ingediende kandidaten niet vermeerdert. 

Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, A.R. 19.469/2000 

Arbrb. Brussel, 28 augustus 2000, 24.903/00 en 24.990/00 

 

Een vakbond dient een lijst arbeiders en een lijst jongeren in met daarop elk één kandidaat. Er 

is eigenlijk geen mandaat voor jongeren te begeven, en dus dient de vakbond een klacht in 

tegen de eigen lijst en een nieuwe lijst arbeiders met daarop beide kandidaten. De werkgever 

voert aan dat dit een vermeerdering is van het oorspronkelijke aantal kandidaten, gezien de lijst 

jongeren als onbestaand beschouwd moet worden.  

De rechtbank oordeelt dat er geen vermeerdering van het aantal kandidaten is. De geldigheid 

van een kandidatuur wordt enkel beoordeeld door na te gaan of de kandidaat beantwoordt aan 

de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

Arbrb. Turnhout, 3 mei 2004, A.R. 26.883 

b) Wijziging na klacht 

Een wijziging van de kandidatenlijst na X+35 zonder dat er een klacht is geweest, is laattijdig. De 

oorspronkelijk ingediende lijst is geldig. 

Arbrb. Brussel, 28 april 2000, A.R. 18.412/00 en 19.466/00 

Arbrb. Brussel, 23 april 2008, A.R. 5451/08 

 

Een kandidaat die niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en op X-30 geen werknemer was 

van de onderneming, kan niet vervangen worden op de lijst. Deze bepaling werd ingevoerd om fictieve 

kandidaten te vermijden. De arbeidsrechtbank weigerde op deze basis ook de vervanging van een 

kandidaat die wel werknemer was van de onderneming, maar pas op 1 februari 2008 in dienst was 

gekomen. Omdat de oorspronkelijke kandidaat dus niet in dienst was op X-30, was zijn vervanging 

volgens de rechtbank ongeldig.  

Arbrb. Brussel 30 april 2008, A.R. nr. 6.053/08 

Arbrb. Bergen, 27 april 2012, A.R. 12/1110/A 

 

Een vakbond dient een lijst in met als enige kandidaat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde duur al beëindigd is. Een andere vakbond dient klacht in tegen de lijst. De eerste vakbond 

gaat akkoord met de schrapping van de kandidaat en stelt meteen dat deze nog tot X+76 vervangen 

kan worden. In afwachting plakt de werkgever een blanco kandidatenlijst aan. De tweede vakbond vecht 

deze lijst aan voor de arbeidsrechtbank en wint de zaak. De rechtbank herinnert eraan dat vervanging 

tot X+76 enkel mogelijk is in de gevallen die limitatief opgesomd worden in de wet (art. 38 wet SV). 

Arbrb. Antwerpen, 20 april 2012, A.R. 12/2595/A 
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c) Wijziging na intrekking 

Voor een wijziging van de kandidatenlijst na intrekking van een kandidatuur is geen voorafgaand overleg 

met de werkgever nodig. 

Arbrb. Brussel, 7de kamer,28 april 2000, A.R. 18.411/00, 18.787/00 en 19647/00 

 

Het recht tot intrekking van de kandidatuur behoort aan de kandidaat en niet aan de vakorganisatie. De 

vakorganisatie kan wel een vordering instellen tot vaststelling van het recht op vervanging op grond van 

de intrekking van de kandidatuur door de kandidaat, waarvan de intrekking en de naam van de 

kandidaat in de loop van de procedure worden meegedeeld. 

Arbrb. Brussel, 15 mei 2000, A.R. 20.143/2000 

 

Als de intrekking van de kandidatuur door de kandidaat laattijdig gebeurt (na X+47), komt deze niet 

rechtsgeldig tot stand en kan de vakorganisatie niet tot vervanging overgaan. 

Arbrb. Brussel, 15 mei 2000, A.R. 20.143/2000 

Arbrb. Brussel, 19 mei 2000, A.R. 20.513/2000 

 

Een kandidaat laat vóór X+47 aan de werkgever weten dat hij zijn kandidatuur intrekt. De werkgever 

verwittigt de vakbond, maar die past zijn lijst niet aan. Intussen liet de kandidaat aan zijn vakbond weten 

toch kandidaat te willen blijven, maar de vakbond geeft dit niet door aan de werkgever en de andere 

vakbonden. Zij trekken dan ook naar de rechtbank. De rechtbank oordeelt dat de kandidatuur geldig is 

want 

 De vakbond is niet verplicht zijn lijst aan te passen na klacht of intrekking; 

 De wet stelt niet dat intrekking van de kandidatuur onherroepelijk is; 

 De vakbond had nog tijd om de kandidaat die zijn kandidatuur introk, te vervangen. De wet stelt 

nergens dat de vervanging niet mogelijk zou zijn omdat dezelfde kandidaat zich opnieuw  

aanbiedt. 

Arbrb. Bergen, 25 april 2012, A.R. 12/1108/A en 12/1116/A 

3. Aanvechten van de lijsten 

3.1.  Interne klachten tegen de kandidatenlijst 

De werkgever is steeds gehouden iedere klacht, welke ook haar inhoud en haar vorm, te behandelen 

als klacht en over te maken aan de betrokken vakorganisatie. De klacht dient niet schriftelijk te 

gebeuren. 

Arbrb. Bergen, 10 april 1987, A.R. 52.574 

Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, A.R. 19.469/2000 

Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, A.R. 19.644/2000 

Arbrb Brussel, 5 mei 2000, A.R. 18.928/2000 

Arbrb. Brussel, 28 augustus 2000, 24.903/00 en 24.990/00 

 

De artikelen ivm de interne klachtenprocedure en het beroep bij de arbeidsrechtbank moeten zeer ruim 

geïnterpreteerd worden: het betreft elke klacht mbt de voordracht van de kandidaten. Nergens wordt 

deze klacht beperkt tot de voordracht van individuele kandidaten. De term ‘elke klacht’ verwijst naar 

iedere mogelijke betwisting betreffende de voorgebrachte kandidaten en kandidatenlijsten. 

Arbrb. Veurne, 18 mei 2000, A.R. 24.549 

 

 Artikel 31 van het KB (nu art 37 Wet sociale verkiezingen) laat elke klacht toe, ingediend door 

de in artikel 31 daartoe aangeduide bevoegden, waaronder de representatieve 
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werknemersorganisatie, en hierbij wordt de klacht van een representatieve 

werknemersorganisatie tegen haar eigen lijst niet uitgesloten. […] 

Door de mogelijkheid van wijziging te voorzien in art. 35 van het KB (nu art 37, lid3) vloeit voort 

dat het niet de bedoeling kan geweest zijn van op X+35 definitieve kandidatenlijsten te 

bekomen. Evenmin wordt vereist in het verkiezingsKB dat de wijzigingen geen nieuwe 

kandidaten mogen zijn. Wijzigen betekent veranderingen aanbrengen hetgeen verschillend is 

van toevoegingen te doen of vervangen in de zin van artikel 36 van het KB (nu art. 38 wet SV). 

Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, A.R. 19.469/2000 

In dezelfde zin: Arbrb. Turnhout, 3 mei 2004, A.R. 26.883 

 

 Binnen het kader van artikel 35 van het KB kan elke klacht worden voorgebracht ‘die men in 

verband met de voordracht van kandidaten nuttig acht’. De wet stelt hierop geen beperkingen. 

Ook ongeldige kandidaturen kunnen dus rechtgezet worden door een wijziging of vervanging. 

Arbrb. Leuven, 2 mei 2000, A.R. 898/00 

 

 Er kan ook geldig klacht worden ingediend tegen de voordracht van te veel kandidaturen. Er 

kan in dat geval eveneens een gewijzigde lijst worden ingediend. 

Arbrb. Brussel, 27 april 2004, A.R. 73.495/04 

 

Na een klacht tegen een kandidatenlijst bedienden kan tot X+54 een aangepaste lijst ingediend worden. 

De nieuwe lijst voor arbeiders die samen met de gewijzigde lijst bedienden wordt ingediend, is laattijdig 

ingediend en ongeldig. 

Arbrb. Gent, 5e kamer, 27 april 2000, A.R. 146.892/00 

 

Het anoniem maken van een klachtbrief doet op zich geen afbreuk aan het feit dat de klacht kan zijn 

ingediend door een identificeerbaar persoon en er redenen kunnen zijn om de naam van deze persoon 

niet te vermelden, maar is niet zonder gevolgen. Er moet nagegaan worden of er effectief een klacht 

werd ingediend en of het anoniem maken van de klacht niet werd gebruikt om de voorgeschreven 

termijnen in de verkiezingsprocedure te omzeilen. Er moet dus rekening gehouden worden met het 

geheel van de feitelijke omstandigheden. 

Arbrb.Gent, 27 april 2000, A.R. 146.882/00 en 146.883/00 

3.2. Beroep bij de arbeidsrechtbank 

Het beroep tegen de voordracht van de kandidaten wordt geregeld door artikel 5 van de wet van 

4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de 

procedure aangaande de sociale verkiezingen.  

De kandidaten waarvan de rechtbank, in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de 

in het eerste lid vermelde wet, oordeelt dat ze niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, 

mogen niet vervangen worden wanneer ze geen deel uitmaakten van het personeel van de 

onderneming op de 30ste dag voorafgaand aan de dag van de aanplakking van het bericht dat de 

datum van de verkiezingen aankondigt. 

Binnen dertien dagen die de dag van de verkiezingen voorafgaan mogen de kandidatenlijsten 

niet meer worden gewijzigd. 

(Art. 39 Wet Sociale Verkiezingen) 

 

Het Hof van Cassatie oordeelde dat deze beroepsmogelijkheid zich niet beperkt tot een onderzoek naar 

de verkiesbaarheidsvoorwaarden als dusdanig van de kandidaten, maar ook van toepassing is op alle 

betwistingen betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de 

kandidatenlijsten. 

Cass. 2 juni 1992, R.W. 1992-93, 359. 

Arbrb. Tongeren, 26 april 2004, A.R. 597/2004 
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Als een lijst wordt nietig verklaard nadat de termijn om een geldige lijst neer te leggen verstreken is, 

heeft dit niet alleen tot gevolg dat de ongeldige lijst niet neergelegd kan worden, maar ook dat de 

kandidaten die niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen niet meer vervangen kunnen worden. 

De nietigheid van de kandidatuur werkt retroactief, alsof de kandidatuur nooit was ingediend. Als geen 

enkele kandidaat aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, is de lijst integraal nietig en kan hij niet 

meer vervangen worden. 

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 18 april 2008, A.R. 08/965/A 

4. Kandidaten en verkiesbaarheidsvoorwaarden 

Om als afgevaardigden van het personeel verkiesbaar te zijn, moeten de werknemers aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

1° ten minste 18 jaar oud zijn. De afgevaardigden van de jonge werknemers evenwel moeten ten 

minste 16 jaar oud zijn en mogen de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt; 

2° geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel, noch de hoedanigheid hebben van 

preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk; 

3° * ofwel minstens zes maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit 

waartoe de onderneming behoort of in de technische bedrijfseenheid, gevormd door 

verschillende juridische entiteiten in de zin van artikel 14 §2, b; 

* ofwel tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit waartoe de onderneming behoort of in de 
technische bedrijfseenheid, gevormd door verschillende juridische entiteiten in de zin van 
artikel 14 §2, b, in het jaar dat voorafgaat aan dit waarin de verkiezingen plaatsvinden, 
gedurende in totaal minstens negen maanden tijdens verscheidene periodes; voor de 
berekening van deze periode van negen maanden wordt er rekening gehouden met alle 
periodes gedurende welke de werknemer tewerkgesteld is geweest, hetzij krachtens een 
arbeids- of leerovereenkomst, hetzij onder gelijkaardige voorwaarden als bedoeld in artikel 
14 §4; 

4° de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt 

Art. 19, lid 1 Wet Organisatie Bedrijfsleven en art. 59 §1 Welzijnswet werknemers 

 

Op de lijsten mogen niet meer kandidaten voorkomen dan er gewone en plaatsvervangende 

mandaten toegekend kunnen worden. De kandidaten-arbeiders, kandidaten-bedienden, 

kandidaten-jeugdige werknemers en kandidaten-kaderleden moeten onderscheidelijk behoren 

tot de categorie waarvoor zij ter verkiezing worden voorgedragen en moeten behoren tot de 

technische bedrijfseenheid waar hun kandidatuur wordt voorgedragen. Het behoren tot een 

categorie van werknemers wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop de werknemer 

is ingeschreven.  

 

Er mag geen zelfde kandidaat op meer dan één kandidatenlijst worden voorgedragen. 

Art. 33 §3, Wet Sociale Verkiezingen 

4.1. Algemeen 

De verkiesbaarheidsvoorwaarden worden door de wet limitatief opgesomd. Er kunnen geen bijkomende 

voorwaarden worden opgelegd.  

De werkgever mag de opportuniteit van de kandidatuur niet beoordelen. 

Arbrb. Brussel, 15 april 1983, A.R. 12.432/83 

Arbrb. Bergen, 19 april 2000, A.R. 949/00/M 

 

Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet worden voldaan op de datum van de verkiezingen en niet 

op het moment van de neerlegging van de kandidatenlijsten. 
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Cass. 23 maart 1981, Pas. 1981, I, 793 

Arbrb. Luik, 17 april 2012, A.R. 405810 

 

De werkgever mag de moraliteit van de kandidaten niet beoordelen. 

Arbrb. Brugge, 9 mei 1972, J.T.T. 1972, 267 

Arbrb. Brussel, 11 april 1979, A.R. 27.198/79 

Arbrb. Antwerpen, 15 april 1983, A.R. 118.902 

Arbrb. Bergen, 19 april 2000, A.R. 949/00/M 

 

Een kandidatuur van een werknemer die niet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet maar die 

niet wordt aangevochten of ingetrokken binnen de termijn, wordt definitief. De kandidatuur wordt geacht 

geldig te zijn. Deze onregelmatigheid kan dus niet meer door de werkgever worden gewijzigd en kan 

niet worden ingeroepen om de vernietiging van de verkiezingen te vorderen. 

Arbrb. Brussel, 3 juli 2000, A.R. 22.362/2000 

 

Het feit dat de voordracht op de lijst de goedkeuring niet heeft bekomen van de voorgedragen 

kandidaten, heeft niet tot gevolg dat de kandidatenlijst nietig is indien hiertegen geen beroep werd 

ingediend. 

Arbrb. Brussel, 11 april 1983, A.R. 112.163/83 

Arbrb. Tongeren, 23 juni 2000, A.R. 1498/2000 

4.2. Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel 

Enkel het leidinggevend personeel dat voorkomt op de lijst aangeplakt op X-60 en X-35 kan geen 

kandidaat zijn. 

Arbrb. Brussel, 22 april 2004, A.R. 73.446/04 

 

Onwettig is de beslissing die, na vastgesteld te hebben dat de werknemer geen deel uitmaakt van het 

leidinggevend personeel van een onderneming, toch beveelt zijn naam van de lijst van de kandidaten 

voor de sociale verkiezingen af te voeren, op grond van het feit dat bij de betrokkene een 

onverenigbaarheid bestaat door de gelijktijdige uitoefening van de functie van adjunct van het hoofd van 

het personeel en die van afgevaardigde van het personeel in de ondernemingsraad. 

Cass. 16 april 1984 

Arbrb. Brussel, 15 april 2008, A.R. 5080/08  

4.3. Niet de hoedanigheid hebben van preventieadviseur  

De wet beschouwt als preventieadviseur: “elke natuurlijke persoon, verbonden aan een interne dienst 

voor preventie en bescherming op het werk, met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft 

gesloten of die verbonden is met de werkgever krachtens een statuut waarbij zijn rechtspositie eenzijdig 

is geregeld door de overheid en die daadwerkelijk tewerkgesteld wordt door die werkgever en die de 

opdrachten vervult die zijn vastgesteld krachtens artikel 33, §1, 4e lid en §3 van de hoger vermelde wet 

van 4 augustus 1996”. 

I.c. was een werknemer voorgedragen door de werkgever als preventieadviseur, maar hierover was nog 

geen akkoord in het CPBW. De werknemer was een opleiding gestart, maar had die nog niet voltooid. 

Hij oefende de taak van preventieadviseur niet uit, en werd ook niet als preventieadviseur vermeld in 

het verslag van het CPBW.  De rechtbank oordeelde dan ook dat hij geldig kandidaat kon zijn bij de 

sociale verkiezingen. 

Arbrb. Oudenaarde, 24 april 2012, A.R. 12/232/A. 

 

De preventieadviseur die formeel ontslag nam uit zijn functie, maar deze toch bleef uitoefenen, kan 

geen kandidaat zijn. 
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Arbrb. Charleroi, 19 mei 2000, A.R. 57.142/R 

 

De wetgeving maakt geen onderscheid tussen een kandidatuur voor het CPBW en voor de 

ondernemingsraad. De preventieadviseur mag dus ook geen kandidaat zijn voor de ondernemingsraad. 

Zijn kandidatuur wordt als onbestaande beschouwd en hij mag dus niet vervangen worden. 

Arbrb. Brussel 17 april 2008, A.R. nr. 5.609/08 

 

De wet maakt geen onderscheid tussen verschillende preventieadviseurs in functie van hun specialisatie 

of in functie van hun hoedanigheid als effectieve of plaatsvervangende of tweedelijns preventieadviseur. 

Ook de plaatsvervanger kan dus geen kandidaat zijn. 

Arbrb. Brussel 21 april 2008, A.R. nr. 5.338/08 

In dezelfde zin: Arbrb. Kortrijk 28 mei 2008, A.R. nr. 08/671/A: de halftijds adjunct-preventieadviseur 

kan niet geldig kandidaat zijn. 

4.4. Anciënniteit 

De anciënniteit van minstens 6 maanden dient een effectieve anciënniteit te zijn, en niet een anciënniteit 

die bekomen werd door het meetellen van anciënniteit bekomen bij een vorige werkgever en 

conventioneel overgenomen door de nieuwe werkgever. 

De bepalingen van de wetgeving sociale verkiezingen zijn van openbare orde en het komt niet aan 

werkgever en werknemer toe om door middel van conventionele bepalingen te interveniëren in de 

wettelijke verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

De rechtbank hield geen rekening met het feit dat de werkneemster al voor haar overplaatsing 

werknemersafgevaardigde was en na haar overplaatsing probleemloos verder als werknemers-

afgevaardigde functioneerde. 

Arbrb. Kortrijk 7 mei 2008, A.R. nr. 08/614/A 

 

De anciënniteit als uitzendkracht wordt niet meegeteld. De uitzendkracht is immers niet verbonden met 

de werkgever door een arbeidsovereenkomst.  

Arbrb. Luik, 23 april 2012, A.R. 405816. 

 

Indien de wet op de uitzendarbeid niet werd nageleefd, kan de interimovereenkomst omgezet worden 

in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en kan de werknemer geldig kandidaat zijn bij de 

sociale verkiezingen. 

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 19 april 2004, A.R. 316/W/2004, bevestigd in cassatie: Cass. 3 oktober 2005, 

A.R. nr. S.04.0131/F 

 

Anders:  

De arbeidsrechtbank meent dat het herkwalificeren van een contract als uitzendkracht tot een 

contract onbepaalde duur een statuutswijziging is waarover de rechter in het kader van de 

sociale verkiezingen niet kan oordelen. De rechtbank meent dat het Hof van Cassatie in de 

hiervoor vermelde zaak geen uitspraak deed over de mogelijkheid om een vordering tot 

herkwalificatie te behandelen in het kader van de sociale verkiezingen. 

Arbrb. Mechelen, 18 april 2012, A.R. 12/540/A 

Arbrb. Luik, 23 april 2012, A.R. 405816. 

Arbrb. Charleroi, 3 mei 2012, A.R. 12/1612/A 

 

De verworven anciënniteit bij toepassing van CAO 32bis moet meegeteld worden voor de bepaling van 

de anciënniteit van art.19 van de wet op de ondernemingsraden en art. 59 van de welzijnswet. 

Arbrb. Brussel, 19 april 2000, A.R. 18.301/2000 

Arbrb. Brussel, 23 april 2004, A.R.nr. 73.176/04, 73.177/04 en 73.178/04: Dit geldt bovendien ook voor 

overname van activa na faillissement. 
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4.5. Behoren tot de categorie waarvoor voorgedragen 

Een persoon die als bediende op de kiezerslijsten is ingedeeld kan niet als kandidaat-arbeider worden 

voorgedragen. Het omgekeerde kan ook niet. 

Arbrb. Gent, 9 april 1979, R.W. 1979-1980, 138. 

Arbrb. Turnhout, 2 mei 2000, A.R. 24.195 

 

Indien er afzonderlijke mandaten zijn toegekend aan jeugdige werknemers, kan een jeugdige 

werknemer niet voorkomen op de kandidatenlijst bedienden. 

Arbrb. Brugge, 21 april 1991, J.T.T., 1993, 138. 

Arbrb. Brussel, 2 mei 2000, A.R. 19.221/2000 

Arbrb. Turnhout, 2 mei 2000, A.R. 24.195 

Arbrb. Brussel, 23 april 2004, A.R. 73.496/04 en Arbrb. Brussel, 4 mei 2004, A.R. 73.921/04 ic had de 

voordragende vakbond geen andere jeugdige kandidaten. Toen de kandidatuur op de bediendelijst 

ongeldig werd verklaard, was de termijn om een jongerenlijst in te dienen al verstreken. 

 

Een werknemer die precies op de dag van de sociale verkiezingen de 25 wordt, kan geen kandidaat zijn 

voor het jongerencollege. 

Arbrb. Brussel, 23 februari 2004, A.R. 73.439/04 

 

Een lijst waarop zowel arbeiders als bedienden voorkomen, en waarbij niet duidelijk is welke kandidaten 

tot welke categorie behoren, is nietig. 

Arbrb. Brussel, 3 mei 2000, A.R. 19.257/00 

 

Dit vonnis werd ingeroepen door een werkgever om de nietigheid te vorderen van een volledige 

kandidatenlijst bedienden omdat één van de kandidaten tot het jongerencollege behoorde. De 

rechtbank verwierp deze stelling en beval enkel de schrapping van de ongeldige kandidatuur. 

Arbrb. Brussel, 3 mei 2004, A.R. 73.528/04 

 

Een bediende die tussen X-60 en X+21 wordt gepromoveerd tot leidinggevende, moet geschrapt 

worden van de lijst voor bedienden.  

Arbrb. Brussel, 27 april 2000, A.R. 18.801/2000 

 

Een kaderlid wordt zowel op de lijst kaderleden als de lijst bedienden voor de ondernemingsraad 

voorgedragen. Hij moet geschrapt worden van de lijst bedienden en kan niet vervangen worden. 

Arbrb. Gent, 28 april 2004, A.R. 164.809/04 

 

Daarentegen kunnen de werknemers die op 1 februari werden gepromoveerd tot kaderleden, maar op 

6 februari nog als bedienden op de kiezerslijst stonden, geldig hun kandidatuur stellen voor het college 

bedienden. 

Arbrb. Brussel, 22 april 2008, A.R. 5.439/08 

 

Om te voldoen aan deze voorwaarde (behoren tot de categorie waarvoor voorgedragen) is niet vereist 

dat de kandidaat ook ingeschreven is op de kiezerslijst. De bepaling in art. 33 §1, laatste lid Wet SV dat 

‘het behoren tot een categorie werknemers wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop de 

werknemer is ingeschreven’ is geen bijkomende verkiesbaarheidsvoorwaarde maar heeft enkel tot doel 

de situatie te verduidelijken van de werknemer die in de loop van de verkiezingsprocedure van categorie 

verandert. 

Cass. 5 januari 2009, s.08.0101.N/13 
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4.6. Behoren tot de TBE waarvoor men zijn kandidatuur voordraagt 

In een onderneming diende één vakorganisatie met twee kandidaten voor het CPBW. Eén van de 

kandidaten was door een vergissing op de lijst terechtgekomen, en was eigenlijk in een andere TBE 

tewerkgesteld. Haar kandidatuur werd niet aangevochten; ze probeerde wel zelf haar kandidatuur in te 

trekken maar pas wanneer de termijn daarvoor verstreken was. De verkiezingen werden stopgezet en 

in het PV werd vermeld dat er maar één kandidaat was en er dus geen CPBW opgericht moest worden. 

De vakorganisatie vocht de verkiezingsuitslag aan: de kandidatuur van de tweede kandidaat was geldig 

en er moest dus wel een CPBW opgericht worden. De rechtbank bevestigde dat de kandidatuur geldig 

was geworden maar stelde vast dat het mandaat van de tweede kandidaat onmiddellijk een einde nam, 

gezien ze niet bij de werkgever in dienst was. In de praktijk moest dus enkel het PV van de verkiezingen 

aangepast worden. 

Arbrb. Brussel, 3 juli 2000, A.R. 22.362/2000 

 

De kandidatuur van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd vóór de occulte 

beschermingsperiode is nietig. Deze werknemer kan dus niet vervangen worden op de lijst. 

Arbrb. Luik, 15 april 2004, A.R. 339.669 

Arbrb. Brussel, 23 april 2008, A.R. 08/847 

 

 Dat de mededelingen X-60 en X-35 vroeger gebeurden, heeft niet tot gevolg dat de occulte 

bescherming vroeger start. 

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 6 mei 2004, A.R. 412/W/2004, 413/W/2004 en 414/W/2004: 

 

 Twee werkneemsters die kandidaat wouden zijn bij de sociale verkiezingen werden net voor de 

occulte bescherming ontslagen op basis van de wet Renault. De vakbond voerde aan dat de 

wet Renault niet correct was toegepast, en dus moest aangenomen worden dat de 

werkneemsters nog in dienst van de onderneming waren. De rechter weigert zich uit te spreken 

over de toepassing van de wet Renault en besluit dat de arbeidsovereenkomst van beide 

werkneemsters definitief verbroken was en hun kandidatuur ongeldig was. 

Arbrb. Brussel, 23 april 2004, A.R. 73.336/04 en 73.335/05 

 

Een kandidaat die ontslagen werd tijdens de occulte periode en de aanvraag om re-integratie niet op 

een geldige manier indient, is definitief ontslagen. Hij of zij heeft geen recht op een 

verbrekingsvergoeding en kan niet geldig kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen. 

Arbrb. Brussel, 27 april 2000, A.R. 18.925/2000. 

 

De werknemer wiens arbeidsovereenkomst in onderlinge toestemming werd beëindigd in februari 2008 

kon zich niet geldig kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen. 

Arbrb. Brussel, 30 april 2008, A.R. 5.955/08 

 

In geval van conventionele overname van de onderneming (CAO 32bis) tussen X-60 en Y, moeten de 

sociale verkiezingen doorgaan in de TBE zoals deze is meegedeeld en definitief is vastgesteld en met 

de kandidaten die toen tot die TBE behoorden en voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Voor 

de beoordeling van de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet men rekening houden met de situatie vóór 

overname. 

Arbrb. Brussel, 27 april 2000, A.R. 18.927/2000 

 

De kandidaat “behoort tot” de TBE waar hij effectief tewerkgesteld is. Een louter administratief verband 

volstaat niet. I.c. was de kandidaat tewerkgesteld in een TBE in Tilburg. Om administratieve redenen 

kregen Belgische werknemers, ook als ze hun taken uitvoeren op Nederlands grondgebied, een 

arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht met een TBE in België van dezelfde internationale groep. De 
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arbeidsrechtbank oordeelt dat de kandidatuur van de werknemer in de Belgische  TBE waarmee hij een 

arbeidsovereenkomst heeft, nietig is. 

