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I. BELANG EN SITUERING VAN DE PROBLEMATIEK 

1. De verzuchtingen van het I<:aderpersoneel van de ondernemmgen 
van de particuliere sector maken reeds Ianger het voorwerp uit van 
een maatschappelijke en politieke discussie. Op het stuk van de 
arbeidsverhoudingen staat hierbij de vraag naar een juridische erken
ning van een identiteit en specificiteit als groep binnen de onderne
ming centraal(l). Van de wetgever werd en wordt verwacht dat hij 
aan deze vooropgestelde eigenheid zowel op het vlak van de individu
ele als op het vlak van de collectieve arbeidsverhoudingen gestalte 
geeft. 
Onder de verenigingen en groeperingen, die zeggen in te staan voor 
de belangenbehartiging van het kaderpersoneel, waren en zijn de 
meningen zeer uiteenlopend over de mate waarin en de wijze waarop 
de wetgever deze eigen identiteit dient te concretiseren. Zo nemen 
sommige organisaties op het vlak van de individuele arbeidsrelaties 
reeds vrede met het toekennen van enige supplementaire rechten aan 
het kaderpersoneel in functie van de specifieke noden en arbeids
voorwaarden eigen aan de kaderfuncties, andere verenigingen daar
entegen spreken zich uit voor een volledig nieuw statuut, dat de vorm 
zou kunnen aanne:men van een nieuw type van arbeidsovereen
komst(2). Ben zelfde verschil in verwachtingen manifesteert zich ook 

(1) Zie hieromtrent BLANPAIN, R., ,Macht en onmacht van het kaderpersoneel, Het statuut 
van het kaderpersoneel", Bull. Centr. Arb., V. U.B., nr. 2, 142 tot 146. 
(2) Zie ARCQ, E. en BLAISE, P ., ,Les organisations representatives des cadres", CRISP, 
Cour. hebd., nr. 1094, 1985,40 p.; beide auteurs commentarieren de structuur, de doelstellin
gen en de werkwijze van de diverse organisaties die zich met de belangenbehartiging van het 
kaderpersoneel inlaten. De kaderverenigingen die werkzaam zijn binnen de algemene werkne
mersorganisaties nemen meestal vrede met ,kleine verfijningen" van het statuut van het 
kaderpersoneel. Ben categorie organisatie zoals de Nationale Confederatie van het Kaderperso
neel (N.C.K.) vragen een nieuw en specifiek type van arbeidsovereenkomst voor kaderperso
neel. Dit is trouwens ook het geval voor het Verbond van Kristelijke Werkgevers (V.K.W.) 
zie GoETHALS, H., ,Juridische benadering van het statuut van het kaderpersonnel", Bull. 
Centr. Arb., V.U.B., nr. 2, 165 e.v. 

1 



op het terrein van de collectieve arbeidsrelaties; voor de enen vereist 
de collectieve belangenbehartiging van het kaderpersoneel enkel een 
minimale wijziging van het stelsel van de bedrijfsorganisatie door 
bijvoorbeeld een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden te consti
tueren bij de sociale verkiezingen ofbinnen de vakbondsafvaardiging 
een fractie voor te behouden voor kaderpersoneel, anderen daarente
gen zien slechts heil in een algehele aanpassing van het bedrijfsorga
nisatiestelsel, waarbij op de verschillende niveau's ruimte wordt 
geschapen voor een categoriale en van de andere werknemers te 
onderscheiden vertegenwoordiging(3). De wetgever is tot op heden 
slechts op het terrein van de collectieve arbeidsverhoudingen aan de 
verzuchtingen van het kaderpersoneel tegemoet gekomen. De door 
de herstelwet van 22 januari 1985 aan de bedrijfsorganisatiewet 
aangebrachte wijziging, voorziet inderdaad in de mogelijkheid om 
onder bepaalde omstandigheden een afzonderlijk kiescollege voor 
kaderleden bij ondernemingsraadverkiezingen samen te stellen en 
bijgevolg ook om een afzonderlijke fractie van kaderleden binnen de 
personeelsafvaardiging te creeren. Belangrijk is evenwel ook dat voor 
de enkele groep van de kaderleden van het voordrachtmonopolie van 
de representatieve werknemersorganisaties wordt afgestapt(4). 

2. Het belang en de-betekenis van de wetswijziging ligt o.i. vooral 
op het vlak van de principes, die het Belgisch stelsel van collectieve 
arbeidsverhoudingen hebben gekenmerkt en nog steeds kenmerken. 
De gestructureerde arbeidsverhoudingen, zoals geconcretiseerd in de 
bedrijfsorganisatiewet, vloeien voort uit het in 1944 gesloten ,pact 

(3) De kaderverenigingen, die dee! uitmaken van algemene werknemersorganisaties vragen 
,enkel" een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden bij de sociale verkiezingen of een 
afzonderlijke fractie van het kaderpersoneel binnen de vakbondsafvaardiging. De N.C.K. 
daarentegen ijvert voor een vertegenwoordiging en deelname van kaderorganisaties op de 
diverse echelons van de bedrijfsorganisatie. Zie ARCQ, E. en BLAISE, P., I.e., ibid.; zie ook 
V ANACHTER, 0., ,De vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de bestaande overlegor
ganen, Dossier kaderpersoneel", Orientatie, 1984, 167 e.v. 
(4) De wettelijke regeling is een ,compromis" tussen het standpunt van de categoriale 

___ _.,kaderorganisatie en dit van de algemene vakorganisaties. De nationale confederatie wou een 
afzonderlijke kaderraad naast de ondernemingsraad. De algemene organisaties wilden een 
afzonderlijk kiescollege en dito vertegenwoordiging in de ondernemingsraad en comite voor 
veiligheid; ze wensten tevens het monopolie van voordracht te behouden. Zie ARCQ, E. en 
BLAISE, P., I.e., ibid.; zie VANACHTER, 0., I.e., 167 e.v. De wetgever opteerde voor een 
afzonderlijk kiescollege en vertegenwoordiging in de ondernemingsraad en doorbrak het 
voordrachtmonopolie van de algemene werknemersorganisaties. Hij beperkte de afzonderlijke 
vertegenwoordiging tot de ondernemingsraad. De samenstelling der personeelsafvaardiging in 
de comites blijft vooralsnog ongewijzigd. 
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van sociale solidariteit"(5). Dit politiek akkoord, gesloten tussen 
vertegenwoordigers van vakorganisaties en patronale organisaties 
omvatte twee luiken: een eerste luik voorzag in de realisatie van een 
veralgemeend stelsel van sociale zekerheid voor werknemers; een 
tweede luik omschreef de krachtlijnen voor de uitbouw van een 
stelsel van gestructureerde collectieve arbeidsverhoudingen(6). Fun
damenteel hierin was dat beide partijen elkaars representativiteit 
erkenden. Zeer concreet betekende zulks dat de werkgevers erkenden 
dat de werknemersorganisaties representatief waren voor alle catego
rieen werknemers(7). 
Bij de uitbouw van de bedrijfsorganisatie heeft de wetgev~r deze 

