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 SOCIALE VERKIEZINGEN 2020

In 2020 is het weer zover: de sociale 
verkiezingen van de personeelsafgevaardigden 
in de ondernemingsraden (OR) en de comités 
voor preventie en bescherming op het werk 
(CPBW).

Een hele opdracht voor de ondernemingen!

De voorbereiding voor de sociale verkiezingen 
van 2020 gaat al in 2019 van start.

OVER EUBELIUS
Eubelius is het grootste onafhankelijk advocatenkantoor in België, 
met kantoren in Brussel, Kortrijk en Antwerpen. Onze 20 partners, 18 
(senior) counsels en meer dan 100 medewerkers bieden advies en 
vertegenwoordiging in Belgisch en Europees recht.

We hebben geprivilegieerde relaties met gereputeerde onafhankelijke 
advocatenkantoren in een groot aantal buitenlandse rechtsgebieden. 
Ook al zijn we een onafhankelijk Belgisch kantoor, toch is een aanzienlijk 
deel van onze zaken grensoverschrijdend omwille van internationale 
aspecten in de dossiers die we behandelen of omdat we betrokken 
worden in dossiers die zich in essentie buiten België afspelen. We 
bedienen een heel divers scala aan cliënten, gaande van Fortune 500 
multinationals tot lokale ondernemers, een heel aantal publiekrechtelijke 
vennootschappen, en talloze Belgische vennootschappen die deel 
uitmaken van grote internationale groepen. We vertegenwoordigen alle 
Belgische taalgroepen, en behandelen zaken in het Nederlands, Engels, 
Frans en Duits.
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Sociale verkiezingen confronteren de 
werkgever met vragen over:

technische bedrijfseenheden
tewerkstellingsdrempels

leidinggevend personeel
kaderleden

kiezers

kandidaten
ontslagbescherming
occulte periode

kiesverrichtingen

(…)

installatie, bevoegdheden en 
werking van OR en CPBW

raadplegingen
discussies en claims 

procedures voor de arbeidsgerechten

... laat toe om verrassingen tijdens de    
    verkiezingsprocedure te vermijden.

De sociale verkiezingen worden georganiseerd 
op het niveau van de technische bedrijfseenheid 
(TBE). Het is ook op dit niveau dat na afloop de 
OR en CPBW worden opgericht.

Het is de werkgever die bij de start van de  
verkiezingsprocedure de TBE(‘s) moet 
afbakenen. Dit is een cruciale beslissing die goed 
moet worden onderbouwd. 

De afbakening van de TBE’s is niet noodzakelijk 
dezelfde als bij de vorige sociale verkiezingen. Dit 
moet bij elke nieuwe verkiezingsperiode opnieuw 
in concreto worden bekeken.

De afbakening van de TBE(‘s) kan verschillend 
zijn voor OR en CPBW.

Anticiperen met kennis van zaken ...

 DE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID  
 IN DE SCHIJNWERPERS



Criteria voor de TBE
Een technische bedrijfseenheid is een 
economisch en sociaal autonome eenheid.

De TBE wordt afgebakend op grond van 
economische en sociale criteria en met oog voor 
het belang van de werknemers.

Belangrijk te weten is dat geen enkel 
economisch of sociaal criterium doorslaggevend 
is. Het totaalbeeld telt. Als er twijfel is, hebben 
de sociale criteria voorrang.

Enkele voorbeelden:

Economische criteria
• aandeelhouders

• participaties

• bestuur, directie en management

• activiteiten, diensten en organisatie

• logo en marketing

• (...)

Sociale criteria
• personeelsbeleid

• personeels- en loonadministratie

• functieclassificatie

• arbeidsovereenkomsten en 
arbeidsreglement

• aankondigingen aan personeel

• opleidingen

• evaluatiesysteem

• ondernemings-cao’s

• contactpersoon voor sollicitaties

• wie neemt de beslissingen over 
aanwervingen en ontslagen

• wie doet de mededelingen in de sociale 
verkiezingsprocedure

• groepsgevoel

• (...)



Eubelius heeft voor de praktische organisatie 
van de sociale verkiezingen van 2020 in uw 
onderneming ook opnieuw een samenwerking 
met HR-dienstverlener Acerta. 

Acerta kan uw onderneming ondersteunen met 
onder meer software, eerstelijnsadvies en alle 
nodige documenten voor de sociale verkiezingen: 
zie www.acerta.be/socialeverkiezingen.

Eubelius heeft de expertise en ervaring om u 
door de sociale verkiezingen van 2020 heen te 
helpen met:

 ► juridisch advies

 ► bijstand bij onderhandelingen

 ► begeleiding en vertegenwoordiging bij 
procedures

Via onze nieuwsbrief, de Eubelius Spotlights, 
houden we u op de hoogte van de juridische 
actualiteit, ook over sociale verkiezingen. 
Abonneren kan via  
www.eubelius.com/nl/eubelius-spotlights.

U kunt onze initiatieven volgen op:
• LinkedIn
• www.eubelius.com

 HOE WIJ U KUNNEN HELPEN  ONZE EXPERTISE SAMENGEVOEGD 
 IN UW VOORDEEL
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