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Onderwerp:

Sociale verkiezingen 2012 – Evaluatie

Met het oog op een verdere optimalisatie van de procedure voor de volgende
sociale verkiezingen heeft mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, op 28 mei 2013 de
Nationale Arbeidsraad om advies verzocht omtrent de evaluatie van de bestaande regelgeving en van de aangewende webapplicatie uitgevoerd door de Algemene Directie van de
Individuele Arbeidsverhoudingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg.

Het onderzoek van de adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de commissie
Ondernemingsraden.

In het kader van haar werkzaamheden heeft de commissie een beroep kunnen doen op de gewaardeerde medewerking van de Algemene Directie van de Individuele
Arbeidsverhoudingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 17 december 2013 navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

In haar adviesaanvraag van 28 mei 2013 heeft mevrouw M. De
Coninck, minister van Werk, aan de Raad gevraagd om zich uit te spreken over de evaluatie die werd uitgevoerd door de Algemene Directie van de Individuele Arbeidsverhoudingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
omtrent de bestaande regelgeving en de aangewende webapplicatie tijdens de sociale
verkiezingen van 2012. Deze evaluatie kadert in de verdere optimalisatie van de procedure voor de volgende sociale verkiezingen.

Wat de evaluatie betreft, werden in de adviesaanvraag enerzijds
de punten aangegeven waarvoor een globale heroriëntering nuttig zou zijn en anderzijds
de punctuele bepalingen aangegeven die een wijziging of een verduidelijking vereisen.
Gelet op het strikte tijdskader waarbinnen de volgende sociale verkiezingen dienen te
worden voorbereid, wordt deze adviesaanvraag door de Raad gefaseerd beantwoord,
zodat de minister reeds een aantal acties kan ondernemen.

In onderhavig advies spreekt de Raad zich uit over een aantal
punctuele problemen in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, waarvoor de minister een wijziging of een verduidelijking naar voor brengt.

In een tweede fase zal de Raad zich buigen over de resterende
punten van de adviesaanvraag en voorstellen uit eigen beweging formuleren om de procedure inzake de sociale verkiezingen te optimaliseren.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De minister heeft in haar adviesaanvraag een aantal punctuele
problemen in de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen opgelijst
waarvoor een wijziging of een verduidelijking wordt voorgesteld.
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A. Schorsing van de kiesverrichtingen

De Raad stelt vast dat artikel 13 §1, eerste lid, de gevallen beschrijft waarin de kiesverrichtingen kunnen worden geschorst. Artikel 13 §1, tweede lid, bepaalt dat de
werkgever en de representatieve werknemersorganisaties die kandidaten kunnen
voordragen nochtans kunnen beslissen de verkiezingen voort te zetten. Bij ontstentenis van dergelijk akkoord stellen zij de datum vast waarop de verkiezingsverrichtingen worden geschorst; de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van het ambtsgebied wordt hiervan verwittigd.

Om redenen van administratieve vereenvoudiging stelt de minister
voor om de verplichting tot verwittiging van de sociaal inspecteur-districtshoofd van
de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten te vervangen door een upload
in de webapplicatie.

De Raad gaat akkoord met dit voorstel.

B. Problematiek van de vervanging van een kandidaat die zijn kandidatuur heeft ingetrokken

De Raad constateert dat volgens artikel 37, vierde lid, de werkgever op X+56 de
kandidatenlijsten moet herplakken met weglating van de kandidaten die hun kandidatuur tijdig hebben ingetrokken tegen X+47. Artikel 38, eerste lid, voorziet dat uiterlijk op X+76 de kandidaten “die voorkomen op de overeenkomstig artikel 37 aangeplakte lijsten” kunnen worden vervangen.

De minister stelt vast dat bij een letterlijke lezing van artikel 38,
eerste lid, tijdig ingetrokken kandidaturen niet meer vervangen zouden kunnen worden, gezien zij niet voorkomen als kandidaat op de overeenkomstig artikel 37 aangeplakte lijsten. Ze stelt dan ook voor om de inleidende zin van artikel 38 aan te
passen.

De Raad verklaart zich hiermee akkoord en vraagt om de desbetreffende bepaling aan te passen zodat ook de kandidaten die niet meer op de gewijzigde kandidatenlijsten staan omdat ze hun kandidatuur tijdig hebben ingetrokken, kunnen worden vervangen.
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C. Aanplakking van de gewijzigde kandidatenlijsten

De Raad wijst erop dat volgens artikel 37, vierde lid, de werkgever uiterlijk op X+56
de kandidatenlijsten laat aanplakken, die al dan niet gewijzigd werden door de mannelijke en de vrouwelijke kandidaten of door de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve kaderledenorganisaties of de kaderleden die ze hebben
voorgedragen en door de werknemers die hun kandidatuur intrekken.

