STATUUT ACOD ONDERWIJS
VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
HOOFDSTUK I - ALGEMEEN
I.1. BENAMING
Artikel 1
Gelet op de politieke, financiële en administratieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap
van ACOD Sector "ONDERWIJS" zal gemakkelijkheidshalve steeds de verkorte benaming
ACOD Onderwijs worden gebruikt.
ACOD Onderwijs onderschrijft de beginselverklaring van het ABVV, de statuten van de federale
ACOD, van de Vlaamse Intergewestelijke en van de Brusselse Intergewestelijke van de ACOD
voor zover zij van toepassing zijn.

I.2. RELATIE MET CGSP “ENSEIGNEMENT”, DE ACOD EN HET ABVV
Artikel 2
§1

De Sectoren "Enseignement-Onderwijs" maken deel uit van de ACOD, respecteren diens
statuten en verklaren zich solidair met de algemene actie.

§2

De Sectoren "Enseignement-Onderwijs” zijn een confederale vakbond, die steunt op twee
politiek, financieel en administratief onafhankelijke gemeenschappen:
-

§3

de ene bestaat uit de Vlaamse Intergewestelijke en de Brusselse Intergewestelijke
(NL) ;
de andere uit de Brusselse Intergewestelijke (F) en de Waalse Intergewestelijke
(Waalse Gewesten, Duitstalige Gemeenschap en Duits Gewest inbegrepen).

ACOD Onderwijs verklaart zich solidair met de algemene actie uitgaande van de ACOD
en/of het ABVV.

De specifieke actie van ACOD Onderwijs gebeurt op het gebied van alle kwesties die het
onderwijspersoneel, op alle niveaus, aanbelangen.

I.3. SAMENSTELLING
Artikel 3
ACOD Onderwijs groepeert alle provinciale en regionale beroepsafdelingen onderwijs van de
Vlaamse Intergewestelijke en van de Brusselse Intergewestelijke (NL).
ACOD Onderwijs is als volgt georganiseerd:
a) Vlaamse Intergewestelijke:
Provincies:
ANTWERPEN – LIMBURG – OOST-VLAANDEREN –
VLAAMS-BRABANT – WEST-VLAANDEREN
b) Brusselse Intergewestelijke (NL):
Regio BRUSSEL: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nader in het statuut benoemd als
‘de regio’.
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I.4. LEDEN
Artikel 4
Kunnen aansluiten :
1. alle personeelsleden van :
 de scholen van het basisonderwijs, de instellingen van het secundair onderwijs en
deeltijds kunstonderwijs;
 de autonome internaten en tehuizen;
 de semi-internaten en de opvangcentra;
 de centra voor volwassenenonderwijs;
 de centra voor basiseducatie;
 de centra voor leerlingenbegeleiding;
 de scholengroepen en de scholengemeenschappen;
 de universiteiten en de hogescholen;
 de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor
Volwassenenonderwijs;
 het agentschap voor kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming;
2. studenten die zich voorbereiden op een ambt in het onderwijs;
3. kandidaten voor een tijdelijke aanstelling;
4. vanuit het onderwijs gedetacheerde personeelsleden;
5. personen die niet in een andere centrale van het ABVV kunnen ondergebracht worden;
6. personeelsleden die tewerkgesteld zijn op een secretariaat van of in een vzw verbonden
met ACOD Onderwijs;
7. personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens persoonlijke aangelegenheden
voorafgaand aan het rustpensioen en gepensioneerden van het onderwijs.
*

ACOD Onderwijs sluit in principe alleen Nederlandstalige leden aan. Ingevolge
internationale overeenkomsten met zusterorganisaties, die aangesloten zijn in één van onze
internationale vakbondsorganisaties, kunnen personeelsleden uit het buitenland aansluiten
bij ACOD Onderwijs.

Artikel 5
De aansluiting bij de sector gebeurt door inschrijving bij een provincie of de regio.
Men blijft lid door het regelmatig betalen van de bijdrage en door het onderschrijven van
onderhavig statuut.
Artikel 6
Principieel is elk lid aangesloten bij de provincie of regio waar hij woont. Het lid heeft ook het
recht aan te sluiten in de provincie of regio van de plaats van tewerkstelling.
De secretaris van een provincie of de regio die een lid aansluit van wie de woonplaats gelegen is
in een andere provincie of regio, dient hiervan de betrokken secretaris op de hoogte te brengen.
Ongeacht de provincie of regio waarbij het lid aangesloten is kan het zich in de school/instelling
waar het tewerkgesteld is verkiesbaar stellen en er deelnemen aan verkiezingen georganiseerd
door ACOD Onderwijs.

Artikel 7
Elk lid geeft steeds gevolg aan de ordewoorden die gelden voor de plaats van de tewerkstelling.
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Wie afgevaardigde is in een school/instelling van een provincie of regio wordt aan de lijst van de
afgevaardigden van die provincie of regio toegevoegd en ontvangt vanuit die provincie of regio
de informatie en richtlijnen bestemd voor de afgevaardigden.
Artikel 8
Elk lid kan, na zes maand aansluiting, een beroep doen op de dienstverlening van de sector voor
alle beroepsaangelegenheden. In principe moet ook de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het
conflict zes maanden na de aansluiting bij ACOD Onderwijs plaats gevonden hebben. Nieuwe
leden die overgekomen zijn van een andere ACOD-sector of van een ABVV-centrale kunnen
onmiddellijk genieten van de diensten. Dit geldt ook voor de schoolverlaters wanneer ze
aansluiten voor het eind van het kalenderjaar waarin het diploma wordt behaald.
Het provinciaal of regionaal bestuur kan ten uitzonderlijke titel afwijken voor bijzondere gevallen.
Over de ontvankelijkheid van de provinciale of regionale verzoeken tot het starten van een
procedure via de juridische ACOD-dienst beslist het Secretariaat bij consensus. De betwiste
gevallen worden beslecht door het Uitvoerend Bestuur.
De gemotiveerde afwijzing wordt schriftelijk aan het betrokken lid medegedeeld.

