
STATUUT 
ACOD-ONDERWIJS 
 REGIO BRUSSEL 

HOOFDSTUK 1 -  ALGEMEEN. 

1.  RELATIE. 

Artikel 1  

ACOD-onderwijs regio Brussel maakt deel uit van enerzijds Regio Brussel  
(ACOD Entiteit Brussel) en anderzijds van ACOD-onderwijs van de Vlaamse 
gemeenschap. 

2.  LEDEN. 

Artikel 2  

a) Kunnen zich aansluiten: 

• de tijdelijke, tot de proeftijd toegelaten en benoemde personeelsleden en 
personeelsleden die onder een andere overeenkomst zijn tewerkgesteld in: 

− de universiteiten; 
− instellingen van elk voorschools, lager, secundair en hoger onderwijs; 
− de autonome internaten en tehuizen; 
− de semi-internaten, de opvangcentra en MPI; 
− de centra voor leerlingbegeleiding; 
− de pedagogische begeleidingsdiensten; 
− de onderwijsinspectiediensten van de Vlaamse Gemeenschap; 
− de vormingscentra; 
− de kinderdagverblijven behorende tot scholengroep Brussel; 
− de permanente ondersteuningscel. 

• de studenten die zich voorbereiden op een ambt in het onderwijs; 

• de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling; 

• de leden van de dienst voor onderwijsontwikkeling; 

• de vanuit het onderwijs gedetacheerde personeelsleden; 

• de gepensioneerden van het onderwijs en de personeelsleden die wegens  
loopbaanonderbreking één of ander verlof, afwezigheids- of 
terbeschikkingsstelsel niet in effectieve dienst zijn; 

• werkzoekenden. 
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b) Kunnen aangesloten blijven: 

• personeelsleden die tewerkgesteld zijn op een secretariaat van of in een VZW 
van ACOD-onderwijs; 

• leden die een ander beroep uitoefenen en die niet naar een andere centrale 
van het ABVV kunnen overgebracht worden; 

• leden die naar het buitenland verhuizen. 

Artikel 3  

Elk lid kan, na zes maand aansluiting, voor alle beroepsaangelegenheden rekenen op de 
dienstverlening van de sector. Deze dienstverlening gaat dadelijk in voor schoolverlaters 
wanneer ze aansluiten voor het eind van het kalenderjaar waarin zij hun diploma 
behalen. 

Nieuwe leden die overgekomen zijn van een andere ACOD-sector of van een ABVV-
centrale kunnen onmiddellijk genieten van de diensten (mits zij in  totaliteit minimum 6 
maand aangesloten zijn). 

Het comité van ACOD-onderwijs regio Brussel beslist op voorstel van de  regiosecretaris 
over afwijkingen voor bijzondere gevallen en juridische bijstand (met uitzondering van 
Raad van state). De aanvragen over het indienen van een verzoekschrift voor een Raad 
van State worden door de regiosecretaris voorgelegd aan het secretariaat van de sector 
onderwijs, die voor deze materie bevoegd is (art.49, huishoudelijk reglement ACOD-
onderwijs). De gemotiveerde afwijzing wordt schriftelijk aan het betrokken lid 
meegedeeld. 

Artikel 4  

Elk lidmaatschap bij een andere syndicale organisatie dan ABVV-centrales is  
onverenigbaar met het lidmaatschap ACOD-onderwijs regio Brussel. 

Het lidmaatschap van elke antidemocratische en racistische beweging, partij of 
organisatie is onverenigbaar met het lidmaatschap van ACOD-onderwijs regio Brussel. 

