
  MODEL 

 

 REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET .... OVERLEGCOMITE (1)   
 
 
 HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 

                     
    1 invullen : beleidsdomein- of entiteisoverlegcomité  

 
Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 
 
1° "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel zoals het wordt gewijzigd ; 
 
2° "reglement" : het reglement van orde bedoeld in artikel 32, van het besluit dat door 
artikel 47 van overeenkomstige toepassing is op het overleg ; 
 
3° "comité" : het Overlegcomité ; 
 
4° "voorzitter" : de voorzitter van het comité. 
 
 
Art. 2.- Luidens artikel 32, van het besluit regelt dit reglement de gevallen waarin het 
besluit niet heeft voorzien. De bepalingen van het besluit hebben echter, steeds voorrang 
op deze van dit reglement. 
 
 
Art. 3.- Dit reglement wordt vastgesteld en kan slechts worden gewijzigd mits uitdrukkelij-
ke instemming van de overheidsafvaardiging en de afvaardigingen van de representatie-
ve vakbonden. 
 
     Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling treden de wijzigingen 
aangebracht in dit reglement in werking vanaf de vergadering volgend op deze waarin 
overeenstemming werd bereikt. 
 
 
HOOFDSTUK II - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET OVERLEGCOMITE  
 
Art. 4.- Het secretariaat van het comité is gevestigd in  
............................................................. 
 
 
Art. 5.- Alle briefwisseling uitgaande van de leden van het comité wordt gericht aan de 
voorzitter, ................... 
.......................................................... 
 
 
Art. 6.- De leden van het comité delen schriftelijk aan de voorzitter het adres mee 
waarnaar alle voor hen bestemde briefwisseling met betrekking tot het comité moet 
worden gestuurd. 
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         In afwachting van de mededeling van bedoeld adres of bij ontstentenis ervan wordt 
de briefwisseling bestemd voor de vakbonden via e-mail gestuurd naar hierna volgende 
e-mailadressen : 
 
ACOD 
hilaire.berckmans@acod.be 
richard.de_winter@acod.be 
 
FCSOD (ACV-Openbare Diensten + ACV –Transcom) 
vlaamse.overheid@acv-csc.be 
jfrancois.transcom@acv-csc.be 
 
VSOA  
vsoa.jos.mermans@aclvb.be  
vsoa.francis.van.lindt@aclvb.be 
vsoa.cedric.eerebout@aclvb.be 
 
 
Art. 7.- Alle stukken met betrekking tot het comité worden aan de leden van de over-
heidsafvaardiging en aan de vakbonden zoals bepaald werd in artikel 6 en aan de 
preventieadviseur voor die vergaderingen waaraan dit lid krachtens artikel 44 van het 
besluit deelneemt en aan de preventieadviseur-arbeidsarts. 
 
         Een beperkt aantal bijkomende exemplaren wordt, ter informatie, gestuurd naar de 
vakbonden die er schriftelijk om verzoeken. Deze aanvraag wordt aan de voorzitter 
gericht. In deze aanvraag wordt het e-mailadres vermeld waarnaar deze bijkomende 
documenten moeten worden verstuurd. 
 
 
Art. 8.- Onverminderd het bepaalde in de artikelen 46 en 47, tweede lid van het besluit 
moet bij de schriftelijke vragen van een vakbond tot plaatsing van een aangelegenheid op 
de dagorde van het comité de voor het overleg noodzakelijke documentatie gevoegd 
worden. De redenen waarom het comité bevoegd wordt geacht dienen erin vermeld te 
worden. 
 
 
Art. 9. §1 De voorzitter stelt de dagorde vast rekening houdend met de bepalingen van 
de artikelen 45, 46 en 47 van het besluit. 
 