Artikel 9
Elk lid verbindt er zich toe:
 de beslissingen te eerbiedigen die geldig werden getroffen in een sectoraal of ander erkend
bestuursorgaan,
 de doelstellingen van ACOD en ABVV te onderschrijven.
Artikel 10
Het lid dat een statutair genomen beslissing niet eerbiedigt, kan op voorstel van provinciaal of
regionaal bestuur worden gesanctioneerd volgens de daartoe vastgestelde reglementering.
Geen sanctie kan worden voorgesteld zonder dat het lid vooraf werd gehoord door de instantie
die het voorstel moet doen.
Indien aan twee opeenvolgende uitnodigingen om gehoord te worden geen gevolg wordt
gegeven, wordt het lid geacht gehoord te zijn.
Het lid tegen wie een sanctie wordt uitgesproken, kan steeds in beroep gaan binnen de twee
maanden na de betekenis van de sanctie bij de algemene ledenvergadering. Dit beroep zal
worden behandeld op de eerstvolgende vergadering na het indienen van het beroep of uiterlijk
op de tweede vergadering volgend op het indienen van het beroep indien betrokkene wettig
afwezig was op de eerstvolgende vergadering.
Ingeval het een uitsluiting betreft of een sanctie in strijd met dit statuut, kan het lid binnen de
maand na het betekenen van deze sanctie, beroep aantekenen bij het Vlaams Comité.
Artikel 11
Elke uitsluiting wordt via het Algemeen Secretariaat aan de provincie of regio meegedeeld. Een
uitgesloten lid kan slechts door een andere provincie of regio opnieuw worden aangesloten als
daarvoor de toestemming wordt gegeven door dezelfde regionale of provinciale instantie die de
sanctie nam.
Artikel 12
Elk lidmaatschap bij een andere syndicale organisatie is onverenigbaar met dat bij ACOD
Onderwijs.
De leden die, na twee aanmaningen, hun lidmaatschapsbijdrage niet betalen, worden als
ontslagnemend beschouwd.
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HOOFDSTUK II - BESTUURSORGANEN
Artikel 13
ACOD Onderwijs wordt, in volgorde van belangrijkheid, bestuurd door:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

het Statutair Congres;
het Buitengewoon Congres;
het Vlaams Comité;
het Uitvoerend Bestuur;
het Secretariaat;
het Algemeen Secretariaat.

HOOFDSTUK III - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN VAN DE
BESTUURSORGANEN
III.1. HET STATUTAIR CONGRES
Artikel 14
Het Uitvoerend Bestuur organiseert om de vier jaar een Statutair Congres.
Minimaal 1 maand voorafgaand aan het Statutair Congres van de sector organiseert elke
provincie en de regio een, respectievelijk, provinciaal en regionaal Statutair Congres.

Artikel 15

Het Statutair Congres is samengesteld uit:
a) Zowel de effectieve als plaatsvervangende leden van het Uitvoerend Bestuur;
b) De leden van de Controlecommissie van de boekhouding;
c) Een bijkomende afgevaardiging van de provincies en regio, aangeduid in verhouding tot
het gemiddelde ledenaantal tijdens de 4 kalenderjaren die het Statutair Congres
voorafgaan, nl.: 1 afgevaardigde per volledige schijf van 125 leden.
Artikel 16