Arbrb. Antwerpen, 16 februari 2012, A.R. 12/2228/A en A.R. 12/2229/A 

4.7.  Niet op meer dan één kandidatenlijst staan 

Met de bepaling ‘Er mag geen zelfde kandidaat op meer dan één kandidatenlijst worden voorgedragen’ 

wordt bedoeld dat een werknemer niet tegelijk mag worden voorgedragen door meerdere vakbonden 

voor de verkiezingen van hetzelfde orgaan. Er anders over oordelen zou immers betekenen dat iemand 

niet tegelijk kan worden voorgedragen op de kandidatenlijst voor de ondernemingsraad enerzijds en op 

de kandidatenlijst voor het CPBW anderzijds. 

Ic was een kandidate door één vakbond voorgedragen voor het CPBW en door een andere voor CPBW 

en OR. De kandidaturen voor het CPBW waren beide nietig, maar deze voor de OR bleef geldig. 

Arbrb. Brussel, 17 april 2008, A.R. nr. 5.261/08 

 

De Antwerpse arbeidsrechtbank moest oordelen over een gelijkaardig geval. Een kandidaat was door 

één vakbond voorgedragen voor OR en CPBW, en door een andere vakbond enkel voor het CPBW. Hij 

had de aanplakking niet gezien en geen interne klacht ingediend. De kandidaat wilde zelf  alleen voor 

de eerste vakbond opkomen, en riep in dat hij van de tweede vakbond niet langer lid was. De rechtbank 

oordeelde dat hij van beide lijsten voor het CPBW geschrapt moest worden, gezien zijn kandidatuur 

strijdig was met de wet. 

Arbrb. Antwerpen, 5 april 2012, A.R. 12/2189/A. 

 

 

Een werknemersvertegenwoordiger verandert net voor de indiening van de lijsten van vakbond. Hij 

maakt zich lid van de nieuwe vakbond en zegt zijn lidmaatschap bij de oude vakbond op, maar wordt 

desondanks op de lijsten van beide voorgedragen als kandidaat. Geen van beide vakbonden dient intern 

klacht in tegen de andere lijst. De werkgever brengt de zaak voor de arbeidsrechtbank. Hoewel beide 

vakbonden het erover eens zijn dat de kandidaat maar van één vakbond lid is, en dus enkel voor die 

vakbond geldig kandidaat kan zijn, beveelt de rechter de schrapping van de kandidaat op beide lijsten. 

Arbrb. Brussel, 19 april 2004, A.R. 73.104/04 

 

Een kandidaat werd op twee lijsten voorgedragen. De ene vakbond vorderde de schrapping van de lijst 

van de andere vakbond; de tweede vakbond en de werkgever vorderden schrapping van beide lijsten. 

Omdat de vorderingen tot schrapping van beide lijsten laattijdig waren ingesteld, oordeelde de rechtbank 

dat de kandidatuur op de ene lijst geldig was. De kandidaat werd wel veroordeeld tot het betalen van 

een symbolische € aan de tweede vakbond omdat hij niet had verwittigd op een andere lijst te zullen 

opkomen en zo de vakbond de mogelijkheid ontnam om hem te vervangen. 

Arbrb. Charleroi, 13 juni 2008, A.R. 08/1552/A 

4.8. Lid zijn van de voordragende vakorganisatie 

Lid zijn van de voordragende vakorganisatie komt niet voor in het lijstje van wettelijke voorwaarden om 

kandidaat te zijn. Het wordt wel door de rechtsleer naar voor geschoven als ‘impliciete’ 

verkiesbaarheidsvoorwaarde. De wet bepaalt immers wel dat enkel de representatieve vakorganisaties 

kandidaten kunnen voordragen. Bovendien voorziet art. 38, 3° van de Wet Sociale Verkiezingen dat een 

kandidaat die (tijdig) zijn lidmaatschap van de vakvereniging opzegt, vervangen kan worden. In enkele 

zaken werd aangevoerd dat een kandidaat geen lid was van de vakorganisatie om hem van de lijst te 

schrappen: 
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De kandidaat van een vakbond die zijn lidmaatschap opzegt na X+47, kan niet meer vervangen 

worden en niet geldig opgenomen worden op een andere lijst. 

Arbrb. Brussel, 23 april 2004, A.R. 73.169/04 

 

Een kandidaat is door twee vakorganisaties voorgedragen. Hij roept in dat hij van de ene 

vakorganisatie niet langer lid is, aangezien hij geen lidgeld meer betaalde sinds februari van het 

jaar van de verkiezingen. De rechtbank overweegt dat de niet-betaling van het lidgeld niet 

betekent dat hij geschrapt is van de ledenlijst van de betrokken vakbond. Bovendien wijst de 

rechtbank erop dat nergens in de wet uitdrukkelijk wordt bepaald dat men lid moet zijn van een 

vakbond om als kandidaat te kunnen worden voorgedragen. 

Arbrb. Antwerpen, 5 april 2012, A.R. 12/2189/A. 

4.9. Er kunnen geen andere voorwaarden gesteld worden 

Een werknemer die ten onrechte niet op de kiezerslijst opgenomen was, en hiertegen geen klacht 

neerlegde, stelt zich later kandidaat. De werkgever beroept zich op art. 33§1 wet SV om de nietigheid 

van de kandidatuur te vorderen.  

Volgens de rechtbank voegt het vereiste van inschrijving op de kiezerslijst een 

verkiesbaarheidsvoorwaarde toe die niet door de wetgeving wordt gesteld. Het artikel dat bepaalt dat 

het behoren tot een categorie wordt vastgesteld in functie van de kiezerslijst waarop de werknemer is 

ingeschreven, heeft enkel tot doel de situatie te regelen van werknemers die gedurende de 

verkiezingsprocedure van categorie veranderen. Vermits er tussen partijen geen betwisting is over het 

behoren tot de categorie van de bedienden, moet het artikel niet worden toegepast. De kandidatuur is 

geldig. 

Arbrb. Gent 15 april 2008, A.R. nr. 08/809/A, bevestigd in Cass. 5 januari 2009, S.08.0101.N/2 

Arbrb. Brussel, 14 maart 2012, A.R. 12/3146/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Antwerpen, 16 februari 2012, A.R. 12/2228/A 

 

De werknemer tewerkgesteld bij een Belgische onderneming die niet getransfereerd of gedetacheerd 

is, kan geldig kandidaat zijn, ook als hij voltijds in het buitenland werkt. Of hij al of niet onderworpen is 

aan de Belgische sociale zekerheid is irrelevant. Ook de mogelijke praktische problemen voor de 

uitvoering van het mandaat zijn irrelevant. Arbrb.Brussel, 21 april 2008, A.R. 5.353/08  

5. Rechtsmisbruik 

Hieronder vind je eerst (1) een aantal algmene uitspraken over rechtsmisbruik en daarna (2 – 6) de 

rechtspraak over de meest ingeroepen argumenten om rechtsmisbruik aan te tonen. Voor al deze 

argumenten geldt dat ze op zich geen aanwijzing van rechtsmisbruik kunnen zijn. Enkel wanneer er 

voldoende aanwijzingen zijn dat de werknemer niet de intentie heeft zijn mandaat werkelijk uit te 

oefenen, kan de rechter besluiten dat er sprake is van rechtsmisbruik. Het beoordelen van de intentie 

van de werknemer is uiteraard een delicate zaak, waarbij de ene rechter strenger te werk gaat dan de 

andere, met uiteenlopende rechtspraak tot gevolg. Hieronder vind je per argument achtereenvolgens 

een overzicht van zaken waarin rechtsmisbruik werd aanvaard en een overzicht van zaken waarin 

rechtsmisbruik werd afgewezen. 

5.1. Algemeen 

De werkgever kan de geldigheid van een kandidatuur aanvechten als hij kan aantonen dat er sprake is 

van rechtsmisbruik. 

Cass. 5 maart 1984, Pas. 1984, 768-771; J.T.T. 1985, 101;  

Cass. 22 juni 1992, Pas. 1992, 940; J.T.T. 1992, 127; R.W. 1992-93, 359-362. 
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Arbrb. Bergen, 19 april 2000, A.R. 949/00/M 

 

De werkgever mag rechtsmisbruik bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, evenals 

gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens. 

Arbrb. Antwerpen, 22 april 2004, A.R. 365.899 

Arbrb. Brussel, 23 april 2004, A.R. 73.448/04 

Arbrb. Antwerpen, 26 april 2004, A.R. 365.911 

Arbrb.Gent, 15 april 2008, A.R. 08/908/A 

 

Het beroep tot schrapping van een kandidatuur op basis van rechtsmisbruik, ingesteld door de 

werkgever, vindt zijn rechtsgrond niet in de wetgeving op de sociale verkiezingen, maar wel in het 

algemeen rechtsbeginsel, of art 1134, 3e lid of art. 1382 BW. Het beroep dat de verkeerde rechtsgrond 

vermeldt, is ongegrond.  

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 6 mei 2004, A.R. 375/W/2004 en 376/W/2004 

Arbrb. Nijvel, afd. Waver, 13 mei 2004, A.R. 415/W/2004 

 

Een kandidatuur kan beschouwd worden als abusief als ze enkel werd ingediend met een ander doel 

voor ogen dan het uitoefenen van het mandaat van werknemersvertegenwoordiger in een 

overlegorgaan. Dit kan met name het geval zijn als de kandidatuur enkel werd ingediend met het doel 

om ten onrechte te genieten van de ontslagbescherming.  

Het bewijs van het abusieve karakter van de kandidatuur moet geleverd worden door de werkgever die 

zich erop beroept. 

De beoordeling moet betrekking hebben op de werkelijke motieven van de kandidatuur. Een oordeel 

over de motieven van het ontslag volstaat niet om te beslissen over het al dan niet abusief karakter van 

de kandidatuur: zelfs als het ontslag gebaseerd is op legitieme redenen, onafhankelijk van en 

voorafgaand aan de kandidatuur van de werknemer, volstaat die omstandigheid niet om aan te tonen 

dat de kandidatuur abusief was.  

Cass. 26 oktober 1992 

Arbrb. Brussel, 11 april 2008, A.R. 4916/08 

 

De rechtbank kan slechts een marginale controle uitoefenen, vermits de indiening van de 

kandidatenlijsten een recht is van de vakorganisaties, die hierover zelf beslissen. De rechter kan zich 

niet uitspreken over de opportuniteit van de beslissing van de vakbond om een bepaalde kandidaat voor 

te dragen.  

Arbrb. Brussel, 3 mei 2000, A.R. nr. 19.002/00  

Arbrb. Brussel 14 april 2004, A.R. nr. 72.465/04 

Arbrb. Antwerpen, 29 april 2008, A.R. 08/2569/A 

Arbrb. Brussel, 30 april 2008, A.R. 5957/08 

5.2. Afwezigheid 

Rechtsmisbruik aanvaard: 

 

 Een werknemer die al verschillende maanden afwezig was, ontslagen werd en zich kandidaat 

stelt om zijn ontslag ongedaan te maken, pleegt rechtsmisbruik. 

Arbrb. Charleroi, 9 maart 1975, JTT 1975, 190. 

 

 Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst al 18 jaar geschorst is (terwijl een procedure 

hangend is over zijn ontslag wegens zware fout), en die intussen in dienst is bij een andere 

werkgever, pleegt rechtsmisbruik door zich kandidaat te stellen. 

Arbrb. Doornik, 12 mei 2000, A.R. 69.996 
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 Een beschermde werknemer kreeg sinds zijn vorige kandidatuur heel wat vermaningen en was 

al anderhalf jaar arbeidsongeschikt thuis. Zijn nieuwe kandidatuur maakt volgens de rechtbank 

rechtsmisbruik uit, gezien hij zijn mandaat niet zal uitoefenen. De argumenten van de 

voordragende organisatie dat hij contacten onderhield met zijn collega’s, gezond genoeg was 

om het mandaat uit te oefenen en de intentie had om terug aan de slag te gaan, werden door 

de rechtbank niet bewezen geacht. 

Arbrb. Mechelen, 26 april 2004, A.R. 84.882 en 84.883 

 

 Een werknemer die al ongeveer een jaar arbeidsongeschikt is (depressie), stelt zich kandidaat 

voor de sociale verkiezingen. Er is duidelijk een conflict tussen werkgever en werknemer; de 

rechtbank slaagt er niet in te achterhalen in hoeverre de werknemer schuldig is aan de feiten 

die hem door de werkgever ten laste worden gelegd. De rechtbank hoort ook de werknemer en 

stelt vast “het kan niet worden ontkend dat verweerder uit deze confrontatie te voorschijn komt 

als een werknemer met een visie die daarbij tevens blijk geeft van een inzicht in de dagelijkse 

problematiek en een visie formuleert met betrekking tot de feitelijke werksituaties”. Toch besluit 

de rechtbank uiteindelijk:  

“De rechtbank is van oordeel dat hoewel de kandidatuurstelling in de gegeven omstandigheden 

niet onmogelijk is, er toch moet worden aan toegevoegd dat de kandidatuur niet mag worden 

aangewend om een voorrecht te scheppen ten opzichte van andere werknemers, zelfs indien 

verweerder niet zou worden verkozen. 

Strikt genomen is er geen rechtsmisbruik wanneer de kandidaat op het ogenblik van de sociale 

verkiezingen arbeidsongeschikt is. Uit het verloop der debatten ter terechtzitting blijkt evenwel 

niet dat verwerende partij die reeds geruime tijd afwezig is, bereid is zijn plaats terug in te nemen 

in de onderneming. 

Het is niet aan de rechtbank om in deze omstandigheden zich uit te spreken over de 

arbeidsongeschiktheid van de werknemer; het kan evenwel niet worden ontkend dat er tussen 

partijen meer aan de hand is. 

De rechtbank kan daarom op grond van een feitelijke beoordeling beslissen dat een werknemer 

die in de materiële onmogelijkheid verkeert om een mandaat van personeelsafgevaardigde uit 

te oefenen, zijn recht om zich verkiesbaar te stellen gebruikt voor een ander doel dan dat 

waarvoor het is ingevoerd. 

De kandidatuurstelling kan in de gegeven omstandigheden zelfs tekort doen aan het recht van 

de overige werknemers – dat zich manifesteert in de vertegenwoordiging in de organen 

ondernemingsraad en comité preventie en bescherming- door de niet efficiënte aanwending 

van dit recht. Er is dan sprake van afwending van het recht van zijn economisch en sociaal 

doel.” 

Arbrb. Tongeren, 26 april 2004, A.R. 596 en 597/2004 

 

 Een werknemersvertegenwoordiger wordt aan het eind van haar mandaat ontslagen volgens 

de procedure van de wet van 1991. Wanneer ze de mededeling ontvangt, dient ze klacht in 

wegens pesten op het werk. De burgerlijke zaak wordt –op vraag van de werkneemster- 

opgeschort in afwachting van de uitslag van de strafzaak. In afwachting wordt de 

arbeidsovereenkomst van de werkneemster geschorst en krijgt ze een verbod om naar de 

onderneming te komen. Ze stelt wel haar kandidatuur voor de sociale verkiezingen. De 

rechtbank meent dat er sprake is van rechtsmisbruik aangezien de zaak nog jaren zal 

aanslepen en ze haar functie nooit zal kunnen uitoefenen. 

Arbrb. Doornik, 16 april 2012, A.R. 12/523/A 

 

 De rechtbank oordeelt dat er sprake is van rechtsmisbruik bij de kandidatuur van een 

werknemer die al 2 jaar ononderbroken arbeidsongeschikt is. Zijn medisch attest loopt af kort 

na de sociale verkiezingen, maar de rechtbank meent dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat 

hij het werk zal hervatten. Bovendien onderhoudt hij geen contacten met de collega’s, vroeg hij 
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geen verslagen van vergaderingen op en kent hij de laatste veiligheidsprocedures in de 

onderneming niet. Dit alles wijst er volgens de rechtbank op dat de kandidatuur enkel werd 

gesteld met het oog op ontslagbescherming. 

Arbrb. Brussel, 16 april 2012, A.R. 12/4585/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Dendermonde, 20 april 2012, A.R. 12/848/A 

 

Rechtsmisbruik niet aanvaard: 

 

 De wil van de wetgever is duidelijk dat noch de schorsing van de arbeidsovereenkomst, noch 

de gewoonlijke gevolgen daarvan afbreuk doen aan de geldigheid van de kandidatuur. Deze 

elementen kunnen het abusief karakter van de kandidatuur niet aantonen.  

Arbrb. Nijvel, 19 april 1995, A.R. 803/W/95 

Arbrb. Bergen, Afd. La Louvière, 29 mei 2000, A.R. 506/00/LL 

 

 Arbeidsongeschiktheid sinds juli 1999 maakt de kandidatuur niet abusief. 

Gezondheidsproblemen volstaan op zich niet om rechtsmisbruik aan te tonen. 

Arbrb. Bergen, 19 april 2000, A.R. 949/00/M (Delestienne) 

In dezelfde zin:  

Arbrb. Namen, 27 april 2004, A.R. 121.242 en 121.357, 

Arbrb. Turnhout, 23 april 2012, A.R. 12/696/A en 12/698/A  

Arbrb. Luik, 24 april 2012, A.R. 405956. De rechtbank overweegt dat 2 elementen 

doorslaggevend zijn, nl of de werknemer op het moment van de kandidatuur verwacht terug aan 

de slag te kunnen gaan en of het zijn intentie is om het mandaat daadwerkelijk uit te oefenen. 

Arbrb. Nijvel, 27 april 2012, A.R. 12/925/A en 12/926/A: er is voor de werkneemster nog geen 

vooruitzicht op terugkeer naar het werk, maar ze toont haar werkelijke wil om terug te keren 

voldoende aan door de regelmatige contacten met de arbeidsgeneesheer. 

Arbrb. Bergen, 23 april 2012, A.R. 12/1073/A en 12/1075/A: de rechtbank overweegt dat de 

kandidaat op het moment van zijn kandidatuur niet wist dat hij (opnieuw) arbeidsongeschikt 

verklaard zou worden en dat niet is aangetoond dat de werknemer niet in een aangepaste 

functie terug aan het werk zou kunnen. 

 

 Het feit dat de kandidaat arbeidsongeschikt is (i.c. al meer dan 4 jaar) en dat de effectieve 

uitoefening van zijn mandaat daardoor wordt uitgesteld, of misschien wel volledig onmogelijk 

wordt, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de kandidatuur rechtsmisbruik uitmaakt. 

Arbrb. Brussel, 3 mei 2000, A.R. 19.002/00 

 

 Gezondheidsproblemen vormen op zich geen bewijs van rechtsmisbruik.  

De vakbond dient de opportuniteit van de kandidaatstellingen te beoordelen en de kiezers zullen 

uitmaken of zij al dan niet wensen vertegenwoordigd te worden door een kandidaat die een paar 

maanden afwezig is. 

Arbrb. Brussel, 23 april 2004, A.R. 73.448/04 

 

 Een werkneemster die na een werkonderbreking van ongeveer 1,5 jaar (moederschapsrust, 

tijdskrediet, ziekte) haar kandidatuur stelt voor de sociale verkiezingen pleegt geen 

rechtsmisbruik. De werkneemster had voor haar kandidatuur al te kennen gegeven dat ze het 

werk wilde hervatten. De dag waarop ze terug kwam werken, werd ze ontslagen. Dit was pas 

nadat ze zich kandidaat had gesteld voor de sociale verkiezingen. Er was dus geen sprake van 

rechtsmisbruik. 

Arbrb. Tongeren, 26 april 2004, A.R. 595/2004 

 

 Het feit dat een kandidaat voltijds in het buitenland werkt is op zich onvoldoende om aan te 

tonen dat er sprake is van rechtsmisbruik. 
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Arbrb. Brussel, 21 april 2008, A.R. 5.353/08 

 

 Een periode van arbeidsongeschiktheid (6 maanden in dit geval) maakt volgens de gevestigde 

rechtspraak geen bewijs van rechtsmisbruik uit.  

De rechtbank kon ook niet vaststellen dat de werkgever ontevreden was over het werk van de 

betrokkene, vermits er geen bewijs van verwittigingen of opmerkingen werd voorgelegd. Ook 

het feit dat de werkgever met ontslag heeft gedreigd, is volgens de rechtbank geen bepalend 

element voor de beoordeling van rechtsmisbruik. 

Arbrb. Charleroi 21 april 2008, A.R. nr. 08/1328/A en 08/1430/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Namen, 23 april 2012, A.R. 12/830/A en 12/831/A 

5.3. (gebrek aan) syndicale activiteiten 

Rechtsmisbruik aanvaard: 

 Een verkozen kandidaat die gedurende de vijf voorbije jaren zijn mandaat nooit heeft 

uitgeoefend, en zich opnieuw kandidaat stelt zonder uit te leggen hoe hij zijn opdracht in de 

toekomst zal uitvoeren, pleegt rechtsmisbruik. 

Arbrb. Bergen, 4e kamer, 19 april 2000, A.R. 949/00/M  

 

 De Arbeidsrechtbank van Brussel oordeelde dat de kandidatuur van een werkneemster nadat 

ze tijdens de proefperiode werd ontslagen, rechtsmisbruik uitmaakte. De rechtbank meende dat 

er een gebrek aan belangstelling voor de effectieve uitoefening van het mandaat was en 

gebruikte als argumenten dat:  

- op het gesprek dat voor het ontslag had plaatsgehad, in aanwezigheid van een 

vakbondsafgevaardigde, niet gesproken was over de kandidatuur;  

- de werkneemster voordien nooit interesse had getoond in syndicaal werk; 

- de werkneemster, noch haar vakbond aanwezig was op de zitting. 

De rechtbank weigerde te onderzoeken of de werkneemster voldoende anciënniteit had om 

kandidaat te zijn, hoewel dit door de werkgever in hoofdorde was gevorderd. 

Dit vonnis is uitzonderlijk en druist volledig in tegen de overige rechtspraak mbt 

rechtsmisbruik. 

Arbrb. Brussel 14 april 2008, A.R. nr. 5021/08. 

 

Rechtsmisbruik niet aanvaard: 

 

 Er is geen rechtsmisbruik wanneer een kandidaat nooit eerder syndicaal actief is geweest, nooit 

over de vakbond, de sociale verkiezingen of zijn kandidatuur heeft gesproken. 

Arbrb. Brussel, 2 maart 1991, A.R. 84.293/91 

Arbrb. Brussel, 3 juni 1991; A.R. 85.774/91 

Arbrb. Brussel, 21 april, 1995, A.R. 84.366/95 

Arbrb. Bergen, 19 april 2000, A.R. 949/00/M 

Arbrb. Marche-en-Famenne, 20 april 2000, A.R. 26.281 

Arbrb. Brussel, 23 april 2004, A.R. 73.448/04 

Arbrb. Namen,27 april 2004, A.R. 121.242 en 121.357 

Arbrb. Brussel 30 april 2008, A.R. nr. 5.957/A. 

 

 Dat een persoon zich bij elke sociale verkiezingen kandidaat stelde maar nog nooit verkozen 

werd, is geen aanwijzing van rechtsmisbruik. Het feit dat hij nooit persoonlijk campagne zou 

hebben gevoerd maar zich steeds zou hebben aangesloten bij de gemeenschappelijke 

syndicale campagne betekent niet dat er geen sprake was van enige ambitie om verkozen te 

worden. 

Arbrb. Antwerpen, 22 april 2004, A.R. 365.899 
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5.4. Ontslag tijdens de occulte periode 

Rechtsmisbruik aanvaard: 

 

 De werknemer die zich kandidaat stelt na een ontslag tijdens de occulte periode, re-integratie 

weigert maar wel een procedure instelt met het oog op het verkrijgen van een 

beschermingsvergoeding, pleegt rechtsmisbruik. 

Arbrb. Gent, 21 april 2004, A.R. 164.730/04 

 

 Een werknemer wordt ontslagen tijdens zijn proefperiode en stelt zich vervolgens kandidaat. In 

een e-mail stelt hij voor om zijn kandidatuur in te trekken in ruil voor een ontslagvergoeding van 

2 jaar loon. Bovendien stelde de werknemer voorwaarden aan een eventuele re-integratie (niet 

in hetzelfde team werken). De rechtbank besluit dan ook dat de voornaamste drijfveer voor de 

kandidatuur het geldelijk voordeel was. 

Arbrb. Brussel, 18 april 2012, A.R. 12/4852/A 

 

Rechtsmisbruik niet aanvaard: 

 

 Het quasi samenvallen van het ontslag om dringende reden en de kennisgeving van de 

kandidatuur volstaat niet om rechtsmisbruik te bewijzen. 

Arbrb. Gent, 3e kamer, 20 april 2000, A.R. 146.820/00 

 

 De werkgever beriep zich op de ernst van de feiten die leidden tot het ontslag en probeerde zo 

aan te tonen dat het ontslag niet tot doel had een kandidatuur bij de sociale verkiezingen te 

verhinderen. De rechtbank oordeelde dat de motieven voor het ontslag weinig relevant zijn om 

de intentie van de werknemer en zijn syndicale organisatie te achterhalen, tenzij het duidelijk is 

dat een ontslag onvermijdelijk was en zij dit probeerden te verhinderen. Ook het feit dat de 

werknemer in 2000 en 2004 geen kandidaat was, vormt geen bewijs van rechtsmisbruik. 

Bovendien stelde de rechtbank vast dat de kandidatuur al bij de vakorganisatie werd gesteld 

voor het ontslag. 

De rechtbank besluit dan ook dat de werkgever onvoldoende aantoonde dat de kandidatuur niet 

tot doel had een mandaat binnen een overlegorgaan uit te oefenen. 

Arbrb. Brussel 11 april 2008, A.R. nr. 4916/08 

 

 Het feit dat de kandidaatstelling volgde op een ontslag om dringende reden, volstaat op zich 

niet om rechtsmisbruik aan te tonen. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat de werknemer 

geen kandidaat zou zijn geweest, als hij niet zou zijn ontslagen.  

I.c. oordeelde de rechtbank dat er geen elementen waren die erop wezen dat de werknemer 

zich enkel kandidaat stelde met het oog op de ontslagbescherming. De rechtbank hield er 

rekening mee dat de werknemer voor zijn ontslag deelnam aan een vergadering ter 

voorbereiding van de sociale verkiezingen en dat hij zijn re-integratie had gevraagd. Tot slot 

speelde ook het feit dat de uitlatingen die aanleiding gaven tot het ontslag om dringende reden 

(vermeende doodsbedreigingen aan één of meerdere collega’s) werden betwist, een rol. De 

uitlatingen situeerden zich bovendien in de privésfeer, zodat ze op zich geen blijk geven van 

een negatieve houding ten aanzien van de gemeenschap van de werknemers. 

Arbrb. Antwerpen 29 april 2008, A.R. nr. 08/2569/A. 

 

 Een onderneming gaat over tot collectieve sluiting. Ze sluit een CAO af –voor de arbeiders met 

2 vakbonden, voor de bedienden met één – waarin de vakbonden hun akkoord geven om de 

bijzondere bescherming van vakbondsafgevaardigden op te heffen en beloofden geen 

werknemers die bereid waren vrijwillig te vertrekken of ontslagen werknemers als kandidaten 

voor te dragen. De niet-ondertekenende bediendenbond droeg toch een ontslagen werknemer 



 
115 

voor. De werkgever steunde zich enkel op de CAO om nietigverklaring te vorderen op grond 

van rechtsmisbruik. De rechtbank herinnert eraan dat bepalingen van dwingend recht voorgaan 

op een CAO en besluit dat niet bewezen is dat de werknemer geen kandidaat zou zijn geweest 

als hij niet ontslagen was. 