§2  De voorzitter roept het comité bijeen uiterlijk zestig dagen na ontvangst van 
de schriftelijke vraag van de vakbonden om overleg te plegen over een aange-
legenheid.  
De voorzitter kan om dwingende redenen weigeren een punt op de dagorde te 
plaatsen. In dat geval moet hij binnen vijftien dagen na het versturen van de 
aanvraag de redenen van zijn weigering ter kennis brengen van het comité en 
van de betrokken vakbond.  
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De voorzitter roept het comité zo spoedig mogelijk bijeen en uiterlijk dertig da-
gen na ontvangst van de schriftelijke vraag van de vakbonden om een aange-
legenheid m.b.t. het welzijn op het werk op de dagorde te plaatsen. 

 
Deze termijnen wordt geschorst tijdens de vakantiemaand augustus. 
 
 
  §3 De aangelegenheden met betrekking tot het welzijn op het werk worden 
vooraan op de dagorde ingeschreven. 
 
  §4 Het comité vergadert tenminste driemaal per jaar. Op de dagorde wordt o.m. 
geagendeerd: de (periodieke) verslagen van de interne dienst voor preventie en be-
scherming op het werk en van de prevenventieadviseur-arbeidsarts, in voorkomend geval 
de arbeidsongevallen . 
 
  §5 Het comité duidt de leden aan om als afgevaardigden deel te nemen aan de 
(jaarlijkse) rondgang. 
 
  §6 Het comité stelt een afvaardiging samen en stelt de procedure vast om ter 
plaatse te gaan wanneer er dringend reden toe is en telkens een ernstig ongeval, 
technische incidenten of intoxicatie te vrezen valt of gebeurd is. 
 
  §7 Het comité stelt minstens een lid vertegenwoordiger van de overheidsafvaar-
diging en minstens een lid vertegenwoordiger van de vakbonden aan om de arbeidsin-
specteur te woord te staan bij zijn bezoek. De aanstelling gebeurt “per definitie niet 
nominatief”.  
 
 
Art. 10.- De oproeping met de dagorde vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering 
van het comité, de volgorde waarin de punten onderzocht zullen worden en, per punt, de 
termijn waarbinnen het overleg moet beëindigd zijn. Elk punt van de dagorde draagt een 
volgnummer dat ook vermeld wordt op alle betrokken documenten. Deze documenten 
zelf dragen een reeksnummer. 
 
 
Art. 11.- In voorkomend geval wordt op de oproeping de datum of data, het uur of uren en 
de plaats of plaatsen vermeld waarop het overleg betreffende één of meerdere punten 
van de dagorde desgevallend zullen worden verder gezet. 
 
 
Art. 12.- De oproepingen met de dagorde en met de voor het overleg nodige documenta-
tie en in voorkomend geval de documentatie m.b.t. het welzijn op het werk worden 
overeenkomstig de in artikel 27 van het besluit bedoelde termijnen verstuurd. 
 
 
Art. 13.- De punten van de dagorde inzake het overleg worden onderzocht in de volgorde 
waarop zij in het document voorkomen. 
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Art. 14.- Voor de vergaderingen waarin aangelegenheden m.b.t. het welzijn op het werk 
worden behandeld kunnen op deze vergaderingen nieuwe punten op de dagorde worden 
toegevoegd indien de aanwezige afgevaardigden éénparig hun akkoord betuigen. In dat 
akkoord wordt ook de plaats vermeld waarop deze punten op de dagorde worden inge-
schreven. 
 
        Elke afvaardiging mag voorstellen om bepaalde punten die op haar initiatief op 
de dagorde werden geplaatst, van de dagorde te schrappen of te verdagen. Behoudens 
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzet van een andere afvaardiging, gaat de voorzitter in op 
dat verzoek. Geen punt kan van de dagorde afgevoerd worden zonder het uitdrukkelijk 
akkoord van de afvaardiging die het initiatief nam om dit punt op de dagorde te doen 
inschrijven. Deze schrappingen en verdagingen worden, naast het punt in kwestie, in de 
notulen opgenomen. 
 