Om als afgevaardigde van een provincie of de regio aangeduid te worden moet men
gemandateerd zijn door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 17
Het Statutair Congres heeft volgende bevoegdheden :
a) Bespreking van en stemming over:
 het activiteitsverslag, voorgedragen door een lid van het Algemeen Secretariaat;
 het financieel verslag, voorgedragen door de algemeen secretaris, aangevuld met het
rapport van de Controlecommissie van de boekhouding;
 de voorstellen ingediend namens het Uitvoerend Bestuur; voorgedragen door een lid van
het Algemeen Secretariaat;
 de congresteksten.
b) Verkiezing van:
1. de leden van het Algemeen Secretariaat
a. de algemeen secretaris
b. de adjunct-algemeen secretarissen
2. voorzitters van besturen en commissies
a.
de voorzitter
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b.
voorzitter commissie basisonderwijs
c.
voorzitter commissie secundair onderwijs
d.
voorzitter commissie levenslang en levensbreed leren
e.
voorzitter commissie hoger onderwijs
f.
voorzitter commissie leerlingenbegeleiding
g.
voorzitter commissie diversiteit
3. de verificateurs van de boekhouding
b) Bekrachtiging van de leden van de volgende bestuursorganen :
 de leden van het Secretariaat die niet worden verkozen door het Congres;
 de leden van het Uitvoerend Bestuur die niet worden verkozen door het Congres.
c) Bepalen van de algemene politiek van ACOD Onderwijs tenminste voor de komende
congresperiode.
Artikel 18
Het Statutair Congres wordt voorbereid volgens dit schema :
a) Ten laatste zes maanden voor het Statutair Congres wordt door het Secretariaat aan het
Uitvoerend Bestuur een datum en een dagorde voorgesteld;
b) Het Uitvoerend Bestuur kan werkgroepen oprichten om ontwerpteksten voor het Statutair
Congres uit te werken;
c) Uiterlijk 5 maanden voor het statutair congres moet elk verslag van de te bespreken punten
voor advies aan het Uitvoerend Bestuur worden voorgelegd;
d) Ten laatste 4 maanden voor het Statutair Congres ontvangt elk provincie en de regio:
1. de agenda en het verslag voor ieder punt dat besproken moet worden,
2. het aantal stemmen en het aantal gemandateerde afgevaardigden,
3. de ontvankelijk verklaarde kandidaturen voor het mandaat van :
 algemeen secretaris
 adjunct algemeen secretaris
 voorzitter
 voorzitter commissie basisonderwijs
 voorzitter commissie secundair onderwijs
 voorzitter commissie levenslang en levensbreed leren
 voorzitter commissie hoger onderwijs
 voorzitter commissie leerlingenbegeleiding;
 voorzitter commissie diversiteit
 verificateur van de boekhouding
4. de opdracht om het Statutair Congres voor te bereiden in een provinciaal of regionaal
Congres op basis van een provinciale of regionale Ledenvergaderingen,
e) Ten laatste 20 dagen voor het begin van het Statutair Congres moeten de amendementen
van de van de provincies en regio het Algemeen Secretariaat bereiken.
Artikel 19
Het Statutair Congres wordt geleid door de voorzitter, bijgestaan door de leden van het
Algemeen Secretariaat.
Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt het Statutair Congres voorgezeten door het nietvrijgestelde lid van het Uitvoerend Bestuur dat de hoogste anciënniteit heeft in het Uitvoerend
Bestuur. Als er meerdere leden met een gelijke anciënniteit zijn dan zit het oudste lid, onder deze
leden, het Statutair Congres voor.
Artikel 20
Bij stemming met naamafroeping hebben alleen de afgevaardigden van de provincies en regio
stemrecht en dit onder voorwaarde dat zij de leden die zij vertegenwoordigen, hebben
geraadpleegd in een provinciale of regionale Ledenvergadering. De stemming bij naamafroeping
gebeurt indien een stemgerechtigd congreslid hierom verzoekt.
Het aantal stemmen van elke provincie en de regio is gelijk aan het maandelijks gemiddelde van
de bijdragen gestort tijdens de 4 kalenderjaren die het Statutair Congres voorafgaan.
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Voor een provincie of regio in herstructurering tijdens de voorbije congresperiode is het aantal
stemmen gelijk aan het maandelijks gemiddelde van de bijdragen gestort tijdens de periode
begrepen tussen de aanvangsdatum van de herstructurering en de datum van het Statutair
Congres.
Artikel 21
Een stemming op het Statutair Congres is enkel geldig, indien minstens twee provincies en de
regio of minstens drie provincies aanwezig zijn en zo die ten minste de helft plus een van het
totaal aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigen.
Artikel 22
De besluiten van het Statutair Congres worden door de meerderheid van de geldige stemmen en
bij hand opsteken of naamafroeping genomen.
Betreft het personen, dan brengt elke provincie en de regio schriftelijk en geheim zijn stemming
uit.
Bij hand opsteken stemmen alle stemgerechtigde afgevaardigden.

III.2. HET BUITENGEWOON CONGRES
Artikel 23
Het Uitvoerend Bestuur of een Vlaams Comité kan de beslissing nemen om een Buitengewoon
Congres te organiseren tussen twee Statutaire Congressen in.
Op vraag van twee provincies of één provincie en de regio, of op vraag van een nominaal aantal
leden die samen minimum1/4de van het effectieve ledenaantal van de sector uitmaken en die
behoren tot meer dan één provincie of tot één provincie en de regio, moet het Uitvoerend
Bestuur binnen de drie maanden een Buitengewoon Congres organiseren.
De gemotiveerde aanvraag moet, via de voorzitter, schriftelijk gericht worden aan het Uitvoerend
Bestuur of het Vlaams Comité.
Het Secretariaat heeft, op voorstel van het Algemeen Secretariaat, de bevoegdheid om een
Buitengewoon Congres aan het Uitvoerend Bestuur of het Vlaams Comité voor te stellen.
Artikel 24
Voor de samenstelling van het Buitengewoon Congres zijn de bepalingen van toepassing
voorkomend in artikel 15 a, b, c en d en in artikel 16 van dit statuut
Het Buitengewoon Congres verloopt volgens dezelfde procedure als die van het Statutair
Congres.
Het Buitengewoon Congres heeft volgende bevoegdheden :
a) voorzien in de vervanging van één van de mandaten vermeld in artikel 17 b) en waarvan,
tussen twee Statutaire Congressen in, het mandaat vacant wordt;
b) bepalen van het aantal vrijgestelden ten laste van het budget van de Sector en de verdeling
van de bevoegdheden binnen de Sector;
c) zich uitspreken, bij geheime stemming, over een gemotiveerd verzoek van het Uitvoerend
Bestuur tot afzetting van een bestuurslid, zoals bepaald in art 17 b);
d) bespreken, evalueren en eventueel bijsturen van het financieel jaarverslag en/of het budget
voorgedragen door de algemeen secretaris, aangevuld met het rapport van de verificateurs
van de boekhouding;
e) bespreken, evalueren en eventueel bijsturen van de andere verslagen voorgedragen door de
adjunct-algemeen secretaris of de algemeen secretaris;
f) met een meerderheid van tenminste tweederde geldig uitgebrachte stemmen het Statuut van
ACOD Onderwijs wijzigen.
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Artikel 25
Ten laatste twee maanden voorafgaand aan het Buitengewoon Congres bepaalt het Uitvoerend
Bestuur de agenda, de precieze datum en plaats van het Buitengewoon Congres.
Artikel 26
Ten laatste één maand voorafgaand aan het Buitengewoon Congres ontvangen de provincies en
de regio alle documenten die aan het Congres worden voorgelegd.
Artikel 27
Bij hoogdringendheid kunnen de termijnen voorzien in art. 25 en 26 door het Uitvoerend Bestuur
worden ingekort.
Artikel 28
Het Buitengewoon Congres wordt geleid door de voorzitter en de leden van het Algemeen
Secretariaat. Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt het Buitengewoon Congres voorgezeten
door het niet-vrijgestelde lid van het Uitvoerend Bestuur dat de hoogste anciënniteit heeft in het
Uitvoerend Bestuur. Als er meerdere leden met een gelijke anciënniteit zijn dan zit het oudste lid,
onder deze leden, het Buitengewoon Congres voor.
Artikel 29
De procedure voor stemmingen op het Buitengewoon Congres is dezelfde zoals bepaald in de
artikelen 20, 21 en 22.