Artikel 5  

Nemen van ambtswege ontslag: 

a) De leden die door hun gedrag of uitlatingen de faam en de eer van de vakbond 
in opspraak brengen. Dat ontslag kan pas betekend worden nadat de 
betrokkene gehoord werd door het comité van ACOD-onderwijs regio Brussel. Zij 
kunnen bij de daartoe bevoegde instanties beroep aantekenen. (zie artikel 10, 
huishoudelijk reglement ACOD-onderwijs); 

b) De leden die 4 opeenvolgende maanden hun lidmaatschapsbijdrage niet betaald 
hebben. Zij worden van hun betalingsachterstand ter informele titel schriftelijk 
verwittigd. 
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Artikel 6  

Volgende bijdragen zijn mogelijk: 

a) Verminderde bijdrage voor studenten; 

b) Verminderde bijdrage voor gepensioneerde en TBS voorafgaand aan het 
rustpensioen; 

c) Verminderde bijdrage: 

• voor personeelsleden met een opdracht kleiner of gelijk aan een halftime; 

• voor personeelsleden die hun loopbaan tijdelijk volledig onderbreken; 
• voor werklozen. 

d) Volle bijdrage: 

• voor personeelsleden waarvan de opdracht groter is dan een halftime; 

• voor personeelsleden die met deeltijdse loopbaanonderbreking zijn. 

HOOFDSTUK 2 -  BESTUURSORGANEN. 

Artikel 7  

ACOD-Onderwijs Regio Brussel wordt, in volgende van belangrijkheid, bestuurd door: 

a) Het statutair regiocongres onderwijs; 

b) Het buitengewoon regiocongres onderwijs; 

c) De algemene regionale ledenvergadering onderwijs; 

d) Het regiocomité onderwijs; 

e) De commissies; 

f) Het  dagelijks bestuur. 
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HOOFDSTUK 3 -  SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
BESTUURSORGANEN. 

1.  HET STATUTAIR REGIOCONGRES ONDERWIJS. 

Artikel 8  

Het statutair regiocongres wordt om de 4 jaar georganiseerd door het regiocomité 
onderwijs als voorbereiding op het statutair congres van ACOD-onderwijs Vlaamse 
Gemeenschap en van het regionaal statutair congres van ACOD-Entiteit Brussel. 

Artikel 9  

Het wordt geleid door de regiovoorzitter, bijgestaan door de leden van het regiocomité 
onderwijs. 

Artikel 10  

Het staat open voor alle leden die op dat ogenblik aangesloten zijn bij ACOD-onderwijs 
regio Brussel en volledig in regel zijn met hun bijdragen. Al deze leden hebben 
stemrecht. 

Artikel 11  

Het heeft de volgende bevoegdheden: 

a) Het stelt de statuten op of wijzigt ze; 

b) Het keurt de huishoudelijke reglementen van de verschillende afdelingen goed. 
Deze huishoudelijke reglementen worden als bijlage toegevoegd aan dit statuut. 

c) Het bepaalt de houding van ACOD-onderwijs regio Brussel voor zowel het 
statutair congres van ACOD-onderwijs Vlaamse gemeenschap als het statutair 
regiocongres van ACOD-Entiteit Brussel; 

d) Het bespreekt en stemt over: 

• het administratief verslag 

• het financieel verslag 

• verkiezing van de regiosecretaris en de leden van het comité 

e) Het bekrachtigt de schoolafgevaardigden en de afgevaardigden in de overleg- en 
onderhandelingscomités. 
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2.  HET BUITENGEWOON REGIOCONGRES ONDERWIJS. 

Artikel 12  

Het regiocomité onderwijs kan op voorstel van de regiosecretaris de beslissing nemen 
om een buitengewoon regiocongres te organiseren tussen twee statutaire 
regiocongressen in.  

Artikel 13  

Het wordt geleid door de regiovoorzitter, bijgestaan door de leden van het regiocomité 
onderwijs. 

Artikel 14  

Het staat open voor alle leden die op dat ogenblik aangesloten zijn bij ACOD-onderwijs 
regio Brussel en volledig in regel zijn met hun bijdragen. Al deze leden hebben 
stemrecht. 

Artikel 15   

Het heeft de volgende bevoegdheden: 

a) Indien, tussen twee statutaire regiocongressen in, een mandaat vacant 
geworden is, voorziet het in de vervanging van een bestuurslid; 

b) Het spreekt zich uit, bij geheime stemming, over een gemotiveerd verzoek van 
het regiocomité onderwijs tot afzetting van een bestuurslid; 

c) Het wijzigt, met een meerderheid van tweederde geldige uitgebrachte stemmen, 
het statuut van ACOD-onderwijs regio Brussel.   

3.  DE ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

Artikel 16  

Er wordt minstens 1 algemene ledenvergadering per jaar gehouden.  