-----hooding niet enkel geeerbiedigd maar ouk overgenomen, dum de 
, ,representativiteitscriteria'' zo te omschrijven dat enkel de drie 
organisaties die zweerden bij een algemeen syndicalisme voor de 
hoedanigheid van representatieve of meest representatieve organisa
tie in aanmerking kwamen(8). Zonder de opportuniteit en de voor
en nadelen van de door de wetgever genomen optie te willen evalue
ren, kunnen we enkel vaststellen dat ze op juridisch vlak geleid heeft 
tot een vertegenwoordigingsmonopolie van deze organisaties, een 
monopolie voor het geldig afsluiten van collectieve arbeidsovereen
komsten en indirect ook tot een monopolie van het organiseren van 
juridisch geoorloofde stakingsacties(9). 
Toen enige jaren geleden in de schoot van de Nationale Arbeidsraad 
de discussie werd gevoerd over de opportuniteit van een specifieke 
en afzonderlijke vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de 
onderneming, kwam de vertegenwoordiging van de werkgevers terug 
op de in 1944 gegeven erkenning. De patronale delegatie stelde dat 
voor wat het kaderpersoneel betrof, de interprofessionele werkne-

(5) Zie Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit, Het Sociaal overleg op interprofes
sionee/ vlak, V.B.O., Brussel, 1975, 27 e.v.; zie RroAux, M., ,Het Belgisch stelsel van 
collectieve arbeidsverhoudingen en de tewerkstellingsproblematiek, een beknopte juridische 
schets", J. T. T., 1983, 189. 
(6) Zie Het sociaal overleg op interprofessioneel vlak, o.c., ibid. In de periode van acht jaar 
na het akkoord kwamen de gestructureerde arbeidsverhoudingen (bedrijfsorganisatie) progres
sievelijk tot stand. Zie STROOBANT, M., Evolutie van het kollektief arbeidsrecht, Actori 
incumbit probatio, Antwerpen-Amsterdam, 1975, 180. 
(7) De representatieve werknemersorganisaties herinneren aan deze consensus in het raam van 
het advies m. 839 van de Nationale Arbeidsraad van 23 apri11986; zie advies NAR, nr. 839, 
4. 
(8) Zulks volgt duidelijk uit de bespreking in het Parlement van de notie representatieve 
werknemersorganisatie naar aanleiding van de bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948, 
zie PETIT, J., De collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites, Brussel, 1969, nr. 
70 e.v., p. 52 e.v. 
(9) Zie RroAux, M., Staking en bezetting naar Belgisch recht, Antwerpen, 1979, 145-146. 
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mersorganisaties niet de enigen waren die representatief waren(10). 
In de herstelwet van 22 januari 1985 heeft de wetgever dit patronaal 
standpunt bekrachtigd. Bij de ondernemingsraadverkiezingen van 
1987 zullen deals representatief erkende organisaties van kaderleden 
kandidaten kunnen voordragen zo er een kiescollege voor kaderleden 
wordt samengesteld. Meteen doet het categoriaal syndicalisme zijn 
intrede in de bedrijfsorganisatie. Maar er is nog meer; ook ,onaf
hankelijke lijsten" zullen kandidaten voor de plaatsen van afgevaar
digde van het kaderpersoneel kunnen voorstellen, voor zover deze 
lijsten de steun krijgen van 100Jo van de kaderleden(ll). Deze regel 
wijzigt het concept van de representativiteit op een ander belangrijk 
punt. Representatieve werknemersorganisaties, met inbegrip van de 
representatieve kaderorganisaties, zijn nationale en interprofessione
le verenigingen. V66r de wetswijziging van januari 1985 werd repre
sentativiteit altijd gesitueerd op het nationale interprofessionele vlak 
en op het sectorH!le vlak; thans is deze regel niet meer absoluut. 
Langsheen de mogelijkheid van indienen van ,onafhankelijke" 
lijsten voor kaderleden bij ondernemingsraadverkiezingen, kunnen 
ook organisaties die op ondernemingsvlak representatief zijn aan de 
werking van de bedrijfsorganisatie deelnemen. De wijzigingen van 
januari 1985 zijn weliswaar beperkt wat de schaal betreft waarop ze 
slaan, ze zijn het echter veel minder op het stuk van de beginselen, 
die ze stellen(12). 

3. De reglementering van· de vertegenwoordiging van het kaderper
soneel in de ondernemingsraad maakt het voorwerp uit van de 
artikels 154 tot 161 van de herstelwet van 22 januari 1986 en van de 
Koninklijke besluiten van 13 juni 1986 en van 31 juli 1986(13). 
In het bestek van deze verhandeling zullen we pogen de reglemente
ring kritisch door te lichten; de volledigheid die wetgever en regie-

(10) Zie advies NAR, nr. 839, 4 en 5. Een gelijkaardig standpunt werd door de werkgeversver
tegenwoordigers reeds eerder ingenomen in het advies nr. 732. 
(11) ,Onafhanke/ijke /ijsten": de term ,onafhankelijk" duidt op onafhankelijkheid ten 
aanzien van de ,algemene" en de representatieve ,categoriale" organisaties. De ,onafhanke
Iijke Iijsten" bieden bedrijfs- en ondernemingsverenigingen een kans, door de representativiteit 
op ondernemingsvlak in te voeren. Er bestaat een reele kans dat voor deze ,onafhankelijke" 
lijsten een ,afhankelijkheidsprobleem" rijst ten aanzien van de werkgever. (zie verder) 
De voorwaarde van de 10% was aanvankelijk ook gesteld voor deals representatief erkende 
organisaties van kaderleden. Zie Ontwerp van herstelwet houdende specia/e bepalingen, Par/. 
St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (1). 
(12) Het zal van de verdere ontwikkeling van de machtsverhoudingen afhangen of de thans 
ingevoerde beginselen van categoriaal syndicalisme en ondernemingssyndicalisme ook tot de 
overige categorieen werknemers zullen worden uitgebreid. 
(13) Zie Wet 22 januari 1985, B.S., 24 januari 1985; K.B. 13 juni 1986, B.S., 21 juni 1986; 
K.B. 31 juli 1986, B.S., 20 augustus 1986. 
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menterende overheid ongetwijfeld hebben nagestreefd, heeft immers 
(hoe kan het ook anders) niet kunnen verhinderen dat op het juri
disch technische vlak een aantal elementen voor verschillende inter
pretatie vatbaar zijn, een reeks problemen niet helemaal op een 
bevredigende manier een oplossing hebben verkregen of de nieuwe 
regeling op bepaalde terreinen situaties kan genereren die strijdig zijn 
met andere rechtsnormen(14). Achtereenvolgens zullen we volgende 
problem en aansnijden: de omschrijving van de notie , ,kaderperso
neel" in functie van de samenstelling van een afzonderlijk kiescollege 
voor , ,kaderleden'', de voordracht van de afgevaardigden van het 
kaderpersoneel, de verdeling van de mandaten over de diverse cate-
goriecn van bet personeel, de rechten en prerogatie¥@B4Rl'aK:BHd~-~l::l-aac:~c~fg~e~-~~~~~ 

vaardigden van het kaderpersoneel, de prerogatieven toegekend aan 
de representatieve organisaties van het kaderpersoneel. Bij de bespre-
king van deze diverse thema's nemen we ons voor om daar waar zulks 
mogelijk en opportuun mocht blijken, de wordingsgeschiedenis van 
de normen toe te lichten. Dergelijke werkwijze vergemakkelijkt meer 
dan eens het vinden van een correcte interpretatie van de toedracht 
van de bestudeerde rechtsnorm. 