III.3. HET VLAAMS COMITÉ
Artikel 30
Het Uitvoerend Bestuur organiseert ten minste éénmaal per jaar een Vlaams Comité. Op vraag
van 2 provincies of één provincie en de regio of op vraag van een nominaal aantal leden die
samen minimum 1/4de van het effectieve ledenaantal van de sector uitmaken en die behoren tot
meer dan één provincie of tot de regio en één provincie, moet het Uitvoerend Bestuur binnen één
maand een Vlaams Comité organiseren.
De gemotiveerde aanvraag moet via de voorzitter schriftelijk gericht worden aan het Uitvoerend
Bestuur.
Artikel 31

Het Vlaams Comité is samengesteld uit:
a) Zowel de effectieve als plaatsvervangende leden van het Uitvoerend Bestuur;
b) Een bijkomende afvaardiging van de provincies en regio, aangeduid in verhouding tot
het gemiddelde ledenaantal tijdens de 4 kalenderjaren die het Vlaams Comité
voorafgaan, nl.:
1 afgevaardigde per volledige schijf van 500 leden.
Artikel 32
Om als afgevaardigde aan het Vlaams Comité deel te nemen moet men gemandateerd zijn door
het Statutair Congres of door de regionale of provinciale Algemene Ledenvergadering.
Artikel 33
Het Vlaams Comité heeft volgende bevoegdheden :
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Tussen 2 Congressen neemt het alle beslissingen, uiteraard rekening houdend met de sectorale
standpunten zoals ze werden vastgelegd door een Congres:
 inzake problemen voorgelegd door toepassing van artikel 30;
 betreffende alle door het ABVV, de ACOD of een internationale syndicale organisatie waarbij
de Sector is aangesloten voorgelegde problemen;
 inzake het vaststellen van het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage;
 met een 2/3 meerderheid over alle syndicale acties.
Het Vlaams Comité zetelt als Raad van Beroep voor leden die de toepassing vragen van artikel
10, laatste lid.
Uiterlijk veertien dagen voor het Comité ontvangt elke provincie of regio een uitvoerige nota over
ieder van de te bespreken punten.
Artikel 34
Het Vlaams Comité wordt geleid door de voorzitter, die hierin bijgestaan wordt door de leden van
het Algemeen Secretariaat.
Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt het Vlaams Comité voorgezeten door het nietvrijgestelde lid van het Uitvoerend Bestuur dat de hoogste anciënniteit heeft in het Uitvoerend
Bestuur. Als er meerdere leden met een gelijke anciënniteit zijn dan zit het oudste lid, onder deze
leden, het Vlaams Comité voor.

Artikel 35
De procedure van stemmingen is dezelfde zoals bepaald in art. 20, 21 en 22.