Arbrb. Brussel, 22 april 2004, A.R. 73.330/04 

5.5. Bedreiging met ontslag 

Rechtsmisbruik niet aanvaard: 

 

 De kandidatuur van een werknemer aan wie werd aangekondigd dat zijn baan geschrapt zou 

worden in het kader van een herstructurering, maar wiens arbeidsovereenkomst nog niet 

opgezegd werd, is geen rechtsmisbruik. 

Arbrb. Marche-en Famenne, 20 april 2000, A.R. 26.281 

 

 Ook in het geval van een werknemer die al meerdere vermaningen kreeg, twee maal geschorst 

werd en bedreigd werd met ontslag, meende de rechter dat zijn kandidatuur geen 

rechtsmisbruik uitmaakte. De rechtbank overwoog: “Het onderzoek van deze 

ingebrekestellingen brengt de rechtbank tot de conclusie dat deze moeten begrepen worden in 

een bepaalde bedrijfscultuur, waarbij er van uitgegaan wordt dat dreiging en sanctie een 

efficiënt middel zijn om de performantie van de werknemers te verhogen, maar dat het in feite 

nooit de bedoeling geweest is van de werkgever om een einde te stellen aan de 

arbeidsovereenkomst van eerste verweerder.” De werkgever kon bijgevolg niet aantonen dat er 

ooit een ernstige dreiging met ontslag was geweest. 

Arbrb. Brussel 15 april 2008, A.R. nr. 5080/08 

 

 Een werkgever verzet zich tegen de kandidatuur van een werknemer die al geruime tijd 

aanmaningen krijgt omwille van zijn gedrag op het werk (meenemen van goederen voor eigen 

gebruik, roken in zones waar dit niet toegelaten is,…). In een laatste aanmaning stond ook een 

dreiging met ontslag. Bovendien legt de werkgever een klacht voor van een groep werknemers 

tegen de kandidatuur van de betrokkene. De rechtbank weigert rekening te houden met de 

klacht van collega’s, aangezien hier sprake kan zijn van manipulatie. Ook de ontslagdreiging 

volstaat voor de rechtbank niet om te besluiten dat er sprake zou zijn van rechtsmisbruik. De 

werkgever stuurt al aanmaningen sinds 2007, zonder dat er ooit een sanctie volgde, waardoor 

het belang ervan gerelativeerd moet worden. De rechtbank overweegt ook dat het niet toekomt 

aan de rechter om te oordelen over de geschiktheid of moraliteit van de kandidaten. 

Arbrb. Gent, 27 april 2012, A.R. 12/1006/A 

 

 Een werknemer in een vzw voor sociale tewerkstelling is regelmatig afwezig wegens ziekte. De 

raad van bestuur besluit dan ook om, wanneer hij niet langer gesubsidieerd wordt, zijn 

overeenkomst op te zeggen. De werknemer wordt hierover niet geïnformeerd en er worden 

geen stappen ondernomen om deze beslissing uit te voeren. Wanneer de werknemer zich 

kandidaat stelt voor de sociale verkiezingen, vecht de werkgever de kandidatuur aan. Als 

argument wordt aangevoerd dat de kandidatuur enkel werd ingegeven door vrees voor ontslag. 

De rechtbank verwerpt de vordering gezien de werkgever niet kan aantonen dat de werknemer 

kennis had van het voorgenomen ontslag. Ze herinnert er bovendien aan dat langdurige 

afwezigheid geen indicatie is van rechtsmisbruik. 

Arbrb. Hasselt, 13 april 2012, A.R. 2120781 
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Rechtsmisbruik aanvaard: 

 

 Wanneer zowel de voordragende vakorganisatie als de kandidaat op het moment van de 

indiening van de lijst weten dat de kandidaat nooit zijn mandaat zal kunnen uitoefenen, is er 

sprake van rechtsmisbruik.  

I.c. had de onderneming de procedure voor herstructurering gestart. De oorzaken voor de 

herstructurering waren al erkend door het P.C. voor arbeiders maar nog niet door het PC voor 

bedienden. De kandidaat-bediende was ontslagen en kreeg begeleiding in het kader van 

outplacement. Uit correspondentie tussen de kandidaat en de personeelsdirecteur bleek ook 

dat interne reclassering uitgesloten was. Er was dus volgens de rechtbank geen kans dat de 

kandidaat zijn mandaat zou kunnen uitoefenen. 

Arbrb. Brussel, 26 april 2004, A.R. 73.247/04 

 

 Een onderneming in moeilijkheden kondigt herstructureringen aan. Een bediende die weet dat 

zijn job bedreigd is en zich kandidaat stelt louter owv de ontslagbescherming, pleegt 

rechtsmisbruik.  

I.c. had de kandidaat aan verschillende collega’s openlijk gezegd dat hij enkel de 

ontslagbescherming wou en geen interesse had in syndicaal werk. Alle collega’s waren ontsteld 

over zijn kandidatuur en één collega diende officieel klacht in. De kandidaat ontkende zijn 

uitspraken bovendien niet voor de rechtbank.  

Arbrb. Luik, 29 april 2004, A.R. 339.990 

 

 Een onderneming kondigt een reorganisatie aan, waarbij onder andere de functie van een hoog 

kaderlid geschrapt wordt. De werknemer mag bij voorrang solliciteren op functies die vrijkomen 

en bij zijn profiel aansluiten; als hij dit niet doet zal zijn arbeidsovereenkomst opgezegd worden. 

De werknemer laat pas nadat hem is meegedeeld dat zijn functie geschrapt zal worden, weten 

aan de werknemer dat hij kandidaat wil zijn bij de sociale verkiezingen. Eens zijn kandidatuur 

is ingediend, solliciteert hij voor geen enkele van de functies die hem worden aangeboden. 

Bovendien heeft hij in het verleden nooit interesse getoond voor het sociaal overleg. 

De rechtbank leidt uit de feiten af dat de kandidatuur is ingegeven uit angst voor ontslag. 

Bovendien zou de kandidaat hiermee zijn positie bij eventuele sollicitaties versterken. De 

rechtbank oordeelt dat er sprake is van rechtsmisbruik en verklaart de kandidatuur nietig. 

Arbrb. Brussel, 12 april 2012, A.R. 12/4480/A. 

 

 Een onderneming volgt de procedure collectief ontslag om economische redenen. Het paritair 

comité erkent de economische redenen nog voor de occulte periode begint. Een werknemer die 

samen met zijn syndicaal afgevaardigde werd uitgenodigd om brugpensioen te bespreken, en 

geen enkel bezwaar had geuit, stelt zich later kandidaat voor de sociale verkiezingen. 

Bovendien staat hij op de lijst van een andere vakbond dan die waar hij vroeger voor opkwam. 

De rechtbank besluit dat het gaat om rechtsmisbruik. 

Arbrb. Namen, 23 april 2012, A.R. 12/843/A, 12/842/A, 12/894/A, 12/893/A. 

 

 De rechtbank besluit tot rechtsmisbruik door een kandidaat die recent 2 ernstige vermaningen 

kreeg van de werkgever en al enkele weken ongewettigd afwezig was. De kandidaat had niet 

gereageerd op de vermaningen, noch op de rechtszaak en was niet aanwezig ter zitting.  

Arbrb. Luik, 30 april 2012, A.R. 406068. 
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5.6. Andere 

Rechtsmisbruik aanvaard: 

 

 Een werkneemster werd ontslagen voor de aanvang van de occulte periode; de opzegtermijn 

bedroeg 9 maanden. Op eigen vraag werd een dading met vrijstelling van prestaties opgemaakt 

en ondertekend. Enkele dagen later stelt ze zich kandidaat voor de sociale verkiezingen. 

Arbrb. Oudenaarde, 18 april 2008, A.R. 08/234/A/II 

 

Rechtsmisbruik niet aanvaard: 

 

 Een werkgever meende dat een vakorganisatie rechtsmisbruik maakte door twee werknemers 

die samen een aparte dienst vormden, beiden voor te dragen. De werkgever was van oordeel 

dat dit de dienst zou verlammen. Hij steunde zich ondermeer op de wettelijke bepaling die stelt 

dat de werknemersorganisaties er bij het opstellen van de lijsten naar moeten streven dat de 

verschillende secties van de onderneming vertegenwoordigd zijn. De rechtbank wees de 

vordering af. De kandidaturen waren in overeenstemming met de visie van de vakbond en de 

kandidaten hadden zich er bovendien toe verbonden om niet tegelijkertijd syndicale vorming te 

volgen. Dat hun syndicale activiteiten de dienst zouden verlammen, is een hypothetisch risico 

dat niet is bewezen. 

Arbrb. Brussel, 16 april 2004, A.R. 73.112/04 

 

 In een autokeuringsstation werd het jaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen een groot 

onderzoek gevoerd naar corruptie. Heel wat personeelsleden werden schuldig bevonden. Een 

aantal onder hen werd ontslagen, anderen kregen een disciplinaire sanctie. Eén van de 

werknemers die veroordeeld werd maar in dienst bleef, stelde zich kandidaat voor de sociale 

verkiezingen. De werkgever meende dat dit rechtsmisbruik was, en argumenteerde dat de 

werknemer nog de vereiste autoriteit, noch de nodige competenties bezat om een mandaat uit 

te oefenen. De rechtbank oordeelde dat deze argumenten betrekking hadden op de 

opportuniteit van de kandidatuur, en daarover kan de rechtbank zich niet uitspreken. Het recht 

om zich kandidaat te stellen bij de sociale verkiezingen is verbonden aan de 

arbeidsovereenkomst, en deze werd in stand gehouden. 

Arbrb. Brussel, 14 april 2004, A.R. 72.465/04 

 

 Het feit dat een kandidaat een kiezerslijst waarop zijn naam niet voorkomt niet aanvocht, is 

geen aanwijzing van rechtsmisbruik. 

Cass. 5 januari 2009, s.08.0101.N/13 

 

 Een kaderlid stelde zijn oversten op de hoogte van zijn kandidatuur met een e-mail waarin de 

zin voorkwam “avant tout pour protéger ma situation autant que faire se peut”. De werkgever 

meende dat dit bewees dat de kandidatuur enkel was gesteld met het oog op 

ontslagbescherming. De rechtbank wees op de rest van de brief, waarin de werknemer de 

problemen in het bedrijf aankaartte, en stelde dan ook dat de brief de interesse van de 

werknemer in de onderneming en de verdediging van de belangen van zijn collega’s illustreert.  

De rechtbank hield ook geen rekening met de klachten die tegen de kandidatuur werden 

ingediend door kandidaten van een concurrerende organisatie, onder meer omdat zij belang 

hadden bij de nietigheid van de kandidatuur.  

Arbrb. Brussel, 30 april 2008, A.R. 5957/08 
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6. Procedure 

Een beroep tegen een kandidatenlijst door een werknemer of werknemersorganisatie is enkel mogelijk 

indien eerst de interne klachtenprocedure werd doorlopen. 

Arbrb. Charleroi, 2 juni 2000, A.R. 10.219/HR 

 

 Een interne klacht tegen een kandidatuur verlengt de termijn om beroep in te dienen enkel voor 

de kandidaturen waartegen die klacht gericht is. 

Arbrb. Bergen, Afdeling La Louvière, 18 mei 2000, A.R. 586/00/LL 

Arbrb. Bergen, Afdeling La Louvière, 22 mei 2000, A.R. 587/00/LL 

 

 Indien er geen interne klacht  ingediend werd tegen een kandidatenlijst is de uiterste termijn 

voor de werkgever om beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank X+52. Indien klacht ingediend 

werd door een werknemers(organisatie), is uiterste termijn om in beroep te gaan bij 

arbeidsrechtbank X+61. 

Arbeidsrechtbank Dendermonde, 2 mei2000, A.R. 46.500 

 

Artikel 5 van de Wet Gerechtelijke Beroepen bepaalt niet enkel een ultieme datum voor het instellen 

van een beroep, maar ook een beginpunt. Ook het te vroeg instellen van procedures moet dus 

gesanctioneerd worden. Een prematuur beroep is onontvankelijk. 

Arbrb. Brussel, 21 april 2008, A.R. 5.342/08 

 

Niettegenstaande de wetgever niet heeft gepreciseerd wie als betrokken partij moet worden beschouwd 

in welke fase van de verkiezingsprocedure moet worden vastgesteld dat ingeval van een beroep tegen 

een kandidatenlijst van een bepaalde werknemersorganisatie, de andere organisaties die kandidaten 

hebben voorgedragen als belanghebbende partijen moeten worden aanzien. 

Arbrb. Antwerpen, 29 april 2008, A.R. 08/2569/A 

 

Het Hof van Cassatie oordeelde dat deze beroepsmogelijkheid zich niet beperkt tot een onderzoek naar 

de verkiesbaarheidsvoorwaarden als dusdanig van de kandidaten, maar ook van toepassing is op alle 

betwistingen betreffende de geldigheid van een kandidatuur en de samenstelling van de 

kandidatenlijsten. 

Cass. 2 juni 1992, R.W. 1992-93, 359. 

Arbrb. Tongeren, 26 april 2004, A.R. 597/2004 
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IX. Stopzetting verkiezingsprocedure 

§ 1. De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer geen enkele kandidatenlijst werd ingediend 

voor geen enkele werknemerscategorie overeenkomstig de bepalingen van artikel 33 

 

Hetzelfde geldt wanneer alle in overeenstemming met de voorschriften van artikel 33 ingediende 

kandidaturen ingetrokken werden overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 of nietig verklaard 

werden door de arbeidsrechtbank in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de wet van 4 

december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de sociale 

verkiezingen.  

 

Bij gebrek aan kandidaten, in de hypotheses bedoeld in de voorgaande leden, moet de stemming niet 

georganiseerd worden. De werkgever neemt zelf de beslissing om de kiesprocedure stop te zetten na 

verloop van de in artikel 33 bepaalde termijn of, in voorkomend geval na kennisgeving van het vonnis 

dat alle kandidaturen zou nietig verklaren in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de 

wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de 

sociale verkiezingen. 

 

De werkgever plakt op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, 

een bericht, overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet, aan met vermelding van zijn 

beslissing tot stopzetting van de kiesprocedure en van de reden waarom er geen stemming heeft 

plaatsgevonden. Tegelijkertijd verzendt hij een afschrift van dit bericht aan de Directeur-generaal van 

de Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of uploadt hij een afschrift van dit bericht op de 

webapplicatie die precies daartoe werd voorzien op de website van de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

 

Een afschrift van de beslissing wordt, bij een aangetekend schrijven, ook naar de betrokken 

representatieve werknemers en kaderledenorganisaties verzonden; hij moet echter niet overgaan tot 

deze verzending indien het afschrift overgemaakt werd aan de Directeur-generaal van de Algemene 

Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg door het uploaden op de webapplicatie die precies daartoe werd voorzien. 

 

Volgend op deze beslissing van de werkgever moet geen enkel stembureau samengesteld worden en 

moet niet overgegaan worden tot de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven. 

 

§ 2. De kiesprocedure wordt stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën wanneer geen 

enkele kandidatenlijst werd ingediend voor deze werknemerscategorie(ën) overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 33. 

 

Hetzelfde geldt wanneer alle in overeenstemming met de voorschriften van artikel 33 ingediende 

kandidaturen ingetrokken werden overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 of nietig verklaard 

werden door de arbeidsrechtbank in het kader van het beroep geregeld door artikel 5 van de wet van 4 

december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de sociale 

verkiezingen.  

 

De kiesprocedure wordt voortgezet voor de andere werknemerscategorieën waarvoor één of meerdere 

lijsten neergelegd werden.  

 

In het geval bedoeld bij de vorige leden, stelt het stembureau dat samengesteld is voor de 

werknemerscategorie die het grootste aantal kiezers telt de stopzetting van de kiesprocedure vast aan 

de vooravond van de verzending of de overhandiging van de oproepingsbrieven. Deze vaststelling 
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gebeurt in een proces-verbaal, overeenkomstig het model dat als bijlage gaat bij deze wet, met 

vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. Volgend op deze 

vaststelling van het stembureau, moet er niet overgegaan worden tot de samenstelling van een 

stembureau voor de betrokken categorie, noch tot de verzending of de overhandiging van de 

oproepingsbrieven voor deze werknemerscategorieën. 

 

Het proces-verbaal, in origineel en afschrift, wordt verzonden naar de verschillende bestemmelingen 

zoals voorgeschreven in artikel 68, tweede lid.  

 

Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de 

vaststelling van gedeeltelijke stopzetting van de kiesprocedure door het stembureau, aangeplakt ter 

attentie van het personeel.  

 

§ 3. De kiesprocedure wordt stopgezet voor één of meerdere werknemerscategorieën wanneer voor de 

betrokken personeelscategorie slechts één kandidatenlijst werd ingediend door één enkele 

representatieve werknemersorganisatie of één enkele representatieve organisatie van kaderleden of 

één enkele groep van kaderleden, en wanneer het aantal kandidaten voorgedragen op deze lijst lager 

is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen gewone mandaten. 

 

Een stembureau wordt samengesteld voor de werknemerscategorie waarop het eerste lid van 

toepassing is. Het stembureau komt samen aan de vooravond van de verzending of de overhandiging 

van de oproepingsbrieven voor de betrokken werknemerscategorie om de stopzetting van de 

kiesprocedure vast te stellen. Het stelt het proces-verbaal op, overeenkomstig het model dat als bijlage 

gaat bij deze wet, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden. 

Volgend op deze beslissing van het stembureau, moet er niet overgegaan worden tot de verzending of 

de overhandiging van de oproepingsbrieven. 

 

De kandida(a)t(en) zijn van rechtswege verkozen. Het resultaat moet meegedeeld worden aan de 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor het opmaken van 

statistieken, en dit overeenkomstig artikel 68, derde lid.  

 

Het proces-verbaal, in origineel en afschrift, wordt verzonden naar de verschillende bestemmelingen 

zoals voorgeschreven in artikel 68, tweede lid.  

 

Ten laatste twee dagen na de voorziene datum voor de verkiezingen wordt een bericht met de 

vaststelling van gedeeltelijke stopzetting van de kiesprocedure door het stembureau, aangeplakt ter 

attentie van het personeel. De namen van de van rechtswege verkozen werknemers vormen eveneens 

het voorwerp van een aanplakking. Als verkiezingen hebben plaatsgevonden voor andere 

werknemerscategorieën van dezelfde onderneming, moet de aanplakking van de van rechtswege 

verkozenen plaatsvinden na deze stemming om het resultaat van de verkiezingen niet te beïnvloeden.  

 

De van rechtswege verkozen kandidaat geniet als effectief verkozene van de bescherming tegen 

ontslag van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de 

personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en 

verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, zelfs indien hij 

de enige verkozene is en derhalve het orgaan niet zal kunnen functioneren. 
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§ 4. Het beroep tegen de beslissing tot stopzetting van de kiesprocedure genomen door de werkgever 

of tegen de vaststelling van stopzetting door het stembureau wordt geregeld door hoofdstuk IV van de 

wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de 

sociale verkiezingen.  

 

(art. 78 Wet Sociale Verkiezingen) 

1. Algemeen 

De kiesprocedure kan niet stopgezet worden als twee verschillende organisaties lijsten ingediend 

hebben, niettegenstaande een akkoord over de verdeling van de mandaten tussen beide.  

Als toch een comité tot stand komt na een onregelmatige stopzetting van de kiesprocedure, en hiertegen 

wordt geen vordering ingesteld, wordt het comité geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen en 

samengesteld, en genieten de leden de bescherming van de wet van 19 maart 1991. 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 22.080/2000 en 22.267/2000 

 

Als kandidaten hun kandidaturen intrekken zonder dat er een interne klacht tegen deze kandidaturen 

werd ingesteld (ook niet door werkgever), dienen deze kandidaturen als definitief beschouwd te worden 

en dienen de verkiezingen door te gaan. 

Arbrb. Tongeren, 23 juni 2000, A.R. 1498/2000 

 

Een werkgever heeft gedurende de hele procedure sociale verkiezingen geen mededelingen gedaan, 

maar plakt wel een bericht aan tot stopzetting bij gebrek aan kandidaten. Een vakbond stelt een beroep 

in tot organisatie van sociale verkiezingen (obv de Wet Organisatie Bedrijfsleven en de Welzijnswet 

Werknemers). De werkgever wordt veroordeeld tot het volledig overdoen van de procedure, onder 

verbeurte van een dwangsom van 2500€ per dag als de procedure niet gestart wordt binnen de 30 

dagen na de betekening van het vonnis. 

Arbrb. Eupen, 22 november 2001, A.R. 377/00 

2. Procedure 

Als de verkiezingsprocedure wordt stopgezet voordat verkiezingen hebben plaatsgevonden, begint de 

termijn van 13 dagen voor beroep tegen de stopzetting te lopen vanaf de datum waarop de werkgever 

zijn beslissing tot stopzetting heeft aangeplakt. 

Arbrb Brussel, 25 juni 2004, A.R. 77.020/04 
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X. Verbeteren van de verkiezingsuitslag 

1. Vergissingen bij het tellen 

Talloze vonnissen gaan over de rechtzetting van fouten bij het tellen van de stemmen. Inhoudelijk zijn 

deze behoorlijk oninteressant. Het volstaat te onthouden dat telfouten geen aanleiding geven tot 

nietigheid als hertelling van de stemmen mogelijk is. Zaken waarin de rechter oordeelde dat dit niet het 

geval was, vind je terug in het hoofdstuk over nietigheid van de verkiezingen. 

 

Vergissingen bij het tellen van de stemmen leiden niet automatisch tot nietigheid van de verkiezingen. 

Het kan volstaan de stemmen te hertellen en/of de resultaten te corrigeren. 

Arbrb. Charleroi, 6 oktober 2000, A.R. 57.381/R, 153.986/A, 154.071/A, 154.516/A 

Arbrb. Brussel, 5 juli 2000, A.R. 21.611/00 

2. Geldigheid van de stemmen 

Ongeldig zijn:  

1° de andere stembiljetten dan die welke aan de kiezer zijn overhandigd op het ogenblik van de 

stemming;  

2° de stembiljetten waarop meer dan één stem bovenaan een lijst is uitgebracht;  

3° de stembiljetten waarop de kiezer een stem bovenaan een lijst en tevens één of meer stemmen 

voor één kandidaat of meerdere kandidaten van een andere lijst of meerdere andere lijsten heeft 

uitgebracht of de stembiljetten met stemmen voor kandidaten van verschillende lijsten;  

4° de stembiljetten waarvan de vorm of de afmetingen zijn veranderd of die binnenin enig papier of 

voorwerp bevatten of waarvan de kiezer door een teken, een doorhaling of een merk kan worden 

herkend.  

Het teken van de stemming, zelfs wanneer het op onvolmaakte wijze is aangebracht, wordt als een 

geldig uitgebrachte stem beschouwd tenzij het duidelijk in de bedoeling van de kiezer lag het stembiljet 

herkenbaar te maken.  

Blanco zijn de stembiljetten waarop geen enkele stem is uitgebracht. 

(art. 61 Wet Sociale verkiezingen) 

 

Indien de stemming per brief geschiedt, steekt de kiezer, na zijn stem te hebben uitgebracht, het 

stembiljet gevouwen, zoals bij artikel 54, eerste lid, is bepaald, terug in de eerste omslag.  

Hij sluit deze eerste omslag en steekt hem in de tweede omslag waarop het adres van de voorzitter van 

het stembureau voorkomt. Hij sluit deze tweede omslag en brengt er de vermeldingen op aan die bij 

artikel 57, zesde lid, zijn bepaald.  

De omslag met het stembiljet mag over de post of op onverschillig welke wijze worden verzonden. Deze 

moet aankomen vóór de sluiting van de stemming.  

 

Worden als ongeldig beschouwd :  

1° 1° de na het sluiten van de stemming binnengekomen stembiljetten;  

2° 2° de stembiljetten teruggezonden in een omslag waarop de handtekening van de kiezer, zoals 

bepaald in artikel 57, zesde lid, ontbreekt;  

3° 3° de stembiljetten teruggezonden door een kiezer die reeds is komen stemmen in het stembureau.  

[…] 

(Art. 58 Wet Sociale Verkiezingen) 
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2.1. Beoordelingsbevoegdheid van de rechtbank 

 

De rechtspraak is verdeeld over de vraag hoever de toetsingsbevoegdheid van de rechtbank reikt wat 

betreft de afspraken van het stembureau. 

 

Sommige rechtbanken menen dat er enkel sprake kan zijn van een marginale toetsing: 

 

 Uit de wetgeving blijkt dat het kiesbureau over een appreciatiemarge beschikt wat betreft de 

geldigheid of nietigheid van de stembiljetten. Behalve ingeval van onregelmatigheden, niet-

naleving van de voorgeschreven formaliteiten of frauduleuze manoeuvres is het niet aan de 

rechtbank om in de plaats van het kiesbureau te treden en het aantal ongeldige, blanco en 

geldige stemmen vast te stellen. 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 22.344/2000; bevestigd in beroep Arbh. Brussel, 28 september 

2000, A.R.40.338 

Arbrb. Brugge 23 juni 2008 A.R. nr. 08/1.454/A 

 

 De rechtbank nuanceert dat het stembureau met deze beoordelingsbevoegdheid omzichtig 

moet omspringen. Tot ongeldigheid van een stem kan slechts op restrictieve manier besloten 

worden, gezien dit tot gevolg heeft dat een vrij en bewust uitgebrachte stem wordt tenietgedaan. 

Ongeldigheid is pas verantwoord als de intentie om de stem identificeerbaar te maken manifest 

is. 

Ic werd een stembiljet ingevuld met balpen en met kruisjes ipv bolletjes door het stembureau 

ongeldig verklaard. De rechtbank meent dat de stem wel geldig is en beveelt de uitslag van de 

verkiezingen aan te passen. 

Arbrb. Brussel, 25 juni 2004, A.R. 76.953/04.  

 

In andere zaken oordeelde de rechtbank dat ze over de volheid van bevoegdheid beschikt: 

 

 De rechtbank kan de conventionele kwalificatie toetsen die door het stembureau werd gegeven. 

Meer bepaald moet worden nagegaan of de reglementering niet geschonden werd en of het 

stembureau redelijkerwijze kon besluiten tot de ongeldigheid van de stembiljetten op grond van 

de identificeerbaarheid van de kiezer. 

Arbrb. Charleroi, 2 juli 2004, A.R. 63.653 

Arbrb. Antwerpen, 29 juni 2012, A.R. 12/3362/A 

 

 Uit de wettelijke bepalingen blijkt niet dat de bevoegdheid van het stembureau of zijn voorzitter 

op discretionaire of soevereine wijze wordt uitgeoefend, en dat de rechterlijke controle 

marginaal zou zijn of beperkt tot manifeste fouten. Niets wijst erop dat de rechtbank niet de 

volledige bevoegdheid van het stembureau zou hebben. Integendeel, enkel de rechtbank heeft 

de bevoegdheid om de verkiezingen geheel of gedeeltelijk te vernietigen. 

Arbrb. Brussel, 4 juli 2008, A.R. 7501/08; bevestigd in beroep Arbh. Brussel 27 oktober 2008, 

A.R. nr. 51.233 

2.2. Algemene principes 

Er is bijzonder veel rechtspraak over de (on)geldigheid van stemmen. In de meeste gevallen worden 

door de rechtbank dezelfde vuistregels toegepast: 

 

 Geldigheid van de stem is de regel, ongeldigheid de uitzondering. Een ongeldig verklaring doet 

immers afbreuk aan het stemrecht van de werknemer. 
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 In principe wordt enkel tot ongeldigheid besloten als de stem identificeerbaar is. In bepaalde 

gevallen zal de (on)geldigheid van de stem dus afhangen van het aantal kiezers dat op een 

bepaalde manier heeft gestemd. Heeft bvb één werknemer met balpen gestemd, dan is de stem 

identificeerbaar en ongeldig. Hebben alle stemmers per brief met balpen gestemd, dan zijn de 

stemmen niet langer identificeerbaar en dus geldig.  

