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Paritair Comité voor de metaal-, machine- en
elektrische bouw

Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique

Collectieve arbeidsovereenkomst
van 21 november 2016

Convention collective de travail
Du 21 novembre 2016

Enig artikel. Bekrachtigd is de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst
van 28 oktober 2016 betreffende het statuut van
de vakbondsafvaardiging voor de provincie
Limburg.

Article unique. Est approuvée la convention
collective de travail, reprise en annexe, du 28
octobre 2016 relative au statut de la délégation
syndicale pour la province de Limbourg.

STATUUT VAN DE VAKBONDSAFVAARDIGING

PROVINCIE LIMBURG

CAO VAN 28 oktober 2016 TOT UITVOERING VAN DE CAO VAN 19
FEBRUARI1973 (REGISTRATIENUMMER 1775)
Tussen
Agoria, Filip Williotstraat 7,2600 Berchem, vertegenwoordigd door Peter De Waegeneer, Chief
Social Affairs,
de werkgeversvertegenwoordiger
en
ACV-CSC METEA, Guldensporenlaan 7, 3530 Houthalen, vertegenwoordigd door Peter
Kunnen, Hoofdsecretaris
ABW-Industriebond Metaal, Jekerstraat 59,3700 Tongeren, vertegenwoordigd door
Rohnny Champagne, Provinciaal Voorzitter
ACLVB, Jeneverplein 2, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Luc Nijs, Bestendig
Secretaris Limburg
de werknemersvertegenwoordigers
wordt overeengekomen wat volgt:
Deze overeenkomst wordt aangegaan in uitvoering van en in overeenstemming met de
collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 (registratienummer 1775), aangepast op
13 mei 1987, gesloten in het Paritair Comité voor metaal-, machine- en elektrische bouw,
betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 december 1988, verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 18 januari 1989.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED
Artikel1
Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden
en werksters van de ondernemingen van de metaalverwerkende nijverheid, zijnde paritair comité
111.01 en 111.02, gevestigd in de provincie Limburg.

HOOFDSTUK II - DOEL
Artikel2
Artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 voorziet dat de keuze
tussen directe aanduiding of verkiezing van de afgevaardigden, zal worden beslist hetzij door de
Gewestelijke Paritaire Sectie, hetzij voor elk geval afzonderlijk.
Deze keuze zal vóór de dag van de aanplakking van de datum van de sociale verkiezingen
(datum X), naar aanleiding van de hernieuwing van de vakbondsafvaardiging door de
Gewestelijke Paritaire Sectie van de provincie Limburg, gemaakt worden.

HOOFDSTUK

111-AANDUIDING

VAN DE VAKBONDSAFVAARDIGING

Artikel3
De ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging dient te worden opgericht of hernieuwd, zijn
die ondernemingen zoals bepaald in de artikelen 9 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 19 februari 1973.
Artikel4
Een vakbondsafvaardiging wordt opgericht of hernieuwd als de onderneming gewoonlijk en
gemiddeld 40 arbeiders of meer tewerkstelt.
Artikel5
Een vakbondsafvaardiging wordt opgericht als de onderneming gewoonlijk en gemiddeld minstens
20 en minder dan 40 arbeiders tewerkstelt wanneer de meerderheid van het arbeiderspersoneel
hierom vraagt. Deze aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven aan de onderneming met
afschrift aan de organisaties vertegenwoordigd in de gewestelijke paritaire sectie en aan de
voorzitter.
Conform de interpretatie aangenomen door het Paritair Comité op 27 november 1979 wordt,
ingeval van onenigheid over het feit of de meerderheid van de arbeiders wel degelijk om de
oprichting van een vakbondsafvaardiging vraagt, de voorzitter van de gewestelijke paritaire sectie
gevraagd, vast te stellen of die meerderheid inderdaad is bereikt bij het arbeiderspersoneel van
de onderneming dat minstens 3 maand anciënniteit heeft. Zo nodig, of op verzoek van de meest
gerede partij, kan hij/zij binnen de 2 weken na de aanvraag een geheime stemming onder dit
personeelorganiseren.
Artikel6
In toepassing van de interpretatie aangenomen door het paritair comité op 11 mei 1987 wordt de
gewoonlijke en gemiddelde tewerkstelling bedoeld in artikel 4 en 5 op dezelfde wijze berekend
als voor de verkiezing van de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming
op het Werk (CPBW), te weten het gemiddelde van het aantal kalenderdagen waarop elke
arbeider gedurende de vier vorige trimesters die de formele aanvraag tot oprichting/hernieuwing
voorafgaan, ingeschreven werd in het personeelsregister.
De uitzendkrachten, tewerkgesteld op datum van de aanvraag, met uitzondering van deze die
een vaste werknemer vervangen van wie de arbeidsovereenkomst geschorst is, worden mee in
rekening gebracht voor de berekening van het aantal arbeiders voor zover zij minstens 3
maanden anciënniteit hebben bereikt.
Artikel7
De vakbondsorganisaties die in aanmerking komen om de leden van de vakbondsafvaardiging
aan te duiden zijn die organisaties die:
•

Zitting hebben in' het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw,

•

Indien er sociale verkiezingen in de onderneming hebben plaatsgevonden, een zetel
hebben
behaald
voor
de
ondernemingsraad
of
voor
het
CPBW.