III.4. HET UITVOEREND BESTUUR
Artikel 36

Het Uitvoerend Bestuur is samengesteld uit :
a. de leden van het Secretariaat;
b. twee gemandateerde afgevaardigden van elke provincie en van de regio.
Elke provincie en de regio heeft recht op twee plaatsvervangende leden.
De leden van het Uitvoerend Bestuur mogen geen bezoldigd politiek mandaat uitoefenen.
Evenmin mogen zij een functie in een ministerieel kabinet bekleden.
Artikel 37
Het mandaat loopt van Statutair Congres tot Statutair Congres.
Artikel 38
Het Uitvoerend Bestuur heeft volgende bevoegdheden :
a) voorbereiden en organiseren van het Statutair Congres, het Buitengewoon Congres en het
Vlaams Comité;
b) de beslissingen uitvoeren die door de Congressen en de Comités worden genomen;
c) coördineren en organiseren van het hele vakbondsleven in de lijn van de Congres- en
Comitébeslissingen;
d) regelen van de algemene werking van de sector, o.a.
 aanduiden van de afgevaardigden om de sector te vertegenwoordigen in syndicale
instanties of bij de overheid ingestelde organen,
 opdrachten geven aan de mandaathouders van de sector,
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 coördineren van de interprovinciale en regionale vorming en voorlichting,
 leiden van de propaganda en ledenwervingscampagne,
 beslissen ingeval van betwisting inzake gerechtelijke bijstand voor een lid;
e) voorstellen van het bedrag en de verdeling van de nationale bijdrage;
f) goedkeuren van de jaarlijkse begroting op voorstel van het Algemeen Secretariaat;
g) waken over de toepassing van dit statuut en over de uitvoering van de beslissingen die op alle
niveaus getroffen worden.
Artikel 39
Het Uitvoerend Bestuur vergadert in principe eenmaal per maand. Tijdens de zomervakantie
komt het slechts bijeen, indien het noodzakelijk is.
Artikel 40
Het Uitvoerend Bestuur kan slechts geldig vergaderen en stemmen indien minstens twee
provincies en de regio of minstens drie provincies aanwezig zijn en minstens één lid van het
algemeen secretariaat.
Artikel 41
De vergaderingen worden belegd op initiatief van het algemeen secretariaat of op vraag van ten
minste vier andere leden van het Uitvoerend Bestuur, behorend tot minimum 2 verschillende
provincies of één provincie en de regio.
De gemotiveerde aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan de algemeen secretaris.
Artikel 42
De vergadering van het Uitvoerend Bestuur wordt geleid door de voorzitter, bijgestaan door de
leden van het Algemeen Secretariaat.
Indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door het nietvrijgestelde lid van het Uitvoerend Bestuur dat de hoogste anciënniteit heeft in het Uitvoerend
Bestuur. Als er meerdere leden met een gelijke anciënniteit zijn dan zit het oudste lid, onder deze
leden, de vergadering voor.
Artikel 43
Alle leden van het Uitvoerend Bestuur hebben stemrecht.
Artikel 44
De besluiten van het Uitvoerend Bestuur worden door de meerderheid van de leden en bij hand
opsteken genomen. De meerderheid wordt bereikt als het voorstel ten minste de helft + één van
de geldige stemmen bekomt. Een lid dat niet deelneemt aan de stemming wordt geacht niet
aanwezig te zijn.
Betreft het personen, dan wordt er geheim gestemd.
Artikel 45
Een lid van het Algemeen Secretariaat is verantwoordelijk voor de verslaggeving. Het verslag
wordt steeds bij de uitnodiging van de volgende vergadering gevoegd om besproken te worden
als eerste punt van de dagorde.
Indien wegens bijzondere omstandigheden het verslag niet kan besproken worden, zal het op
een eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
Artikel 46
Het Algemeen Secretariaat legt aan het Uitvoerend Bestuur de lijst voor van de aan- en
afwezigheden op de vergaderingen, dit gebeurt om de tien vergaderingen.
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De leden die minder dan de helft van de vergaderingen van de congresperiode aanwezig zijn
geweest, worden definitief vervangen door hun plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger wordt
alzo effectief lid van het Uitvoerend Bestuur,de provincie of de regio duiden een nieuwe
plaatsvervanger aan .

III.5. HET SECRETARIAAT
Artikel 47
Het Secretariaat is samengesteld uit :
a)
b)
c)
d)

de leden van het Algemeen Secretariaat;
de voorzitter;
de regiosecretaris en de provinciaal secretarissen;
de adjunct-provinciaal secretarissen.

Voor bepaalde agendapunten kan het Algemeen Secretariaat beleidsmedewerkers en
deskundigen uitnodigen, enkel voor het verstrekken van informatie.
Artikel 48
Het mandaat loopt van Statutair Congres tot Statutair Congres.
Artikel 49
Het Secretariaat heeft volgende bevoegdheden :
a)
b)
c)
d)

