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FORMULIER 4 

OVERLEGPROCEDURE 

 
 

I. In te vullen indien de organisatie WEL beschikt over een overlegorgaan (Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en 

Bescherming op het werk, Vakbondsafvaardiging). 

Wij ondergetekenden, vertegenwoordigers van de werknemers in de Ondernemingsraad / het Comité voor Preventie en 

Bescherming op het werk / de Vakbondsafvaardiging (doorstrepen wat niet past) verklaren ons  

akkoord / niet akkoord met de aanvraag vermeld op bijgaand formulier   

Gedaan te           , op        

Naam, vermelding van het type mandaat en handtekening van alle vertegenwoordigers 

               

               

               

Opgelet: een kopie van het verslag van het overlegorgaan toevoegen aan het jaarrapport of de melding van de 

arbeidsvolumedaling of kandidatuurstelling. 

 

II. In te vullen indien de organisatie NIET beschikt over een overlegorgaan (een Ondernemingsraad, een Comité voor 

Preventie en Bescherming op het Werk of een vakbondsafvaardiging:  

Het jaarrapport of de melding van de arbeidsvolumedaling of de kandidatuurstelling, met in voorkomend geval de opmerkingen 

van de werknemers, aangetekend of via mail versturen naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden (selecteren 

uit volgende lijst):  

• CGSLB-ACLVB: dhr. Tommy Jonckheere - tommy.jonckheere@aclvb.be 

• CNE-CSC: mevr. Muriel Denayer - muriel.denayer@acv-csc.be 

• CNE-CSC: dhr. Yves Hellendorff - yves.hellendorff@acv-csc.be 

• SETCA-BBTK: mevr. Nathalie Lionnet - NLionnet@setca-fgtb.be 

• SETCA-BBTK: mevr. Valérie Jadoul - vjadoul@setca-fgtb.be 

• ACV Puls: dhr. Stef Doise – stef.doise@acv-csc.be 

De beslissing van de regionale secretarissen zal aan de organisatie worden meegedeeld. Bij gebreke van antwoord binnen de 2 

maanden die volgen op de betekening van de aanvraag van een wijziging door de werkgever aan de regionale secretarissen, mag 

de organisatie besluiten dat de aanvraag aanvaard werd. 

Opgelet: het bewijs van de aangetekende zending moet aan het jaarrapport of de melding van de arbeidsvolumedaling of de 

kandidatuurstelling worden toegevoegd. 

In geval van verzending via mail: het jaarrapport of de melding van arbeidsvolumedaling of de kandidatuurstelling 

doormailen naar het Fonds en tegelijkertijd (in CC) naar 3 regionale secretarissen van de erkende vakbonden. 
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