Artikel 17  

Deze wordt geleid door de regiovoorzitter, bijgestaan door de leden van het regiocomité 
onderwijs. 

Artikel 18  

De vergadering staat open voor alle leden die op dat ogenblik aangesloten zijn bij ACOD-
onderwijs regio Brussel en volledig in regel zijn met hun bijdragen. Al deze leden hebben 
stemrecht.  
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Artikel 19  

Tussen twee congressen neemt de algemene ledenvergadering alle beslissingen 
betreffende de algemene syndicale oriëntatie, de beroepseisen, de vraagstukken 
opgeworpen door de ACOD of ABVV en alle andere problemen voorgelegd door het 
regiocomité Brussel. De agenda wordt op voorstel van de regiosecretaris door het comité 
vastgelegd. 

Artikel 20  

De stemming gebeurt in principe met handopsteken, stemming over  personen verloopt 
geheim. 

In uitzonderlijke omstandigheden kan het regiocomité onderwijs een schriftelijke 
ledenraadpleging organiseren. Deze raadplegingen dienen nominatief te gebeuren. Het 
resultaat wordt voorgelegd aan een algemene ledenvergadering.  

4.  REGIOCOMITÉ ONDERWIJS. 

Artikel 21  

Het comité bestaat uit: 

a) Regiosecretaris; 

b) Leden verkozen door regiocongressen onderwijs; 

c) Gecoöpteerde leden; 

d) De erevoorzitters; 

e) Leden van het algemeen secretariaat van ACOD-Onderwijs Vlaamse 
Gemeenschap en die lid zijn van de entiteit Brussel. 

Artikel 22  

Alleen de verkozen leden en de regiosecretaris hebben stemrecht. 

Artikel 23  

De verkozen leden duiden de volgende mandaten aan: 

a) Één voorzitter; 

b) Één ondervoorzitter; 

c) Twee verificateurs van de rekeningen. [Deze maken geen deel uit van het comité 
en zijn verplicht (model B) i.v.m. het financiële beheer te onderschrijven voor het 
stellen van hun kandidatuur.] (congres van 11/04/2008) 
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Artikel 24  

Het heeft de volgende bevoegdheden: 

a) Het waakt er over dat de beslissingen, getroffen door en regionale syndicale 
instanties nageleefd worden. 

b) Het organiseert onder zijn verantwoordelijkheid de verkiezing van de 
afvaardiging in overleg en onderhandelingscomités. 

c) Bij urgentie kan het comité de noodzakelijk beslissingen nemen. Op de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering rechtvaardigt zij zich en legt zij de 
beslissing ter bekrachtiging voor. 

Indien nodig kan het comité tijdens een congresperiode leden coöpteren. Deze 
gecoöpteerde hebben enkel een raadgevende stem. 

Artikel 25  

Alle leden aangesloten bij ACOD-onderwijs regio Brussel kunnen lid worden van het 
regiocomité onderwijs als: 

a) Zij in regel zijn met hun bijdragen; 

b) Zij gedurende 1 jaar lid zijn van ACOD-onderwijs regio Brussel. 

Artikel 26   

De kandidaturen moeten schriftelijk via de voorzitter bij het regiocomité worden 
ingediend. 

Artikel 27  

Om zich kandidaat te kunnen stellen als regiosecretaris moet men: 

a) In aanmerking komen voor vakbondsverlof; 

b) Mag men voor de indiensttreding de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben op de 
dag van het regiocongres. 

c) [de verplichtingen m.b.t. het financiële en boekhoudkundig beheer  
onderschrijven (model A) voor het stellen van hun kandidatuur]. (congres van 
11/04/2008) 
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5.  COMMISSIES. 

Artikel 28  

Naargelang van de noodzakelijkheid kan het comité van de entiteit Brussel commissies 
oprichten om bepaalde gestelde problemen te bestuderen. 

De regiosecretaris maakt van ambtswege deel uit van de verschillende commissies. De 
commissies brengen een gemotiveerd advies uit aan het regiocomité. Deze beslist welk 
gevolg eraan gegeven dient te worden.  

