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Sociale verkiezingen 2020 

 

 
Naam TBE: WZC Sint Bernardus Bertem 
Adres TBE: Egenhovenstraat 22, 3060 Bertem 
Ondernemingsnummer: 0435-723-406 
Nr. Paritair Comité Arbeiders : 330 - Nr. Paritair Comité Bedienden : 330 en 331 
Dossiernummer Federale Overheidsdienst : 2924 - 2 
 

 

"Om de afvaardiging die zal worden verkozen, een werkelijk vertegenwoordigend karakter te 

geven, hebben alle werknemers tot plicht aan de stemming deel te nemen." 

 
Negentig dagen voor de dag van de verkiezing stelt de comité, of bij ontstentenis ervan de 
werkgever, door aanplakking in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming, in 
kennis van:  
 
 

 de datum en uurregeling van de verkiezingen: 
 

- Datum/data van de verkiezingen: 19/05/2020 
- Uurregeling van de verkiezingen: 10.00 – 16.00 uur 

 

 het adres en de benaming van de technische bedrijfseenheid waarvoor een comité opgericht 
moet worden. 

 
WZC SINT BERNARDUS BERTEM 
EGENHOVENSTRAAT 22 
3060 BERTEM 

 

 het aantal mandaten voor de comité en per categorie. 
 

- Aantal mandaten voor de comité: 6 
- Aantal mandaten per categorie : 

 Arbeiders : 1 
 Bedienden : 4 
 Jeugdige werknemers : 1 

 

 de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen worden geraadpleegd. Deze lijsten 
hernemen de in de onderneming tewerkgestelde werknemers die aan de voorwaarden inzake 
kiesrecht zullen voldoen op de dag van de verkiezing.1 

 
Plaats(en) waar de voorlopige kiezerslijsten geraadpleegd kunnen worden:  
o Personeelsverantwoordelijke, An Jorge 
o N:\Algemeen\Medewerkers\Sociale verkiezingen 2020 

                     
1 Deze inlichting kan opgenomen worden in formulier ’voorlopige kiezerslijst’ 
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 de lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de 
inhoud van de functies: 
 

Benaming van de 
leidinggevende functie 

Inhoud van de 
leidinggevende functie 

Personen die de leidinggevende 
functies uitoefenen 

Algemeen directeur Algemeen directeur Lieve Schuerman 

Directeur bewonerszorg Directeur bewonerszorg Bart Coessens 

 

 de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien. 
 
X : dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt: 19/02/2020 
 
X+7 : bezwaar ingediend bij de comité, of bij ontstentenis ervan, bij de werkgever in verband met de 
kiezerslijsten, de vaststelling van het aantal mandaten voor de comité en per categorie, de lijst van 
het leidinggevend personeel: 26/02/2020 
 
X+14 : beslissing van de comité, of bij ontstentenis ervan de werkgever, over de ingediende 
bezwaren en in geval van wijziging de aanplakking van de rechtzetting: 04/03/2020 
 
X+21 : beroep ingesteld bij de bevoegde arbeidsrechtbank tegen de kiezerslijsten, de vaststelling van 
het aantal mandaten voor de comité en per categorie, de lijst van het leidinggevend personeel: 
11/03/2020 
 
X+28 :  

- beslissing van de arbeidsrechtbank: 18/03/2020 
- indien nodig, een rechtzetting van de aanplakking op X : 18/03/2020 
- definitieve afsluiting van de kiezerslijsten, van de vaststelling van het aantal mandaten voor 

de comité en per categorie, van de lijst van het leidinggevend personeel: 18/03/2020 
 
X+35 :  

- indiening van de kandidatenlijsten: 25/03/2020 
- beslissing door de werkgever om de kiesprocedure stop te zetten wanneer geen enkele 

kandidaat werd voorgedragen: 25/03/2020 
 
X+40 :  

- aanplakking door de werkgever van een bericht dat de namen van de kandidaten vermeldt: 
30/03/2020 

- aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter: 30/03/2020 
 
X+47 : klacht met betrekking tot de kandidatenlijsten en intrekking van kandidaturen: 06/04/2020 
 
X+48 : verzending door de werkgever van de klachten naar de betrokken representatieve 
organisaties van werknemers: 07/04/2020 
 
