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Verkiezingsdag:         mei 2020  (11-24 mei) 

Uiterste data Effectieve 
datum 

Wat moet er gebeuren? Wie moet dit 
doen? 

Aan wie moet dit gemeld 
worden?  

X-60* 
 
13/12/2019 – 
26/12/2019 

 Schriftelijke mededeling over: 
- Aard, gebied en graad van zelfstandigheid van de zetels tov 

de juridische entiteit 
- Aantal personeelsleden per categorie tewerkgesteld op X-60 
- De functies van de leidinggevende (+ indicatieve lijst) 
- De functies van de kaderleden (+ indicatieve lijst) 
- Eerste aanplakkingsdatum en datum van verkiezingen 

WG - OR /CPBW 
Bij ontstentenis:  

- VA 
(vakbondsafgevaardigde) 
 

X-60 tot X-35 
 
 

 Raadpleging over: 
- De indelingen van de TBE + beschrijvingen 
- De functies van de leidinggevende (+ indicatieve lijst) 
- De functies van de kaderleden (+ indicatieve lijst) 

WG - OR /CPBW 
Bij ontstentenis:  

- VA  
- WN 

X-35 
 
7/1 – 20/1 

 Mededeling beslissing inzake: 
- De indelingen van de TBE 
- De functies van de leidinggevende (+ indicatieve lijst) 
- De functies van de kaderleden (+ indicatieve lijst) 

WG - OR /CPBW 
Bij ontstentenis:  

- VA  
- WN 

X- 30 
12/1 – 25/1 

 Aanvang bescherming kandidaat-personeelsafgevaardigde   

X-28 
 
14/1-27/1 

 Uiterste datum verhaal bij de arbeidsrechtbank tegen beslissing 
WG 

WN 
Vakbond 
NCK 
(kaderleden) 

 

X-5 
6/2 - 19/2 

 Definitieve uitspraak arbeidsrechtbank   

 

* Rood: acties te ondernemen door werkgever 

* Blauw: acties te ondernemen door OR/CPBW of door werkgever 
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Uiterste data Effectieve 
datum 

Wat moet er gebeuren? Wie moet dit 
doen? 

Aan wie moet dit gemeld 
worden?  

DAG X* 
(Y – 90) 
 
11/2 – 24/2 

 Aanplakking van gedagtekend bericht met: 
- Datum + uur verkiezingen 
- Adres TBE waarvoor organen moeten worden opgericht 
- Aantal mandaten per OR/CPBW en per categorie 
- Voorlopige kiezerslijst 
- Lijst leidinggevend personeel: functie +namen 
- Lijst kaderleden: functies + namen 
- Data die voortvloeien uit de verkiezingsprocedure 
- Persoon/dienst belast met rondsturen oproepingsbrieven. 

OR/CPBW 
Bij ontstentenis: 
WG 

WN 

X + 7 
 
18/2- 2/3 

 Klacht over: 
- Kiezerslijsten 
- Aantal mandaten per orgaan 
- Lijst leidinggevend personeel/kaderleden 

WN 
Vakbond 
NCK 

OR / CPBW 
Bij ontstentenis: WG 

X + 21 
3/3 – 16/3 

 Verhaal bij de arbeidsrechtbank tegen beslissing OR/CPBW/WG WN 
Vakbond 

 

X + 28 
 
10/3 – 23/3 

 Definitieve uitspraak  
 
Definitieve afsluiting kiezerslijsten/ lijsten kaderleden en 
leidinggevend personeel 

  

X + 35 
17/3 – 30/3 

 Indienen kandidatenlijsten Vakbond  WG 

X+36 
18/3 – 31/3 

 Indien geen kandidatenlijst werd ingediend: stopzetting 
procedure + aanplakking beslissing stopzetting  

WG  

X + 40  
22/3 – 4/4 

 Aanplakking van de kandidatenlijsten 
 
Aanduiding voorzitters stembureaus 

WG 
 
OR/CPBW 
Bij ontstentenis: 
WG 

 

X + 47 
29/3 – 11/4 

 Klachten mbt kandidatenlijst WN 
Vakbonden 

WG 
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Uiterste data Effectieve 
datum 

Wat moet er gebeuren? Wie moet dit 
doen? 

Aan wie moet dit gemeld 
worden?  

X + 48 
30/3 -12/4 

 Overmaken ontvangen klachten mbt kandidatenlijst WG Vakbond 
 

X + 52 
3/4 - 16/4 

 Verhaal bij arbeidsrechtbank tegen kandidatenlijst indien 
voorafgaandelijk geen klacht 

WG  

X + 56 
 
7/4 – 20/4 

 Aanplakking van de gewijzigde kandidatenlijst 
 
Akkoord over stemming per brief  

WG 
 
WG + vakbond 

WN 
 
 

X + 60 
 
11/4 – 24/4 

 Aanplakking samenstelling stembureaus OR/CPBW 
Bij ontstentenis: 
WG 

 

X + 61 
 
12/4 – 25/4 

 Verhaal bij arbeidsrechtbank mbt kandidatenlijsten (tegen 2e 
aanplakking) 

WN 
Vakbonden 
WG 

 

X + 70 
21/4 – 4/5 

 Aanduiding getuigen Vakbonden WG 

X + 75 
26/4 – 9/5 

 Beslissing arbeidsrechtbank mbt klacht kandidatenlijst   

X + 76 
27/4 – 10/5 

 In geval van wijziging kandidatenlijst: nieuwe aanplakking WG  

X + 77 
 
28/4 – 11/5 

 Definitieve afsluiting kandidatenlijst 
 
Stopzetting  voor één of meerdere werknemerscategorieën 

- Indien voor die categorie geen lijst werd ingediend 
- Indien slechts 1 organisatie kandidatenlijst indiende met 

kandidatenaantal gelijk of lager dan mandaten 
Aanplakken beslissing stopzetting procedure 

 
 
WG 

 

X + 80 
1/5 – 14/5 

 Uiterste datum overhandiging oproepingsbrieven WG kiezers 

DAG Y 
11/5 – 24/5 

 STEMMING   
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Uiterste data Effectieve 
datum 

Wat moet er gebeuren? Wie moet dit 
doen? 

Aan wie moet dit gemeld 
worden?  

Y + 1 
12/5 – 25/5 

 De voorzitter van het stembureau overhandigd 
verkiezingsdocumenten aan WG 

  

 Y + 2 (Z)  
13/5 – 26/5 

 Aanplakking verkiezingsresultaat WG WN 

Y +  15 
 
26/5 – 8/6 

 Uiterste datum beroep arbeidsrechtbank tot nietigverklaring of 
verbetering verkiezingsresultaat, tegen stopzetting van de 
verkiezingsprocedure of tegen de samenstelling van de 
werkgeversafvaardiging 

WG 
WN 
vakbond 

 

Y + 45  
25/6 – 7/6 

 Eerste vergadering OR / CPBW WG OR/CPBW 

 

Wanneer een van de data op een zon-of feestdag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming samenvalt, moet de verrichting ten laatste op de 

vooravond van die dag zijn gebeurd.  

 

 

LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het opstellen van een begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes 
en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er wordt door LM&DS advocaten en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document. 

 