Sommige rechtbanken oordelen dat de identificeerbaarheid ook intentioneel moet zijn om tot 

ongeldigheid te leiden. 

 Afspraken die vóór de stemming door het stembureau zijn gemaakt, worden meestal door de 

rechter gerespecteerd.  

 Als de kiezers instructies ontvingen, kan de rechter hiermee rekening houden. Stuurt de 

werkgever bvb een model-kiesbrief door waarop gestemd wordt met een vinkje ipv een bolletje, 

dan kunnen stemmen die zo werden uitgebracht niet ongeldig verklaard worden. 

2.3. Kleur inkt 

In volgende gevallen besliste de rechtbank tot geldigheid van de stem: 

 

 Uit de tekst van de wet volgt dat ook een onvolmaakte stem, uitgebracht op een geldig stembiljet 

geldig moet worden beschouwd tenzij het duidelijk de bedoeling was van de kiezer om het 

stembiljet herkenbaar te maken. 

Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt, 11 september 2000, A.R. 2000/287 

 

 Een stembiljet ingevuld met balpen en met kruisjes ipv bolletjes wordt door het stembureau 

ongeldig verklaard. De rechtbank meent dat de stem wel geldig is en beveelt de uitslag van de 

verkiezingen aan te passen. De rechtbank overweegt: “Tot ongeldigheid van een stem kan 

slechts op restrictieve manier besloten worden, gezien dit tot gevolg heeft dat een vrij en bewust 

uitgebrachte stem wordt tenietgedaan. Ongeldigheid is pas verantwoord als de intentie om de 

stem identificeerbaar te maken manifest is.” 

Arbrb. Brussel, 25 juni 2004, A.R. 76.953/04 

In dezelfde zin: Arbrb. Dendermonde, 30 mei 2012, A.R. 12/1179/A. 

 

 Een stembureau had vooraf afgesproken dat stembrieven ingevuld met een blauwe of zwarte 

balpen geldig waren, terwijl andere kleuren ongeldig zouden zijn. Met de stembrieven voor 

stemming per brief werd een voorbeeld meegestuurd waarin met rood gestemd werd. Drie 

kiezers vulden de stembrief dan ook in met een rode balpen. Het stembureau verklaarde deze 

stemmen ongeldig. De rechtbank meende dat het voorbeeld verwarring had gezaaid bij de 

kiezers. Aangezien de stemmen ook niet identificeerbaar waren, besloot de rechtbank tot 

geldigheid. 

Arbrb. Hasselt 23 juni 2008, A.R. nr. 2081141 

 

Ook zonder ‘misleidend’ voorbeeld oordeelde de rechtbank dat stemmen per brief niet ongeldig 

verklaard kunnen worden op basis van de kleur waarin de stem wordt uitgebracht. De kiezers 

kunnen immers niet weten met welke kleur in het stembureau gestemd wordt. 

Arbrb. Gent, 9 juli 2012, A.R. 12/1269/A. 

 

 Een stembureau verklaarde twee stembiljetten ongeldig die waren ingevuld met blauwe balpen. 

De biljetten bevatten beiden 2 naamstemmen voor dezelfde vakbond, waarvan één voor 

dezelfde kandidaat. Na de stemming meldde één kiezer dat hij met balpen had gestemd.  

De rechtbank stelde dat de nietigheid van een stembiljet restrictief moet worden beoordeeld. 

Een stembiljet met een onregelmatigheid die niet toelaat de kiezer te identificeren, moet als 

geldig worden beschouwd. Eén stembiljet werd daarom door de rechtbank als geldig 

weerhouden. 
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Arbrb. Antwerpen 14 juli 2008, A.R. nr. 08/3538/A 

 

In deze gevallen besliste de rechtbank tot ongeldigheid: 

 

 In een kiesbureau werd afgesproken dat stemmen met een kruisje ipv bolletje en stemmen in 

een andere kleur inkt ongeldig zouden zijn. Bij het tellen van de stemmen werden zulke 

stemmen toch als geldige stemmen meegeteld. Geen van de getuigen had hiertegen bezwaar 

laten optekenen in het PV. Pas 20 minuten na het afsluiten van de kiesverrichtingen, verzette 

één van de getuigen zich. Zijn vakorganisatie vocht de uitslag van de verkiezingen aan voor de 

arbeidsrechtbank, maar kreeg ongelijk:  

“Uit de wetgeving blijkt dat het kiesbureau over een appreciatiemarge beschikt wat betreft de 

geldigheid of nietigheid van de stembiljetten. Behalve ingeval van onregelmatigheden, niet-

naleving van de voorgeschreven formaliteiten of frauduleuze manoeuvres is het niet aan de 

rechtbank om in de plaats van het kiesbureau te treden en het aantal ongeldige, blanco en 

geldige stemmen vast te stellen.” Bovendien merkte de rechtbank op dat bezwaren in het PV 

moeten opgenomen worden. 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 22.344/2000 

 

 Uit [art. 61, 4° wet SV] moet worden afgeleid dat een stembiljet ingevuld met een balpen en niet 

met het in het stemhokje voorradige materiaal geldig is, op voorwaarde dat de anonimiteit van 

de kiezer gewaarborgd blijft. 

Er is geen enkel bezwaar tegen het aanbrengen op stembiljetten van een teken of merk (bv 

door het invullen van het stembiljet met een blauwe balpen) op voorwaarde dat de kiezer 

onherkenbaar blijft. 

De anonimiteit van de kiezer dient in alle omstandigheden gevrijwaard te worden zodat bij 

redelijke twijfel geconcludeerd moet worden tot de ongeldigheid van de stem. 

Bij de beoordeling van de geldigheid van een stembiljet moet rekening gehouden worden met 

de omvang van het kiezerskorps: bij een beperkt kiezerskorps is een kiezer gemakkelijker 

herkenbaar. 

Ic was er één stem per brief geweest, en was er één stembiljet met balpen ingevuld. De 

rechtbank besloot dan ook dat de anonimiteit van de kiezer onvoldoende gewaarborgd was, en 

bevestigde de ongeldigheid van de stem. 

Arbrb. Turnhout, 29 juni 2004, A.R. 26.982 

In dezelfde zin: Arbrb. Brussel, 6 juli 2012, A.R. 12/7041/A, bevestigd in beroep 20/12/2012, 

2012/AB/758: in dit geval waren 2 stemmen uitgebracht met balpen, elk voor een verschillende 

vakorganisatie. De rechtbank oordeelde dat de stemmen identificeerbaar waren en bevestigde 

de ongeldigheid. 

 

 Het gebruik van één kiezer (of een heel beperkt aantal kiezers) van een balpen en niet het 

kiespotlood moet beschouwd worden als een markering of teken dat de stem identificeerbaar 

maakt. Of de kiezer ook werkelijk wordt geïdentificeerd is niet determinerend; het bevestigt 

alleen maar dat het stembiljet herkenbaar is. 

I.c. had één van de 40 kiezers met balpen gestemd. De kiezer was achteraf aan een getuige 

gaan vragen of zijn stem hierdoor ongeldig was. 

Arbrb. Bergen, 4 augustus 2004, A.R. 11.915/04/M 

 

 De rechtbank bevestigde de beslissing van een stembureau om een stem, uitgebracht met 

blauwe balpen, ongeldig te verklaren. Er was op voorhand afgesproken dat stemmen met 

kruisje of blauwe balpen als ongeldig beschouwd zouden worden. De ongeldigheidsbeslissing 

was unaniem door het stembureau was genomen zonder opmerkingen van de getuigen. 

Doordat er maar één stem met balpen was uitgebracht, was deze bovendien identificeerbaar.  
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De rechtbank kent zichzelf slechts een marginaal toetsingsrecht toe. De rechter moet de 

appreciatiebevoegdheid van het stembureau respecteren, voor zover de reglementering werd 

nageleefd en het stembureau niet kennelijk onredelijk besloot tot de ongeldigheid van de 

stembiljetten.  

Arbrb. Brugge 23 juni 2008 A.R. nr. 08/1.454/A 

 

 De Arbeidsrechtbank Leuven bevestigde de unanieme beslissing van een stembureau om een 

stem met blauwe pen in plaats van rood potlood als ongeldig te beschouwen. De rechtbank 

beschouwt een stem uitgebracht met blauwe balpen niet als een onvolmaakte stem; art 61 in 

fine doelt volgens de rechtbank op een niet volledig (met rood potlood!) ingekleurd bolletje. 

Verder stelt de rechtbank dat bij “redelijke twijfel” over de identificatie van de kiezers de stem 

ongeldig verklaard moet worden, gezien het beperkt aantal kiezers (61) in het kiescollege. De 

rechtbank wil voorkomen dat de kiezer zich achteraf zou kunnen beroepen op zijn duidelijk 

identificeerbare uitgebrachte stem. 

Arbrb. Leuven 11 juli 2008, A.R. nr. 08/925 

2.4. Kruisje i.p.v. bolletje 

In deze gevallen besliste de rechtbank tot ongeldigheid: 

 

 Het stembureau kan –vóór het met het onderzoek van de stembrieven en het tellen van de 

stemmen begint- rechtsgeldig beslissen dat stemmen uitgebracht met een kruisje ipv een 

bolletje ongeldig zijn. 

Arbh.Brussel, 28 september 2000, A.R. 40.338 

 

 In een stembureau werd unaniem afgesproken dat stemmen met een kruisje ipv een bolletje 

geldig zouden zijn zodra er drie stemmen op die manier waren uitgebracht. Er werd expliciet 

verduidelijkt dat als er maar twee stemmen met kruisjes uitgebracht zouden zijn, deze niet 

geldig zouden zijn. Er werden twee stemmen met kruisjes uitgebracht en deze werden dus 

ongeldig verklaard. De rechtbank meent dat het stembureau met zijn afspraak binnen zijn 

bevoegdheid is gebleven en bevestigt de ongeldigheid. 

Arbrb. Bergen, afd La Louvière, 30 juni 2004, A.R. 7.769/04/LL 

 

In de volgende gevallen achtte de rechtbank de stemmen geldig: 

 

 de arbeidsrechtbank oordeelt dat de afspraken over geldigheid van stemmen, gemaakt na de 

verkiezingen maar vóór het tellen van de stemmen, ongeldig zijn. I.c. werd afgesproken dat alle 

stemmen waarbij het bolletje niet volledig ingekleurd was, ongeldig zouden zijn. Dit leidde ertoe 

dat 56 stemmen voor de OR en 54 stemmen voor het CPBW ongeldig werden verklaard. De 

rechtbank vond het irrelevant dat de afgevaardigde van de vakbond die de vordering inleidde 

zelf om de afspraken had gevraagd en die mee had ondertekend. 

Arbrb. Hasselt, 28 juni 2012, A.R. 2121238 

In dezelfde zin:  Arbrb. Antwerpen, 29 juni 2012, A.R. 12/3362/A 

 

 In een kiesbureau werd afgesproken dat stemmen met een kruisje ipv bolletje en stemmen in 

een andere kleur inkt ongeldig zouden zijn. Bij het tellen van de stemmen werden zulke 

stemmen toch als geldige stemmen meegeteld. Geen van de getuigen had hiertegen bezwaar 

laten optekenen in het PV. Pas 20 minuten na het afsluiten van de kiesverrichtingen, verzette 

één van de getuigen zich. Zijn vakorganisatie vocht de uitslag van de verkiezingen aan voor de 

arbeidsrechtbank, maar kreeg ongelijk:  

“Uit de wetgeving blijkt dat het kiesbureau over een appreciatiemarge beschikt wat betreft de 

geldigheid of nietigheid van de stembiljetten. Behalve ingeval van onregelmatigheden, niet-
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naleving van de voorgeschreven formaliteiten of frauduleuze manoeuvres is het niet aan de 

rechtbank om in de plaats van het kiesbureau te treden en het aantal ongeldige, blanco en 

geldige stemmen vast te stellen.” Bovendien merkte de rechtbank op dat bezwaren in het PV 

moeten opgenomen worden. 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 22.344/2000 

In dezelfde zin: Arbrb. Brugge 23 juni 2008 A.R. nr. 08/1.454/A 

 

 Een stembureau verklaart 5 stemmen (in een college van 42 kiezers) ongeldig omdat het 

bolletje niet volledig is ingekleurd. Er waren vooraf geen afspraken gemaakt binnen het 

stembureau. De rechtbank oordeelt dat de stemmen geldig zijn omdat de kiezers niet de intentie 

hadden om hun stem identificeerbaar te maken. De rechtbank verwijst bovendien naar de 

instructies van de verschillende vakverenigingen, waarin niet wordt verduidelijkt dat het bolletje 

volledig ingekleurd moet zijn om geldig te stemmen. 

Arbrb. Oudenaarde, 2 juli 2013, A.R. 12/341/A 

2.5. Merkteken 

De rechtbank bevestigt de ongeldigheid van de stem: 

 Tekens, doorhalingen of merken kunnen de ongeldigheid van de stem tot gevolg hebben, ook 

als de kiezer niet de bedoeling had om het stembiljet herkenbaar te maken. 

In casu is het duidelijk dat het door de kiezer aangebracht teken geen op onvolmaakte wijze 

aangebracht teken van de stemming is, maar wel “ een teken” (omcirkeling van een naam) dat 

naast het door de kiezer aangebrachte teken van de stemming werd aangebracht. Naar het 

oordeel van de rechtbank dient dan ook niet onderzocht, en a fortiori door eiseres niet bewezen 

te worden, of de bewuste kiezer de bedoeling had het stembiljet kenbaar te maken. 

Arbrb. Antwerpen, 10 juli 2000, A.R. 324.341 

 

 De rechtbank merkt op dat artikel 61, 4° een onderscheid maakt tussen 2 hypotheses:   

(1) een stembiljet waarvan de kiezer kan worden herkend door een teken, een doorhaling of 

een merk. Deze stem is ongeldig zonder dat rekening gehouden moet worden met de intentie 

van de kiezer om zich herkenbaar te maken. De ongeldigheid is objectief.  

(2) Stembiljetten waarvan het teken van de stemming op onvolmaakte wijze is aangebracht. 

Deze stem is geldig tenzij het duidelijk in de bedoeling van de kiezer lag om zich herkenbaar te 

maken. De ongeldigheid is dus meer subjectief.  

I.c. was een stembiljet ingevuld met een bolletje en een kruisje, zowel voor OR als voor CPBW. 

Er was dus sprake van een aangebrachte stem en een merkteken. Gezien de aanwezigheid 

van het merkteken, moet de stem ongeldig verklaard worden ongeacht de intentie van de kiezer.  

De rechtbank hield hierbij ook rekening met 1) het beperkt kiescollege (60 stemmen), 2) het feit 

dat er slechts 1 stem was met een merkteken en 3) dat er ook voor het CPBW een stem met 

hetzelfde merkteken werd uitgebracht. 

Arbrb. Brussel 4 juli 2008, A.R. nr. 7.501/08, bevestigd in beroep Arbh. Brussel 27 oktober 2008, 

A.R. nr. 51.233 

 

De rechtbank verklaart de stem geldig: 

 

 Een stembureau had een stembiljet waarop een lichte vlek zat ongeldig verklaard omdat die 

identificeerbaar zou zijn. De rechter meent dat het stembureau te streng is geweest en verklaart 

de stem geldig. 

Arbrb. Bergen, afd La Louvière, 30 juni 2004, A.R. 7.769/04/LL 

 

 Een stembiljet waarop behalve het ingekleurde bolletje ook een teken stond tussen 2 namen 

van kandidaten wordt door de voorzitter van het stembureau als geldig beschouwd. De 
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rechtbank bevestigt deze beslissing. De rechtbank maakt een onderscheid tussen een 

afzonderlijk teken of merk dat werd toegevoegd op het stembiljet en een teken van de stemming 

dat op onvolmaakte wijze is aangebracht. Volgens de rechtbank is een stembiljet met een teken 

van de stemming dat op onvolmaakte wijze is aangebracht geldig, tenzij het duidelijk in de 

bedoeling van de kiezer lag om zich via het stembiljet herkenbaar te maken. De eiser kon niet 

bewijzen dat de kiezer die bedoeling had, en dus werd de vordering afgewezen. 

Arbrb. Brussel 20 juni 2008, A.R. nr. 7.789/08 

 

 Het arbeidsof verklaart een stembiljet geldig waarop de naam van een vakvereniging was 

omcirkeld ipv het bolletje in te kleuren. Het hof overweegt dat de kiezer zijn voorkeur heeft 

duidelijk gemaakt en niet identificeerbaar is (ook al was er maar één stem op die manier 

uitgebracht). 

Arbh.Brussel, 17 september 2012, A.R. 2012/AB/694 

2.6.  Plooiwijze 

De arbeidsrechtbank verbrak de ongeldigheidsbeslissing van een stembureau van 4 verkeerd geplooide 

stembiljetten. De ongeldigheid was volgens de rechtbank niet voorzien in artikel 60 en 61 van de Wet 

Sociale Verkiezingen. Bovendien erkenden alle partijen ter zitting dat door de verkeerde plooiwijze de 

kiezers niet identificeerbaar waren geworden. 

Arbrb. Hasselt 23 juni 2008, A.R. nr. 2081150 

2.7.  Stemming per brief: laattijdigheid 

De Arbeidsrechtbank van Bergen oordeelde dat vertraging bij de post geen overmacht uitmaakt. 

Stemming per brief is een faciliteit die aan de kiezer wordt toegestaan. Wie opteert voor stemming per 

brief, aanvaardt volgens de rechtbank het risico op laattijdigheid van zijn stembrief. De kiezer heeft altijd 

nog de mogelijkheid om zijn stem in het kiesbureau uit te brengen.  Met de 96 laattijdig toegekomen 

stembrieven moest dus geen rekening worden gehouden. 

Arbrb. Bergen 16 juli 2008, A.R. nr. 08/4120. 

3. Verdeling van de mandaten 

Wanneer er meerdere lijsten zijn, deelt het bureau het kiescijfer van elke lijst, dat gelijk is aan 

het aantal biljetten met een geldige lijststem of waarop enkel geldige stemmen voor één of meer 

kandidaten op de lijst voorkomen, achtereenvolgens door 1, 2, 3, 4, enz. en rangschikt de 

quotiënten, opgesteld in twee decimalen, naar de orde van belangrijkheid tot een totaal aantal 

quotiënten, gelijk aan het aantal te verkiezen gewone leden, is bereikt. De biljetten die bovenaan 

werden ingevuld en ten voordele van een of meerdere kandidaten van dezelfde lijst worden 

beschouwd als lijststemmen.  

 

De verdeling onder de lijsten geschiedt door toekenning aan elke lijst van evenveel mandaten 

als het kiescijfer quotiënten heeft gegeven die gelijk zijn aan of hoger dan het laatste nuttig 

quotiënt.  

 

Wanneer een mandaat met gelijk recht aan verschillende lijsten toekomt, wordt het toegekend 

aan de lijst met het hoogste kiescijfer. Bij staking van kiescijfers wordt het mandaat toegekend 

aan de lijst waarop de kandidaat voorkomt die, in toepassing van de bij artikel 66 vastgestelde 

procedure, het bijkomend mandaat toegekend zou krijgen dat aan zijn lijst toekomt en die de 

meeste stemmen heeft behaald, rekening houdend met de lijststemmen en de naamstemmen, of 

in geval van gelijkheid aan de kandidaat die in de onderneming de grootste anciënniteit heeft.  
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(Art. 65 Wet Sociale Verkiezingen) 

 

Zelfs in het specifieke geval van een kandidatenlijst waarop slechts één kandidaat voorkomt, moet de 

kiezer ofwel ten gunste van de lijst ofwel ten gunste van de (enige) kandidaat stemmen. De stelling dat 

in het geval er op een lijst slechts één kandidaat wordt voorgedragen, een lijststem en een naamstem 

identiek samenvallende begrippen zijn, mist iedere wettelijke grondslag. 

Ic had één werknemersorganisatie een lijst met 2 kandidaten ingediend, en een andere een lijst met 1 

kandidaat. Ze behaalden hetzelfde kiescijfer, maar een kandidaat van de eerste lijst haalde 6 

naamstemmen, en de enige kandidaat van de tweede lijst haalde maar 4 voorkeurstemmen. Het 

kiesbureau hat het mandaat aan de tweede lijst toegekend, omdat het had geredeneerd dat lijststemmen 

met naamstemmen gelijkgesteld moesten worden als er maar één kandidaat is. De rechtbank volgde 

deze stelling niet. 

Arbrb. Antwerpen, 30 juni 2000, A.R. 324.438 

 

In een vzw zijn 4 mandaten te begeven: drie voor arbeiders en één voor bedienden. Wanneer blijkt dat 

er bij de bedienden geen kandidaten zijn, besluit de raad van bestuur eenzijdig om het 

bediendenmandaat aan de arbeiders toe te kennen. Wanneer de uitslag van de verkiezingen bekend 

gemaakt wordt, stelt een vakorganisatie een beroep in tot verbetering van de verkiezingsuitslag met als 

argument dat de mandaatverdeling niet correct is. De rechtbank bevestigt dat de werkgever niet 

eenzijdig het aantal mandaten voor de arbeiders kan verhogen (op X+40) wanneer hij vaststelt dat er 

geen kandidaten zijn bij de bedienden. Het aantal mandaten is definitief op X.  

De vakorganisatie kon deze beslissing na de verkiezingen (toen bleek dat het extra mandaat haar niet 

toekwam) nog aanvechten aangezien er geen beroepsmogelijkheid is voorzien tegen een dergelijke 

beslissing van de werkgever. De wet gerechtelijke beroepen (art. 5) voorziet tegen de aanplakking X+40 

enkel een beroep tegen de voordracht van kandidaten, en niet tegen de verdeling van de mandaten. 

Arbrb. Turnhout, 25 juni 2008, A.R. nr. 08/996/A 

 

Een onregelmatige wijziging van het aantal mandaten die aan het begin van de verkiezingsprocedure 

door de werkgever was aangekondigd (ook op X) en waartegen geen beroep werd aangetekend, wordt 

definitief. De ongeldigheid van de mandaatverhoging kan niet meer opgeworpen worden na de 

verkiezingen.  

Arbrb. Antwerpen 14 juli 2008, A.R. nr. 08/3531/A. 

4. Rangschikking niet-verkozen kandidaten 

Op elke lijst waarvan één of meer kandidaten verkozen zijn, worden de niet verkozen kandidaten 

plaatsvervangend verklaard volgens de regel bepaald voor de gewone verkozenen, zonder dat 

hun aantal hoger mag zijn dan het aantal verkozenen van de lijst.  

 

Vooraleer de plaatsvervangende en resterende niet-verkozen kandidaten worden aangewezen, 

gaat het bureau, na weglating van de gewone verkozen kandidaten, over tot een tweede 

individuele toewijzing van de lijststemmen die aan de orde van de voordracht ten goede komt; 

deze toewijzing geschiedt op dezelfde wijze als voor de gewone kandidaten, doch te beginnen 

met de eerste van de niet-verkozen kandidaten in de orde van de voordracht. Alle 

plaatsvervangers evenals hun volgorde en de voorlopige volgorde van de resterende niet-

verkozen kandidaten worden bepaald in functie van het aantal bekomen naamstemmen 

vermeerderd met de hen toegewezen lijststemmen bij deze tweede individuele toewijzing.  

 

De volgorde van de plaatsvervangers en de volgorde van de niet-verkozen kandidaten wordt 

opgenomen in het proces-verbaal. 

(Art. 67 Wet Sociale Verkiezingen) 
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Een werknemersorganisatie vorderde de wijziging van de rangschikking van de niet-verkozen 

kandidaten. Ze was het er niet mee eens dat de lijststemmen een tweede keer in aanmerking genomen 

worden, en vond hiervoor steun in de brochure van de FOD Waso. De arbeidsrechtbank meende dat 

artikel 67 Wet Sociale Verkiezingen duidelijk is, door de verwijzing naar artikel 66 over de aanwijzing 

van de verkozenen. De rechtbank stelde dan ook dat het artikel geen interpretatie behoeft, en wees 

erop dat de brochure van de FOD geen wettelijke waarde heeft en de rechtbank niet bindt.  

Arbrb. Brussel 20 juni 2008, A.R. nr. 7.784/08, 7.785/08, 7.786/08 en 7.787/08 

5. Samenstelling van de werkgeversafvaardiging 

De Ondernemingsraden / Comités worden op initiatief van de werkgever opgericht. Zij bestaan uit:  

 

a) (het ondernemingshoofd en één of verscheidene door hem, overeenkomstig de door de Koning 

vastgelegde bepalingen, aangewezen werkende en plaatsvervangende afgevaardigden die bevoegd 

zijn om hem te vertegenwoordigen en te verbinden op grond van de leidinggevende functie die zij in de 

onderneming vervullen.  

Deze afgevaardigden, met inbegrip van het ondernemingshoofd, mogen niet talrijker zijn dan de 

personeelsafgevaardigden.  

De mandaten van de werkgeversafgevaardigden gelden voor vier jaar op voorwaarde dat zij de 

vermelde leidinggevende functies niet verliezen; gedurende die periode blijven zij in functie tot de datum 

van installatie van de kandidaten die bij de volgende verkiezingen door de werknemers worden 

verkozen; 

[…] 

(art. 16 Wet Organisatie Bedrijfsleven, Art. 56 Welzijnswet Werknemers) 

 

In een onderneming worden zowel voor OR als CPBW personeelsleden aangeduid als 

werkgeversafgevaardigden die niet voorkwamen op de lijst van leidinggevenden. In het CPBW wordt 

bovendien de preventieadviseur als werkgeversafgevaardigde aangewezen. De vordering tot 

verwijdering van de niet-leidinggevenden uit de werkgeversafvaardiging is gegrond. De eis om een 

bepaalde leidinggevende aan te stellen als werkgeversafgevaardigde dan weer niet; het komt immers 

aan de werkgever toe om zijn afgevaardigden aan te duiden. 

Arbrb. Turnhout, 2 juli 2012, A.R. 12/907/A 

6. Vorderingen tegen de aanplakking 

[…] 

Uiterlijk twee dagen na de sluiting van de kiesverrichtingen wordt door de werkgever op dezelfde 

plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, een bericht aangeplakt 

met de uitslag der stemming en de samenstelling van de raad of het comité. 

 

Bij gebreke aan aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, wordt 

het bericht met de uitslag der stemming en de samenstelling van de raad of het comité 

aangeplakt op de plaats waar het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt zou zijn 

aangeplakt geweest indien het niet op elektronische wijze was ter beschikking gesteld.  

 

Dat bericht vermeldt duidelijk en nauwkeurig alle personeelsafgevaardigden en alle 

werkgeversafgevaardigden alsmede hun plaatsvervangers. Het moet aangeplakt blijven tot de 

vierentachtigste dag na de aanplakking van de uitslag van de stemming. 

