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Laga Newsflash 
Sociale verkiezingen 2020: Bent u al aan 

het tellen? 

 

 

De Commissie voor de Sociale Zaken keurde op 13 maart 

2019 het wetsvoorstel inzake de sociale verkiezingen goed.  
 

Het voorstel – waarvan wordt verhoopt dat dit op korte 
termijn finaal wordt goedgekeurd en gepubliceerd – houdt 
enkele belangrijke gevolgen in voor de praktijk.  

 

Referentieperiodes voor de berekening van de 
tewerkstellingsdrempel worden vervroegd 

Het wetsvoorstel bekrachtigt het voorstel van de Nationale 
Arbeidsraad (Advies nr. 2.103 van 23 oktober 2018) om de 

referentieperiode voor de berekening van de vereiste 
minimumtewerkstelling te vervroegen met een kwartaal. Op 
deze manier wordt vermeden dat in december nog moet 

worden vastgesteld of een bedrijf wel of niet aan de drempel 
voldoet terwijl de procedure al werd opgestart of had moeten 

opgestart zijn. 
 
Concreet zal de referentieperiode lopen van 1 oktober 2018 tot 

en met 30 september 2019, wat impliceert dat deze reeds 
halfweg is en een eerste redelijke inschatting kan gemaakt 

worden. 
 
Voorts wordt ook de specifieke referentieperiode voor de 

telling van de uitzendkrachten vervroegd. Deze zou lopen van 
1 april 2019 tot en met 30 juni 2019. In de veronderstelling 

dat het wetsvoorstel bekrachtigd wordt door de kamer, start 



de cruciale periode voor dit aandeel van de gemiddelde 
tewerkstelling dus vanaf de week van 1 april 2019. 

 

Bijzonder register vanaf 1 april 2019 

Gedurende de referentieperiode voor de uitzendkrachten 
moeten ondernemingen een bijlage aan het algemeen 

personeelsregister bijhouden waarin de actieve 
uitzendkrachten worden ingeschreven. Deze bijlage moet dus 

uiterlijk op 1 april 2019 voorhanden zijn. 
 

Ondernemingen met meer dan 100 werknemers kunnen een 
vrijstelling genieten op voorwaarde dat de ondernemingsraad 
daartoe een eensgezinde verklaring opneemt in de notulen van 

de vergadering die ten laatste op 31 maart 2019 moet hebben 
plaatsgevonden. De wetgeving die in deze verplichting 

voorziet, is op deze datum evenwel nog niet finaal gestemd 
zodat een uitstel van deze deadline noodzakelijk zal zijn. 
 

Uitzendkrachten mogen hun stem laten gelden 

Uitzendkrachten die voldoen aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden zullen voortaan ook effectief mogen deelnemen 
aan de verkiezingen bij de gebruiker: 

  
1) In een referteperiode die loopt van 1 augustus 2019 tot de 

datum van aanplakking (“X”), minstens drie 
ononderbroken maanden, of in geval van onderbreking, 
minstens 65 werkdagen tewerkgesteld zijn binnen de 

juridische entiteit of de technische bedrijfseenheid; en 
 

2) In een referteperiode die loopt vanaf “X “tot de 13e dag 
vóór de verkiezingsdatum, minstens 26 arbeidsdagen 
tewerkgesteld zijn binnen de juridische entiteit of de 

technische bedrijfseenheid. 
 

De uitzendkrachten die voldoen aan deze voorwaarden, 
worden op diverse punten gelijkgesteld met “werknemers” 
(o.a. bezwaar tegen kiezerslijsten of lijst leidinggevend 

personeel) waardoor zij een rechtstreekse invloed kunnen 
hebben op de organisatie en uitslag van de verkiezingen. 

Afhankelijk van het aantal uitzendkrachten in uw onderneming 
mag de bijkomende administratieve/praktische last niet 
onderschat worden. 

 

FAQ sociale verkiezingen 2020? 

Laga’s Employment, Pensions & Benefits team kan u bijstaan 
in alle fases van de aankomende sociale verkiezingen en zal 

hierover binnenkort ontbijtseminaries organiseren. 
 

In afwachting, is het onderstaande team alvast beschikbaar 
om uw vragen te beantwoorden of om hierover verdere 

informatie te bezorgen. 
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