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Stemrecht voor  
uitzendkrachten
Onze	 campagne	 kent	 een	 geweldige	
uitkomst:	 uitzendkrachten	 krijgen	
stemrecht	bij	de	sociale	verkiezingen	in	
het	bedrijf	waar	ze	effectief	aan	de	slag	
zijn!	 We	 willen	 hierbij	 iedereen	 nog	
eens	 bedanken	 die	 mee	 campagne	
heeft	 gevoerd.	 Aan	 het	 stemrecht	 zijn	
enkele	voorwaarden	verbonden:
•	 Uitzendkrachten	 moeten	 tussen		

1	augustus	2019	en	dag	X	drie	maan-
den,	 of	 in	 geval	 van	 onderbroken	
tewerkstelling,	 65	 arbeidsdagen	
hebben	gewerkt;	

•	 Én	 tussen	 dag	 X	 en	 Y-13/X+77	 moe-
ten	 ze	 minstens	 26	 dagen	 hebben	
gewerkt.

Praktisch	 zal	 het	 zo	 zijn	 dat	 uitzend-
krachten	aan	de	kiezerslijsten	van	dag	
X	 worden	 toegevoegd	 wanneer	 ze	 aan	
de	 eerste	 voorwaarde	 voldoen.	 Maar	
gaan	stemmen	kunnen	ze	enkel	als	ze	
tussen	 dag	 X	 en	 dag	 Y-13/X+77	 26	
dagen	 hebben	 gewerkt.	 Wanneer	 ze	
niet	 aan	 de	 deze	 laatste	 voorwaarde	
voldoen,	 kunnen	 ze	 op	 dag	 Y-13/X+77,	
bij	 eenparigheid	 van	 stemmen	 in	 het	
Comité	 PB	 of	 de	 ondernemingsraad,	
van	de	kiezerslijst	worden	geschrapt.

Schrapping van het register 
voor uitzendkrachten:  
opgelet! 
Vraagt	je	werkgever	tijdens	de	volgen-
de	 ondernemingsraad	 om	 unaniem	
vast	te	stellen	dat	de	drempel	van	100	
werknemers	 werd	 overschreden?	 Let	
dan	goed	op!	Met	zo	een	verklaring	 in	

handen	 moet	 je	 werkgever	 tussen		
1	 april	 en	 30	 juni	 2019	 geen	 register	
voor	 uitzendkrachten	 meer	 bijhouden.	
Als	 werknemersdelegatie	 kan	 je	 enkel	
akkoord	 gaan	 met	 zo	 een	 verklaring	
wanneer:
•	 Er	met	zekerheid	kan	gezegd	worden	

dat	de	drempel	van	100	werknemers	
wordt	overschreden,	en	er	dus	zeker	
verkiezingen	 voor	 een	 OR	 moeten	
worden	georganiseerd;

•	 Er	 wordt	 overgekomen	 dat	 er	 niets	
wijzigt	 aan	 de	 samenstelling	 van	 de	
technische	bedrijfseenheid	(TBE).	

Ga	 niet	 akkoord	 met	 deze	 verklaring	
wanneer	 bovenstaande	 voorwaarden	
niet	zijn	vervuld!	Wanneer	er	al	een	OR	
is,	 maar	 je	 ‘flirt’	 met	 de	 drempel	 van	
100	 werknemers,	 dan	 kunnen	 de	 uit-
zendkrachten	bij	het	berekenen	van	de	
drempel	 het	 verschil	 maken.	 Wanneer	
geen	register	wordt	bijgehouden,	kun-
nen	de	uitzendkrachten	er	achteraf	niet	
meer	 worden	 bijgeteld.	 Dit	 geldt	 ook	
wanneer	er	sprake	zou	zijn	van	de	TBE	
te	splitsen.	Ga	dan	zeker	niet	 in	op	de	
vraag	om	het	bijhouden	van	het	regis-
ter	voor	uitzendkrachten	te	schrappen.	
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Wetgeving sociale verkiezingen gestemd
Op 13 maart stemde de commissie sociale zaken van het federaal parle-
ment de wetgeving sociale verkiezingen. Binnenkort volgt de stemming in 
de plenaire, gevolgd door de publicatie van de wet in het Belgisch Staats-
blad. In Vakbeweging nr. 893 van 25 november 2018 schreven we al welke 

wetswijzigingen er zaten aan te komen. Tijdens de stemming in de commissie 
sociale zaken werden er nog amendementen toegevoegd: het stemrecht voor 
uitzendkrachten, de schrapping van het register voor uitzendkrachten én een 
versoepeling van het elektronisch stemmen. Er komen ook enkele nieuwe 
referteperiodes bij. Deze vind je terug in de kalender sociale verkiezingen.

Versoepeling elektronisch stemmen
Om	 over	 te	 gaan	 tot	 elektronisch	 stemmen	 tijdens	 de	 sociale	 verkiezingen	 is	
volgens	de	wet	geen	unanimiteit	meer	nodig.	Een	beslissing	om	over	te	gaan	tot	
elektronisch	stemmen	in	het	Comité	PB	of	de	OR	of	een	akkoord	tussen	werkge-
ver	en	de	vakbondsafvaardiging	is	voldoende.	Hoe	er	in	het	Comité	PB	of	de	OR	
een	 geldige	 beslissing	 wordt	 genomen,	 staat	 in	 het	 huishoudelijk	 reglement.	
Kijk	dit	dus	zeker	goed	na.	Zijn	hier	geen	afspraken	over	gemaakt	in	het	huis-
houdelijk	reglement,	dan	moet	er	unanimiteit	zijn.	Het	wordt	ook	mogelijk	dat	
werknemers	vanaf	hun	gebruikelijke	werkpost	kunnen	stemmen.	Ze	moeten	zich	
dus	niet	meer	naar	het	stembureau	begeven.	Hierover	moeten	afspraken	wor-
den	gemaakt	in	het	Comité	PB,	de	OR	of	tussen	werkgever	en	vakbondsafvaar-
diging.	Sluit	hierover	nu	nog	geen	akkoord,	er	is	nog	tijd	tot	volgend	jaar.	In	een	
volgende	Vakbeweging	geven	we	tips	mee	over	waar	je	op	moet	letten.

Je kan in je onderneming beslis-
sen dat elektronisch wordt 

gestemd en niet meer op de 
oude, vertrouwde manier met 

een papieren stembiljet.

In Vakbeweging nr. 893 van 25 november 2018 namen we al over een dubbele 
bladzijde de kalender met de procedure voor de sociale verkiezingen 2020 op. 
Toen wisten we nog niet dat uitzendkrachten ook stemrecht zouden krijgen. In 
de nieuwe kalender hiernaast worden ook de in dat verband relevante data ver-
meld. Je kan de kalender downloaden op www.acv-militanten.be