(Art. 68 Wet Sociale Verkiezingen) 
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In de werkgeversafvaardiging zoals aangeplakt op Y+2 zetelen werknemers die niet voorkwamen op de 

lijst van leidinggevend personeel (X-35). Een vakbond vecht dit aan op basis van artikel 6 wet 

gerechtelijke beroepen (beroep tegen uitslag van de sociale verkiezingen). De rechter verklaart de 

vordering ontvankelijk en gegrond. De vraag of deze werknemers werkelijk een leidinggevende functie 

uitoefenen, is niet aan de orde. Doordat de werkgeversafgevaardigden niet voorkwamen op de lijst van 

leidinggevenden, was aan de werknemers de mogelijkheid ontnomen om zich hiertegen te verzetten. 

Werknemers die niet voorkomen op de lijst van leidinggevenden, kunnen later niet geacht worden te 

behoren tot het leidinggevend personeel. 

Arbrb. Gent, 11 augustus 2008, A.R. 08/1435/A 

Arbrb. Hasselt, 3 september 2008, A.R. 2081367 

Arbrb. Luik, 13 oktober 2008, A.R. 375.359 

 

Een procedure tot aanpassing van de verkiezingsuitslag kan ook betrekking hebben op een aanpassing 

van de aanplakking ervan.  

I.c. stelde een plaatsvervanger een beroep in omdat op de aanplakking de plaatsvervangers niet waren 

weergegeven in de volgorde van het aantal behaalde stemmen. De vordering was ontvankelijk maar 

ongegrond: de wet bepaalt niet dat de plaatsvervangers in volgorde van verkiezing moeten aangeplakt 

worden. Het volstaat het aantal behaalde stemmen te vermelden; hieruit kan de volgorde afgeleid 

worden. 

Arbrb. Brussel, 18 juni 2004, A.R. 76.918/04 

 

De niet-vermelding van een plaatsvervanger kan natuurlijk wel tot een rechtzetting leiden. 

Arbrb. Kortrijk, 30 juni 2004, A.R.68.699 

 

Een vakbond vorderde de rechtzetting van het PV van de verkiezingen omdat dit niet was opgesteld 

volgens het wettelijke model. De rechtbank meent dat de vakvereniging er een marginaal belang bij 

heeft dat het PV volgens de wettelijk opgelegde vorm is opgesteld en verklaart de vordering gegrond. 

Arbrb. Brussel, 13 juni 2012, A.R. 12/1781/A. 

7. Procedure 

7.1. Inleiding vordering per fax 

De arbeidsrechtbank beschouwde een beroep ongeldig dat ingesteld was per fax op de laatste dag van 

de beroepstermijn en de dag nadien bevestigd door een aangetekend schrijven. De rechtbank 

argumenteerde dat slechts een minderheid van de rechtspraak dit toestaat, het Ger.W. de indiening van 

beroepen per fax niet voorziet en de authenticiteit van een verzoekschrift ingediend per fax niet 

gegarandeerd is. 

Arbrb. Nijvel 26 juni 2008, A.R. nr. 08/1269/A, bevestigd in beroep Arbh. Brussel 11 september 2008, 

A.R. nr. 51.186 

Het arrest maakt wel melding van rechtspraak die het gebruik van een fax toestaat (Arbh. Luik 12 

november 1997, J.L.M.B 1998, 326-330 en Arbh. Bergen 7 maart 2003, A.R. nr. 17.780 en 17.806). 

Het hof meent dat deze rechtspraak niet naar analogie kan worden toegepast. Deze uitspraken 

interpreteren de artikels 704, § 4 en 1057 Ger.W., die niet dezelfde formaliteiten opleggen als de 

artikels 1034bis e.v. Meer bepaald voorzien die artikelen niet op straffe van nietigheid dat het 

inleidend verzoekschrift moet worden ondertekend. 
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7.2. Rol van de getuigen 

Uit de wet (vroeger het KB) kan niet worden afgeleid dat de door de representatieve organisaties 

voorgedragen getuigen lasthebbers zijn van deze organisaties en dat zij deze organisaties kunnen 

verbinden. Uit het feit dat de getuige geen opmerkingen betreffende het verloop van de 

stemverrichtingen heeft gemaakt, kan dan ook niet worden afgeleid dat de representatieve organisatie 

die hem of haar als getuige heeft voorgedragen, afstand heeft gedaan van het recht om de verbetering 

van de verkiezingsuitslag te vorderen. 

Arbrb. Turnhout, 29 juni 2004, A.R. 26.982 

Arbrb. Brussel 4 juli 2008, A.R. nr. 7.501/08, bevestigd in beroep Arbh. Brussel 27 oktober 2008, A.R. 

nr. 51.233 

In dezelfde zin: Arbrb. Charleroi, afd. Binche, 18 juli 2012, A.R. 12/2397/A. 
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XI. Nietigheid van de verkiezingen 

1. Algemeen 

Een onregelmatigheid bij de sociale verkiezingen is enkel een aanleiding om de verkiezingen nietig te 

verklaren of de uitslag aan te passen als de onregelmatigheid een effect heeft gehad op de uitslag van 

de verkiezingen. 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 21.943/2000 

Arbrb. Charleroi, 9 juli 2008, A.R. 08/2160/A 

Arbrb. Charleroi, 26 juni 2012, A.R. 12/2405/A 

2. Fouten bij de oproeping 

2.1. Niet oproepen van alle werknemers 

In een onderneming wordt overeengekomen dat (o.m.) werknemers tewerkgesteld buiten de firma per 

brief mogen stemmen. Eén werknemer die op het moment van de verkiezingen op missie was in het 

buitenland, kreeg geen oproeping voor stemming per brief. Uit de resultaten van de verkiezingen blijkt 

dat deze ene stem het resultaat van de verkiezingen voor de kaderleden had kunnen beïnvloeden. Een 

werknemersorganisatie vraagt dan ook de nietigheid van de verkiezingen. 

De rechtbank verklaart de vordering gegrond. De oproeping is verplicht, en dus is het feit dat de getuigen 

geen opmerkingen maakten over de niet-oproeping irrelevant. Het argument van de werkgever dat de 

stem van de werknemer bij nieuwe verkiezingen identificeerbaar zou zijn, wordt door de rechtbank niet 

aanvaard. Het staat immers niet vast dat de andere kaderleden hun stemgedrag niet zullen veranderen. 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 21.931/00 

 

De oproepingsbrieven werden gepost in de nacht van 9 (X+80) op 10 mei. Sommige brieven werden 

door de post afgestempeld op 9 mei, andere op 10 mei. Op sommige brieven ontbrak het adres voor 

terugzending. 4 stembrieven werden teruggestuurd naar de afzender. De procedure moet dan ook 

hernomen worden vanaf X+80. 

Arbrb. Brussel, 5 juli 2000, A.R.22.361/00  

 

Een vakbond vorderde de nietigheid van de verkiezingen (onder meer) omdat twee werknemers niet 

waren opgeroepen om te stemmen. Volgens de vakbond was hen het recht ontzegd om hun stem uit te 

brengen. Het Hof meent dat dit niet het geval is: het recht om te stemmen hangt af van de inschrijving 

op de kiezerslijst. Wie op de kiezerslijst voorkomt, mag stemmen, ook als die geen oproepingsbrief had 

ontvangen. Bovendien hadden de twee werknemers in kwestie verklaard dat ze toch niet zouden 

hebben deelgenomen aan de verkiezingen. De vakbond kon dus niet aantonen dat er een effect zou 

geweest zijn op de uitslag van de verkiezingen. 

Arbeidshof Brussel, 23 april 2001, A.R. 40.358 

2.2. Afwezigheid van getuigen bij verzending van de oproepingsbrieven 

Een werkgever roept de getuigen van één vakbond niet op voor de verzending van de 

oproepingsbrieven. Een aantal van de brieven werden niet aangetekend verzonden. De werkgever kan 

dus niet aantonen dat alle werknemers geldig opgeroepen werden. De verkiezingen worden gedeeltelijk 

nietig verklaard en er moeten binnen de drie maanden nieuwe verkiezingen worden georganiseerd voor 

het college bedienden. 

Arbrb. Charleroi, 9 juli 2008, A.R. 08/2160/A  
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Een werkgever roept de getuigen van één vakbond niet op voor de verzending van de 

oproepingsbrieven. Een oproepingsbrief werd verstuurd naar een verkeerd adres, hoewel de 

werknemer het juiste adres had doorgegeven. De verkiezingen moeten gedeeltelijk worden overgedaan. 

Arbrb. Charleroi, 9 juli 2008, A.R. 08/2102/A 

2.3. Laattijdigheid van de oproeping 

Het te laat opsturen of overhandigen van een stembrief heeft geen nietigheid van de verkiezing tot 

gevolg indien gebleken is dat de geadresseerde werknemer in de mogelijkheid heeft verkeerd om op 

de verkiezingsdag te stemmen. 

Arbrb. Brussel, 25 juni 2012, A.R. 12/7414/A 

3. Kiezers en kiezerslijsten 

In een onderneming heeft een werknemer gestemd die niet op de kiezerslijst stond. Een andere 

werknemer die wel op de lijst stond en een oproeping had gekregen, mocht daarentegen niet stemmen 

van de werkgever omdat haar arbeidsovereenkomst intussen verstreken was. De verkiezingen worden 

nietig verklaard en de procedure moet hernomen worden vanaf X+80. 

Arbrb. Namen, 25 juli 2000, A.R. 108.349 

In een gelijkaardige zaak beslist de rechtbank dat de procedure volledig overgedaan moet worden. 

Arbrb. Charleroi, 21 januari 2005, A.R. 63.770/R, 63.804/R, 173.105/A 

 

Op de dag van de verkiezingen worden nog 2 werknemers aan de kiezerslijst toegevoegd. Eén daarvan 

brengt ook effectief een stem uit. Deze stem is ongeldig: wanneer een werknemer, zelfs bij vergetelheid, 

niet op de kiezerslijst wordt vermeld, dan mag deze op de dag van de verkiezingen niet tot de stemming 

worden toegelaten, ook al voldoet deze aan de kiesvoorwaarden. 

Twee andere kiezers stemden per volmacht. De rechtbank wijst erop dat de wet sociale verkiezingen 

deze mogelijkheid niet voorziet, en de gemeenrechtelijke principes inzake lastgeving niet zo maar 

kunnen worden toegepast bij de sociale verkiezingen. Ook deze stemmen zijn ongeldig. De procedure 

moet worden overgedaan vanaf X+80. 

Arbrb. Antwerpen, 14 juli 2008, 08/3531/A 

 

Bij het tellen van de stemmen blijkt dat er één stembrief meer in de urne van de bedienden zit dan er 

bedienden zijn ingeschreven op de kiezerslijst. Bij nader onderzoek blijkt dat een kaderlid heeft gestemd 

bij de bedienden. Dit wordt in de PV’s van beide stembureaus vermeld. Voor de kaderleden kan één 

stem de verdeling van mandaten niet beïnvloeden, maar voor de bedienden wel. Gezien een 

rechtzetting van de uitslag niet mogelijk is zonder het kiesgeheim te schenden, worden de verkiezingen 

voor de bedienden nietig verklaard en overgedaan. 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R.22.345/00 

In dezelfde zin: Arbrb. Nijvel, 3 juni 2008, A.R. 08/1287/A 

Arbrb. Charleroi, afd. Binche (Ressaix), 19 juni 2008, A.R. 08/2133/A 

Arbrb. Nijvel, 4 juli 2008, A.R. 08/1176/A 

4. Verloop van de verkiezingen 

De wanorde die heerst tijdens het verloop van de verkiezingen, en die mogelijk een weerslag kan 

hebben op de resultaten, rechtvaardigt de nietigverklaring. 

Arbrb. Brussel, 24 oktober 1983, A.R. 15.392. 

Arbrb. Charleroi, 6 oktober 2000, A.R. 57.381/R, 153.986/A, 154.071/A, 154.516/A 
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In een onderneming werken 30 arbeiders en 24 bedienden. De werkgever en de syndicaal 

afgevaardigden komen overeen om aparte kiescolleges op te richten. Toch stapt een vakbond naar de 

rechtbank om de nietigverklaring van de verkiezingen te vorderen. De rechter acht de eis gegrond; het 

akkoord tussen de vakbonden en de werkgever moet buiten beschouwing gelaten worden gezien de 

wet van openbare orde is.  

Arbrb. Luik, 30 juni 2000, A.R. 306.135 

 

Bij het opstellen van het PV blijkt dat het aantal niet gebruikte kiesbrieven voor OR en CPBW (in 

gemengd kiescollege) niet met elkaar overeenstemmen. Sommige kiezers hebben ipv een stembrief 

voor OR en een stembrief voor CPBW twee stembrieven voor de OR meegekregen. De verkiezingen 

worden nietig verklaard en de procedure moet hernomen worden vanaf X-80. 

Arbrb. Antwerpen, 16 juni 2008, A.R. 08/3117/A 

5. De stembiljetten 

Het niet voldoen van sommige stembiljetten aan de vormvereisten, brengt nietigheid van de sociale 

verkiezingen met zich mee. De procedure moet hernomen worden vanaf X+80. 

Arbrb. Nijvel, afdeling Waver, 26 mei 2000, A.R. 1147/W/2000 

 

In een onderneming wordt gebruik gemaakt van stembrieven waarop de volgorde van de lijsten niet 

deze is die werd vastgesteld door lottrekking. De lijst van één vakbond wordt weergegeven met een 

andere naam (‘Appel’). Hoewel het effect op de uitslag van de verkiezingen niet kan aangetoond 

worden, meent de rechtbank dat er hoogst waarschijnlijk wel een effect zal zijn. Ze steunt zich onder 

meer op het feit dat de uitslag van de twee betrokken vakbonden op één stem na gelijk is. 

Arbrb. Nijvel, 4 juli 2008, A.R. 08/1183/A 

 

De foute nummering van de lijsten leidt niet noodzakelijk tot nietigheid. Zo besliste de arbeidsrechtbank 

Luik dat deze fout hersteld kon worden door de stemmen te hertellen. 

Arbrb. Luik, 28 juni 2012, A.R. 406953 

 

Ook de arbeidsrechtbank van Bergen oordeelde dat foute lijstnummers niet noodzakelijk tot nietigheid 

leiden. I.c. waren er twee lijsten ingediend, die nummers 1 en 2 kregen toegewezen ipv 2 en 3. Lijst 2 

kreeg wel het juiste nummer, zodat de kiezers voor lijst 2 niet in verwarring gebracht waren. Het bijtellen 

van de blanco stemmen bij de stemmen voor lijst 1, verandert de uitslag van de verkiezingen niet. De 

rechtbank verwerpt dan ook het beroep. Een overweging was ook dat nooit beroep was aangetekend 

tegen de aanplakking van de lijsten. 

Arbrb. Bergen, afd. La Louvière, 6 juli 2012, A.R. 12/1562/A. 

Anders: de arbeidsrechtbank Nijvel besliste dan weer wel tot nietigheid omdat voor lijst 1 het lijstnummer 

en het in te kleuren hokje naast de naam van de kandidaat ontbraken op de stembiljetten. De procedure 

moest worden overgedaan vanaf X+80. 

Arbrb. Nijvel, Afd. Waver, 17 juli 2012, A.R. 12/1100/A 

 

Een werknemersorganisatie vordert de nietigheid van de verkiezingen omdat een door haar gevraagde 

wijziging van de kandidatenlijst niet is doorgevoerd door de werkgever. Een kandidaat had zijn 

kandidatuur ingetrokken na X+47. De werkgever weigert de kandidaat op de lijst te vervangen. Terecht 

volgens de arbeidsrechtbank; artt 37 en 38 moeten samen gelezen worden. Vervanging kan enkel als 

de intrekking gebeurt voor X+47.  

Arbrb. Bergen, 6 juli 2012, A.R. 12/1576/A. 
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6. Fouten bij de telling 

Fouten bij de telling van de stemmen vormen in de regel geen aanleiding tot nietigverklaring van de 

verkiezingen. Enkel wanneer een rechtzetting van de uitslag door hertelling onmogelijk is hebben 

dergelijke fouten nietigheid tot gevolg.  

 

 Vergissingen bij het tellen van de stemmen leiden niet automatisch tot nietigheid van de 

verkiezingen. Het kan volstaan de stemmen te hertellen en/of de resultaten te corrigeren. 

Arbrb. Charleroi, 6 oktober 2000, A.R. 57.381/R, 153.986/A, 154.071/A, 154.516/A 

Arbrb. Brussel, 5 juli 2000, A.R. 21.611/00 

 Een kiesbureau verklaarde alle stembiljetten waarop zowel een lijststem als een naamstem 

werd uitgebracht ongeldig. De verkiezingen worden gedeeltelijk nietig verklaard en de hertelling 

van de stemmen wordt bevolen. 

Arbrb. Turnhout, 6 juni 2000, A.R. 24.273 

 In een kiesbureau werden de stemmen per brief die waren toegekomen in een niet-

ondertekende enveloppe meegeteld als geldige stemmen. Aangezien niet meer nagegaan kon 

worden welke stemmen dit waren, moesten de verkiezingen voor dat college overgedaan 

worden. 

Arbrb. Brussel, 26 juni 2000, A.R. 22.407/00 

 In een onderneming zijn fouten gebeurd bij de telling. Bovendien is de enveloppe waarin de 

stembiljetten bewaard werden niet verzegeld, ondertekend of afgestempeld. Een 

werknemersorganisatie meende dan ook dat manipulatie achteraf niet uitgesloten was, en er 

nieuwe verkiezingen georganiseerd moesten worden. Ze kreeg gelijk van de arbeidsrechtbank, 

maar het arbeidshof meent dat er geen aanwijzingen waren voor manipulatie en dat een 

hertelling volstond.  

Arbrb. Bergen, 29 juni 2012, A.R. 12/1620/A; Arbh. Bergen, 5 september 2012, A.R. 

2012/AM/290 

7. Openingsuren en samenstelling van het stembureau 

Het niet respecteren van de openingstijden van de stembureaus leidt tot nietigheid van de verkiezingen. 

Arbrb. Brussel, 1 juli 1983, A.R. 14.467/83, JT.T. 1986, 12. 

Arbrb. Namen, 21 juni 1995, A.R. 86.700, J.T.T. 1996, 470. 

Arbrb. Charleroi, 6 oktober 2000, A.R. 57.381/R, 153.986/A, 154.071/A, 154.516/A 

De verzoeker moet er dan wel in slagen aan te tonen dat de wijziging van de openingstijden een effect 

heeft gehad op de uitslag van de stemming. 

Arbrb. Charleroi, 26 juni 2012, A.R. 12/2405/A 

Arbrb. Charleroi, 26 juni 2012, A.R. 12/2406/A, bevestigd in beroep Arbh. Bergen, 16 november 2012, 

A.R. 2012/AM/309. Het hof weerhoudt hierbij onder meer als argument dat in de betrokken onderneming 

meer werknemers zijn gaan stemmen dan de gemiddelde participatiegraad volgens de statistieken van 

de FOD WASO. 

 

Een onderneming organiseert verkiezingen in twee verschillende vestigingen. Het stembureau moet 

zich verplaatsen. Wegens file onderweg, wordt het stembureau in de tweede vestiging met 45 minuten 

vertraging geopend en blijft het 15 minuten langer open dan voorzien. De rechtbank wijst erop dat een 

file geen geval van overmacht is. Leden van het stembureau en getuigen kunnen ook niet in onderling 

akkoord de openingsuren van het bureau, zoals vastgelegd door de ondernemingsraad, wijzigen. 

Bovendien waren de werknemers ook niet op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Deze 

onregelmatigheden hebben een invloed op het resultaat van de stemming. 

Daarnaast was op één van de lijsten ook een kandidaat opgenomen die haar kandidatuur had 

ingetrokken. De verkiezingen zijn nietig en de procedure moet hernomen worden vanaf X+77. 
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Arbrb. Charleroi, afd. Binche (Ressaix), 6 augustus 2008, A.R. 08/2213/A 

 

Op dag X kondigt de werkgever de datum van de verkiezingen aan. Hij deelt mee dat het stembureau 

om 10u opengaat, maar geeft geen sluitingsuur aan. Geen van de vakbonden of werknemers dient 

hiertegen bezwaar in. In de oproepingsbrief (X+80) wordt aangegeven dat het stembureau open zal zijn 

van 10 tot 12u. Uiteindelijk heeft de stemming plaats tussen 10u20 (wegens afwezigheid van de 

bijzitters) en 12u. Een vakbond vordert de nietigheid van de verkiezingen, omdat niet alle werknemers 

(in het bijzonder de nachtploeg) hebben kunnen stemmen.  

De rechtbank oordeelt dat de vakbond intern bezwaar had moeten indienen tegen het onvolledige 

bericht X. De vordering is dus onontvankelijk. 

Arbrb. Doornik, Afd. Moeskroen, 7 september 2004, A.R. 24.244 

 

De laattijdige aanduiding van de voorzitter, secretaris en bijzitter en de laattijdige samenstelling van het 

stembureau kunnen geen aanleiding geven tot nietigheid. Zij kunnen geen invloed hebben op de uitslag 

van de verkiezingen. 

Arbrb. Brussel, 25 juni 2012, A.R. 12/7414/A 

8. Beïnvloeding van kiezers 

In een onderneming moeten alle werknemers om naar het stembureau te gaan door een gang die 

volhangt met posters van een vakbond. Ook op de deur van het stembureau hangt een poster en de 

hoofddelegee van diezelfde vakbond deelt er snoepjes uit. De rechter oordeelt dat het uitdelen van 

gadgets behoort tot ‘de folklore van de sociale verkiezingen’ en niets de andere vakbond tegenhield om 

hetzelfde te doen. De rechtbank was bovendien van oordeel dat in het stembureau de neutraliteit was 

gewaarborgd. 

Arbrb. Gent, 7 juli 2000, A.R. 147.526/00 

In dezelfde zin: Arbrb. Antwerpen, 27 juni 2000, A.R. 324.195. In deze zaak speelde ook mee 

dat de campagne van de ene vakbond (een stand met koffiekoeken, gadgets, dansmuziek,…) 

gericht was op arbeiders en de andere vakbond enkel lijsten had ingediend voor bedienden en 

kaderleden. In die laatste categorie had de vakbond die campagne voerde bovendien slechte 

resultaten geboekt, dus er kon geen invloed op het stemgedrag aangetoond worden. 

 

Een getuige die ook kandidaat is draagt op de dag van de verkiezingen een T-shirt en badge van haar 

vakbond. Een andere vakbond meent dat de neutraliteit van de verkiezingen hierdoor  geschonden is 

en vordert de nietigheid van de verkiezingen. De rechtbank meent dat de neutraliteit niet geschonden 

is gezien de getuige geen enkele toenadering zocht tot de kiezers, geen daadwerkelijke propaganda 

voerde en in de onderneming toch bekend stond als boegbeeld van haar vakbond. 

Arbrb. Dendermonde, 26 juni 2000, A.R. 46.604 

 

Een werkgever voegt bij de oproepingsbrief een nota die uitlegt hoe men geldig kan stemmen. Er wordt 

enkel gesproken over lijst 1 en lijst 2, waardoor het zou kunnen lijken alsof een stem voor lijst 3 ongeldig 

is. De vakbond die nummer 3 kreeg toegewezen, meende dat de nota tendentieus was en eiste de 

nietigheid van de verkiezingen bij de bedienden.  De rechtbank meent dat er geen sprake is van 

propaganda of pogingen tot beïnvloeding van de kiezer. Bovendien valt moeilijk te verklaren waarom 

enkel de bedienden (en niet de arbeiders) misleid zouden zijn door de nota. De vordering wordt 

ongegrond verklaard. 

Arbrb. Charleroi, afd. Binche, 7 juli 2004, A.R. 1.312/BR; bevestigd in beroep: Bergen, 16 september 

2004, A.R. 19.282  

 

In een onderneming worden de stembrieven voor stemming per brief uitgedeeld door de 

vestigingsdirecteur, die ook kandidaat is. Volgens een andere vakbond heeft de directeur in kwestie er 

bij de werknemers op aangedrongen om onmiddellijk te stemmen en de ingevulde stembrief terug te 
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geven. Er zou dus sprake zijn van beïnvloeding van de kiezers. De vakbond slaagt er niet in hiervan het 

bewijs te leveren. Bovendien zou dit geen invloed gehad hebben op de verdeling van de mandaten. De 

eis wordt dus ongegrond verklaard. 

Arbrb. Gent, 25 juni 2004, A.R. 165.503/04 

9. Getuigen 

In een onderneming werd een werknemer die zich bij het (nachtelijk) stembureau kwam aandienen als 

getuige geweigerd. De werkgever meende (onterecht) dat de werknemer niet door de vakbond als 

getuige was aangeduid. Later bleek dat de vakbond dit wel had gedaan, tegelijk met de neerlegging van 

de kandidatenlijsten. Zodra het misverstand was rechtgezet, werd de getuige wel toegelaten (voor het 

stembureau ‘dag’). De vakbond van de getuige vordert de nietigheid van de verkiezingen voor het 

nachtelijke stembureau. 

De rechtbank wijst de vordering af met de overweging dat de vakbond onzorgvuldig is geweest door de 

werkgever niet te herinneren aan de aanduiding van de getuige! Bovendien is volgens de rechter niet 

aangetoond dat de onregelmatigheid een invloed had op de uitslag van de verkiezingen. 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.284/00 

 

Een vakorganisatie vorderde de nietigheid van de verkiezingen omdat de werkgever maar één getuige 

toeliet bij een stembureau dat zowel functioneerde voor de ondernemingsraad als het CPBW. De 

rechtbank meent dat de aanduiding van één getuige overeenstemt met de wet. Bovendien ziet ze niet 

in hoe het al of niet aanduiden van een tweede getuige de uitslag van de verkiezingen beïnvloedt. 

Arbrb. Leuven 11 juli 2008, A.R. nr. 08/913/A 

 

Uit de wet (vroeger het KB) kan niet worden afgeleid dat de door de representatieve organisaties 

voorgedragen getuigen lasthebbers zijn van deze organisaties en dat zij deze organisaties kunnen 

verbinden. Uit het feit dat de getuige geen opmerkingen betreffende het verloop van de 

stemverrichtingen heeft gemaakt, kan dan ook niet worden afgeleid dat de representatieve organisatie 

die hem of haar als getuige heeft voorgedragen, afstand heeft gedaan van het recht om de verbetering 

van de verkiezingsuitslag te vorderen. 

Arbrb. Turnhout, 29 juni 2004, A.R. 26.982 

Arbrb. Brussel 4 juli 2008, A.R. nr. 7.501/08, bevestigd in beroep Arbh. Brussel 27 oktober 2008, A.R. 

nr. 51.233 

10. Stemming per brief 

Bij stemming per brief was een kiesbrief teruggestuurd naar de werkgever met de vermelding ‘woont 

niet meer op het aangegeven adres’. Nochtans had de kiezer zelf zijn adres nog recent bevestigd aan 

de werkgever. De vordering van een vakbond om de verkiezingen op basis hiervan nietig te verklaren, 

werd door de rechtbank afgewezen. De rechtbank meent dat de stemming per brief een faciliteit is die 

aan de kiezer wordt toegestaan, en dat het dan ook aan de kiezer toekomt om dit recht uit te oefenen 

en indien nodig de regelmatigheid van de procedure aan te vechten. In dit geval had de kiezer op geen 

enkel moment geklaagd over de situatie. Het was bovendien niet duidelijk waarom de brief niet was 

toegekomen. Tot slot was het op het moment dat de kiesbrief terug bij de werkgever toekwam 

onmogelijk om nog tijdig een nieuwe brief te versturen. 