II. JURIDISCHE ANALYSE VAN DE PROBLEMATIEK 

1. Omschrijving van de notie ,,kaderpersoneel" in junctie van de 
samenstelling van een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden 
1.1. De eigenlijke begripsomschrijving 

4. De vraag naar de omschrijving van de notie ,kaderpersoneel" 
betreft ongetwijfeld de meest fundamentele, daar ze rechtstreeks 
raakt aan datgene waarom het de kaderleden te doen is: de erkenning 
van de eigenheid en specificiteit van de groep. Welnu, een eerste 
vereiste om een groep als specifiek te kunnen erkennen is, de groep 
te kunnen duiden en omschrijven. Aan de wettelijke omschrijving 
van de notie, vervat in artikel 154 van de herstelwet en artikel14 § 
1 van de bedrijfsorganisatiewet, zijn heelwat begripsomschrijvingen 
voorafgegaan. Ongeacht hun oorsprong en ongeacht de context 
waarin ze voorkwamen - dat ze nu geformuleerd werden in de 
rechtsliteratuur of sociologische literatuur, dat ze nu voorkwamen 
in een van de vele wetsvoorstellen die aan de herstelwet van 1985 
voorafgingen of dat ze nu door de kaderorganisaties zelf werden 
gesuggereerd - slaagde geen enkele van de voorgestelde begripsom-

(14) Zie II. Juridische analyse van de problematiek. 

5 



schrijvingen erin duidelijk de te definieren groep te omlijnen(15). 
Men is het er grotendeels wei over eens dat kaderleden tot de 
categorie van de werknemers behoren en binnen die werknemers
groep een eigen plaats innemen. Maar de grote moeilijkheid bestaat 
er telkens weer in om de kadergroep binnen de grotere groep van 
werknemers te duiden en aan te wijzen(16). Aan de hand van de 
voorgestelde criteria, zoals deelname aan de uitoefening van het 
gezag, zonder er even wei zelf drager van te zijn, eigen verantwoorde
lijkheid of autonomie, doorlopen hebben van een hogere opleiding, 
slaagt men er meestal wei in om de groep naar boven toe (Ieiding van 
de onderneming) af te grenzen; men is doorgaans heel wat minder 
succesvol om de bestudeerde groep naar beneden af te lijnen. Men 
lukt er m.a.w. niet of moeilijk in om de scheidingslijn te trekken 
tussen (lager) kaderpersoneel en uitvoerende bedienden. Wellicht 
komt zulks doordat men tot de kaderfuncties niet aileen deze wil 
rekenen die aanwijsbaar zijn door hun deelname in de uitoefening 
van gezag, maar ook deze die gekenmerkt worden door de eigen 
inbreng en creativiteit in het werk(17). In dit Iicht is het dan ook 
misschien niet onrealistisch te veronderstellen dat in elke functie, op 
welk niveau die zich ook situeert enige eigen inbreng, creativiteit en 
ja, zelfs enige verantwoordelijkheidszin steekt(18). In de sociologi
sche literatuur over het ,kaderprobleem" wordt dan ook soms 
voorgesteld om kaderpersoneel te Iaten samenvallen met de werkne
mers die behoren tot de , , vaste en centrale kern'' van de onderne
ming; maar zulks zou dan meteen impliceren dat ook ,technici" die 
juridisch als handenarbeiders gekwalificeerd worden, tot het kader 
zouden behoren(l9). Meer nog, de notie ,kaderpersoneel" zou in 
heelwat, reeds grotere ondernemingen, niet of nauwelijks worden 

(15) Zie voor deze verschillende definities en de comrnentaar erbij: BUNDERVOET, J., ,Het 
kaderpersoneel: omstreden groep, het statuut voor het kaderpersoneel", Bull. Centr. Arb., 
V. U.B., nr. 2, 151 e.v.; GoFFIN, R. en FoRGES, M., ,Vers un statut juridique des cadres", 
S.R.K., 1986, 131 en 132; V ANACHTER, 0 ., ,De notie ,kaderpersoneel", Dossier kaderperso
neel", Orientatie, 1984, 155 t/m 157. 
(16) ,Men is het er grotendeels over eens ... " Ook die organisaties die qua specifiek statuut 
voor kaderleden het verst gaan, zien kaderleden als werknemers, cfr. standpunt Nationale 
Confederatie van het Kaderpersoneel, zie ARCQ, E. en BLAISE, P ., I.e., 32; ook het Verbond 
van -K:ristelijke Werkgevers onderschrijft deze stelling, -zie GOETHALS, H.-,- I. c., 165 e. v. 
(17) Zie GOFFIN, R. en FORGES, M., I.e., 131 en 132; VANACHTER, 0., I.e., 167 e.v. Ook 
de wettelijke definitie lijdt aan dit euvel. 
(18) Zulks kan erop wijzen dat de aangewende criteria misschien niet voldoende duide!ijk 
omschreven zijn om het onderscheid te maken. Anderen trekken daaruit de conclusie dat het 
,kaderpersoneel" misschien niet zo'n specifieke groep is als dat sommigen het zouden wensen. 
Zie BUNDERVOET, J., /.c., 151. 
(19) Zie BUNDERVOET, J., I.e., 152; de auteur commentarieert de stelling van CAMBIEN. 
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aangewend(20). Sommigen koppelen hieraan dan ook de vraag of het 
zinvol is binnen de werknemersgroep een tweede differentiatie door 
te voeren; de ervaringen met de eerste differentiatie, het onderscheid 
tussen werklieden en bedienden, waren immers niet altijd gelukkig 
en bovendien is het artificieel karakter van het onderscheid tussen 
handenarbeid en intellectuele arbeid maar al te vaak aangeklaagd 
geworden. Heelwat Europese rechtsstelsels kennen dan ook een 
arbeidsrecht waarbinnen geen ,bedienden en arbeiders" bestaan, 
maar uitsluitend , werknemers"(21). Doch kennelijk hebben deze 
consideransen niet doorgewogen bij de wetgever. Hetgeen ons trou
wens niet hoeft te verwonderen, want voor de wetgever speelt in 
eerste instantie de pohtleke wll, gegrondvest op een pohfleR'e reahte1t. 
Te oordelen naar het resultaat (de wetswijziging van 22 januari 1985) 
bestaat er kaderpersoneel, als specifieke groep binnen de grotere 
categorie van werknemers. Vanaf dit ogenblik komt het er voor de 
wetgever nog enkel op neer, juridische criteria te vinden die binnen 
de politieke consensus vallen, die de politieke realiteit van het ,ka
derprobleem" schragen. Bij het zoeken naar deze criteria zijn de 
diverse definities in de rechtsliteratuur niet zonder nut geweest(22). 

5. Juridische commentaren bij de diverse wetgevende initiatieven 
m.b.t. het vraagstuk poneerden bijna eenstemmig dat, zo er een 
,individueel en/ of collectief" statuut voor het kaderpersoneel dien
de te komen, de wetgever een nieuw en duidelijk concept ,kaderper
soneel'' diende te creeren. Immers bij het overlopen van de bestaande 
wetgeving was het al zeer vlug duidelijk geworden dat geen van de 
reeds gehanteerde onderscheiden binnen de ,bediendengroep" van 
enig nut konden zijn(23). In het raam van de arbeidsovereenkom
stenwet, de arbeidswet, de bedrijfsorganisatiewet, en nog andere 
komen omschrijvingen voor van groepen die als hogere bedienden 
te onderscheiden vielen van de rest van de groep, maar geen enkele 

(20) Zie VANACHTER, 0., I.e., 157. 
(21) Zulks is ondermeer het geval voor het Engelse, bet Franse en het Nederlandse stelsel, waar 
er geen afzonderlijk individueel statuut bestaat voor handenarbeiders en intellectuele arbei
ders. 
(22) Zie Verslag van de Kamercommissie, Pari. St., Kamer, 1984-85, nr. 1075 (21), 141 en 
142. 
(23) Het afscheiden van ,hogere bedienden" van de overige bedienden komt ondermeer voor 
in volgende wetten: de arbeidsovereenkomstenwet, de arbeidswet, de bedrijfsorganisatiewet, 
e.a. Voor enige bespreking zie GOFFIN, R. en FORGES, M., I.e., 132 tim 134. 

