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Werking en bevoegdheden van de ondernemingsraad en het comité voor 
preventie en bescherming op het werk: overzichtstabel (*)  

 

 O.R. C.P.B.W. 

WERKING 

Frequentie van de 
vergaderingen 

Maandelijkse vergadering op 
uitnodiging van het ondernemings-
hoofd. 
Opgelet! Er bestaan ook buitenge-
wone en bijzondere vergaderingen. 

Maandelijkse vergadering op 
uitnodiging van het ondernemings-
hoofd. 
Opgelet! Er bestaan ook buitenge-
wone vergaderingen. 

Huishoudelijk reglement Verplicht huishoudelijk reglement.  Verplicht huishoudelijk reglement. 

Uitoefening van het 
mandaat van werknemers-
vertegenwoordiger 

Vereiste tijd en faciliteiten: 
- om de taken van werknemersver-

tegenwoordiger in de O.R. uit te 
voeren: uurkrediet/dagkrediet (per 
week/maand/jaar), materiële middelen 
(lokaal, e-mailadres, enz.) en de 
nadere regels voor de toekenning en 
het gebruik ervan, in het beste geval 
vastgelegd in onderling akkoord met de 
werkgever 

 EN 

- om deel te nemen aan vakbonds-
opleidingen: dagkrediet (per 
maand/jaar) en de nadere regels voor 
de toekenning en het gebruik ervan 
bepaald bij collectieve arbeidsover-
eenkomst in de sector of, als die 
ontbreekt, in onderling overleg met de 
werkgever. 

Opgelet! De werkgever bezoldigt in 
principe deze afwezigheden. 

Vereiste tijd en faciliteiten: 
- om de taken van werknemersver-

tegenwoordiger in het C.P.B.W. uit te 
voeren: uurkrediet/dagkrediet (per 
week/maand/jaar), materiële middelen 
(lokaal, e-mailadres, enz.) en de 
nadere regels voor de toekenning en 
het gebruik ervan, in het beste geval 
vastgelegd in onderling akkoord met de 
werkgever 

 EN 

- om deel te nemen aan vakbonds-
opleidingen: dagkrediet (per 
maand/jaar) en de nadere regels voor 
de toekenning en het gebruik ervan 
bepaald bij collectieve arbeidsover-
eenkomst in de sector of, als die 
ontbreekt, in onderling overleg met de 
werkgever. 

Opgelet! De werkgever bezoldigt in 
principe deze afwezigheden. 

BEVOEGDHEDEN 

Informatieopdracht - Economische en financiële infor-

matie (= basisinformatie, jaarlijkse in-
formatie, periodieke (driemaandelijkse) 
informatie en occasionele informatie). 
 
 
 
Voorbeelden – Statuut, concurren-
tiepositie, financiële structuur en 
organigram van de onderneming; 
evolutie van de productie en produc-
tiviteit; personeelskosten; overheids-
hulp toegekend aan de onderneming; 
enz. 
 

- Informatie inzake het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun 
werk (= inzake veiligheid, psychoso-
ciale aspecten op het werk, 
bescherming van de gezondheid, 
hygiëne, verfraaiing van de werk-
plaatsen, enz.). 
Voorbeelden – Informatie, adviezen, 
verslagen, documenten over fabrica-
geprocedés, werkmethodes, installa-
ties, interne en externe werkomgeving, 
enz.  
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 O.R. C.P.B.W. 

- Informatie over sociale zaken. 
Voorbeelden – Structuur, evolutie en 
verwachtingen voor de tewerkstelling in 
de onderneming (jaarlijkse informatie, 
periodieke (driemaandelijkse) 
informatie en occasionele informatie); 
verklaring voor bepaalde 
betalingsvertragingen; enz. 

- Economische en financiële infor-
matie, bij gebrek aan O.R. in de on-

derneming. 
 

(Informatie-) en 
raadplegingsopdracht 

Informatie en raadpleging in sociale 

materie (= formuleren door de O.R. van 
adviezen, voorstellen, bezwaren). 
 
Voorbeelden – Organisatie van het 
werk, arbeidsvoorwaarden en rende-
ment; opleiding en beroepsomscha-
keling; personeelsbeleid; invoering van 
telewerk; (bepaalde aspecten van de) 
controle van het gebruik van e-mail en 
internettoegang voor privédoeleinden; 
(bepaalde aspecten van de) 
'uitgangscontrole' op de goederen van 
de werknemer; (bepaalde aspecten 
van) camerabewaking op het werk; 
enz. 

- Informatie en raadpleging over het 
beleid inzake welzijn van de werkne-

mers (= formuleren door het C.P.B.W. 
van adviezen en voorstellen). 
Voorbeelden – Voorafgaand advies 
over het globale preventieplan, het 
jaarlijkse actieplan, de planning en 
invoering van nieuwe technologieën, 
de keuze (en de samenstelling) van de 
interne en externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk, 
de preventie van jobmoeheid, enz. 
Voorstellen over de verfraaiing van de 
werkplaatsen, de werkzaamheden 
uitgevoerd door externe onderne-
mingen, enz. 
 
 
- Informatie en raadpleging in sociale 
materie, bij gebrek aan O.R. en 
vakbondsafvaardiging in de onder-

neming. 

Beslissingsopdracht Beslissing in sociale materie. 

 
 
Voorbeelden – Uitwerken en wijzigen 
van het arbeidsreglement; bepalen van 
de data van jaarlijkse vakantie; bepalen 
van de vervangingsdagen voor 
feestdagen; bepalen van de 
organisatieregels van het tijdskrediet; 
beheer van de sociale werken; enz.  

Beslissing in specifieke gevallen (= 

voorafgaand akkoord van het 
C.P.B.W.). 
Voorbeelden – Aanduiding, verwij-
dering en vervanging van de preven-
tieadviseur; vaststelling van de 
minimumduur van de prestaties van 
deze adviseur; enz. 

Controleopdracht Controleren of de sociale en indus-
triële wetgeving gerespecteerd wordt. 

- Controleren of de reglementering op 
het welzijn en de preventie-

maatregelen worden toegepast. 
 
- Onderzoeken van de klachten van 
werknemers inzake welzijn. 

Specifieke opdrachten 
 

Aanduiding van een afvaardiging die 
een periodiek onderzoek voert op de 
werkplaatsen. 

 

 

(*) Deze tabel geeft een beknopte beschrijving van de verschillen, gelijkenissen en eventuele interacties tussen 
de twee organen.  

 