 
Art. 15.- Op verzoek van de secretaris tekenen de leden van de overheidsafvaardiging en 
van de vakbondsafvaardigingen, de preventieadviseur, de prevenventieadviseur-
arbeidsarts en de technici, een aanwezigheidslijst. De secretaris geeft duidelijk de 
hoedanigheid weer waarin zij optreden (lid van de overheidsafvaardiging, plaatsvervan-
ger van een lid van die afvaardiging, technicus van die afvaardiging, lid van een vak-
bondsafvaardiging of technicus ervan, preventieadviseur, preventieadviseur-arbeidsarts). 
 
          Zolang hun aanwezigheid vereist is, blijven de technici op de vergadering. 
 
 
Art. 16.- De vastgestelde termijn voor het beëindigen van het overleg kan verlengd 
worden mits uitdrukkelijk akkoord van alle aanwezige afvaardigingen. Dit akkoord wordt 
opgenomen in de notulen. 
 
 
Art. 17.- De voorzitter kan, zodra het overleg beëindigd is en na de verschillende 
aanwezige afvaardigingen hierover geraadpleegd te hebben, ter vergadering het 
volgende meedelen: 
 
- de in artikel 49 § 1 van het besluit bedoelde termijn waarbinnen een afschrift van de 

notulen via mailbericht zal verzonden worden aan de werkende en aan de plaatsver-
vangende leden van de afvaardiging van de overheid, aan de betrokken vakbonden 
en, in voorkomend geval: aan de preventieadviseur en de prevenventieadviseur-
arbeidsarts ; 

 
- de datum waarop de in artikel 49, §2 van het besluit bedoelde termijn verstrijkt 

waarover de leden van de afvaardiging van de overheid, de vakbonden en, in voor-
komend geval, de preventieadviseur en de prevenventieadviseur-arbeidsarts be-
schikken om hun opmerkingen inzake het afschrift van de notulen aan de voorzitter 
mede te delen;  

 
- de datum van de eerstvolgende vergadering waarop deze opmerkingen zullen 

worden onderzocht. 
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Art. 18.- De voorzitter kan, op verzoek van een afvaardiging en na raadpleging ter 
vergadering van de andere afvaardigingen, de vergaderingen onderbreken voor de door 
hem bepaalde duur. 
 
 
Art. 19.- Op voorstel van één of meerdere afvaardigingen, kan het comité werkgroepen 
ad hoc oprichten. De voorzitter draagt aan deze werkgroepen bepaalde opdrachten op. 
Deze werkgroepen bestaan enerzijds uit leden van de overheidsafvaardiging en ander-
zijds uit leden van de afvaardigingen van de representatieve vakbonden. De voorzitter 
van het comité duidt de voorzitters aan van de werkgroepen. De voorzitter van elke 
werkgroep regelt de werking van elke werkgroep in overleg met de betrokken leden. 
 
 
Art. 20.- De vergaderingen van het comité en van de werkgroepen zijn niet openbaar. 
 
 
Art. 21.- Elke vakbond kan op het secretariaat van het comité inzage nemen van de 
documenten die betrekking hebben op het overleg waartoe ze toegang hebben. Deze 
documenten zijn : de oproepingen met de dagorde en bijbehorende documentatie, de 
notulen, met uitsluiting van de documenten en opmerkingen die van de overheid uitgaan 
of van een andere vakbond en die niet verstuurd zijn naar alle partijen die van het comité 
deel uitmaken. 
 
 
 

HOOFDSTUK III BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE ONDERAFDELINGEN 
VAN HET ENTITEITSOVERLEGCOMITE 3 

 
Art. 22 Onverminderd het bepaalde in artikel 19 worden er in het entiteitsoverlegcomité 
volgende onderafdelingen4 opgericht: 
  
� Subentiteitsoverlegcomité ………. 

 
 
 

 
 
De bepalingen van de artikelen 1 tot 3 en 8 tot 21 zijn van toepassing op deze onderaf-
delingen in de mate dat deze bepalingen niet strijdig zijn met hierna volgende artikelen. 
 