7 



omschrijving beantwoordde aan vereisten die voor het politiek con
cept ,kaderpersoneel" bruikbaar waren(24). 
De definitie die de sociale herstelwet van 22 januari 1985 in artikel 
14 § 1 van de bedrijfsorganisatiewet heeft ingeschreven, vindt zijn 
oorsprong in het wetsontwerp Hansenne-Eyskens, dat kort voor het 
ontwerp herstelwet zelf in de Kamers was ingediend. Deze definitie 
luidt als volgt: , ... Kaderleden: met uitzondering van die welke deel 
uitmaken van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 
eerste lid, 2de, de bedienden die in de onderneming een hogere 
functie uitoefenen, die in het algemeen voorbehouden wordt aan de 
houders van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die 
een evenwaardige beroepservaring heeft."(25). 

6. Wat leert ons nu deze wettelijke definitie? Vooreerst valt de 
vaagheid op van de door de wet gegeven omschrijving. Zoals blijkt 
uit de Memorie van Toelichting bij de wet en uit de verklaringen door 
de Minister afgelegd in de Senaats- en Kamercommissie, betreft het 
een gewilde benadering van het fenomeen. Ter verantwoording van 
de door de Regering genomen optie verwijst de Minister naar de 
heterogeniteit van de groep van het kaderpersoneel en naar de 
noodzaak om de omlijning van de groep zo dicht mogelijk te laten 
aansluiten bij de sociale en organisatorische realiteit van elke onder
neming(26). Voorts rekent de Regering op de creativiteit en de 
vindingrijkheid van de rechtspraak (en de rechtsleer) om de notie 
verder uit te bouwen en gestalte te geven(27). 
Welke elementen in de omschrijving van artike114 § 1 zal de rechter 
nu kunnen aanwenden als basis voor een verdere verfijning van het 
begrip? Ons inziens zijn deze elementen de volgende: kaderleden zijn 
,hogere bedienden", behoren niet tot het leidinggevend personeel, 
bekleden een hogere functie, zijn houder van een diploma van een 
bepaald niveau of genieten van een evenwaardige beroepservaring. 

(24) In de aangehaalde wetten is de groep van de bedienden die van de overige wordt 
afgescheiden vrij beperkt gehouden. Immers in heelwat gevallen geschiedt de afscheiding met 
het oog op onttrekking aan de door de wet opgezette beschermde regeling. Daarom worden 
de eisen van ,zelfstandigheid" dikwijls vrij hoog gesteld. De groep die de wetgever als 
,kaderpersoneel" in de bedrijfsorganisatiewet wou aanwijzen diende ruimer te worden 
opgevat. 
(25) Deze omschrijving kwam reeds voor in het wetsontwerp Hansenne-Eyskens; voor com
mentaar zie V ANACHTER, 0., ,Het wetsontwerp Hansenne-Eyskens, Dossier Kaderperso
neel", Orientatie, 1984, 178. 
(26) Zie Verslag Kamercommissie, Part. St., Kamer, 1984-85, m. 1075 (21), 141 en 142; 
Verslag Senaatscommissie, Part. St., Senaat, 1984-85, nr. 767 (27), 161. 
(27) Zie Verslag Kamercommissie, Part. St., Kamer, 1984-85, nr. 1075 (21), 142; Verslag 
Senaatscommissie, Part. St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (27), 161. 
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l- l-

- ,,kaderleden zijn bedienden,: Dit betekent dat de wetgever niet 
de door sommigen voorgestelde oplossing van de , , vaste kern of 
centrale kern'' binnen de onderneming beeft overgenomen; kaderle
den vormen een onderdeel van de bediendengroep; dit boudt in dat 
het in bet raam van de regJementering op de ondernemingsraden 
moet gaan om personen die voor wat de pensioenregeling betreft als 
bediende zijn opgegeven(28). Ten behoeve van de sociale verkiezin
gen is de kwalificatie voor de wetgeving op rust- en overlevingspen
sioenen determinerend; een verder onderzoek is niet nodig(29). Dit 
betekent echter niet dat wanneer in andere omstandigbeden de rech
ter na onderzoek van de feiten tot een andere kwalificatie komt, het 
deze kwahhcabe zal ZIJn dte door de werkgever voor de pensioem ege
ling zal moeten worden aangewend. Zulks impliceert in laatste in
stantie dat het moet gaan om personeel tewerkgesteld met een ar
beidsovereenkomst voor bedienden; werklieden die binnen de orga
nisatie van het arbeidsproces een deel van het gezag mee helpen 
uitoefenen zoals ploegbazen, opzieners of foremen vallen dus niet 
onder de wettelijke notie, indien ze zoals het meestal het geval is, met 
de werkgever verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor het 
verricbten van handenarbeid. Ook die werklieden op wie sommige 
voordelen van het bediendenstatuut toepasselijk werden gesteld, 
vallen buiten het begrip. Immers het is het type van arbeidsovereen
komst, vastgesteld op grond van de aard van bet verricbte werk, dat 
de hoedanigheid van de werknemer zoals die wordt aangewend voor 
opgave van het pensioenstelsel zal determineren(30). Dat kaderleden 
deel uitmaken van de bediendengroep brengt natuurlijk eveneens met 
zich dat personen die met de onderneming verbonden zijn anders dan 
met een arbeidsovereenkomst niet als kaderlid kunnen worden be
schouwd; zo zal bijvoorbeeld een arbeidsgeneesheer die in het raam 
van een aannemingsovereenkomst is tewerkgesteld niet in aanmer
king komen, meer nog deze person en zijn en blijven gewoon uitgeslo
ten van bet toepassingsgebied van de wetgeving op ondernemingsra
den(31). 
- ,,met uitzondering van die welke dee! uitmaken van het leidingge
vendpersoneel,. Artikel1 van het K.B. van 31 juli 1986 definieert 
het leidinggevend personeel als volgt: de personeelsleden belast met 