6.  DAGELIJKS BESTUUR. 

Artikel 29  

Het bestaat uit de regiovoorzitter en -secretaris. 

Zij stellen de agenda voor de vergadering van het comité samen. 

Het heeft tot taak de goede gang van de regionale syndicale organisatie te verzekeren en 
de regiosecretaris in zijn taak bij te staan. 

HOOFDSTUK 4 -  BESTUURSLEDEN 

1.  DE REGIOVOORZITTER. 

Artikel 30  

De voorzitter zit het regiocongres, het buitengewoon regiocongres, de algemene 
ledenvergaderingen en het regiocomité voor. 

2.  DE ONDERVOORZITTER. 

Artikel 31  

De ondervoorzitter staat de voorzitter bij. 

In geval van afwezigheid van de voorzitter neemt hij de taak van voorzitter over. 
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3.  DE REGIOSECRETARIS. 

Artikel 32  

a) De regiosecretaris vertegenwoordigt ACOD-onderwijs regio Brussel in het 
secretariaat van ACOD-onderwijs Vlaamse Gemeenschap en regionaal 
uitvoerend bestuur. 

b) De regiosecretaris geniet de verlofregeling van de schooldirecties van het 
gemeenschapsonderwijs. 

4.  AFZETTING BESTUURSLID 

Artikel 33  

De afzetting van een bestuurslid kan niet worden voorgesteld zonder dat het bestuurslid 
vooraf werd gehoord door het regiocomité. 

Over de afzetting van een bestuurlid beslist een congres bij gewone meerderheid op 
gemotiveerd voorstel van het regiocomité nadat het bestuurslid werd gehoord. 

HOOFDSTUK 5 -  DE VERSLAGGEVER 

Artikel 34  

De verslaggever wordt gerecruteerd uit het onderwijssecretariaat en aangeduid door de 
regiosecretaris in samenspraak met het regiocomité. De verslaggever staat de 
regiosecretaris bij. Hij heeft als taak de verslagen op te stellen van alle syndicale 
bijeenkomsten. Het is verboden vertrouwelijke informatie die hij verneemt uit hoofde van 
zijn functie mee te delen aan derden. Deze verplichting blijft ook als aan de functie een 
einde is gekomen. 

HOOFDSTUK 6 -  HET ONDERWIJSSECRETARIAAT 

Artikel 35  

Voor de administratie en documentatie staat het onderwijssecretariaat ter beschikking 
van de regiosecretaris. Dit onderwijssecretariaat staat open voor inlichtingen of 
mededelingen tijdens de openingsuren. 
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HOOFDSTUK 7 -  DE VERIFICATEURS. 

Artikel 36  

Jaarlijks zullen de verificateurs alle rekeningen nakijken, ook die van de afdeling VUB. 

Ze stellen vast of alle uitgaven verantwoord werden door de nodige stukken en kijken na 
of de boekhouding naar behoren gevoerd werd. 

Deze twee verificateurs brengen verslag uit op het statutair congres. 

HOOFDSTUK 8 -  AFGEVAARDIGDEN. 

Artikel 37  

Alle afgevaardigden zijn lid van ACOD-onderwijs. 

2.  BC-, DOC-, ABOC-, TC- EN HOC-AFGEVAARDIGDEN. 

Artikel 38  

Om de 4 jaar worden deze door het statutair regiocongres onderwijs bekrachtigd. De 
bekrachtiging tussen 2 congressen gebeurt door het regiocomité. 

3.  BC- EN DOC-AFGEVAARDIGDEN. 

Artikel 39  

De afgevaardigden zijn altijd aanwezig wanneer er in de instelling gesprekken gevoerd 
worden tussen de directie/departementshoofd en de gemandateerden van de vakbond. 

Artikel 40  

Hoofdstuk 9 -  De bevoegdheden: 

a) De afgevaardigden blijven zorgen voor een voortdurend contact met de leden. Zij 
vormen een zeer voorname schakel in de werking van onze sector. 

b) Ze brengen alle plaatselijke problemen ter kennis van het regiocomité. 

c) Ze verdedigen de belangen van hun leden bij het instellingshoofd. 

d) Ze maken de persoonlijke problemen van hun leden over aan de regiosecretaris 
en/of aan de leden van het TC, HOC of ABOC. 
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e) Ze brengen alle andere relevante informatie over aan de regiosecretaris. 

f) Ze informeren de nieuwe personeelsleden.  