 
Art. 23 De subentiteitsoverlegcomités zijn bevoegd voor de aangelegenheden bedoeld 
in artikel 11, §1, van de wet van 19 december 1974 die uitsluitend betrekking hebben 
op de tot zijn gebied behorende personeelsleden en voor de in artikel 39 van het 
besluit bedoelde aangelegenheden inzake het welzijn op het werk en dit op initiatief 
van de daartoe bevoegde overheid of van de vakbonden die zetelen in het overlegco-
mité. 
                     
3 niet voor het beleidsdomeinoverlegcomité 
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Art. 24. Het overleg in de subentiteitsoverlegcomités heeft plaats in overeenstemming 
met de bepalingen van de voormelde wet van 19 december 1974, van het koninklijk 
besluit van 28 september 1984 en van onderhavig reglement van orde. 
 
 
Art. 25. §1. De voorzitters van de subentiteitsoverlegcomités  worden aangeduid door 
de voorzitter van het entiteisoverlegcomité. De plaatsvervanger van de voorzitters van 
de subentiteitsoverlegcomités en de overige leden van de overheidsafvaardiging 
worden aangeduid door de voorzitter van het  subentiteitsoverlegcomité in functie van 
de punten van de dagorde. 
 
         §2. De afvaardiging van elke vakbond in deze werkgroepen bestaat uit: 
- ten hoogste drie door de vakbond vrij gekozen leden; 
- technici. 
 
         §3. De preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk, is van rechtswege lid van de subentiteitsoverlegcomités  voor de vergaderin-
gen over aangelegenheden die in particuliere bedrijven zijn opgedragen aan de 
comités voor preventie en bescherming op het werk. 
 
         §4. De prevenventieadviseur-arbeidsarts voor de vergaderingen inzake welzijn op 
het werk. 
 
 
Art. 26. §1 - Alle briefwisseling uitgaande van de leden van een subentiteitsoverlegco-
mité wordt gericht aan de voorzitter van het subentiteitsoverlegcomité . 
 
         §2 - De leden van het subentiteitsoverlegcomité delen schriftelijk aan de voorzitter 
van  het subentiteitsoverlegcomité  het e-mailadres mee waarnaar alle voor hen 
bestemde briefwisseling met betrekking tot het subentiteitsoverlegcomité moet worden 
gestuurd. 
 
              In afwachting van de mededeling van bedoeld adres of bij ontstentenis ervan 
wordt de briefwisseling bestemd voor de vakbonden gestuurd naar hierna volgende e-
mailadressen: 
 
hilaire.berckmans@acod.be 
vsoa.jos.mermans@aclvb.be  
vlaamse.overheid@acv-csc.be 
jfrancois.transcom@acv-csc.be 
 
 
         §3. - Alle stukken met betrekking tot het subentiteitsoverlegcomité worden  
toegezonden aan de leden van de overheidsafvaardiging, aan de vakbonden zoals 
bepaald in §2 van dit artikel en aan de preventieadviseur voor die vergaderingen 
waaraan dit lid krachtens artikel 44 van het besluit deelneemt en aan de prevenventie-
adviseur-arbeidsarts. 
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Art. 27. Het secretariaat van de  subentiteitsoverlegcomités is gevestigd op : 
 
 
Tekst aangenomen in de vergadering van het ... Overlegcomité 5...... (6).  
 
 
 
 DE ALGEMENE CENTRALE DER OPENBARE DIENSTEN, 
 
 
 
 
 
 
 DE FEDERATIE VAN DE CHRISTELIJKE SYNDICATEN 
 DER OPENBARE DIENSTEN, 
 
 
 
 
 
 
 
   HET VRIJ SYNDICAAT VAN HET OPENBAAR AMBT 
 
 
 
 
 
 DE VOORZITTER, 

                     
5 Invullen naam beleidsdomein- of entiteisoverlegcomité 
6 datum invullen 