(28) Zie art. 15 van het K.B. van 31 juli 1986. 
{29) Zie V ANACHTER, 0., Ondernemingsraad in Arbeidsrecht - C.A.D., ed. BLANPAIN, R., 
III, 9, 9. ,De werkelijke hoedanigheid van de betrokken werknemer moet niet nagegaan." 
(30) Zie Verslag Senaatscommissie, Pari. St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (27), 160. 
(31) Zulks volgt uit de omschrijving van het begrip, werknemer" zoals het door art. 14 § 1 
van de bedrijfsorganisatiewet wordt omschreven. 
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bet dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn om de 
werkgever te vervangen en te verbinden, alsmede de personeelsleden 
onmiddellijk ondergeschikt aan deze personen, wanneer ze eveneens 
opdrachten van dagelijks beheer verrichten. Dit begrip, dat voor bet 
eerst door een K.B. van 24 januari 1975 in de thans nog geldende 
betekenis werd omschreven, werd reeds door een uitgebreide recht
spraak verfijnd(32). Door bet inlassen in de definitie van de zinsnede 
, ,met uitzondering van ... '' lijnt de wetgever de groep van bet 
kaderpersoneel naar boven af. Kaderpersoneel is geen leidinggevend 
personeel. Hierdoor wordt duidelijk dat bet kaderpersoneel welis
waar omwille van de hogere functies die bet uitoefent kan deelnemen 
aan de uitoefening van bet gezag, maar geenszins zelf gelast mag zijn 
met de dagelijkse Ieiding en bet dagelijks bestuur van de onderne
ming. Kaderpersoneel is evenmin bet personeel dat onmiddellijk 
ondergeschikt is aan voornoemd personeel en dientengevolge belast 
kan worden met taken van dagelijks bestuur. De rechter beschikt dus 
over een duidelijk wettelijk criterium om de kaderfuncties naar 
boven toe af te bakenen(33). Helaas ontbreekt bet de definitie aan 
een even duidelijk criterium om de groep naar beneden toe af te 
grenzen. Het valt te vrezen dat de door de wet voorgestelde criteria: 
hogere Junctie, houder van een diploma van een bepaald niveau en 
de evenwaardige beroepservaring, de rechter veel minder houvast 
zullen bieden(34). De overigens zeer formele uitsluiting door de 
wetgever van bet leidinggevend personeel Iijkt anderzijds door de 
Koning niet altijd om bet even consequent te zijn nagevolgd. Zo lezen 
we in artikel26 van bet K.B. van 31 juli 1986 dat voor de verdeling 
van de mandaten onder de verschillende categorieen van de perso
neelsafvaardiging, bet leidinggevend personeel begrepen is in de 
categorie van de kaderleden. Deze regel lijkt ons niet geschraagd 
door een bepaling in de bedrijfsorganisatiewet. Bovendien Iijkt ze 
ons, zoals we bet verder zullen aantonen, in strijd met de fundamen
tele opties vervat in de definitie van bet begrip , ,kaderperso
neel"(35). 
- ,een hogere junctie" uitoejenen: Aan de hand van de hierna 
besproken elementen van de definitie (hogere functie, diploma van 
een bepaald niveau en evenwaardige beroepservaring) wil de wetge-

(32) Dat voor het eerst ... : zie GoFFIN, R. en FoRGES, M., I.e., 132. 
(33) Zie VANACHTER, 0., ,Kaderpersoneel in de ondernemingsraad", Orientatie, 1985, 86 
en 87. 
(34) Zie VANACHTER, 0., o.c., 86 en 87. 
(35) Zie verder. 
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verde groep van het kaderpersoneel aflijnen naar beneden toe. Uit 
de Voorbereidende Werkzaamheden van de Herstelwet houdende 
sociale bepalingen van 22 januari 1985 blijkt dat de wetgever onder 
hogere functies niet enkel de functies heeft begrepen die de medewer
king aan de uitoefening van het gezag of van een gedeelte ervan 
veronderstellen. Ook functies die als ,hoogstaand" kunnen worden 
aanzien omwille van hun inhoud (de eigen inbreng en creativiteit) 
dienen als kaderfuncties aangemerkt. Zo citeert de Memorie van 
Toelichting de voorbeelden van personen tewerkgesteld aan taken 
van wetenschappelijk onderzoek en van begeleiding in het kader van 
een studiedienst(36). 
- ,een diploma van een bepaalaniveau": Het betreft hier een 
gegeven dat in de meeste definities van , ,kaderpersoneel'' terug te 
vinden is(37). Ook benamingen van kaderverenigingen of van onder
delen van kaderorganisaties verwijzen soms naar de opleiding. Zo 
spreekt men soms over ,universitairen", ,ingenieurs", e.a.(38). De 
wettelijke definitie bevat dus ook een verwijzing naar de scholing en 
opleiding. Uit de Voorbereidende Werkzaamheden blijkt trouwens 
dat men in eerste instantie doelt op functies voorbehouden aan 
personen die een of andere vorm van hoger onderwijs hebben ge
volgd(39). Zoals een commentator het reeds v66r ons terecht op
merkte, is de vereiste van een diploma van een bepaald niveau geen 
echt ,sterke eis". Twee elementen in de definitie bevestigen deze 
stelling. Vooreerst stipt de wetgever aan dat het ,hogere functies 
betreft die in het algemeen worden voorbehouden''. De wet laat 
m.a.w. de mogelijkheid open dat personen zonder dergelijke oplei
ding te hebben genoten, toch een hogere functie kunnen uitoefenen. 
Ben tweede element in de definitie dat in dezelfde richting wijst is 
het bezit van een ,,evenwaardige beroepservaring". Het betreft hier 
personen die door en in hun professionele activiteit het kennispeil 
hebben bereikt dat nodig is om een , ,hogere functie'' te bekleden. 
Het woord ,beroepservaring" doet evenwel veronderstellen dat een 

(36) Zie Memorie van Toelichting, Pari. St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (1), 51; deze twee 
beoordelingselementen worden hernomen in de toelichting gegeven bij het begrip in de 
Ministeriele omzendbrief van 18 september 1986, B.S., 2 oktober 1986. 
(37) Zie voor de definities: BUNDERVOET, J., I.e., 151 t/m 154; GOFFIN, R. en FORGES, M., 
I. c., 131; V ANACHTER, 0., ,De no tie 'kaderpersoneel'", Orienta tie, 1984, 155. De component 
van het opleidingsniveau heeft ook een rol gespeeld bij de groei van de diverse kaderverenigin
gen. Dit ongeacht of het ging om kaderverenigingen binnen algemene werknemersorganisaties 
of erbuiten. 
(38) Zie hieromtrent ARcQ, E. en BLAISE, P., I.e., 7, 8, 20, 26 en 27. 
(39) Zie hieromtrent de Memorie van Toelichting, Pari. St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (1), 51. 
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,zekere periode" nodig was om deze kennis te vergaren(40). Het 
bezit van een diploma van een bepaald niveau is dus niets meer dan 
een referentiepunt. 

6. Zoals hierboven reeds werd aangestipt wou de wetgever een 
, ,soepele'' definitie van het be grip hanteren, rekening houdend met 
de heterogeniteit van de groep en met de noodzaak om het recht zo 
dicht mogelijk te Iaten aansluiten bij de sociale en organisatorische 
structuur van de onderneming(41). De rechter zal bij zijn interpreta
tie van het begrip steeds oog moeten hebben voor de relativiteit 
ervan. Hij zal trouwens ook niet anders kunnen, want in elk element 
van de wettelijke omschrijving ligt deze relativiteit besloten. De 
groep van het kaderpersoneel omlijnen, kan niet zonder een volledig 
beeld van de onderneming en van zijn sociale en organisatorische 
structuur te bezitten. Enkel een dergelijk volledig beeld kan de 
rechter in staat stellen de groep van het kaderpersoneel te duiden 
binnen de grotere categorie van de bedienden. Uit dit alles volgt 
vanzelfsprekend dat de concrete invulling van de notie verschillend 
kan en zal zijn per onderneming; gewoon omdat de personeelsop
bouw en structuur er verschillend zijn(42). Het existeren van het 
kaderpersoneel is dus functie van het bestaan binnen de bedienden- · 
groep van andere categorieen zoals het leidinggevend personeel en de 
uitvoerende bedienden. Nu rijst de vraag of voor de aanwijzing van 
de ,kadergroep" er steeds een dubbele aflijning moet kunnen ge
schieden, m.a.w. is het mogelijk dat in een onderneming er benevens 
leidinggevend personeel aileen nog kaderpersoneel bestaat? Deze 
vraag kan enkel zeer genuanceerd beantwoord worden. Op het eerste 
gezicht lijkt een dubbele aflijning noodzakelijk. Vooreerst is er de 
semantiek van het woord kader, dat het bestaan van hierarchisch 
lager gesitueerde werknemers veronderstelt; voorts is er de passage 
uit de wettelijke omschrijving die stelt dat kaderleden als bedienden 