de beslissingen uitvoeren die door het Uitvoerend Bestuur worden genomen;
beheer van de jaarlijkse begroting;
organiseren van het innen en verdelen van de lidmaatschapsbijdrage;
regelen van de maandelijkse werking van de sector, o.a. :
 de postabonnementen in regel houden,
 beslissen inzake de juridische bijstand voor de leden,
 het organiseren van sectorale vorming en voorlichting,
 alle statutaire aangelegenheden (syndicaal, administratief, geldelijk, pensioen) controleren
en laten uitvoeren in het algemeen belang van de leden,
 provinciale en regionale syndicale vergaderingen coördineren en beleggen,
 contacten met de leden onderhouden,
 bevorderen van het hele vakbondsleven,
 het voeren van de propaganda en ledenwerving,
 het onderhouden van de nodige contacten met de administraties, de kabinetten en
overheidsinstellingen;
e) stelt onder zijn leden een taakverdeling op.
De leden kunnen provinciale of regionale Algemene Ledenvergaderingen bijwonen, van
ambtswege, of op vraag van een collega secretaris voor de materies die hen in de taakverdeling
zijn toegewezen.
Artikel 50
Het Secretariaat vergadert in principe eenmaal per maand.
Tijdens de zomervakantie komt het Secretariaat slechts bijeen indien het noodzakelijk is, maar in
ieder geval eind augustus om het nieuwe schooljaar voor te bereiden.
Het werkt een vakantieregeling uit die een permanentie verzekert.
Artikel 51
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Het Secretariaat kan geldig vergaderen, indien minimum de helft van de leden aanwezig is
(indien nodig steeds naar boven af te ronden) en minstens één lid van het algemeen
secretariaat.
Artikel 52
De vergaderingen worden belegd op initiatief van het algemeen secretariaat of op vraag van
twee andere leden van het Secretariaat, behorend tot twee verschillende provincies of tot één
provincie en de regio.
De gemotiveerde aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan de algemeen secretaris.
Artikel 53
De vergadering van het Secretariaat wordt geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter niet
aanwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het lid van het Secretariaat dat de
hoogste anciënniteit heeft in het Secretariaat. Als er meerdere leden met een gelijke anciënniteit
zijn dan zit het oudste lid, onder deze leden, de vergadering voor.
Artikel 54
De besluiten van het Secretariaat worden bij consensus genomen.
Ingeval er over een bepaald punt geen consensus wordt bereikt, wordt dat punt op de dagorde
van het Uitvoerend Bestuur geplaatst.
Artikel 55
Een lid van het Algemeen Secretariaat is verantwoordelijk voor de verslaggeving. Het verslag
wordt steeds bij de uitnodiging van de volgende vergadering gevoegd om besproken en gestemd
te worden als eerste punt van de dagorde.
Indien door bijzondere omstandigheden het verslag niet kan besproken worden, zal het op de
eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
De effectieve leden van het Uitvoerend Bestuur ontvangen eveneens de verslagen van het
Secretariaat.

III.6. HET ALGEMEEN SECRETARIAAT
Artikel 56
Het Algemeen Secretariaat is samengesteld uit :
 de algemeen secretaris;
 de adjunct-algemeen secretarissen.
Artikel 57
Het mandaat loopt van Statutair Congres tot Statutair Congres.
Artikel 58
Het Algemeen Secretariaat heeft volgende bevoegdheden :
a) met collegiale verantwoordelijkheid het dagelijks beheer van de sector voeren zoals
vastgelegd in de bevoegdheidsverdeling, goedgekeurd door het Secretariaat. Deze
bevoegdheisverdeling voorziet dat de politieke-syndicale eindverantwoordelijkheid bij de
algemeen secretaris ligt;
b) met het secretariaat of secretariaten van de Franstalige leden van de CGSP-Enseignement
overleggen en coördineren in functie van de noodwendigheden van de syndicale werking en
actie;
c) de sector in rechten vertegenwoordigen;
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d) de sector vertegenwoordigen op :
- nationaal vlak :
in het Nationaal Uitvoerend Bureau en de Vlaamse Intergewestelijke van ACOD;
- internationaal vlak :
in de Europese en Wereldvakbond van het onderwijzend personeel.
De leden kunnen van ambtswege alle sectorale vergaderingen bijwonen.
Artikel 59
Het Algemeen Secretariaat vergadert in functie van de syndicale agenda ten minste één keer per
week. Tijdens de vakantieperiodes komt het Algemeen Secretariaat slechts bijeen indien het
noodzakelijk is.
Artikel 60
De vergadering van het Algemeen Secretariaat wordt georganiseerd en geleid door de algemeen
secretaris.
Indien de algemeen secretaris niet aanwezig is, wordt de vergadering georganiseerd en geleid
door het lid van het Algemeen Secretariaat dat de hoogste anciënniteit heeft in het Algemeen
Secretariaat. Als er meerdere leden met een gelijke anciënniteit zijn dan neemt het oudste lid,
onder deze leden, deze taken op zich.
Artikel 61
Ingeval er over een bepaald punt geen consensus wordt bereikt, wordt dat punt op de dagorde
van het Secretariaat geplaatst.
Artikel 62
Een lid van het Algemeen Secretariaat is verantwoordelijk voor de verslaggeving.

III.7. KANDIDATUURSTELLING
Artikel 63
Elke kandidaat voor een mandaat als lid van het Algemeen Secretariaat of voor een ander
mandaat waarin tussengekomen wordt in het financieel en boekhoudkundig beheer moet
voldoen aan de bepalingen van artikel 49bis van de statuten van de ACOD.