HOOFDSTUK IV - BEPALING EN VERDELING VAN DE MANDATEN

A. Ondernemingen waar sociale verkiezingen voor ondernemingsraad
CPBW plaatsgrijpen

en/ofvoor het

Artikel8
§ 1. In toepassing van de interpretatie aangenomen door het paritair comité op 11 mei 1987
wordt het aantal te verdelen mandaten overeenkomstig het artikel 10 van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 bepaald op basis van de personeelsbezetting van het
arbeiderspersoneel die in aanmerking genomen wordt voor het aantal te verdelen mandaten voor
de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, het CPBW, namelijk het aantal arbeiders, jonge
arbeiders inbegrepen, in dienst op de dag van de aanplakking van de datum van de sociale
verkiezingen (datum X). De uitzendkrachten, tewerkgesteld op datum X, met uitzondering van
deze die een vaste werknemer vervangen van wie de arbeidsovereenkomst geschorst is, worden
mee in rekening gebracht voor de berekening van het aantal mandaten.
§ 2. De mandaten worden verdeeld op basis van het aantal stemmen dat iedere vakbondsorganisatie bij de sociale verkiezingen heeft behaald voor het kiescollege arbeiders voor de
ondernemingsraad én voor het comité veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen.
Moet er enkel een CPBWaangesteld worden, dan worden de mandaten verdeeld op basis van
het aantal stemmen dat iedere vakbondsorganisatie bij de sociale verkiezingen heeft behaald
voor het kiescollege arbeiders voor het CPBW.
§ 3. Het totaal aantal te begeven mandaten wordt verdeeld volgens volgende formule:
De verdeling van de mandaten tussen de verschillende vakorganisaties, welke in aanmerking
komen, gebeurt op basis van de stemuitslag voor de sociale verkiezingen. De berekening van de
verdeling van de mandaten gebeurt volgens de wetgeving sociale verkiezingen.

§ 4. Eenmaal dat de verdeling van het aantal mandaten is gebeurd, heeft de vakorganisatie
welke één of meerdere mandaten heeft bekomen, het recht één of meerdere van deze mandaten
af te staan aan een andere vakbondsorganisatie.
Artikel9
De hernieuwing of oprichting van de vakbondsafvaardiging dient uiterlijk te gebeuren op 1
december van het jaar waarin de sociale verkiezingen plaatsgrijpen.
•

Ondernemingen die lid zijn van AGORIA:
Het aantal mandaten en hun verdeling zal schriftelijk meegedeeld worden aan Agoria.
De namen van de aangeduide afgevaardigden zullen door de vakbonden per
aangetekend schrijven overgemaakt worden aan de afzonderlijke ondernemingen.
Voor bijkomende mandaten op basis van artikel10, b), van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973, zullen de namen van de aangeduide
afgevaardigden pas door de vakbonden via aangetekend schrijven aan de onderneming
worden overgemaakt, wanneer een overeenstemming is bereikt met betrekking tot het
aantal en de verdeling van die mandaten. De vakbondsorganisaties zullen hieromtrent
vanwege Agoria bevestiging ontvangen.

•

Ondernemingen die geen lid zijn van AGORIA:
De verdeling van de mandaten en de namen van de aangeduide afgevaardigden zullen
per aangetekend schrijven rechtstreeks aan de afzonderlijke ondernemingen worden
overgemaakt door de vakbondsorganisaties.

Artikel10
De vakbondsorganisatie welke een uitbreiding vraagt van het aantal vakbondsafgevaardigden op
basis van artikel10 b) of artikel10 c) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari
1973, dient dit schriftelijk mede te delen aan de organisaties vertegenwoordigd in de gewestelijke
paritaire sectie van de provincie Limburg. Ter zake dient een beslissing te worden genomen voor
de datum van de sociale verkiezingen.

B. Ondernemingen waar geen sociale verkiezingen voor ondernemingsraad
CPBW plaatsgrijpen.

en/of voor

Artikel11
Voor de oprichting van de vakbondsafvaardiging wordt het aantal te verdelen mandaten bepaald
zoals omschreven onder artikel 8 §1, vastgesteld op datum drie maand voorafgaand aan de
oprichting.
Voor de hernieuwing van de vakbondsafvaardiging wordt het aantal te verdelen mandaten
bepaald zoals omschreven onder artikel 8 § 1, vastgesteld op de eerste dag van de
kalendermaand gedurende welke de theoretische datum X ligt.
De hernieuwing van de vakbondsafvaardiging dient te gebeuren uiterlijk op 1 december van het
jaar waarin de sociale verkiezingen plaatsgrijpen.
De verdeling van de mandaten tussen de vakbondsorganisaties gebeurt in onderling overleg door
de betrokken Secretarissen op ondernemingsvlak. Indien er geen onderlinge overeenstemming wordt
bereikt wordt door de meest gerede partij een beroep gedaan op de Voorzitter van de Gewestelijke
Paritaire Sectie om het geschil te beslechten. Voor het overige zijn de artikelen 9 en 10 van deze
collectieve arbeidsovereenkomst hier eveneens van toepassing.

HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN
Artikel12
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de cao van 15 december 2015 bekrachtigd door
het Paritair Comité van de metaalnijverheid per cao van 18 januari 2016 (geregistreerd op 18
maart 2016 onder registratienummer 1322278/CO/111).
Artikel13
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 15 december 2015
en wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd, mits een opzegging
van zes maanden wordt gegeven per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de
gewestelijke paritaire sectie. Alle verdere uitwerking van deze collectieve arbeidsovereenkomst
houdt op op de datum van het verlopen van de opzeggingstermijn.

Artikel14
De niet door deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde gevallen worden geregeld via de
bestaande collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973.
Alle geschillen omtrent de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zullen
uitsluitend het voorwerp uitmaken van de bestaande verzoeningsprocedure binnen de
gewestelijke paritaire sectie provincie Limburg.

Opgemaakt te Hasselt op 28 oktober 2016, in 5 exemplaren.

Peter
Chief Social Affairs

Rohnny Champagne
Provinciaal Voorzitter

ACLVB,

Secretaris Limburg