(40) Zie over evenwaardige beroepservaring VANACHTER, 0., ,Kaderpersoneel in de onder
nemingsraad", Orientatie, 1985, 86. 
(41) Dit blijkt ondermeer uit volgende passage van het reeds aangehaalde verslag van de 
Kamercommissie: ,, ... De rechter zal zich bij zijn uitspraak Iaten leiden door de criteria gesteld 
in de wet en de sociale organisatorische rea lite it van de onderneming ... '' zie Pari. St., Kamer, 
1984-85, nr. 1075 (21), 142. 
(42) Gelijkaardige problemen deden zich (wellicht in mindere mate) ook reeds voor bij het 
concreet invullen van de notie ,/eidinggevend personeel". Zie hieromtrent ondermeer MER

GITS, B. en VoDQUENNE, D., Sociale verkiezingen 1983, Antwerpen, 1982, 19. Detitel die een 
functie meekrijgt is niet determinerend. Het kan best dat personen met eenzelfde titel in de 
ene onderneming wei en in de andere niet tot het leidinggevend personeel worden gerekend. 
Immers determinerend zijn die elementen die de wetgever in de omschrijving van de notie als 
essentieel heeft aangestipt. 
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met hogere functies moeten worden aanzien. De comparatieve vorm 
hogere impliceert logischerwijze lagere functies(43). Nochtans me
nen we op grond van de preciseringen, door de Minister gegeven bij 
de bespreking in de Commissies, te mogen constateren dat in principe 
eerronderneming benevens leidinggevend personeel enkel kaderleden 
kan tellen. Uit de voorbereidende werkzaamheden komt zeer duide
lijk naar voor - en dit hebben we hierboven reeds aangestipt - dat 
de term ,hogere" functie niet enkel doelt op functies die een deelna
me aan de uitoefening van gezag veronderstellen, maar ook taken 
inhoudt waarmee eigen inbreng en creativiteit gepaard gaan (onder
zoekswerk, studiewerk, e.a.). AI geven we grif toe dat de hierboven 
beschreven hypothese m1ssch1en !outer theoreflsch IS, toch houden 
we eraan te stellen dat de wettelijke defintie van het begrip ze niet 
uitsluit. 

1. 2. De procedure tot aanwijzing en vaststelling van de kaderfuncties en kaderper

soneel 

7. Artike1154 van de herstelwet en artikel14 § 1 van de bedrijfsorga
nisatiewet bepalen dat het de werkgever is die volgens een bij K.B. 
uitgewerkte procedure de kaderfuncties aanwijst en tevens aangeeft 
welke de kaderleden zijn(44). De Nationale Arbeidsraad heeft in deze 
aangelegenheid een ,verdeeld advies" uitgebracht. Van vakbonds
zijde zag men meer heil in het vastleggen van de kaderfuncties op het 
sectoriele niveau. De werkgeversvertegenwoordiging daarentegen 
verkoos de door de wetgever voorgestelde handelswijze, waarbij deze 
zorg aan de werkgever werd overgelaten(45). Tijdens de parlementai
re voorbereiding van de ,sociale herstelwet" had de Minister zich 
onomwonden voorstander getoond van een procedure in twee fazen 
(eerst vaststelling van de kaderfuncties, waarna aanwijzing van de 
kaderleden) naar het model van de procedure van aanduiding van de 
!eden van het leidinggevend personee1(46). Beide opties kregen con
creet gestalte in het K.B. van 31 juli 1986(47). In een eerste fase, die 
zich situeert v66r de eigenlijke kiesprocedure, wordt uitgemaakt 
welke de kaderfuncties zijn. Het aanwijzen van de kaderfuncties 
verloopt parallel en gelijktijdig met het aanduiden van de !eden van 

(43) Hogere is het element dat het onderscheid moet toelaten met die werknemers die de 
hoedanigheid bezitten van , , uitvoerend personeel''. 
(44) Voor kleinere ondernemingen of ondernemingen die weinig bedienden tellen werd door 
de reglementerende overheid van de vaststelling in twee fasen afgestapt. Zie verder. 
(45) Zie advies NAR nr. 839, 5 en 6. 
(46) Zie Verslag van de Kamercommissie, Pari. St., Kamer, 1984-85, nr. 1075 (21), 41 en 42. 
(47) Zie B.S., 20 augustus 1986. 
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het leidinggevend personeel en het vastleggen van het aantal techni
sche bedrijfseenheden. De reglementerende overheid was wei ge- . 
noodzaakt om reeds zo vroeg in de afwikkeling van de procedure de 
vaststelling van de kaderfuncties te situeren. Immers de vaststelling 
van de functies (en later van de kaderleden) zal medebepalend zijn 
voor het aantal kiescolleges en voor de verdeling van de mandaten 
over de verschillende personeelscategorieen(48). In een tweede fase 
worden deals kaderfuncties erkende functies, concreet opgevuld; de 
werkgever gaat over tot bet kenbaar maken van de namen van de 
personen die als kaderlid dienen te worden beschouwd. In de twee 
fazen van de procedure werd de mogelijkheid van verhaal inge
bouwd(49). 

8. Overzicht van de procedure. De werkgever is ertoe gebouden om 
uiterlijk op de zestigste dag die de aanplakking van de verkiezingsda
tum, voorafgaat ( =B- 60) de ondernemingsraad of bij ontstentenis 
ervan de vakbondsafvaardiging schriftelijk te injormeren over de 
functies van de kaderleden(50). Deze informatie hoeft niet verstrekt 
zo de onderneming minder dan honderd werknemers telt, berekend 
volgens de formule uitgestippeld in artikel 4 van het besluit; ze dient 
verstrektzo de onderneming.op het ogenblik van het geven van de 
schriftelijke informatie minder dan dertig bedienden telt. De regle
menterende overbeid beeft deze exceptie gecreerd, daar ze vreesde 
dat in kleine en middelgrote ondernemingen kaderfuncties meestal 
en grotendeels zouden samenvallen met de functies bekleed door bet 
leidinggevend personeel. Zulks impliceert dat de overbeid ervan 
uitgaat dat in deze ondernemingen de groep van kaderleden zo 
beperkt is dat een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden omzeg
gens uitgesloten is(51). Hoe dient deze exceptie nu uitgelegd te 
worden? Is de werkgever tocb tot de scbriftelijke informatie verplicht 
zo de onderneming weliswaar minder dan honderd werknemers, 
maar meer dan dertig bedienden telt? Naar onze mening dient deze 
vraag negatief beantwoord. De werkgever is niet tot schriftelijke 
informatie over de functies van het kaderpersoneel gehouden, zo het 
bedrijf minder dan bonderd maar meer dan dertig bedienden telt. Op 
grond van de wijze waarop de tekst gelibelleerd is en op grond van 