Arbrb. Marche-en-Famenne, 20 juli 2000, A.R. 26.355 

In dezelfde zin: Arbrb. Gent, 28 juni 2004, A.R. 165.501/04. De rechtbank meent dat de 

werknemers zelf hun adreswijziging hadden moeten doorgeven. Bovendien mogen de getuigen 

aanwezig zijn bij de verzending van de oproepingsbrieven, en kunnen zij dus de juistheid van 

het adres nagaan. 
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Een stem per brief wordt per vergissing bij het verkeerde college ingedeeld (arbeiders ipv jongeren). Dit 

wordt pas ontdekt nadat de stemmen van het jongerencollege zijn geteld. De werkgever en één vakbond 

menen dat die stem laattijdig is toegekomen en dus niet meegeteld moet worden. De andere vakbond 

meent van wel, gezien de stem tijdig bij de onderneming toekwam. 

De rechtbank volgt die laatste stelling: eisen dat de stem tijdig in het juiste kiesbureau toekomt, zou niet 

alleen betekenen dat een voorwaarde wordt toegevoegd aan art 56, maar ook tot gevolg hebben dat de 

geldigheid van de stem afhangt van zaken die niet in de macht van de kiezer liggen. De geldigheid van 

een stem mag niet afhangen van een potestatieve voorwaarde in hoofde van de werkgever. 

Arbrb. Brussel, 25 juni 2004, A.R. 76.696/04 

 

Anders:  

“Uiteraard is de bepaling van art 56 van het KB sociale verkiezingen, waarin gesteld wordt dat 

het stembiljet moet aankomen vóór de sluiting van de stemming en waarbij de na de sluiting 

van de stemming binnengekomen stembiljetten als ongeldig worden beschouwd, zo te begrijpen 

dat het stembiljet bij de bestemmeling moet toekomen voor de sluiting van de stemming. 

De bestemmeling is het kiesbureau, en meer bepaald de voorzitter van het kiesbureau.” 

Bij dit oordeel speelde ook mee dat de stem na de afsluiting van het PV was gebracht door een 

getuige, en dus niet door een onafhankelijk persoon. Er waren geen voorzorgsmaatregelen 

genomen om de integriteit van de stem te waarborgen. De uitslag van de verkiezingen moet 

aangepast worden. 

Arbrb. Antwerpen, 28 juni 2004, A.R. 368.125 

 

In een onderneming haalden twee werknemers hun oproepingsbrief niet op. De rechtbank vindt dit niet 

voldoende om de verkiezingen nietig te verklaren. De werknemers waren er telefonisch van verwittigd 

dat ze hun oproepingsbrief nog moesten ophalen. Alle andere werknemers hebben gestemd. Ook het 

feit dat de stemmen per brief die voor de dag van de verkiezingen toekwamen niet in de urn bewaard 

werden, is geen reden tot nietigheid, gezien er geen stemmen ontbraken en geen enkele brief was 

geopend. 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.346/00 

 

12 stemmen per brief werden niet in een blanco enveloppe gestopt. Het stembureau had unaniem 

beslist om deze stemmen niet als ongeldig te beschouwen, maar ze zonder ze eerst open te vouwen in 

de juiste urne te stoppen. Volgens een vakbond waren deze stemmen identificeerbaar en moest de 

stemming per brief overgedaan worden. De rechtbank wijst de vordering af, onder meer met de 

argumenten dat de getuige van de vakbond akkoord was gegaan met de geldigheid van de stemming, 

en het feit dat de stemmen niet identificeerbaar waren. 

Arbrb. Charleroi, 2 juli 2004, A.R. 63.653 

 

Voor de Arbeidsrechtbank van Brussel werd de vernietiging van de verkiezingen gevraagd omdat enkele 

stemmen per brief door fouten bij de post laattijdig waren toegekomen. De rechtbank wijst erop dat de 

wet geen onderscheid maakt volgens de oorzaak van het te laat toekomen van het stembiljet. Zodra het 

stembiljet niet tijdig het stembureau bereikt, wordt het als ongeldig beschouwd, ongeacht de reden van 

de laattijdigheid. 

Arbrb. Brussel 18 juni 2008, A.R. nr. 7.352/08 

 

Indien de vertraging of het verloren gaan van de stemmen per brief te wijten is aan een fout van 

de werkgever, is dit wel een reden tot nietigheid van de verkiezingen. Zo moesten de 

verkiezingen overgedaan worden in een onderneming waar een verkeerd postnummer stond 

op de enveloppen voor de stemming per brief en een hoop stemmen niet of laattijdig waren 

toegekomen. De oplossing die door de werkgever werd voorgesteld, nl het meetellen de 

laattijdige stemmen en de stemmen van werknemers wiens stem terug werd gestuurd, werd niet 

weerhouden. De rechtbank vreesde dat dit niet alle problemen zou oplossen en aanleiding zou 

kunnen geven tot nieuwe rechtszaken. 
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Arbrb. Brussel, 6 juli 2012, A.R. 12/6850/A 

 

Een werknemer krijgt een oproeping voor stemming per brief waarbij hij, in tegenstelling tot andere 

kiezers, niet de keuze krijgt om zich in het stembureau aan te bieden. De rechtbank acht dit 

gerechtvaardigd gezien de man aangeklaagd is voor zedenfeiten waarvan het slachtoffer een collega 

is. In dezelfde onderneming werd een andere werknemer de mogelijkheid ontzegd om per brief te 

stemmen. De werknemer had een oproepingsbrief aangenomen in de onderneming, en dacht er pas 

later aan dat ze op de dag van de verkiezingen afwezig zou zijn en dus beter per brief kon stemmen. 

Wanneer ze om een oproeping voor stemming per brief ging vragen, waren alle oproepingsbrieven al 

verstuurd, en werd dit geweigerd. De arbeidsrechtbank meent dat de werknemer zelf onzorgvuldig is 

geweest en dat aan de werkgever niets te verwijten valt. 

Arbrb. Charleroi, 9 juli 2008, A.R. 08/2102/A 

 

De Arbeidsrechtbank Turnhout stelt dat de miskenning van de voorschriften over stemming per brief 

niet steeds en niet noodzakelijk een handeling is die de kiesverrichtingen voorafgaat. Een stemming per 

brief zonder voorafgaand akkoord hieromtrent en zonder de formaliteiten na te leven die de wet oplegt, 

is geen handeling die de kiesverrichtingen voorafgaat. Deze onregelmatigheid betreft de stemming zelf. 

Een akkoord over de stemming kan ook niet stilzwijgend worden gesloten of blijken uit het feit dat de 

vakbonden geen bezwaar hebben geuit. De rechtbank besluit tot nietigheid. 

Arbrb. Turnhout, 2 juli 2012, A.R. 12/898/A en 12/909/A 

 

Anders: Een vakbond vorderde de nietigheid van de verkiezingen, en argumenteerde onder 

meer dat het akkoord voor stemming per brief te laat tot stand gekomen was. De rechtbank 

aanvaardt dit argument niet. Allereerst kan de nietigheid van de verkiezingen niet gevorderd 

worden op basis van fouten in de voorafgaande procedure. Verder kon de vakbond niet 

aantonen dat er een effect was op de uitslag van de verkiezingen. Arbh Brussel, 23 april 2001, 

A.R. 40.358 

 

43 stemmen per brief worden door een fout van de post op een verkeerd adres geleverd en daar 

machinaal geopend. 23 stemmen per brief worden niet teruggestuurd. Een werknemersorganisatie 

vraagt de gedeeltelijke nietigheid van de verkiezingen. Als argument wordt aangedragen dat de 

participatiegraad opvallend lager is dan bij de vorige verkiezingen, wat er zou op wijzen dat de 23 niet 

toegekomen stemmen verloren gegaan zijn bij overbrenging van de brieven van de post naar de 

onderneming. Die overbrenging gebeurde immers niet in verzegelde postzakken. De rechtbank wijst de 

vordering af. De werkgever deed het mogelijke om de 43 kiezers wiens stem verkeerd werd afgeleverd 

fysiek te laten stemmen. De wet legt niet op om de stemmen per brief in een verzegelde postzak te 

vervoeren; er zijn ook geen aanwijzingen dat er stemmen verloren zouden zijn gegaan. Een 

werknemersorganisatie die akkoord geeft voor stemming per brief, aanvaardt de risico’s die hiermee 

gepaard gaan. 

Arbrb. Charleroi, 18 juli 2012, A.R. 12/2369/A. 

11. Procedure 

11.1. Belang 

Een representatieve werknemersorganisatie, zelfs al heeft die geen kandidaten voorgedragen, is 

bevoegd om de vernietiging van de sociale verkiezingen te vragen nu elke werknemer, en dus ook de 

organisatie waartoe hij behoort, belang heeft bij de keuze van de afgevaardigden van het personeel, 

ook van diegenen die niet behoren tot zijn vakorganisatie. Personeelsvertegenwoordigers worden 

immers geacht het hele personeel te vertegenwoordigen. 

Arbh. Brussel, 16 maart 1992, J.T.T. 1993, 132. 
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Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 22.080/2000 en 22.267/2000 

Arbrb. Antwerpen, 27 juni 2000, A.R. 324.195 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.346/00 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.284/00 

 

De vordering tot nietigverklaring van de verkiezingen is onontvankelijk als vóór het onderzoek van de 

grond van de zaak al vaststaat dat het verkiezingsresultaat niet gewijzigd kan worden door het toestaan 

van de eis. Voor ontvankelijkheid volstaat het dat de eiser aantoont dat de onregelmatigheid een invloed 

kan hebben op het resultaat van de verkiezingen; het is dus niet nodig aan te tonen dat er een invloed 

kan zijn op zijn eigen resultaat. 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.284/00 

 

Verwerende en betrokken partijen die met kennis van zaken op een verzoekschrift hebben kunnen 

antwoorden, kunnen zich niet beroepen op de exceptio obscuri libelli, gezien zij geen belangenschade 

leden. 

Arbrb. Antwerpen, 27 juni 2000, A.R. 324.195 

 

Werknemers, werkgevers en representatieve werknemersorganisaties hebben het recht om bij de 

arbeidsrechtbank een vordering in te stellen tot het beslechten van geschillen ivm de sociale 

verkiezingen dat niet beperkt is tot de gevallen waarin de uitoefening van dit recht uitdrukkelijk bij KB 

wordt geregeld.  

Arbrb. Antwerpen, 27 juni 2000, A.R. 324.195 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.346/00 

 

Uit de wet (vroeger het KB) kan niet worden afgeleid dat de door de representatieve organisaties 

voorgedragen getuigen lasthebbers zijn van deze organisaties en dat zij deze organisaties kunnen 

verbinden. Uit het feit dat de getuige geen opmerkingen betreffende het verloop van de 

stemverrichtingen heeft gemaakt, kan dan ook niet worden afgeleid dat de representatieve organisatie 

die hem of haar als getuige heeft voorgedragen, afstand heeft gedaan van het recht om de verbetering 

van de verkiezingsuitslag te vorderen. 

Arbrb. Turnhout, 29 juni 2004, A.R. 26.982 

Arbrb. Brussel 4 juli 2008, A.R. nr. 7.501/08, bevestigd in beroep Arbh. Brussel 27 oktober 2008, A.R. 

nr. 51.233 

In dezelfde zin: Arbrb. Charleroi, afd. Binche, 18 juli 2012, A.R. 12/2397/A. 

11.2. Termijn 

In een onderneming vinden de sociale verkiezingen plaats de dag voor hemelvaart (19 mei). De 

uitslagen van de stemming worden dezelfde avond om 19u nog aangeplakt. Aangezien de onderneming 

de volgende 4 dagen gesloten was, meenden de vakorganisaties dat de aanplakking pas effectief werd 

op 24 mei, de dag waarop de werknemers er effectief kennis van konden nemen. De rechtbank volgt 

deze redenering niet. Er hebben in elk geval enkele werknemers onmiddellijk kennis kunnen nemen van 

de mededeling, en hebben die info ook kunnen doorgeven. De vakbonden hadden dus niet aangetoond 

dat hun rechten, of die van hun aangeslotenen, geschonden waren. De vordering was laattijdig en dus 

onontvankelijk. 

Arbrb. Namen, 23 juli 2004, A.R. 121.920 

11.3. Inleiding per fax 

De arbeidsrechtbank beschouwde een beroep ongeldig dat ingesteld was per fax op de laatste dag van 

de beroepstermijn en de dag nadien bevestigd door een aangetekend schrijven. De rechtbank 

argumenteerde dat slechts een minderheid van de rechtspraak dit toestaat, het Ger.W. de indiening van 
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beroepen per fax niet voorziet en de authenticiteit van een verzoekschrift ingediend per fax niet 

gegarandeerd is. 

Arbrb. Nijvel 26 juni 2008, A.R. nr. 08/1269/A, bevestigd in beroep Arbh. Brussel 11 september 2008, 

A.R. nr. 51.186 

Het arrest maakt wel melding van rechtspraak die het gebruik van een fax toestaat (Arbh. Luik 

12 november 1997, J.L.M.B 1998, 326-330 en Arbh. Bergen 7 maart 2003, A.R. nr. 17.780 en 

17.806). Het hof meent dat deze rechtspraak niet naar analogie kan worden toegepast. Deze 

uitspraken interpreteren de artikels 704, §4 en 1057 Ger.W., die niet dezelfde formaliteiten 

opleggen als de artikels 1034bis e.v. Meer bepaald voorzien die artikelen niet op straffe van 

nietigheid dat het inleidend verzoekschrift moet worden ondertekend. 

11.4. Rechtsgrond van de vordering 

Een vordering tot nietigverklaring kan niet steunen op onregelmatigheden die betrekking hebben op 

handelingen die de kiesverrichtingen voorafgaan, ook niet als geen bijzondere procedure is voorzien 

voor het punt waarover discussie bestaat (i.c. de onregelmatige aanduiding van de stembureaus en hun 

voorzitter). 

Cass. 22 oktober 1984 

Cass. 17 december 1984 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.346/00 

Arbrb. Charleroi, 3 november 2000, A.R. 57.517/R 

Arbrb. Brussel, 30 juni 2004, A.R. 76.843/04 

Arbrb. Doornik, Afd. Moeskroen, 7 september 2004, A.R. 24.244 

 

Verkiezingen kunnen niet meer aangevochten worden wegens omstandigheden die kleven aan de 

voorafgaande verkiezingsoperaties. Omgekeerd kunnen onregelmatigheden waartegen geen beroep 

werd ingesteld tijdens de latere fases niet meer rechtgezet worden. 

Een ongeldige kandidatuur die binnen de gestelde termijnen niet werd aangevochten of ingetrokken, 

kan achteraf niet meer worden ingeroepen om de nietigheid van de verkiezingen te vorderen. 

Arbrb. Brussel, 3 juli 2000, A.R. 22.362/2000 

 

Een werknemersorganisatie vecht de verkiezingsuitslag aan op basis van de niet-oproeping van een 

werknemer voor stemming per brief. De werkgever meent dat de vordering onontvankelijk is, gezien 

een vordering tot nietigverklaring niet kan steunen op onregelmatigheden die betrekking hebben op 

handelingen die de kiesverrichtingen voorafgaan. De rechtbank wijst dit argument af: 

“De rechtspraak heeft reeds veelvuldig de sociale verkiezingen vernietigd mbt de 

onregelmatigheden dewelke betrekking hebben op de verrichtingen die de eigenlijke stemming 

onmiddellijk voorafgaan en plaatsvinden vlak voor de eigenlijke stemming met name ingeval 

van een onjuiste vermelding bij de opmaak van de stembiljetten; bij de afwezigheid van akkoord 

mbt stemming per brief; bij niet conformiteit van de stembrieven met deze reglementair voorzien. 

Ook de rechtsleer aanvaardt de vernietiging van de sociale verkiezingen bij de 

stemmingsverrichtingen zelf, doch ook bij de handelingen die hier onmiddellijk aan voorafgaan. 

Deze redenering is ook zeer logisch aangezien deze handelingen plaats vinden onmiddellijk 

voor de eigenlijke stemming, op een ogenblik dat een mogelijke vordering, niet voorzien door 

het verkiezingsKB doch gestoeld op de Wet op de Ondernemingsraad en welzijnswet niet meer 

kan worden aangebracht voor de rechtbank op een tijdstip dat de kiesprocedure nog normaal 

kan verlopen zoals vaststaande cassatierechtspraak zelf vereist.” 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 21.931/00 

 

In een onderneming was in de oproepingsbrief aangekondigd dat het stembureau open zou zijn van 

8u30 tot 17u. De openingsuren werden achteraf door de werkgever zonder overleg met de 

werknemersorganisaties gewijzigd; het stembureau zou enkel van 14 tot 17u open zijn. De rechtbank 
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acht de vordering tot nietigheid van de verkiezingen, ingesteld na de verkiezingen op basis van dit 

argument ontvankelijk. De rechtbank stelt dat een beroep op basis van art 79 van de welzijnswet 

juridisch niet te verantwoorden was geweest, gezien er bijzondere en strikt gereglementeerde 

beroepsmogelijkheden gelden. Bovendien was het ondanks een dergelijk beroep niet mogelijk geweest 

om de oproepingsbrieven nog aan te passen. 

Arbrb. Charleroi, 26 juni 2012, A.R. 12/2405/A. 
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XII. Procedurekwesties 

In dit gedeelte vind je de rechtspraak over een aantal vragen die kunnen rijzen bij procedures voor de 

arbeidsrechtbank. Het gaat enerzijds om de interpretatie van specifieke procedureregels van de 

wetgeving sociale verkiezingen, anderzijds om de toepassing van gemeenrechtelijke procedureregels 

in zaken over sociale verkiezingen. 

 

§ 1. (Onverminderd de bepalingen van artikel 32duodecies, kunnen de werkgevers, de 

werknemers en de representatieve werknemersorganisaties bij de arbeidsgerechten een 

vordering instellen tot beslechting van alle geschillen in verband met deze wet en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

De representatieve werknemersorganisaties mogen zich voor de arbeidsgerechten laten 

vertegenwoordigen door een afgevaardigde, houder van een geschreven volmacht. Deze mag 

namens de organisatie waartoe hij behoort alle handelingen verrichten die bij deze 

vertegenwoordiging behoren, een verzoekschrift indienen, pleiten en alle mededelingen 

ontvangen betreffende de rechtsingang, de behandeling en de berechting van het geschil.) 

 

§ 2. Wanneer de in § 1 bedoelde vorderingen betrekking hebben op geschillen betreffende de 

toepassing van hoofdstuk VIII gelden de volgende procedureregels: 

1° de vorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief aan 

of neergelegd bij de griffie van het bevoegd gerecht; 

2° de termijnen om de vorderingen in te stellen zijn onderworpen aan de bepalingen van de 

artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek; de dag van verzending van een ter post 

aangetekende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie moet uiterlijk met de 

laatste dag van deze termijnen samenvallen; 

3° de eisende partij is ertoe gehouden, in limine litis, bij de griffie van het arbeidsgerecht 

waarbij de zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen neer 

te leggen; onder volledig adres wordt verstaan, de woonplaats of de voornaamste verblijfplaats 

of de gewone plaats van tewerkstelling; 

4° het arbeidsgerecht waarbij de zaak aanhangig is doet uitspraak zonder voorafgaande ver-

zoening, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen; 

5° de vonnissen en arresten worden bij gerechtsbrief ter kennis gebracht aan de werkgever, 

aan de betrokken werknemers, aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties 

alsmede aan de personen uitdrukkelijk bepaald door deze wet; 

[6° de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van 

kaderleden mogen zich voor de arbeidsgerechten laten vertegenwoordigen door een 

afgevaardigde, houder van een geschreven volmacht; deze mag namens de organisatie waartoe 

hij behoort alle handelingen verrichten die bij deze vertegenwoordiging behoren, een 

verzoekschrift indienen, pleiten, en alle mededelingen ontvangen betreffende de rechtsingang, 

de behandeling en de berechting van het geschil. 

Voor de toepassing van het eerste lid moet onder betrokken partij worden verstaan, elke 

persoon, representatieve werknemersorganisatie of representatieve organisatie van kaderleden 

die in het kader van de procedure in het geding wordt betrokken.] 

 

§ 3. De Koning kan bepalen binnen welke termijn de in [§ 2] bedoelde vorderingen moeten 

worden ingesteld. Hij kan eveneens bepalen of er hoger beroep of verzet kan worden 

aangetekend en binnen welke termijn, en binnen welke termijn de arbeidsgerechten uitspraak 

doen. 

 

Art. 79 Welzijnswet, art 24 Bedrijfsorganisatiewet 

 

  



 
145 

1. Territoriale bevoegdheid rechtbanken 

Art. 627. Tot kennisneming van de vordering is alleen bevoegd : 

9° de rechter van de plaats waar de mijn, de fabriek, de werkplaats, het magazijn, het kantoor gelegen 

is en in het algemeen, van de plaats die bestemd is voor de exploitatie van de onderneming, de 

uitoefening van het beroep of de werkzaamheid van de vennootschap, van de vereniging of van de 

groepering, voor alle geschillen bedoeld in de (artikelen 578 en 582, 3° en 4° , en voor de toepassing 

op de werkgevers van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583;)  

 

Noch de bedrijfsorganisatiewet, noch de Welzijnswet werknemers wijken af van art. 627, 9° Ger.W. 

Dit artikel geeft aanleiding tot discussie gezien niet duidelijk is of de exploitatiezetel, de 

maatschappelijke zetel of de plaats van tewerkstelling van de werknemer bepalend is. 

 

Bepalend ter zake is dat de eisende partij zelf de territoriaal bevoegde rechtbank kan aanduiden, zolang 

wordt voldaan aan de criteria bepaald in art. 627,9° Ger.W. 

Cass., 27 november 1995, J.T.T. 1996 

Arbrb. Gent, 1 februari 2008, A.R. 08/72 

2. Materiële bevoegdheid rechtbanken 

Herkwalificatie van overeenkomsten 

Betwistingen inzake sociale verkiezingen kunnen niet gebruikt worden om het statuut van de werknemer 

te wijzigen, zoals bv van arbeider naar bediende. 

Cass., 8 januari 2001, A.R. 01181 

 

Sommige rechters achten zich onbevoegd om in het kader van een geschil over de sociale verkiezingen 

een interimovereenkomst te herkwalificeren tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit 

gaat in tegen de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat de herkwalificatie van uitzendkrachten 

tot vaste werknemers in het kader van de sociale verkiezingen wel aanvaardt! 

Cass. 3 oktober 2005, S.04.0131.F 

De rechter is gebonden door de eisen 

In een geschil over de TBE kan de rechter geen andere beslissing nemen dan wat door eiser of 

verweerder wordt gevorderd. Als de eiser meent dat er 3 TBE zijn, en de verweerder erkent het bestaan 

van 2 TBE, kan de rechter niet beslissen dat er maar één TBE is. 

Arbrb. Brussel, 15 februari 2000, A.R. 13.199/00 

3. Regelmatigheid van het verzoekschrift 

§ 2. (Wanneer de in § 1 bedoelde vorderingen betrekking hebben op geschillen betreffende de 

toepassing van hoofdstuk VIII gelden de volgende procedureregels: 

1° de vorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief aan of 

neergelegd bij de griffie van het bevoegd gerecht; 

2° de termijnen om de vorderingen in te stellen zijn onderworpen aan de bepalingen van de 

artikelen 52 en 53 van het Gerechtelijk Wetboek; de dag van verzending van een ter post 

aangetekende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie moet uiterlijk met de 

laatste dag van deze termijnen samenvallen; 
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3° de eisende partij is ertoe gehouden, in limine litis, bij de griffie van het arbeidsgerecht waarbij 

de zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen neer te leggen; 

onder volledig adres wordt verstaan, de woonplaats of de voornaamste verblijfplaats of de 

gewone plaats van tewerkstelling; 

4° het arbeidsgerecht waarbij de zaak aanhangig is doet uitspraak zonder voorafgaande ver-

zoening, na de betrokken partijen te hebben gehoord of behoorlijk te hebben opgeroepen; 

5° de vonnissen en arresten worden bij gerechtsbrief ter kennis gebracht aan de werkgever, aan 

de betrokken werknemers, aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties alsmede 

aan de personen uitdrukkelijk bepaald door deze wet; 

6° (...). 

 

§ 3. De Koning kan bepalen binnen welke termijn de in [§ 2] bedoelde vorderingen moeten 

worden ingesteld. Hij kan eveneens bepalen of er hoger beroep of verzet kan worden 

aangetekend en binnen welke termijn, en binnen welke termijn de arbeidsgerechten uitspraak 

doen. 

 

Art. 79 Welzijnswet, art. 24 Bedrijfsorganisatiewet 

3.1. Wijze van indiening 

1° de vorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief aan of 

neergelegd bij de griffie van het bevoegd gerecht; 

 

De vordering tot opstarten van de sociale verkiezingen voor OR en CPBW mag in hetzelfde 

verzoekschrift gebeuren, ook al gaat het om twee afzonderlijke procedures. (Als de vordering in twee 

verschillende verzoekschriften gebeurt, worden deze later toch samengevoegd.) 

Arbrb. Charleroi, 3 april 2008, A.R. 08/358/A 

 

Een vordering tot samenvoeging van TBE en organisatie van sociale verkiezingen kan geldig worden 

ingesteld via verzoekschrift op tegenspraak. 

Arbrb. Nijvel, 16 april 2004, A.R. 78/N/04 en 79/N/04 

Arbrb. Charleroi, 23 april 2004, A.R. 62.978 

Arbrb. Bergen, 7 mei 2004, A.R. 11.268/04/M 

 

Het ontbreken van een bewijs van domicilie bij het verzoekschrift kan niet leiden tot ongeldigheid van 

het inleidende verzoekschrift.  

Arbrb. Brussel, 21 april 2008, A.R. 5.330/08 

 

Deze bepaling (art 79 §2, 3° Welzijnswet en art. 24 §2, 3° bedrijfsorganisatiewet) is niet toepasselijk op 

de te vermelden identiteitsgegevens van de eisende partij, nu de tekst van de wet het enkel heeft over 

de gegevens van de betrokken partijen. Ook een beroep op art. 1034 ter Ger.W., dat voorschrijft dat het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid onder andere de woonplaats van de verzoeker vermeldt, leidt 

niet tot onontvankelijkheid van de vordering aangezien er geen belangenschade is. 

Arbrb. Kortrijk, 17 maart 2004, A.R. 67.849, 67.850, 67.896 en 67.897 

3.2. Termijn 

2° de termijnen om de vorderingen in te stellen zijn onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 52 

en 53 van het Gerechtelijk Wetboek; de dag van verzending van een ter post aangetekende brief of van 

de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie moet uiterlijk met de laatste dag van deze termijnen 

samenvallen; 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1996080400&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#t
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a) Specifieke termijnen sociale verkiezingen  

De wet sociale verkiezingen en de wet gerechtelijke beroepen schrijven een hoop strikte en bijzonder 

korte termijnen voor. Enkele vonnissen en arresten verduidelijken hoe die termijnen toegepast moeten 

worden: 

 

Als er geen bepaling is die termijnen voorschrijft om beroep in te stellen tegen (het uitblijven 

van) voorbereidende handelingen in het kader van de sociale verkiezingen, is de uiterste termijn 

de datum van de verkiezingen en moet dit gebeuren op een ogenblik dat de 

verkiezingsprocedure nog normaal kan verlopen. 

Hof van Cassatie, 22 oktober 1984 en 17 december 1984  

Arbrb. Oudenaarde, 29 juni 2000, A.R. 22.185/O/I. 

 

Als de werkgever zijn beslissing (X-35) vroeger meedeelt dan wettelijk verplicht is, begint de 

termijn om beroep in te stellen te lopen op X-35. 