HOOFDSTUK IV – BESTUURS- EN COMMISSIELEDEN DOOR
EEN CONGRES TE VERKIEZEN
Artikel 64
§1 Om zich kandidaat te kunnen stellen voor het mandaat van algemeen secretaris en adjunctalgemeen secretaris,
a) moet men bij het afsluiten van de kandidaturen minstens 5 jaar lid van ACOD Onderwijs zijn
en 4 jaar effectief lid zijn of geweest zijn van het Uitvoerend Bestuur van ACOD Onderwijs;
b) moet men in aanmerking komen voor vakbondsverlof;
c) mag men voor de indiensttreding de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben op de dag van het
congres.
§2. Het mandaat eindigt automatisch op het einde van het kalenderjaar waarin men de leeftijd
van zestig jaar bereikt.
Artikel 65
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§1 Om zich kandidaat te kunnen stellen voor het mandaat van voorzitter of commissievoorzitter,
-moet men bij het afsluiten van de kandidaturen minstens 5 jaar lid van ACOD Onderwijs zijn en
daarenboven voor het mandaat van voorzitter 4 jaar effectief lid zijn of geweest zijn van het
Uitvoerend Bestuur van ACOD Onderwijs;
-mag men voor de indiensttreding de leeftijd van 60 jaar niet bereikt hebben op de dag van het
congres en daarenboven voor het mandaat van commissievoorzitter moet men actief zijn in het
niveau waarvoor men kandideert (met uitzondering voor de commissie diversiteit).
§2 De hoedanigheid van voorzitter of commissievoorzitter is onverenigbaar met ieder bezoldigd
politiek mandaat, met elke functie op een ministerieel kabinet en daarenboven met elk ander
mandaat van het Secretariaat.
Artikel 66
De kandidatuur voor het mandaat van voorzitter moet schriftelijk via de algemeen secretaris bij
het Uitvoerend Bestuur worden ingediend. De kandidaat dient eveneens voorgedragen te worden
door ten minste één provincie of de regio. Deze voordracht is niet nodig indien de kandidaat
uittredend is en zich opnieuw kandidaat stelt voor het mandaat dat hij dat ogenblik uitoefent.
De kandidatuur voor de andere mandaten die door een congres moeten verkozen worden, moet
schriftelijk via de voorzitter bij het Uitvoerend Bestuur worden ingediend. De kandidaat dient
eveneens voorgedragen te worden door ten minste één provincie of de regio.
Artikel 67
Het mandaat loopt van Statutair Congres tot Statutair Congres, behoudens de bepaling vervat in
artikel 64 §2.
Ingeval men tijdens deze periode in de vervanging van een bestuurs- of commissielid dat door
een congres verkozen werd, komt er een nieuwe oproep en een verkiezing door het
Buitengewoon Congres.
Artikel 68
De bepalingen van artikel 64, §1, b), c), en §2 zijn eveneens van toepassing op de regio-, de
provinciaal en de adjunct-provinciaal secretarissen.

HOOFDSTUK V - INNEN EN VERDELEN VAN DE
LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE
Artikel 69
Het Secretariaat stelt een reglement op, met alle modaliteiten voor het innen en verdelen van de
provinciale en regionale bijdragen in uitvoering van artikel 49 c) en vastgesteld bij artikel 33.

HOOFDSTUK VI - COMMISSIES EN WERKGROEPEN
VI.1 CONTROLECOMMISSIE VAN DE BOEKHOUDING
Artikel 70
Een Controlecommissie, bestaande uit twee verificateurs verkozen door het Statutair Congres,
oefent het toezicht uit op de financiële werking van de sector.
Artikel 71
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De Controlecommissie brengt verslag uit :
a) om de vier jaar op het Statutair Congres;
b) ten minste jaarlijks aan het Uitvoerend Bestuur of Vlaams Comité.
Artikel 72
Leden die ten minste 5 jaar aangesloten zijn kunnen zich kandidaat stellen indien zij bij het
afsluiten van de kandidaturen ten minste 5 jaar lid waren van een provinciaal of regionaal
bestuur of van het Uitvoerend Bestuur.
Artikel 73
Het mandaat van verificateur der boekhouding is onverenigbaar met elk mandaat van het
Uitvoerend Bestuur, gewestelijk intersectoraal secretaris, lid van het Vlaams Intergewestelijk
Secretariaat.
Artikel 74
Het mandaat loopt van Statutair Congres tot Statutair Congres.
Artikel 75
Ingeval men tijdens deze periode in de vervanging van een verificateur moet voorzien, komt er
een nieuwe oproep en het Buitengewoon Congres zal verkiezen.
Artikel 76
De Controlecommissie heeft het recht over alle nodige gegevens te beschikken teneinde haar
opdracht degelijk te kunnen uitvoeren.
Artikel 77
De verificateurs gaan na of er overeenstemming bestaat tussen de gedane uitgaven en :
a) de beslissingen van de bevoegde instanties;
b) de statutaire beschikkingen.
Artikel 78
De verificateurs kunnen hun bevindingen overmaken aan de algemeen secretaris die belast is
met de thesaurie.
Uiteraard kunnen zij via hun financieel verslag aan het Statutair Congres en het Buitengewoon
Congres gebeurlijke opmerkingen voorleggen.
Artikel 79
De Controlecommissie vergadert op eigen initiatief. Dit gebeurt ten minste eens om de vier
maanden.

VI.2 COMMISSIES
Artikel 80
Op het Statutair Congres worden zes permanente commissies opgericht:
- commissie basisonderwijs;
- commissie secundair onderwijs;
- commissie levenslang en levensbreed leren;
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-

commissie hoger onderwijs;
commissie leerlingenbegeleiding;
commissie diversiteit.

De commissievoorzitter wordt verkozen op het Statutair Congres. Het Algemeen Secretariaat
duidt een verslaggever aan voor iedere commissie.
Het Statutair Congres bekrachtigt de leden die voorgedragen werden door de provincies en de
regio.
Iedere provincie of regio draagt per commissie leden voor die, in principe, in het betrokken
niveau tewerkgesteld zijn en dit in verhouding tot het gemiddelde ledenaantal tijdens de 4
kalenderjaren die het Statutair Congres voorafgaan, nl.:
2000 leden of minder: 2 leden;
van 2001 tot 3000 leden: 3 leden;
van 3001 tot 5000 leden: 4 leden;
5001 leden of meer: 5 leden.