X+54 :  

- eventuele wijzigingen van de kandidatenlijsten: 13/04/2020 
- aanwijzing door de voorzitter van elk stembureau van zijn secretaris en van een 

plaatsvervangende secretaris: 13/04/2020 
- aanwijzing door de comité, of bij ontstentenis ervan, door de voorzitter, van 4 bijzitters: 

13/04/2020 
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X+56 : 
- aanplakking door de werkgever van de eventueel gewijzigde kandidatenlijsten:  15/04/2020 
- akkoord van de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties over de 

stemming per brief: 15/04/2020 
 
X+60 : aanplakking door de comité, of bij ontstentenis ervan, door de werkgever van een bericht dat 
de samenstelling van de stembureaus en de indeling van de kiezers per bureau aankondigt: 
19/04/2020 
 
X+61 : beroep tegen de kandidatenlijsten: 20/04/2020 
 
X+70 : aanwijzing van de getuigen door de representatieve organisaties die kandidaten hebben 
voorgedragen: 29/04/2020 
 
X+75 :  

- beslissing van de arbeidsrechtbank inzake het beroep tegen de kandidatenlijsten: 
04/05/2020 

- beslissing door de werkgever om de kiesprocedure stop te zetten wanneer de 
arbeidsrechtbank alle kandidaturen geannuleerd heeft: 04/05/2020 

 
X+76 : eventuele vervanging van de kandidaten: 05/05/2020 
 
X+77 :  

- definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten en aanplakking door de werkgever: 
06/05/2020 

- de comité, of bij ontstentenis ervan, de werkgever met het akkoord van alle leden van de 
vakbondsafvaardiging, schrapt de werknemers die geen deel meer uitmaken van de 
onderneming van de kiezerslijsten: 06/05/2020 

 
X+79 : stopzetting van de kiesprocedure: 08/05/2020 
 
 
X+80 :  

- overhandiging of verzending van de oproepingsbrieven voor de verkiezingen: 09/05/2020 
- verzending door de voorzitters van de stembureaus van de oproepingsbrieven en de 

stembiljetten in geval van stemming per brief: 09/05/2020 
 
X+82: verzending van de oproepingsbrief bij een ter post aangetekende brief, of op de wijze bepaald 
bij unaniem akkoord van de comité, bij ontstentenis van een bewijs van ontvangst door de 
bestemmeling van de oproepingsbrief verzonden via een ander middel:  11/05/2020 
 
X+90 : 

- dag van de verkiezingen en stemopneming: 19/05/2020 
- verzending door de voorzitter van het origineel van de PV’s naar de Directeur-generaal van de 

Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, van een afschrift van de PV’s naar de werkgever 
en naar de betrokken representatieve werknemersorganisaties: 19/05/2020 

 
Y+1 : overhandiging, door de voorzitter aan de werkgever, van de documenten die voor de 
verkiezingen hebben gediend: 20/05/2020 
 
Y+2 : aanplakking van de samenstelling van de comité door de werkgever: 21/05/2020 
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Y+15 : beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de verkiezingen of van de beslissing de 
procedure stop te zetten of een verzoek tot verbetering van de resultaten van de verkiezingen, of 
tegen de afvaardiging van de werkgever: 03/06/2020 
 
Y+25 : bewaring door de werkgever van de documenten die gediend hebben voor de verkiezingen: 
13/06/2020 
 
Y+69 : beslissing van de arbeidsrechtbank: 27/07/2020 
 
Y+84 : beroep: 11/08/2020 
 
Y+86 : einde van de verplichte aanplakking van het bericht met de aankondiging van de 
verkiezingsuitslagen en de samenstelling van de comité, en eventueel het bericht met de plaats waar 
de verschillende andere documenten kunnen worden geraadpleegd: 13/08/2020 
 
Y+144  : beslissing van het arbeidshof: 10/10/2020 
 

 de persoon of dienst belast met het versturen of het ronddelen van de oproepingsbrieven voor 
de verkiezing: Personeelsdienst 
 

 er wordt op de dag van de verkiezingen elektronisch gestemd:  Nee  Ja 
 

 
  Datum van de aanplakking van het bericht: 19/02/2020 
 