Arbrb. Brussel, 18 februari 1983, J.T.T. 1983, p. 20 

Arbrb. Doornik, 19 maart 2004, A.R. 24.046 

 

Artikel 13§2 Wet SV bepaalt ‘indien de data van de verkiezingsprocedure samenvallen met een 

zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet de verrichting ten laatste aan 

de vooravond van die zondag of die gewone inactiviteitsdag uitgevoerd zijn. 

Het volstaat dus niet dat het gaat om een inactiviteitsdag, het moet een “gewone” 

inactiviteitsdag. In een onderneming waar gewoonlijk gewerkt wordt op zaterdagvoormiddag, 

kan de zaterdag voor Pasen niet beschouwd worden als een ‘gewone’ inactiviteitsdag, gezien 

niet wordt aangetoond dat de onderneming jaarlijks op die dag gesloten is. 

Arbrb. Brussel, 22 april 2008, A.R. 5.439/08 

 

Het is vaste rechtspraak dat de vordering tot het organiseren van sociale verkiezingen, als de werkgever 

geen enkele procedurehandeling heeft gesteld, niet onderworpen is aan de termijnen van de wet op de 

sociale verkiezingen: 

 

De vordering [tot het organiseren van sociale verkiezingen] kan op elk ogenblik ingesteld 

worden, zelfs na het verstrijken van de periode tijdens dewelke de sociale verkiezingen dienen 

gehouden te worden. 

Cass, 9 oktober 1989, J.T.T., 1989, 452;  

Cass., 12 februari 2001, J.T.T., 2001, 145 

 

Tegen een werkgever in faillissement kan een vordering ingesteld worden om sociale 

verkiezingen te organiseren, zelfs nadat de periode waarbinnen deze sociale verkiezingen 

dienen plaats te vinden, verstreken is. 

[Hof van Cassatie, 30 juni 1986, Pas. 1986, I, 1337]. 

 

Het Hof van Cassatie heeft duidelijk gesteld dat een vordering strekkende tot veroordeling van 

een nalatige werkgever tot het organiseren van sociale verkiezingen nog rechtsgeldig kan 

worden ingesteld zelfs wanneer de periode waarin deze verkiezingen moesten plaatsvinden 

reeds verstreken is (Cass. 30 juni 1986, S.R.K. december 1986 (10), 294). 

A fortiori kan deze vordering worden ingesteld binnen de periode waarin de verkiezingen 

moeten georganiseerd worden en wel van zodra kan vastgesteld worden dat de werkgever de 

eerste stap in de verkiezingsprocedure niet heeft gezet (de mededelingen op de dag X-60). 

Arbrb. Mechelen, 4 februari 2000, A.R. 74.160 
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De verkiezingen van de OR en het CPBW moeten beschouwd worden als twee afzonderlijke 

procedures. Het feit dat voor het ene orgaan de procedure is opgestart, heeft geen gevolgen 

voor de vordering tot het organiseren van sociale verkiezingen voor het andere orgaan. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2008, A.R. 401/08 

 

Als de procedure wel is begonnen, moeten de termijnen gerespecteerd worden. Gaat het om een beroep 

dat niet is geregeld in de wet sociale verkiezingen of in de procedurewet, dan geldt dat de rechtszaak 

moet ingesteld worden op een moment dat de procedure sociale verkiezingen nog normaal kan 

verlopen. 

 

In een onderneming stelde een vakvereniging een beroep in met als doel de werkgever te doen 

verplichten om méér stembureaus in te richten. Aan het verzoekschrift was een lange discussie 

in de ondernemingsraad voorafgegaan. Omdat geen akkoord gevonden werd, waren ook de 

sociale inspectie en het verzoeningsbureau ingeschakeld. Het beroep werd uiteindelijk ingesteld 

op X+65. De rechter verklaart het beroep onontvankelijk wegens laattijdigheid. De rechter meent 

dat de tussenkomst van de sociale inspectie en het verzoeningsbureau geen gegronde reden 

zijn voor het laattijdig instellen van de vordering. Enerzijds is geen van deze instanties bevoegd 

om de beslissing te nemen; anderzijds verliepen ook nog 8 dagen tussen de tussenkomst en 

het instellen van de vordering. 

Arbrb. Brussel, 3 mei 2012, A.R. 12/5616/A 

b) Termijnen gerechtelijk recht 

De termijn voor beroep begint te lopen door de betekening van de gerechtelijke beslissing. Deze vindt 

plaats op de dag dat de beslissing door de griffie verzonden wordt naar de woonplaats van de partij 

voor wie ze bestemd is. De termijn wordt berekend van middernacht tot middernacht vanaf de dag 

volgend op de dag van de akte of gebeurtenis die de termijn doet lopen. 

Cass., 12 februari 2001, S.00.0089.F/5 

 

De oproepingstermijn van 8 dagen zoals voorzien in artt 708 en 710 Ger.W.  geldt niet in procedures 

aangaande de sociale verkiezingen. Ook artikel 53bis Ger.W. is niet van toepassing.  

Arbrb. Brussel, 11 maart 2008, A.R. 3838/08 – 3839/08 

3.3. Oproepen van de betrokken partijen 

3° de eisende partij is ertoe gehouden, in limine litis, bij de griffie van het arbeidsgerecht waarbij de zaak 

aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen neer te leggen; onder volledig 

adres wordt verstaan, de woonplaats of de voornaamste verblijfplaats of de gewone plaats van 

tewerkstelling; 

a) Wie zijn de betrokken partijen? 

Voor de toepassing van het eerste lid moet onder betrokken partij worden verstaan, elke persoon, 

representatieve werknemersorganisatie of representatieve organisatie van kaderleden die in het kader 

van de procedure in het geding wordt betrokken.] 

 

In 2008 moest het Hof van Cassatie zich uitspreken over een zaak waarbij de verschillende JE die 

één TBE vormen als betrokken partijen waren opgeroepen ipv als verweerders. De arbeidsrechtbank 

achtte de zaak daardoor onontvankelijk. Het Hof van Cassatie verbreekt het vonnis en oordeelt dat ook 

de verweerders betrokken partijen zijn. 

Cass. 27 oktober 2008, A.R. nr. S.08.0076.F. 
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Een vonnis van 2004 gaat in op de vraag of ook een vakcentrale betrokken partij kan zijn: 

 

Interprofessionele werknemersorganisaties die niet zijn opgericht op nationaal niveau, zoals 

bijvoorbeeld de LBC, kunnen optreden als betrokken partij. 

Aangezien dergelijke organisaties deel uitmaken van  of lid zijn van een nationale 

interprofessionele organisatie, mag men ervan uitgaan dat ze geldig geïnformeerd zijn over het 

bestaan van het geding als de nationale interprofessionele organisatie geldig is opgeroepen. 

Arbrb. Charleroi, 20 februari 2004, A.R. 62.937/R 

 

Daarnaast werd aan twee rechtbanken de vraag voorgelegd of ook de kandidaten/verkozenen in OR 

of CPBW opgeroepen moeten worden als betrokken partijen: 

 

Een vakbond vroeg in het inleidend verzoekschrift om de leden van OR en CPBW van de 

onderneming op te roepen als betrokken partijen. Doordat geen lijst van namen en adressen 

werd neergelegd, en de betrokkenen sowieso niet opgeroepen konden worden, hoefde de 

rechtbank zich niet uit te spreken over de vraag of zij als “betrokken partijen” beschouwd konden 

worden. 

Arbrb. Antwerpen, 19 maart 2012, A.R. 12/1525/A 

 

De arbeidsrechtbank van Bergen oordeelde dat de verkozenen moesten opgeroepen worden 

in een zaak waarin het verkiezingsresultaat werd betwist. De niet-oproeping in het eerste 

verzoekschrift maakte de zaak niet onontvankelijk; de rechter gaf de eiser een maand tijd om 

de lijst neer te leggen. 

Arbrb. Bergen, 25 juli 2012, A.R. 12/1577/A 

b) Welke sanctie? 

De rechtspraak is verdeeld over de vraag welke sanctie voortvloeit uit het niet oproepen van de 

betrokken partijen: 

 

De vordering is onontvankelijk als de andere vertegenwoordigde werknemersorganisaties niet 

worden opgeroepen.  

I.c. beveelt de rechtbank heropening van de debatten om de eisende partij de kans te geven de 

andere werknemersorganisaties op te roepen. 

Arbrb. Brussel, 6 februari 2004, A.R. 69.537/04 

 

 De eisende partij moet in limine litis de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen 

neerleggen. I.c. gebeurde dit pas na tussenvonnis.  

Uit geen enkele bepaling van de bedrijfsorganisatiewet, de welzijnswet of het KB van 15 mei 

2003 kan worden afgeleid dat het niet vervullen van deze formaliteit de onontvankelijkheid 

meebrengt t.a.v. de verwerende partijen die wel regelmatig in het geding zijn opgeroepen.  De 

vordering is enkel onontvankelijk t.o.v. de betrokken partijen. 

Arbrb. Brussel, 19 februari 2004, A.R. 69.537/04 

 

Als de eiser een werknemersorganisatie is, betrekt die gewoonlijk ook de andere vakbonden in het 

geding. De arbeidsrechtbank Kortrijk meent echter dat ze hiertoe niet wettelijk verplicht zijn. 

 

De arbeidsrechtbank van Kortrijk is van oordeel dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor 

de eiser (een vakbond) om de andere vakbonden in het geding te betrekken als betrokken partij. 

“Op die wijze ontneemt de eiser wel de mogelijkheid aan de andere vakbonden om hun stem te 

laten horen, doch niets belet hem om de kastanjes zelf uit het vuur te halen en zelf een 
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veroordeling tot het houden van sociale verkiezingen te bekomen, waaraan de andere 

vakbonden uiteraard ook zullen kunnen deelnemen. Als eventueel betrokken partijen zijn de 

andere vakbonden geen ‘tegenpartijen’ van de eiser, maar enkel ‘betrokken partijen’ wier 

aanwezigheid niet vereist is om een proces te kunnen voeren” 

Arbrb. Kortrijk, 17 maart 2004, A.R. 67.849, 67.850, 67.896 en 67.897 

c) Rol en bevoegdheid van de betrokken partijen 

Tot eind 2008 was er in de rechtspraak onduidelijkheid over de bevoegdheid van de betrokken partijen. 

Sommige rechtbanken waren van oordeel dat een betrokken partij geen volwaardige procespartij was. 

Ze kon enkel haar standpunt kan laten horen zonder zelf eisen te kunnen formuleren. (Zie onder meer 

Arbrb. Charleroi, 1 februari 2008, A.R. 08/243/A, Arbrb. Antwerpen, 2 februari 2004, A.R. 363.608). 

Volgens andere rechtbanken kon dat dan weer wel (zie Arbrb. Brussel, 20 februari 2004, A.R. 69.728/04, 

Arbrb. Brussel, 14 februari 2005, A.R. 45.487, 45.581 en 45.625) 

 

Intussen werd de discussie beslecht door het Hof van Cassatie, in een arrest van 27 oktober 2008. 

Hierin stelt het Hof dat de betrokken partijen wel degelijk volwaardige procespartijen zijn, en dat ook de 

verweerder een betrokken partij is. I.c. werd door verweerders (verschillende JE in een geding over de 

samenstelling van de TBE) de onontvankelijkheid van de eis gevorderd omdat zij waren opgeroepen 

als betrokken partijen en niet als verweerders. Het Hof oordeelde: 

 

Die bepalingen, die tot doel hebben het recht van verdediging te waarborgen in het kader van 

een procedure die overigens spoed vereist, strekken ertoe dat alle bij het geding betrokken 

partijen tijdig opgeroepen kunnen worden. 

Bijgevolg moeten ze geacht worden zowel betrekking te hebben op de partijen ten aanzien van 

wie het beroep moet worden ingesteld om ontvankelijk te zijn, als op andere partijen die de 

eisende partij eveneens in het geding betrokken heeft. 

Cass. 27 oktober 2008, A.R. nr. S.08.0076.F. 

 

Logisch gevolg hiervan is dat de betrokken partijen ook alle proceshandelingen kunnen stellen. IN 

volgend vonnis werd de wet ook zo geïnterpreteerd: 

 

De rechtbank is van mening dat de bijzondere procedureregels inzake de sociale verkiezingen 

die betrekking hebben op de betrokken partijen, in afwijking van het Gerechtelijk wetboek,  een 

vereenvoudigde weg tot tussenkomst invoeren die een onvrijwillige of vrijwillige tussenkomst 

mogelijk maakt zonder naleving van de vormvoorschriften uit art. 813 van het Gerechtelijk 

Wetboek.  

Bijgevolg stellen deze regels de betrokken partijen in staat niet alleen hun belangen te vrijwaren 

door hun standpunt te kennen te geven over het inleidend verzoekschrift, maar kunnen deze 

partijen ook zelf tussenvorderingen indienen, voor zover die over de sociale verkiezingen 

handelen.  

Arbrb. Brussel, 2 februari 2012, A.R. 12/602/A 

d) Oproepen van de verweerder 

Alle JE die tot de TBE behoren, moeten in het geding betrokken worden.  

Als dit niet gebeurd is in het oorspronkelijke verzoekschrift, kan die fout rechtgezet worden door de 

overige JE op te roepen als tussenkomende partijen. Dit moet wel binnen de voorgeschreven termijn 

gebeuren. 

De onontvankelijkheid van de vordering tov een aantal JE’s [wegens laattijdigheid] brengt de 

ongegrondheid van de vordering met zich mee voor de JE’s die wel gedaagd werden. 

Arbrb. Brussel, 11 februari 1983, J.T.T. 1983, p.203. 
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Arbrb. Brussel, 21 februari 2000, A.R. 13.380/00 

 

Als het verzoekschrift aan een exploitatiezetel van de verweerder wordt gericht ipv aan de 

maatschappelijke zetel heeft dit geen invloed op de regelmatigheid van de procedure als er geen schade 

is. Er is geen schade als de verwerende partij is verschenen en conclusies heeft neergelegd en 

bovendien de nietigheid niet heeft ingeroepen. 

Arbrb. Bergen, 5 maart 2004, A.R. 11.208/04/M, 11.209/04/M en 11.259/04/M 

Arbrb. Charleroi, 5 maart 2004, A.R.62.952/R en 62.964/R 

 

De bijzondere bepaling die ingevoegd werd in de wetten van 1948 en 1996 door artikel 2 van de wet 

van 28 februari 1999, en volgens dewelke het volledig adres het adres mag zijn van de gewoonlijke 

plaats van tewerkstelling, kan enkel toegepast worden op de betrokken partijen. Voor de verweerders 

geldt het gemeenrecht. 

Arbrb. Brussel, 23 februari 2004, A.R. 69.728 

 

Het verzoekschrift dat het rechtskarakter van de verweerder niet vermeldt, is niet nietig als de 

verweerder verschenen is ter terechtzitting. 

Het feit dat de wetgeving inzake sociale verkiezingen de openbare orde raakt, doet geen afbreuk aan 

de toepassing van artikel 861 Ger.W. Dit artikel bepaalt dat de rechter een proceshandeling alleen nietig 

kan verklaren indien het aangeklaagde verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheden de belangen 

schaadt van de partij die de exceptie opwerpt. 

Arbrb. Brussel, 31 januari 2008, A.R. 342/08 

 

De wet vermeldt niet dat het ondernemingsnummer van de verweerder in het verzoekschrift vermeld 

moet worden. De niet-vermelding van het ondernemingsnummer kan dus geen reden zijn tot nietigheid. 

Arbrb. Kortrijk, 17 maart 2004, A.R. 67.849, 67.850, 67.896 en 67.897 

 

Het vermelden van twee adressen voor de maatschappelijke zetel van de verweerder (… en/of…) heeft 

geen nietigheid van het verzoekschrift tot gevolg. De verweerster kon er niet aan twijfelen dat het 

verzoekschrift aan haar gericht was en leed geen belangenschade. 

Arbrb. Brussel, 31 januari 2008, A.R. 403/08 

 

Als de eiser de verkeerde verweerder(s) heeft gedaagd, maar de juiste verweerder komt vrijwillig tussen, 

is de eis ontvankelijk.  

ic waren de twee gedaagde vennootschappen tussen X-60 en X-35 ontbonden en opgeslorpt door een 

derde (niet-gedaagde) vennootschap. Deze laatste kwam vrijwillig tussen. 

Arbrb. Tongeren, 11 februari 2008, A.R. 112/2008 

 

De vordering gericht tegen een verweerder zonder rechtspersoonlijkheid is onontvankelijk. Het gaat 

hier niet om een vergissing in de benaming, die rechtgezet kan worden. 

Arbrb. Bergen, afd. La Louvière, 7 februari 2000, A.R. 161/00/LL 

Arbrb. Brussel, 18 februari 2000, A.R. 13.244/00 

Arbrb. Charleroi, 24 maart 2000, A.R. 56.844/R 

Arbrb. Bergen, afd. La Louvière, 30 juli 2008, A.R. 08/1391/A 

 

In het inleidend verzoekschrift wordt FGTB voluit “Fédération Générale des Travailleurs de Belgique” 

genoemd ipv “Fédération Générale du Travail de Belgique”. Dit heeft geen nietigheid tot gevolg 

aangezien niemand redelijkerwijze kan twijfelen aan de identiteit van de eiser. 

Arbrb. Dinant, 1e k, 17 februari 2000, A.R. 58.183 

 

In de gedinginleidende akte werd in het adres van de derde verwerende partij werd ‘Brussels’ vermeld 

ipv Brussel. De partij verscheen niet ter zitting en werd niet vertegenwoordigd. Verwerende partijen 

voerden aan dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken geschonden was, maar de rechtbank 
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oordeelde dat het ging om een materiële vergissing aangezien in de adressen van de andere 

verweerders wel ‘Brussel’ werd vermeld. 

Ook een fout in de spelling van de straatnaam en de vermelding van twee adressen voor dezelfde 

verweerder leidden niet tot nietigheid. 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/381/A 

e) Vermelding van de rechtsgrond 

De arbeidsrechtbank van Turnhout liet een eis toe die gegrond was op de bedrijfsorganisatiewet terwijl 

het om een CPBW ging. De rechtbank overwoog: “De rechter is evenwel verplicht op de door partijen 

aangehaalde feiten ambtshalve de toepasselijke rechtsregel toe te passen, zodat toepassing zal worden 

gemaakt van de bepalingen van artikel 49 en volgende welzijnswet.” 

Arbrb. Turnhout, 12 februari 2008, A.R. nr. 08/225/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Verviers, 28 juni 2012, A.R. 12/0225/A 

 

Ook een eis waarbij helemaal geen rechtsgrond was vermeld, werd toegelaten. De rechtbank vulde zelf 

de rechtsgrond aan. 

Arbrb. Luik, 14 februari 2008, A.R. nr. 372.509 

Zie ook Arbrb. Dendermonde, 2 februari 2004, A.R. 50.347 

f) Taalgebruik 

Indien naast verweerders gedomicilieerd in de Brusselse agglomeratie, er ook een verweerder uit een 

Vlaamse of Waalse gemeente is, dient de inleidende akte in de taal van die gemeente gesteld te zijn. 

Arbrb. Brussel, 12 juli 2000, A.R. 22.340/00 

 

Als er verschillende verweerders zijn die gedomicilieerd zijn in de Brusselse agglomeratie, verschillende 

verweerders gedomicilieerd in een Waalse gemeente en verschillende verweerders gedomicilieerd in 

een Vlaamse gemeente, dan moet de inleidende akte gesteld zijn in de taal van de meerderheid van de 

verweerders die niet hun domicilie hebben in de Brusselse agglomeratie. 

Arbrb Brussel, 9 februari 2004, A.R. 69.536/04  

Arbrb Brussel, 23 februari 2004, A.R. 69.728/04 

 

 

Een Franstalig verzoekschrift of vonnis dat in het adres van de zetel van betrokken partijen de 

plaatsnamen van gemeenten gelegen in Vlaanderen in het Nederlands vermeldt, schendt de 

taalwetgeving niet. (Adressen gelegen in het Brussels Gewest of in faciliteitengemeenten moeten wel 

in de taal van de akte vermeld worden.) 

Cass. 14 november 1996, R.G.C. 96.0034.F 

Arbrb. Namen, 1e k, 23 februari 2000, A.R. 107.079 en 107.269 

Cass., 26 februari 2001, S.00.00 

 

In de gedinginleidende akte werd in het adres van de derde verwerende partij werd ‘Brussels’ vermeld 

ipv Brussel. De partij verscheen niet ter zitting en werd niet vertegenwoordigd. Verwerende partijen 

voerden aan dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken geschonden was, maar de rechtbank 

oordeelde dat het ging om een materiële vergissing aangezien in de adressen van de andere 

verweerders wel ‘Brussel’ werd vermeld. 

Arbrb. Antwerpen, 1 februari 2008, A.R. 08/381/A 

 

De wet op het taalgebruik in gerechtszaken belet niet dat de straatnamen weergegeven worden in de 

taal van het taalgebied waar die straten gelegen zijn. De vermelding in die taal is noodzakelijk voor de 

doeltreffendheid van de kennisgeving of betekening. 
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Arbrb. Brussel, 31 januari 2008, A.R. 314/08 

 

Als een vordering in de juiste taal ter griffie wordt neergelegd, maar er geen vertaling bijgevoegd is voor 

de verwerende partij die in een ander taalgebied gedomicilieerd is, is het aan de griffie om dit recht te 

zetten door een vertaling bij te voegen. Op die manier blijft de vordering ontvankelijk. 

Cass. 23 november 1981 

Arbrb. Brussel, 28 april 2000, A.R. 18.412/00 

Arbh. Brussel, 5 september 2005, A.R. 45.487, 45.581 en 45.625 

In dezelfde zin: Als de taal van de procedure het Nederlands is, gebeurt de kennisgeving van 

het verzoekschrift in het Nederlands, ook aan de verweerders die hun zetel hebben in het 

Franse taalgebied. De griffier voegt een vertaling toe van het verzoekschrift, maar niet van de 

kennisgeving zelf.  

Arbrb. Brussel, 31 januari 2008, A.R. 314/08 

g) Wijziging van de eis 

Ook in materie van sociale verkiezingen kan gebruik gemaakt worden van art. 807 Ger.W. Dit artikel 

laat toe dat de eis gewijzigd wordt als nieuwe conclusies, contradictoir genomen, gebaseerd zijn om 

een feit dat of een akte die ingeroepen wordt in de gedinginleidende akte. 

De rechtspraak heeft enkele limieten gesteld aan de toepassing van dit artikel: 

 Er mag geen radicale wijziging zijn van de eis (vb: een beroep tegen de mededeling X-60 kan 

niet gewijzigd worden tot een beroep tegen X-35) 

 Een uitbreiding van de eis is niet mogelijk na het verloop van de termijn bepaald in artikel 9 (vb: 

toevoegen van een eis betreffende de leidinggevende functies terwijl de oorspronkelijke eis 

enkel gericht was tegen de lijst van kaderleden) 

Arbrb. Charleroi, 20 februari 2004, A.R. 62.937/R 

Arbrb. Charleroi, 5 maart 2004, A.R. 62.952/R en 62.964/R 

Arbrb. Charleroi, 9 april 2004, A.R. 62.986/R 

 

Wat betreft het aanpassen of verbeteren van de eis is de ene rechtbank strenger dan de andere. 

 

 De vordering gericht tegen een verweerder zonder rechtspersoonlijkheid is onontvankelijk. Het 

gaat hier niet om een vergissing in de benaming, die rechtgezet kan worden. 

Arbrb. Bergen, afd. La Louvière, 7 februari 2000, A.R. 161/00/LL 

Arbrb. Brussel, 18 februari 2000, A.R. 13.244/00 

 

 De vermelding in de conclusie van een zetel in Zelzate in plaats van in Gent, zoals was vermeld 

in het verzoekschrift, maakt geen wijziging van de eis uit: “Door thans te spreken van een 

vestiging in Diegem en door te spreken van een vestiging te Zelzate i.p.v. te Gent, preciseren 

eisers hun oorspronkelijke eis maar stellen zij geen nieuwe eis in. Er kan dus geen sprake van 

zijn dat zij een nieuwe eis buiten termijn instelden.” 

Arbrb. Tongeren 11 februari 2008, A.R. nr. 112/2008 

 

 Daarentegen weigerde de rechtbank de wijziging van een vordering tot oprichting van een 

CPBW voor een JE  die intussen was vereffend. Op hetzelfde adres bevond zich nu een 

vestiging van andere JE. De vordering werd aangepast in de conclusies. De arbeidsrechtbank 

verklaarde de vordering ongegrond omdat de rechter zelfs in een materie van openbare orde 

de vordering niet mag wijzigen. Bovendien wijzigde de eiseres de rechtsgrond buiten de 

wettelijke vervaltermijn. 

Arbrb. Mechelen, 8 februari 2008, A.R. nr. 08/140/A. 
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 De arbeidsrechtbank van Turnhout liet een eis toe die gegrond was op de bedrijfsorganisatiewet 

terwijl het om een CPBW ging. De rechtbank overwoog: “De rechter is evenwel verplicht op de 

door partijen aangehaalde feiten ambtshalve de toepasselijke rechtsregel toe te passen, zodat 

toepassing zal worden gemaakt van de bepalingen van artikel 49 en volgende welzijnswet.” 

Arbrb. Turnhout, 12 februari 2008, A.R. nr. 08/225/A 

 

 Ook een eis waarbij helemaal geen rechtsgrond was vermeld, werd toegelaten. De rechtbank 

vulde zelf de rechtsgrond aan. 

Arbrb. Luik, 14 februari 2008, A.R. nr. 372.509 

4. Volmacht 

Wanneer de afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisaties drager is van een 

schriftelijke volmacht, kan hij met het oog op het voeren van een gerechtelijke procedure in het kader 

van de sociale verkiezingen alle proceshandelingen verrichten die noodzakelijk zijn voor de inleiding, 

voortzetting en afhandeling van het geding. 

De geschreven volmacht moet duidelijk de omvang van de vertegenwoordiging omschrijven. 

De wet bepaalt niet wanneer deze volmacht moet neergelegd worden. Geen enkele bepaling belet dat 

de volmacht pas in het dossier van de rechtspleging wordt opgenomen de dag waarop de debatten 

worden gesloten. 

(I.c. werd de volmacht te algemeen beschouwd omdat ze niet vermeldde voor welke procedure de 

betrokkene gemandateerd werd. Er werd tijdig een nieuwe volmacht neergelegd.) 

Arbrb. Kortrijk, afd. Roeselare, 25 februari 2004, A.R. 41.027 

5. Belang 

De representatieve werknemersorganisaties moeten ivm sociale verkiezingen geen persoonlijk belang 

aantonen. Hun belang kan bestaan uit het correct functioneren van het te verkiezen orgaan, en in het 

bijzonder het verkrijgen van alle economische, financiële en sociale informatie. 

Arbrb Brussel, 14 februari 2000, A.R. 13240/00 

 

Iedere werknemer en bijgevolg ook de representatieve vakverenigingen, zelfs deze die geen kandidaat 

hebben voorgedragen maar wel een deel van de werknemers vertegenwoordigen, hebben belang bij 

een regelmatig verloop van de sociale verkiezingen. 

Arbrb. Charleroi, 17 februari 1984, J.T.T. 1985, 105. 

Arbh. Luik, 25 juni 1984, J.T.T. 1985, 104. 

Arbrb. Tongeren, 23 juni 2000, A.R. 1498/2000 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 22.080/2000 en 22.267/2000 

 

Een representatieve werknemersorganisatie is toegelaten om de vernietiging van de sociale 

verkiezingen te vragen, daar zij belang heeft bij de keuze van de afgevaardigden van het personeel die 

immers geacht wordt het gehele personeel te vertegenwoordigen. 