(48) Zie VANACHTER, 0., ,Kaderpersoneel in de ondernemingsraad", Orientatie, 1985, 86 
en 87. 
( 49) Zie verder. 
(50) Zie art. 6 K.B., 31 juli 1986. 
(51) Dit moge blijken uit de bespreking van het Ontwerp Besluit in de Nationale Arbeidsraad. 
Zie advies NAR nr. 739, 18 en 19. 
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aanwijzingen volgend uit de bespreking van het ontwerp van besluit 
in de Nationale Arbeidsraad komt het ons voor dat de in artikel 6 
in fine neergeschreven exceptie als volgt moet worden gelezen: de 
werkgever is niet tot schriftelijke informatie gehouden voor alle 
ondernemingen die (ongeacht het aantal tewerkgestelde bedienden) 
minder dan honderd werknemers tewerkstellen; schriftelijke infor
matie hoeft evenmin voor die bedrijven die alhoewel ze meer dan 
honderd werknemers tellen, minder dan dertig bedienden in dienst 
hebben op de zestigste dag die het bericht van bekendmaking van de 
verkiezingsdatum voorafgaat. Betekent zulks dat in de ondernemin
gen die onder de exceptie van artike16 in fine vallen geen afzonderlijk 
kiescollege voor kaderleden kan opgericht worden? Geenszms! De 
reglementerende overheid is niet ingegaan op de wens van de patro
nale afgevaardigden in de Nationale Arbeidsraad om een vermoeden 
in te stellen dat er in voornoemde ondernemingen geen afzonderlijk 
college kan zijn. De instelling van een dergelijk vermoeden bij K.B. 
zou trouwens neergekomen zijn op een wijziging van de wet door de 
Koning. Het enige gevolg van de exceptie is dat bedoelde onderne
mingen vrijgesteld worden van het gedeelte van de voorprocedure dat 
betrekking heeft op de kaderleden. Zulks impliceert meteen ook dat 
in deze ondernemingen de· controle door de vakbondsafvaardiging 
wegvalt en de werkgever zelf meteen de kaderleden kan aanwij
zen(52). Tussen de zestigste dag en de vijfendertigste dag die de 
aanplakking van het bericht van de verkiezingsdatum voorafgaat 
(tussen B- 60 en B- 35) is de werkgever verplicht de raad of bij 
ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging te raadplegen over de 
functies van de kaderleden. De werkgever die in zijn onderneming 
minder dan honderd werknemers tewerkstelt of wiens onderneming 
minder dan dertig bedienden telt(53) wordt ook van deze raadple
gingsprocedure vrijgesteld. Uiterlijk op de vijfendertigste dag die de 
aanplakking van het bericht voorafgaat (B- 35) deelt de werkgever 
de raad, of bij ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging of bij 
ontstentenis ervan de werknemers schriftelijk zijn beslissing mee over 
de functies van de kaderleden. Ondernemingen met minder dan 
honderd werknemers en met minder dan dertig bedienden vallen ook 
wat dit betreft buiten de voorprocedure(54). Uit wat voorafgaat volgt 
dat in de ondernemingen waar er noch een ondernemingsraad en 

(52) Zie hierorntrent standpunt van A.B.V.V. en A.C.L.V.B. in de Nationale Arbeidsraad, 
advies NAR nr. 739, 19. 
(53) Zie art. 7 K.B. 31 juli 1986. 
(54) Zie art. 8 K.B. 31 juli 1876. 
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noch een vakbondsafvaardiging bestaat, en die niet vallen onder 
voormelde exceptie, de werkgever enkel de beslissing over de functies 
aan de werknemers dient mede te delen(55). Binnen de zeven dagen 
volgend op laatstvernoemd tijdstip (B- 35) kunnen de betrokken 
werknemers, de representatieve vakorganisaties van werknemers te
gen de voormelde beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrecht
bank. Ook de representatieve organisaties van kaderpersoneel ver
mogen zulks, indien in de onderneming een ondernemingsraad wordt 
opgericht en ze bij de procedure betrokken zijn. Deze organisaties 
krijgen aldus een fractie van ,functionele rechtspersoonlijkheid" 
(zie verder). De arbeidsrechtbank waarbij beroep is aangetekend doet 
uitspraak binnen de drieentwintig dagen na de ontvangst ervan. 
Overeenkomstig artikel81, 6° van het besluit kan tegen de uitspraak 
van de arbeidsrechtbank noch beroep noch verzet worden aangete
kend(56). Verder in deze verhandeling wordt ingegaan op de proce
durele aspecten. Met de schriftelijke kennisgeving door de werkgever 
van zijn beslissing aangaande functies van het kaderpersoneel en het 
mogelijk verhaal ertegen is de eerste fase in de procedure tot aanwij
zing van de kaderleden afgelopen. 

9. Tussen de negentigste dag en de drieentachtigste dag die de datum 
van de verkiezingen voorafgaat ( =tussen V- 90 en V- 83) brengt de 
ondernemingsraad of het co mite of bij ontstentenis ervan de werkge
ver door aanplakking van een bericht in de diverse afdelingen of 
secties van de onderneming de werknemers in kennis van de lijst van 
de kaderleden of de plaatsen waar deze kan worden geraadpleegd. 
Deze verplichting geldt enkel voor die ondernemingen die meer dan 
honderd werknemers tellen in de zin van artikel4 van het besluit. Het 
bericht moet worden gedagtekend(57). Exceptie geldt evenwel niet 
voor de ondernemingen die meer dan honderd werknemers maar 
minder dan dertig bedienden tellen(58). Zo de onderneming minstens 
vijftien kaderleden telt wordt een afzonderlijke kiezerslijst opgesteld. 
(Net als voor de andere kiesgerechtigde werknemers blijkt ook voor 
kaderleden de hoedanigheid van kiezer uit het voorkomen op de 

(55) Immers het K.B. sluit (en vermag zulks trouwens niet) voor deze groep van ondernemin
gen het bestaan van een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden niet uit. 
(56) Het feit dat overeenkomstig art. 91, 6° van het besluit geen beroep noch verzet mogelijk 
is, is vanzelfsprekend ingegeven door de wens en noodzaak om de verkiezingen voor de 
ondernemingsraden zoveel als mogelijk binnen de door de Koning vastgestelde periode te Iaten 
verlopen. 
(57) Zie art. 11 K.B. 31 juli 1986. 
(58) Zie art. 11, 7° K.B. 31 juli 1986. 
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kiezerslijst)(59). Op de datum van de aanplakking van het bericht dat 
de datum van de verkiezingen vaststelt worden de ,voorlopige 
kiezerslijsten" ingediend enter beschikking gesteld van de werkne
mers op een voor hen toegankelijke plaats(60). Binnen de zeven 
dagen na de aanplakking van het bericht waarbij de datum van de 
verkiezingen wordt aangekondigd ( =tussen Ben B + 7) kunnen de 
werknemers, de representatieve werknemersorganisaties, bij de raad 
bezwaar indienen tegen de lijst van de kaderleden. De representatieve 
organisaties van kaderleden kunnen zulks slechts zo het een verkie
zingsprocedure betreft die de verkiezing van een ondernemingsraad 
voorafgaat(61). Binnen de zeven dagen na het toekomen van het 
bezwaar d1ent de raad ofbiJ ontstentems ervan de werkgever ztch mt 
te spreken over het bezwaar. Zo deze uitspraak een wijziging van de 
lijst impliceert, wordt deze rechtzetting op de dag van de uitspraak, 
door aanplakking kenbaar gemaakt. Indien er geen ondernemings
raad bestaat wordt de beslissing ook kenbaar gemaakt aan de repre
sentatieve organisaties van werknemers en kaderleden(62). 
Binnen de zeven dagen na de aanplakking van het bericht of de 
kennisgeving kunnen de betrokken werknemers, de betrokken repre
sentatieve werknemersorganisaties en desgevallend de betrokken 'or
ganisaties van het kaderpersoneel beroep instellen tegen de beslissing 
bij de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechtbank dient uitspraak te doen 
binnen de zeven dagen die volgen op de ontvangst van het beroep(63). 
Overeenkomstig artikel 81, 6° van het besluit is de uitspraak van de 
arbeidsrechtbank niet vatbaar voor hoger beroep of verzet(64). Ui
terlijk zeven dagen na de in artikel 30 bedoelde beslissing worden de 
kiezerslijsten definitief afgesloten(65). 
Uit de hierboven omschreven procedure blijkt ondermeer dat voor 
wat het samenstellen en oprichten van de kiescolleges aangaat, het 
leidinggevend personeel niet bij het kaderpersoneel wordt gerekend. 
Dit hoeft ons niet te verwonderen; de reglementerende overheid is 
wellicht uitgegaan van de wettelijke definitie van het kaderpersoneel. 
Zoals hierboven reeds werd aangestipt sluit deze wetsbepaling de 
groep van het leidinggevend personeel uit de notie kaderperso-