Artikel 81
De commissies hebben als taak de actuele thema’s die betrekking hebben op hun werkdomein
op te volgen. De commissies informeren en adviseren het Secretariaat en het Uitvoerend
Bestuur.

VI.3 WERKGROEPEN
Artikel 82
Het Uitvoerend Bestuur kan werkgroepen oprichten om actuele thema’ te bespreken die niet
door één commissie kunnen behandeld worden of die te specifiek zijn om in een commissie te
bespreken. Ook voor deze werkgroepen wordt het aantal te mandateren leden bepaald zoals in
artikel 80 laatste lid .
Werkgroepen kunnen een permanent of tijdelijk karakter hebben.

HOOFDSTUK VII - VERKIEZINGEN - STEMMINGEN
Artikel 83
Ook wanneer er slechts één kandidatuur is voor het te bekleden mandaat, moet er worden
gestemd.
Artikel 84
Om verkozen te worden dient de kandidaat ten minste de helft + 1 van de geldige stemmen te
behalen.
Artikel 85
Bij de stemming, ongeacht of deze over personen handelt, worden de blanco stemmen niet als
geldig aangerekend.
Artikel 86
Verkiezen van personen.
In iedere stemronde is elke provincie en de regio verplicht een algemene ledenvergadering te
organiseren waar de kandidaten zich kunnen voorstellen en waar de stemming wordt
georganiseerd. Elke provincie en de regio zijn verplicht om de stemmen uit te brengen zoals ze
in zijn algemene ledenvergadering werden uitgebracht.
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Indien er voor een mandaat één kandidaat is of twee kandidaten zijn, is er één stemronde en
gebeurt de telling van de stemmen op het congres.
Indien er voor een mandaat meer dan twee kandidaten zijn, gebeurt de kiesprocedure in
maximum twee stemrondes.
De eerste stemronde wordt minstens drie maanden voor de congresdatum georganiseerd. De
telling van de stemmen die uitgebracht werden in de eerste stemronde, gebeurt door het
Uitvoerend Bestuur met de kandidaten als getuigen. Indien één van de kandidaten het quorum
vermeld in artikel 84 bereikt, is hij verkozen. Indien geen van de kandidaten het quorum bereikt,
wordt er een tweede stemronde georganiseerd. De twee kandidaten met de beste resultaten in
de eerste stemronde nemen deel aan de tweede ronde. De telling van de stemmen uitgebracht
in de tweede stemronde gebeurt op het congres.
Artikel 87
Indien na toepassing van artikel 86 geen van de kandidaten het quorum, vermeld in artikel 84,
bereikt heeft, moet er een nieuwe oproep gebeuren.

HOOFDSTUK VIII - AFZETTING BESTUURSLID
Artikel 88
Over de afzetting van een bestuurslid beslist een congres bij meerderheid, op gemotiveerd
voorstel van het Uitvoerend Bestuur.
Artikel 89
De afzetting kan niet worden voorgesteld zonder dat het bestuurslid vooraf werd gehoord door
het Uitvoerend Bestuur.
Artikel 90
Indien aan twee opeenvolgende uitnodigingen om gehoord te worden geen gevolg wordt
gegeven, wordt het bestuurslid geacht gehoord te zijn.

HOOFDSTUK IX - SLOTBEPALINGEN
Artikel 91
Alle niet door dit statuut voorziene gevallen worden voor beslissing voorgelegd aan het
Uitvoerend Bestuur en zullen aan het Buitengewoon Congres als gemotiveerd voorstel tot
wijziging van onderhavig statuut worden voorgelegd.
Artikel 92
Wijzigingen aan dit statuut kunnen enkel gebeuren op een Buitengewoon Congres en met een
tweederde meerderheid.
De wijzigingen kunnen ten vroegste ingaan in de volgende congresperiode.
Artikel 93
Aan dit statuut worden de protocollen, betreffende de interne werking van de sector,
goedgekeurd op de Buitengewone Congressen, toegevoegd
Artikel 94
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Alle congresbesluiten en resoluties dienen te worden gepubliceerd.

HOOFDSTUK X - OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 95
De huidige voorzitter ACOD Onderwijs (maart 2014) behoudt zijn mandaat als voorzitter ACOD
Onderwijs totdat hij hier officieel van afziet en ten laatste tot het Statutair Congres van 2016.
Zolang de voorzitter zijn mandaat blijft bekleden, behoudt hij alle bevoegdheden zoals deze in
het statuut werden toegewezen vóór de statuutswijzigingen van maart 2014 en wordt het tweede
mandaat van adjunct-algemeen secretaris niet ingevuld.
De huidige UB-voorzitter behoudt zijn mandaat als UB-voorzitter totdat hij hier officieel van afziet
en ten laatste tot het Statutair Congres van 2016. Zolang de UB-voorzitter zijn mandaat blijft
bekleden, behoudt hij alle bevoegdheden zoals deze in het statuut werden toegewezen voor de
statuutswijzigingen van maart 2014. Als de voorzitter ACOD Onderwijs zijn mandaat neerlegt
vóór het statutair Congres van 2016, wordt het mandaat van de UB-voorzitter geconcordeerd
naar dat van voorzitter.
De titel van dit hoofdstuk en dit artikel worden geschrapt zodra de huidige voorzitter ACOD
Onderwijs zijn mandaat heeft neergelegd en ten laatste de dag na het Statutair Congres van
2016.
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