Arbh. Brussel, 16 maart 1992, J.T.T. 1993, 132. 

Arbrb. Tongeren, 23 juni 2000, A.R. 1498/2000 

Arbrb. Brussel, 6 juli 2000, A.R. 22.080/2000 en 22.267/2000 

 

Enkel de representatieve nationale werknemersorganisaties hebben de vereiste hoedanigheid en het 

vereiste belang om op te treden. Het beroep ingesteld door een regionale afdeling en/of een centrale is 

onontvankelijk. Dit kan niet rechtgezet worden door een latere tussenkomst van de nationale 

representatieve werknemersorganisatie. 

Arbrb. Verviers, 15 maart 2000, A.R. 205/2000 
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De NCK beschikt enkel over het vereiste belang en de vereiste hoedanigheid bij het instellen van haar 

vordering in zoverre het gaat over de beslissingen X-35 voor de verkiezingen van de ondernemingsraad, 

vermits er enkel in dit overlegorgaan een aparte categorie ‘kaderpersoneel’ voorzien is waarvoor zij 

kandidaten kan aanbrengen.  

Arbrb. Antwerpen, 3 februari 2012, A.R. 12/361/A 

 

Het belang van werknemersorganisaties in procedures betreffende de sociale verkiezingen beperkt zich 

niet tot het verkrijgen van een hoger aantal mandaten. Ze hebben ook belang bij het naleven van de 

wetgeving die het goed functioneren van de paritaire overlegorganen garandeert in het belang van de 

werknemers. (Een werknemersorganisatie kan dus belang hebben bij het samenvoegen van meerdere 

JE tot één TBE, ook als dit leidt tot minder mandaten.) 

Arbrb. Charleroi, 14 maart 2000, A.R. 56.801/R, 56.802/R, 56.806/R en 56.807/R 

 

Werknemers hebben belang bij de instelling van overlegorganen in de TBE waar ze zelf tewerkgesteld 

zijn (en dus ook bij de samenvoeging van verschillende JE tot één TBE die meer dan 50 WN telt). Ze 

hebben geen belang bij het instellen van overlegorganen in een andere TBE, en kunnen dit ook niet 

vorderen “in het algemeen belang”. 

Arbrb. Charleroi, 7 april 2004, A.R. 11.268/04/M 

6. Doorlopen van interne klachtenprocedure 

Art. 30. Binnen zeven dagen na de aanplakking van het bericht waarbij de datum van de 

verkiezingen wordt aangekondigd, kunnen de werknemers, alsmede hun representatieve 

organisaties bij de raad of het comité, of bij ontstentenis ervan, bij de werkgever 

bezwaarindienen tegen:  

1° de kiezerslijsten, vanwege het niet inschrijven of de onbehoorlijke inschrijving van kiezers of 

vanwege onjuistheden aangaande de vermeldingen bepaald in artikel 20;  

2° de vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie;  

3° de lijst van het leidinggevend personeel, in de mate dat op deze lijst die overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 14 ter kennis van de werknemers is gebracht, een persoon voorkomt die 

geen leidinggevende functie vervult zoals die door de bepalingen van deze wet is vastgesteld;  

4° de lijst van de kaderleden.  

 

In het kader van de verkiezingsprocedure die de verkiezing van een raad voorafgaat, kan 

eveneens een bezwaar worden ingediend door de representatieve organisaties van kaderleden. 

 

Art. 31. De raad of het comité, of bij ontstentenis ervan, de werkgever, spreekt zich binnen zeven 

dagen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een bezwaar uit over deingediende 

klachten over de punten die in artikel 30 vermeld zijn. Op de dag van zijn beslissing laat de raad 

of het comité, of bij ontstentenis ervan, de werkgever, in geval van wijziging een bericht van een 

rechtzetting aanplakken. Bij ontstentenis van een raad of een comité, wordt dit bericht eveneens 

medegedeeld aan de betrokken representatieve werknemersorganisaties en de betrokken 

organisaties van kaderleden indien een raad moet worden opgericht.  

 

Het beroep tegen de beslissing bedoeld in het eerste lid wordt geregeld door artikel 4 van de wet 

van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de 

procedure aangaande sociale verkiezingen. 

 

(Art. 30 en 31 Wet Sociale Verkiezingen) 
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Een klacht mbt de kiezerslijsten moet binnen de 7 dagen na aanplakking ingediend worden bij de OR 

of de CPBW, of indien die er niet zijn, bij de werkgever. Als dit niet is gebeurd, is een procedure bij de 

rechtbank onontvankelijk. 

Cass., 19 december 1983, J.T.T. 1984, p.81 

Arbrb. Brussel, 31 maart 2000, A.R. 16.761/00 

Arbrb. Bergen, afd. La Louvière, 10 maart 2000, A.R. 380/00/L 

Arbrb. Luik, 30 maart 2000, A.R. 304.088 

 

Ook indien de interne klacht laattijdig gebeurde, is de vordering voor de arbeidsrechtbank 

onontvankelijk. 

Arbrb. Hasselt, 17 maart 2008, A.R. 2080643 

 

Indien de klacht werd ingediend bij de werkgever, hoewel er een ondernemingsraad en comité waren, 

is deze procedure niet nageleefd en is de vordering voor de rechtbank onontvankelijk. Dat de werkgever 

de klacht had doorgegeven aan OR en CPBW was voor de rechtbank irrelevant. 

Arbrb. Mechelen, 17 maart 2004, A.R. 84.647 

Anders: Arbrb. Luik, 12 maart 2004, A.R. 339.103: de rechtbank achtte een klacht die bij het 

CPBW was ingediend via de personeelsdirecteur wel ontvankelijk, aangezien de wet niets zegt 

over de vorm en wijze van indiening van de klacht. 

 

Indien een geldig bezwaar wordt ingediend, moet het overlegorgaan een beslissing nemen. De 

werkgever kan niet eenzijdig een beslissing nemen, en de rechter kan niet in de plaats treden van het 

overlegorgaan. De rechtbank beveelt de werkgever dus om de ondernemingsraad bijeen te roepen om 

zich over de klacht uit te spreken. De vaststelling dat geen van de partijen (uitdrukkelijk) om een 

bijeenroeping van de OR heeft gevraagd, neemt niet weg dat de rechtbank hiertoe kan overgaan, 

aangezien de toepasselijke wetsbepalingen van openbare orde zijn. 

Arbrb. Gent, 5 maart 2012, A.R. 12/529/A 

 

De rechtbank kan wel een beslissing nemen indien de klacht in het overlegorgaan besproken werd, 

maar geen beslissing genomen werd.  

Arbrb. Antwerpen, 8 maart 2012, A.R. 12/1427/A 

7. Bewijs 

Bij de sociale verkiezingen van 2012 werden enkele interessante vonnissen geveld over de bewijslast. 

De boodschap is dat deze niet uitsluitend bij de eiser gelegd kan worden: 

 

 In het kader van de sociale verkiezingen wordt ook aangenomen dat de partij die de beslissing 

over de leidinggevende functies of de kaderleden aanvecht, met toepassing van art 870 van het 

Gerechtelijk wetboek en artikel 1315 van het Burgerlijk wetboek de bewijslast draagt om aan te 

tonen dat de betwiste functies geen leidinggevende of kaderfuncties zijn in de zin van de wet 

sociale verkiezingen.  

De bewijslastregels van art 1315 BW en 870 Ger. W. zijn echter niet absoluut maar worden 

geconditioneerd door de fair play die de procespartijen mekaar verschuldigd zijn. Een strikte 

toepassing van art 870 Ger.W. is niet in overeenstemming te brengen met de moderne idee dat 

de bewijslast en het bewijsrisico niet of toch niet uitsluitend mogen bepaald worden door de 

toevallige processuele positie als eiser of verweerder.  

Het ware beter te vertrekken van de idee dat de bewijslast bepaald wordt door de geschiktheid 

om zich bewijsmateriaal voor de desbetreffende feitelijke toedracht te verschaffen. Ook bij 

procedures ivm de sociale verkiezingen berust de bewijslast niet uitsluitend op de eisende partij, 

maar is de bewijsvoering zaak van alle partijen. 
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Arbrb. Turnhout, 6 februari 2012, A.R. 12/82/A. 

 

 Het feit dat de bewijslast in principe bij de eisende partijen berust, heeft niet tot gevolg dat de 

rechtbank zich zonder meer moet verlaten op de eenzijdige beweringen van de verwerende 

partij wanneer die niet worden gestaafd noch ernstig worden toegelicht. 

Arbrb. Turnhout, 6 februari 2012, A.R. 12/82/A. 

 

De rechter is vrij in het beoordelen van het voorgelegde bewijs. De ene rechter is hierbij al strenger dan 

de andere: 

 

 In een geschil over indeling van TBE brengt de werkgever enkele verklaringen van werknemers 

voor als bewijsmateriaal, waaruit zou moeten blijken dat de werknemers van één van de 

vestigingen “zich als een afzonderlijke groep beschouwen”. De rechtbank stelt hierover: 

“Er dient [dan ook] niet te veel belang gehecht te worden aan de verklaringen die op verzoek 

van [werkgever] werden afgelegd door een aantal werknemers van de afdeling distributie. 

Dergelijke verklaringen moeten met de nodige omzichtigheid worden behandeld en gelden 

alleszins niet als een getuigenverklaring. Uit niets blijkt overigens dat deze verklaringen 

representatief zijn en de algemene teneur weergeven van wat er leeft onder de werknemers 

van de betrokken afdeling. 

Arbrb. Turnhout, 6 februari 2012, A.R. 12/82/A. 

 

 Een vakorganisatie heeft moeite met het bewijs van sociale samenhang en vraagt daarom aan 

de rechtbank om twee getuigen te verhoren. De rechtbank meent dat deze vraag erop wijst dat 

er geen “actuele en concrete harmonisatie” van de arbeidsreglementen is. Bovendien zou het 

organiseren van een getuigenverhoor moeilijk in de strikte kalender van de procedure sociale 

verkiezingen te passen vallen. 

Arbrb. Brussel, 1 februari 2012, A.R. 12/491/A 

 

 De Arbeidsrechtbank van Dendermonde oordeelde dat, op grond van een getuigenverhoor, 

werd aangetoond dat de “president managing director” niet boven het directiecomité staat.  

Arbrb. Dendermonde (afdeling Sint-Niklaas) 31 januari 2008, A.R. nr. 08/58. 

 

 Een vakbond legt foto’s van de plaats van aanplakking neer als bewijs voor niet-aanplakking 

van de berichten X en X+40. De rechtbank aanvaardt de foto’s niet als bewijsmateriaal omdat 

de datum waarop de foto’s genomen zijn onvoldoende zeker is. De niet-aanplakking wordt wel 

voldoende bewezen aan de hand van een schriftelijke ingebrekestelling. 

Arbrb. Charleroi, 3 mei 2012, A.R. 12/1612/A 

8. Dwangsom 

De rechter kan de veroordeling tot het organiseren van sociale verkiezingen opleggen onder verbeurte 

van een dwangsom.  

Arbrb. Antwerpen, 29 januari 2004, A.R. 363.663 

Arbrb. Ieper, 2 april 2004, A.R. 26.752 

Arbrb. Charleroi, 29 april 2004, A.R.1.208/BR en 1.209/BR 

 

In heel wat beroepen wordt een dwangsom gevorderd, maar zelden met gevolg. De arbeidsrechtbank 

oordeelt gewoonlijk dat niet is aangetoond dat de verweerder zich niet zal houden aan de uitspraak van 

de rechtbank. Maar er zijn ook gevallen waarin het wel lukte: 
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 De late mededeling van de info X-60 is geen reden om de datum van de verkiezingen op te 

schuiven. De rechter veroordeelt de werkgever wel tot het starten van de procedure SV, en legt 

een dwangsom op voor elke verdere overschrijding van de kalender. 

Arbrb. Gent, 14 april 2000, A.R. 146.481/00. 

 

 De rechtbank legt dag X en dag Y vast voor een onderneming die sinds de mededeling X-60 

de procedure niet verderzette. De rechtbank legt bovendien een dwangsom op. 

Arbrb. Charleroi, 29 april 2004, A.R. 1.208/BR en 1.209/BR 

 

 De rechter beveelt de aanplakking van de mededeling X binnen de twee dagen na het vonnis 

en legt de datum voor de verkiezingen vast. De rechtbank legt bovendien een dwangsom op 

van 2 500€ per dag vertraging in de aanplakking. 

Arbrb. Leuven, 10 maart 2004, A.R. 306/04 

 

 De arbeidsrechtbank Ieper legt zelf geen verkiezingskalender op, maar bekrachtigt een 

kalender die door de werkgever wordt voorgesteld, en koppelt hieraan eveneens een 

dwangsom. 

Arbrb. Ieper, 2 april 2004, A.R. 26.752 

 

De arbeidsrechtbank legde een dwangsom op in een beroep tegen de lijst van leidinggevend 

personeel, hoewel de verweerders al ter terechtzitting hadden verklaard dat ze zich niet langer 

zouden verzetten tegen het gevorderde. De rechtbank overweegt: 

“Krachtens artikel 1385bis van het Gerechtelijk wetboek kan geen dwangsom worden opgelegd 

in geval van veroordeling tot betaling van een geldsom en ten aanzien van vorderingen ter zake 

van de nakoming van arbeidsovereenkomsten. 

Een vordering die verband houdt met de sociale verkiezingen is geen vordering tot nakoming 

van arbeidsovereenkomsten zodat verwerende partijen, zoals door eisende partij gevorderd, 

dienen veroordeeld te worden tot het organiseren van de sociale verkiezingen onder verbeurte 

van een dwangsom, op de wijze zoals hierna bepaald. 

De dwangsom wordt pas verbeurd na de betekening van de uitspraak.” 

Arbrb. Antwerpen, 29 januari 2004, A.R. 363.863 

Arbrb. Antwerpen, 6 februari 2012, A.R. 12/444/A. De rechtbank hield in deze zaak rekening 

met het feit dat er in de aanloop van de verkiezingen ondanks herhaald aandringen van de 

werknemersvertegenwoordigers geen overleg had plaatsgevonden over de lijst van kaderleden. 

Ze legt een dwangsom op van 100€ per dag. 

9. Rechtsplegingsvergoeding 

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de 

advocaat van de in het gelijk gestelde partij. 

Na het advies te hebben ingewonnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre des barreaux 

francophones et germanophone, stelt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 

de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de rechtsplegingsvergoeding, onder meer in functie 

van de aard van de zaak en van de belangrijkheid van het geschil. 

(Op verzoek van een van de partijen, dat in voorkomend geval wordt gedaan na ondervraging door de 

rechter, kan deze bij een met bijzondere redenen omklede beslissing) ofwel de vergoeding verminderen, 

ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te 

overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met: 

 de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te 
verminderen; 

 de complexiteit van de zaak; 
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 de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij; 

 het kennelijk onredelijk karakter van de situatie. 
 

Indien de in het ongelijk gestelde partij van de tweedelijns juridische bijstand geniet, wordt de 

rechtsplegingsvergoeding vastgelegd op het door de Koning vastgestelde minimum, tenzij in geval van 

een kennelijk onredelijke situatie. De rechter motiveert in het bijzonder zijn beslissing op dat punt. 

Wanneer meerdere partijen de rechtsplegingsvergoeding ten laste van dezelfde in het ongelijk gestelde 

partij genieten, bedraagt het bedrag ervan maximum het dubbel van de maximale 

rechtsplegingsvergoeding waarop de begunstigde die gerechtigd is om de hoogste vergoeding te eisen 

aanspraak kan maken. Ze wordt door de rechter tussen de partijen verdeeld. 

Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding worden aangesproken tot betaling 

van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij. 

 

Art. 1022 Ger.W. 

 

In heel wat zaken wordt gevraagd de rechtsplegingsvergoeding te verminderen. De rechtspraak hierover 

is erg verdeeld. Soms wordt in quasi identieke zaken de ene keer een vermindering toegestaan en de 

andere keer geweigerd. Hierna volgen enkele voorbeelden. 

Zaken waarin de vakbond optreedt als eiser: 

Omdat de zitting op vraag van de eisende vakbond verdaagd werd, het dossier volumineus is, een 

bijzondere expertise vereist is voor dossiers ivm de sociale verkiezingen en de advocaten grote 

vervoersonkosten hadden, wordt de rechtsplegingsvergoeding vastgesteld op 4 800€. Drie vierden 

moeten betaald worden door de eisende vakbond, één vierde door de vakbond die zich bij de eis 

aansloot zonder zelf conclusies neer te leggen. 

Arbrb. Aarlen, 8 februari 2008, A.R. 08/12/A 

 

De complexiteit van de zaak moet beoordeeld worden in het licht van de snelheid waarmee de 

advocaten hun prestaties moeten leveren: de wetgeving op de sociale verkiezingen legt zeer korte 

termijnen op om conclusies op te stellen en dossiers voor te bereiden. Anderzijds zijn de raadslieden 

van de partijen vertrouwd met de feitelijke en juridische aspecten van deze complexe procedures.  

Bovendien meent de rechtbank dat het onredelijk zou zijn om de procedurekosten overdreven hoog te 

laten oplopen voor dit soort gedingen. Anders zou afbreuk gedaan worden aan de toegang tot de 

rechter. De rechtbank begroot de rechtsplegingsvergoeding op 2500€ voor elke verweerster. (ze 

hadden resp 5000 en 7500€ gevorderd) 

Arbrb. Luik, 13 februari 2008, A.R. 372.506 

 

De rechter weigerde de rechtsplegingsvergoeding te begroten op 75€, zoals gevraagd door de vakbond, 

aangezien het doorslaggevend criterium volgens de wet de financiële draagkracht van de partijen is. De 

rechtbank oordeelt dat ze geen rekening kan houden met de bijzondere aard van de partij 

(representatieve werknemersorganisatie) of haar missie in het kader van de procedure (waken over het 

goede verloop van de sociale verkiezingen). 

Arbrb. Charleroi, 18 april 2008, A.R. 08/392/A 

 

In een zaak waarbij samenvoeging gevorderd wordt van 7 JE en achteraf afstand van geding wordt 

gedaan, vordert één van de verweerders (die geen personeel in dienst had) 1200€ 

rechtsplegingsvergoeding, en indien die niet wordt toegekend 1200€ schadevergoeding voor tergend 

en roekeloos geding. De rechter kent uiteindelijk 250€ rechtsplegingsvergoeding toe. 

“De vordering van eiser kan niet beschouwd worden als tergend of roekeloos. Het onderzoek naar de 

samenstelling van een TBE binnen een economische groep met verschillende juridische entiteiten, is 



 
160 

een moeilijke oefening waarvoor de werknemersorganisaties ook niet steeds over alle 

onderzoeksmiddelen beschikken. Bovendien dient dit onderzoek in een korte tijdspanne te gebeuren.” 

“De rechtbank stelt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding vast op 250€. Zij houdt daarbij ook 

rekening met de  omstandigheid dat op datum waarop de zaak gepleit is voor heropening der debatten, 

een zaak gepleit is inzake sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad en dat de taken van de 

raadsman voor iedere zaak identiek zijn geweest. 

Arbrb. Brussel, 11 maart 2008, A.R. 402/08 

 

Een vakbond vordert de rechtzetting van de verkiezingsuitslag en verliest de zaak. Zowel de werkgever 

als een andere betrokken werknemersorganisatie vorderen betaling van een RPV van 1320€. De 

arbeidsrechtbank vermindert de RPV voor de werkgever tot 250€ aangezien er in zaken over sociale 

verkiezingen geen echte ‘verliezende partij’ is en de zaak niet bijzonder complex is. Aan een betrokken 

partij is geen RPV verschuldigd. 

Het arbeidshof bevestigt dat de zaak niet erg complex was, maar wijst erop dat er toch een advocaat 

moest tussenkomen en een dossier moest opgesteld worden, wat voldoende is om een RPV van 1320€ 

te verantwoorden. Het hof bevestigt wel dat geen RPV verschuldigd is aan betrokken partijen. 

Arbh. Brussel, 20 december 2012, A.R. 2012/AB/758 

Zaken waarin de vakbond optreedt als verweerder: 

In een zaak over verkiesbaarheidsvoorwaarden vraagt de werknemersorganisatie de 

minimumrechtsplegingsvergoeding (82,5€) op te leggen. Werknemer en vakvereniging traden op als 

verweerder en gedroegen zich naar de wijsheid van de rechtbank. Bovendien had de eiser nooit 

informeel verzocht om de kandidaat van de lijst te schrappen. De rechtbank is het eens met de 

aangedragen argumentatie maar begroot de RPV op 250€. 

Arbrb. Antwerpen, 16 april 2012, A.R. 12/2238/A 

 

In een gelijkaardig geval weigert de rechtbank een vermindering omdat de HR-manager wel een 

onderhoud had gehad met de kandidaat en zijn vakbondssecretaris om hen erop te wijzen dat niet 

voldaan was aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

Arbrb. Brussel, 12 april 2012, A.R. 12/4587/A 

In dezelfde zin: Arbrb. Antwerpen, 5 april 2012, A.R. 12/2189/A. 

 

De rechtbank ging dan weer wel in op de vraag om de minimumvergoeding toe te kennen in een zaak 

waarin de vakbond wel een verweer ten gronde voerde. De aangevoerde argumenten waren dat de 

wetgeving van openbare orde is en de RPV een drempel vormt voor de toegang tot de rechter. 

Arbrb. Antwerpen, 16 februari 2012, A.R. 12/2228/A 

NB: In een andere zaak verwerpt dezelfde rechtbank het argument van de toegang tot de rechter. De 

zaak werd immers ingeleid door de werkgever.  

Arbrb. Antwerpen, 5 april 2012, A.R. 12/2189/A. 

10. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter 

Een werkgever vroeg de wraking van de lekenrechter van werknemerszijde. Hij argumenteerde dat de 

rechter voorgedragen was door een werknemersorganisatie, en aangezien alle werknemersorganisaties 

betrokken waren, kon de rechter dus niet onpartijdig zijn. Het Hof van Cassatie wees de vordering tot 

wraking af als onontvankelijk. Het arbeidshof argumenteert dat de onpartijdigheid van de rechtbank 

wordt gegarandeerd door haar totale samenstelling (werknemer -werkgever- professionele rechter) en 

dat elke rechter voldoende garanties voor onpartijdigheid biedt. Rechters mogen niet in een 

ondergeschikt verband staan tot de organisatie die hen voordraagt en mogen niet zetelen als ze te nauw 

betrokken zijn bij de zaak. Rekening houdend met al deze garanties, volstaat het loutere feit dat de 

rechter is voorgedragen door een werknemersorganisatie niet om de wraking te vorderen. 
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Cass. 28 februari 2005, C.05.0081.F 

Arbh. Brussel, 5 september 2005, A.R. 45.487, 45.581 en 45.625 

11. Gevolgen van het openbare orde karakter van de procedure 

Geen gezag van gewijsde 

Een beslissing die door de Rechtbank werd genomen bij de vorige verkiezingen heeft geen gezag van 

gewijsde in geval van betwisting die in dezelfde onderneming bij volgende verkiezingen zou rijzen. 

Cass., 14 november 1983, JTT 1985, 103 

Arbrb. Brussel, 7e k, 15 februari 2000, A.R. 13.199/00 

Arbrb. Brussel, 15 maart 2000, A.R. 13.391/2000 

Conventionele organen 

De meeste vonnissen mbt conventionele organen zijn zaken waarbij werkgever en 

werknemersorganisaties samen een ontwerpakkoord voorleggen aan de rechtbank voor homologatie. 

De ene rechtbank aanvaardt dit, de andere niet. De vonnissen zijn zelden uitvoerig gemotiveerd, en 

worden hier dan ook niet geanalyseerd.  

Veel schaarser zijn vonnissen in zaken waar na het sluiten van een akkoord toch de organisatie van 

sociale verkiezingen wordt gevorderd. In alle ons bekende vonnissen waarin ten gronde uitspraak wordt 

gedaan, wordt het akkoord nietig geacht. 

 

 De wetgeving op de sociale verkiezingen is van openbare orde. Jurisprudentie leidt hieruit af 

dat de bepalingen restrictief geïnterpreteerd moeten worden. De rechter is niet gebonden door 

akkoorden tussen werkgever en vakbonden. Vanzelfsprekend zijn werknemers (en hun 

representatieve organisaties) evenmin gebonden door akkoorden tussen partijen. 

Als de werkgever (ter goeder trouw) een comité oprichtte maar de creatie ervan niet volgens de 

wettelijke procedure verliep, kan hij zich hierop niet steunen om zich van zijn wettelijke 

verplichtingen ontslagen te zien. 

Arbrb. Brugge, 10 mei 2000, A.R. 100.114 

 

 In een onderneming wordt een akkoord gesloten waarbij een werknemersorganisatie er zich 

toe verbindt om geen kandidaten voor te dragen en de bevoegdheden van het CPBW aan de 

vakbondsafvaardiging worden toegekend. Na een jaar stelt de vakorganisatie een procedure in 

tot het organiseren van sociale verkiezingen. De werkgever meent dat er sprake is van 

rechtsmisbruik, onder meer omdat de werknemersorganisatie zo lang wachtte met het instellen 

van een vordering. De rechtbank stelt de werknemersorganisatie in het gelijk en veroordeelt de 

werkgever tot het organiseren van sociale verkiezingen. 

Arbrb. Dendermonde, afd. Sint-Niklaas, 3 april 2004, A.R. 61.598 

 

 Ook als de meerderheid of het geheel van het personeel akkoord is met een alternatieve 

procedure om de leden van OR en CPBW aan te duiden, moet de werkgever sociale 

verkiezingen organiseren. Deze minnelijke regeling is strijdig met de wet, die van openbare orde 

is. 

Arbrb. Bergen, 9e kamer, 22 maart 2004, A.R. 7.267/04/LL 

12. Gevolg van laattijdigheid van de uitspraak 

Artikel 9, 3e lid van het KB van 15 mei 2003 voorziet dat de rechtbank uitspraak doet binnen de 23 dagen 

na de ontvangst van het beroep. Deze termijn is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. 
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Als de beslissing van de rechtbank niet binnen de termijn wordt genomen, mag de onderneming de 

procedure schorsen in afwachting van het vonnis; in dat geval zullen de verkiezingen worden 

georganiseerd buiten de periode voorzien door de koning. 

Arbrb. Doornik, 19 maart 2004, A.R. 24.046 

13. Hoger Beroep  

De termijn om beroep in te stellen begint overeenkomstig art 792, 2e en 3e lid van het Gerechtelijk 

Wetboek te lopen vanaf de kennisgeving per gerechtsbrief van het vonnis en de rechtsmiddelen. Bevat 

de kennisgeving niet de verplichte informatie ivm de mogelijke rechtsmiddelen, dan is ze nietig en begint 

de termijn niet te lopen. 

Arbh. Brussel, 5 september 2005, A.R. 45.487, 45.581 en 45.625 

 

De voorlopige tenuitvoerlegging kan worden toegestaan als de verkiezingsprocedure ernstig dreigt 

te worden verstoord als gevolg van het instellen van een hoger beroep. 

De vaststelling dat de wetgever een bijzondere procedure heeft vastgelegd met zeer korte termijnen 

voor de inleiding en de behandeling van vorderingen, rechtvaardigt op zich reeds de toekenning van de 

voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis. (ic ging het om een vordering tot samenvoeging van TBE) 

Arbh. Antwerpen, 15 maart 2004, A.R. 2040102 
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