Om redenen van administratieve vereenvoudiging stelt de minister
voor om te voorzien dat de aanplakking van de al dan niet gewijzigde kandidatenlijsten kan worden vervangen door via elektronische weg deze kandidatenlijst ter beschikking te stellen van de werknemers, zoals voorzien is in artikel 36 aangaande
de aanplakking van de oorspronkelijke kandidatenlijsten.

De Raad gaat akkoord dat de aanplakking kan worden vervangen
door een elektronisch document voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens de normale werkuren.

D. Stemverrichtingen

De Raad stelt vast dat artikel 51, tweede lid, bepaalt dat voor de stem- en stemopnemingsverrichtingen en inzonderheid voor de inrichting van de lokalen, het verzegelen van de stembussen, het opmaken en het bewaren van de processen-verbaal
alsmede het bewaren van de bij de stemming gebruikte stembiljetten, de voorzitter
zich moet gedragen naar de onderrichtingen van de sociaal inspecteurdistrictshoofd of van een sociaal inspecteur die hij afvaardigt.

De minister stelt voor om deze bepaling te schrappen, aangezien
deze in de praktijk geen toepassing vindt.

De Raad gaat akkoord met dit voorstel.

Advies nr. 1.883

-5-

E. Stemming per brief

1.

Akkoord over stemming per brief

De Raad merkt op dat artikel 57, vierde lid, bepaalt dat zodra een akkoord bereikt is over de stemming per brief de werkgever een afschrift moet zenden naar
de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Algemene Directie Toezicht op de
Sociale Wetten.

Om redenen van administratieve vereenvoudiging stelt de minister
voor om te voorzien dat het akkoord kan worden opgeladen in de webapplicatie.

De Raad gaat akkoord met dit voorstel.

2.

Formaliteiten stemming per brief

De Raad stelt vast dat in de laatste zin van artikel 57 is opgenomen dat het voorafgaande geldt voor elk stembiljet dat aan de kiezer wordt gezonden.

De minister verwijst naar artikel 47 waarin voortaan de mogelijkheid wordt voorzien dat het stembiljet wordt overhandigd bij stemming per brief.
Ze stelt dan ook voor om de laatste zin van artikel 57 aan te vullen met “of
overhandigd”.

De Raad gaat akkoord met dit voorstel.

3.

Ongeldige stembiljetten

a)

Verzending aan sociaal inspecteur - districtshoofd

De Raad constateert dat volgens artikel 58, vijfde lid, de voorzitter de ongeldige stembiljetten dient te zenden aan de sociaal inspecteurdistrictshoofd die voor de vernietiging ervan zorgt.
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De minister stelt voor om de verplichting inzake het overmaken
van de ongeldige stembiljetten aan de sociaal inspecteur-districtshoofd af
te schaffen. In haar voorstel zal de onderneming zelf de ongeldige stembiljetten bijhouden gedurende een welbepaalde tijd, waarna ze worden vernietigd door de onderneming.

De Raad gaat akkoord met dit voorstel.

b)

Speciaal proces-verbaal

De Raad wijst erop dat volgens artikel 58, vijfde lid, het aantal van deze
ongeldige stembiljetten per brief en de naam van de kiezers van wie het
stembiljet na het sluiten van de stemming is aangekomen of die reeds hun
stem hebben uitgebracht in het stembureau, worden vermeld in een speciaal proces-verbaal dat door de voorzitter en de secretaris van het bureau
wordt ondertekend.

De minister heeft vastgesteld dat er in de praktijk heel wat onduidelijkheden bestaan rond de toepassingsmodaliteiten van deze verplichting. De minister stelt voor om de opmaak van het speciaal proces-verbaal
te vervangen door een bewaar- en vernietigingsplicht van de ongeldige
stembiljetten binnen de onderneming.

De Raad gaat akkoord met dit voorstel.

F.

Bevoegdheden van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten

De Raad stelt vast dat in artikel 87 is opgenomen dat het toezicht van de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zich niet strekt tot de bepalingen van
de artikelen 15,b en 15 bis van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en haar uitvoeringsbesluiten.
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De minister stelt voor om deze uitzondering te schrappen, aangezien ze achterhaald is. De Cel Bedrijfsorganisatie maakt sinds 2003 deel uit van de
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg.

De Raad gaat akkoord met dit voorstel.
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