Artikel 41  

Aanduiding: 

Indien er meerdere kandidaten zijn, dan te begeven mandaten worden deze verkozen bij 
geheime stemming. Alle leden van ACOD-onderwijs werkzaam in de betrokken instelling 
mogen deelnemen aan de verkiezing. 

2.  AFGEVAARDIGDEN TUSSENCOMITÉS, HOC’S EN ABOC’S. 

Artikel 42  

Ze worden verkozen door de leden van alle instellingen die onder betrokken TC, HOC of 
ABOC vallen en lid zijn van ACOD-onderwijs. 

Zij informeren de school- of doc-afgevaardigen over de lopende onderhandeling en de 
afgesloten protocollen in hun respectievelijke onderhandelingscomités.  

3.  DE AFGEVAARDIGDEN VAN ONDERWIJSINSTELLINGEN MET 
SOCIALE VERKIEZINGEN. 

Artikel 43  

§1 De kandidaten voor de ondernemingsraad, comité preventie & bescherming en 
welzijn op het werk en syndicale delegatie worden verkozen door de aan de betrokken 
instelling werkende leden van ACOD-Onderwijs. 

§ 2 Voor de afdeling VUB dient ACOD-onderwijs gelezen te worden als ABVV. 

HOOFDSTUK 10 -  SLOTBEPALING. 

Artikel 44  

Dit statuut is aangevuld met volgende huishoudelijke reglementen: 

a) afdeling VUB (bijlage 1) 

Artikel 45  

Alle bepalingen die in tegenstrijd zijn met bestaande of toekomstige bepalingen van 
zowel nationale, intergewestelijke of gewestelijke statutaire bepalingen worden als niet 
bestaande beschouwd. 
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Artikel 46  

Deze statuten werden goedgekeurd op: 

a) het buitengewoon regiocongres te Brussel van 22 mei 2002; 

b) het regiocongres te Brussel van 24 maart 2004; 

c) het regiocongres te Brussel van 25 maart 2006; 

d) het regiocongres te Brussel van 11 april 2008 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT ABVV-VUB 

Artikel 1  

Statutair gezien valt de werking aan de VUB binnen de bevoegdheid van de algemene 
vergadering en het bestuur van ACOD Regio Brussel. In principe zijn dit de enige 
organen die namens het ABVV beslissingen mogen nemen m.b.t. de VUB. 

HOOFDSTUK 2 -  STRUCTUUR 

Artikel 2  

De afdeling VUB bestaat uit: 

a) een algemene ledenvergadering; 

b) een militantenkern; 

c) een delegatie; 

d) een hoofdafgevaardigde. 

HOOFDSTUK 3 -  SAMENSTELLING VAN DE ORGANEN 

Artikel 3  

De algemene ledenvergadering is samengesteld uit alle ABVV-leden die werkzaam zijn 
aan de VUB. De gekende ABVV-leden krijgen telkens een uitnodiging voor de algemene 
ledenvergadering. Elk personeelslid dat kan aantonen dat hij lid is van het ABVV mag 
deelnemen aan en stemmen op de algemene ledenvergadering. Conform de statuten 
van het ABVV gebeurt een stemming op personen steeds geheim. 

Artikel 4  

De militantenkern is samengesteld uit alle leden die kandidaat waren bij de sociale 
verkiezingen , aangevuld met leden die tussen twee sociale verkiezingen op een 
algemene ledenvergadering gekozen worden. Elk lid kan op een algemene 
ledenvergadering zijn kandidatuur stellen en maakt deel uit van de militantenkern zodra 
hij verkozen is met meerderheid van stemmen. 

De algemene ledenvergadering verkiest jaarlijks de delegatie uit de militantenkern. De 
verkiezing kan slechts geldig plaatsvinden indien deze vooraf aangekondigd werd via de 
agenda die tenminste veertien kalenderdagen voor de datum van de vergadering 
verzonden werd. 
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Artikel 5  

Het aantal leden van de delegatie wordt vastgelegd door de algemene ledenvergadering. 
Een lid van de delegatie kan worden afgezet indien schriftelijk verzocht wordt dit punt op 
de agenda van de algemene ledenvergadering te plaatsen en 10% van de leden op deze 
vergadering voor afzetting stemmen. 

Artikel 6  

De algemene ledenvergadering verkiest uit de delegatie een hoofdafgevaardigde. De 
verkiezing kan slechts plaatsvinden indien deze vooraf aangekondigd werd via de 
agenda die tenminste veertien kalenderdagen voor de datum van de vergadering 
verzonden werd. de hoofdafgevaardigde kan worden afgezet indien schriftelijk verzocht 
wordt dit punt op de agenda van de algemene ledenvergadering te plaatsen en 10% van 
de leden op deze vergadering voor afzetting stemmen. 

HOOFDSTUK 4 -  BEVOEGDHEDEN 

Artikel 7   

De algemene ledenvergadering is bevoegd om over elk onderwerp dat haar krachtens de 
delegatie van de algemene ledenvergadering van ACOD Regio Brussel toegekend werd, 
te beslissen. In principe zijn dit alle aangelegenheden waarbij enkel VUB-personeel bij 
betrokken is. 

De algemene ledenvergadering verkiest de militantenkern; stemt over de kandidatenlijst 
voor de sociale verkiezingen; verkiest de delegatie en de hoofdafgevaardigde. 

Artikel 8  

De militantenkern beslist over de standpunten die door de verkozenen in de OR en het 
CPBW ingenomen worden. De militantenkern duidt ook de afgevaardigden aan in andere 
organen zowel binnen de vakbond als daarbuiten (voorbeeld commissie universiteiten 
van de ACOD, werkgroep diversiteit van de VUB, e.d.m.). Deze afgevaardigden 
vertolken de standpunten van de militantenkern en brengen verslag uit over de 
werkzaamheden van deze organen. 

Artikel 9  

De delegatie voert de syndicale onderhandelingen. Zij kan met de werkgevers een 
voorlopig akkoord sluiten dat pas overgaat in een definitief akkoord na goedkeuring door 
de algemene ledenvergadering. De delegatie bereidt de vergaderingen van de 
militantenkern en de algemene ledenvergadering voor. De leden van de delegatie 
verdelen de taken en brengen hierover verslag uit aan de militantenkern en de algemene 
ledenvergadering. 
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Artikel 10  

De hoofdafgevaardigde is de woordvoerder namens het ABVV aan de VUB. Hij is de 
contactpersoon voor de werkgever, de regiosecretaris en alle instanties binnen en buiten 
de vakbond. De hoofdafgevaardigde speelt een coördinerende en organiserende rol in 
samenspraak met de delegatie. 

Artikel 11  

In uitzonderlijke omstandigheden1 kunnen de hoofdafgevaardigde, de delegatie of de 
militantenkern beslissingen nemen. Deze beslissingen worden naderhand voorgelegd 
aan een algemene ledenvergadering ter bekrachtiging. 

HOOFDSTUK 5 -  WIJZE VAN BESLISSEN 

Artikel 12  

In principe streven we ernaar om een beslissing te nemen bij consensus. Indien geen 
consensus kan bereikt worden, kan elk lid van een orgaan een stemming vragen. Er 
wordt gestemd bij gewone meerderheid waarbij ongeldige en blanco stemmen niet 
meetellen voor het bepalen van de meerderheid. Het standpunt dat een meerderheid 
haalt op een algemene ledenvergadering is bindend voor alle organen. Elk lid of elke 
groep leden heeft het recht om een minderheidsstandpunt aan het personeel kenbaar te 
maken. Dit kan via de ABVV-nieuwsbrief. 

                                            
1 Een exacte definitie geven van uitzonderlijke omstandigheden is niet mogelijk. Daarom een voorbeeld. De werkgever beslist de dag 
voor het eindejaarsverlof om over te gaan tot het ontslag van personeelsleden. In dit geval zal het praktisch onmogelijk zijn om nog een 
militanten- of een algemene ledenvergadering te organiseren en is het de plicht van de delegatie of de hoofdafgevaardigde om hiertegen 
te ageren. 