(59) Zie art. 18 K.B. 31 juli 1986. 
(60) Idem. 
(61) Zie art. 28 K.B. 31 juli 1986. 
(62) Zie art. 29 K.B. 31 juli 1986. 
(63) Zie art. 30 K.B. 31 juli 1986. 
(64) Zie art. 81, 6° K.B. 31 juli 1986. 
(65) Zie art. 31 K.B. 31 juli 1986. 
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neel(66). Verder in deze verhandeling zal echter blijken dat de Koning 
deze lijn niet heeft aangehouden, voor de verdeling van de mandaten 
over de verschillende personeelscategorieen(67). Uit de beschrijving 
van de procedure tot oprichting van de kiescolleges volgt eveneens 
dat de representatieve organisaties van het kaderpersoneel, slechts in 
subsidiaire orde bij de zaak worden betrokken. Enkel in de hypothese 
dater een ondernemingsraad wordt opgericht kunnen zij van dezelf
de prerogatieven genieten als de representatieve werknemersorgani
saties. In aile andere gevallen spelen zij niet mee en dit ongeacht het 
aantal kaderleden aanwezig in de onderneming(68). Daartegenover 
staat dat de Koning niet volledig is ingegaan op het in de Nationale 
Arbeidsraad geformuleerde voorstel om het optreden in rechte van 
de representatieve kaderorganisaties tijdens de voorprocedure te 
beperken tot de ,betrokken organisatie(s)"(69). 

2. Voordracht van kandidaten voor de mandaten van afgevaardigde 
van het kaderpersoneel in de ondernemingsraad 

10. Vooraf. Dat de wetgever geopteerd heeft voor het inschakelen 
van de specifieke kadervertegenwoordiging in de ondernemingsraad, 
komt zeer duidelijk tot uiting in de wijze waarop de wetgever de 
voordracht van de kandidateii voor de kaderafvaardigingheeft gere:. 
geld. In deze aangelegenheid onderscheidt hij twee hypothesen: er is 
geen afzonderlijk kiescollege voor kaderleden; er bestaat een afzon
derlijk kiescollege. Uit de libellering van artike120 tervan de bedrijfs
organisatiewet blijkt dat de wetgever de eerste hypothese als de 
algemene regel aanziet; de tweede hypothese - de aanwezigheid en 
het bestaan van een afzonderlijk kiescollege - wordt daarentegen 
als een uitzondering op de eerste hypothese geformuleerd. Wellicht 
wil de wetgever zo aangeven dat hij er in beginsel blijft van uitgaan 
dat de representatieve werknemersorganisaties alle categorieen van 
het personeel blijven vertegenwoordigen(70). 

(66) Zie de definitie van het begrip ,kaderleden" in art. 14 § 1 wet 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsleven. 
(67) Zie verder sub II, 3. 
(68) De enige uitzondering op deze regelligt vervat in art. 28 K.B. 31 juli 1986. 
(69) Zie advies NAR, nr. 839, 19. 
(70) De overheid verrechtvaardigt zijn houding door te stellen dat de algemene vakorganisaties 
van werknemers minder representatief zijn voor de groep van het kaderpersoneel dan voor 
de overige categorieen werknemers, zie Memorie van Toelichting, Part. St., Senaat, 1984-85, 
nr. 757 (1), 159. 
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2.1. Voordracht van de kandidaten bij niet bestaan van een afzonder/ijk kiescollege 

11. Artikel 20 ter, eerste lid van de bedrijfsorganisatiewet luidt als 
volgt: , ,De afgevaardigden van het personeel worden verkozen op 
door de representatieve werknemersorganisaties voorgedragen kan
didatenlijsten." Het betreft hier het vermoeden dat de representatie
ve werknemersorganisaties worden verondersteld aile personeelsca
tegorieen te vertegenwoordigen. Op dit vermoeden was tot voor de 
wetswijziging van 22 januari 1985 het ,monopolie van voordracht" 
van de representatieve werknemersorganisaties gegrondvest(71). De 
voordracht van kandidaten door deze organisaties wordt door de 
wetgever nog steeds als pt incipe aangehouden, maar op deze hoofd
regel wordt thans een uitzondering gemaakt voor die ondernemingen 
die onder hun personeel een aanzienlijk aantal kaderleden tellen(72). 
In de ondernemingen daarentegen waar het aantal kaderleden de 
wettelijke drempel niet overschrijdt kunnen kaderleden enkel, zoals 
zulks in het verleden het geval was, verkozen worden zo ze als 
kandidaat zijn voorgedragen door de representatieve werknemersor
ganisaties. Hetgeen bij vorige sociale verkiezingen trouwens vaker 
voorkwam. 

12. De herstelwet van januari 1985 wijzigde de voorheen gehanteer
de omschrijving van de notie ,representatieve werknemersorganisa
tie" door in de bedrijfsorganisatiewet te verwijzen naar de begrips
omschrijving van de CAO-wet van 5 december 1968. Deze wetswijzi
ging was ingegeven door de wil om de notie te ,harmoniseren"(73). 
In zijn , ,harminiseringsdrang'' zag de wetgever echter over het hoofd 
dat de verwijzing naar artikel 3 van de CAO-wet ook inhoudelijke 
wijzigingen aan het begrip bracht. Deze operatie die enkel tot doel 
had op het formele vlak van de libellering tot meer eenheid te komen 
in de arbeidswetgeving, sloot de regionale en gewestelijke interpro
fessionele organisaties uit de werkingssfeer van de bedrijfsorganisa
tiewet. Bij vorige sociale verkiezingen hadden deze organisaties vaak 
een actieve rol gespeeld bij de organisatie en afwikkeling van de 
sociale verkiezingen. Wat opgezet was als een harmoniseringsinitia-

(71) Het ,monopolie van voordracht" zorgde er in feite voor dat het lidmaatschap van een 
representatieve werknemersorganisatie een voorwaarde van verkiesbaarheid werd. 
(72) Bij de parlementaire bespreking van het wetsontwerp verschilden de meningen over de 
drempel die diende gehanteerd te worden. Uiteindelijk hield de overheid het bij 15 kaderleden. 
Zie Verslag Senaatscommissie, Pari. St., Senaat, 1984-85, nr. 767 (27), 150 
(73) Zie art. 154 Herstelwet 22 januari 1985, houdende sociale bepalingen. 
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tief draaide uit op een materiele vergissing(74). Deze vergissing werd 
door de wetgever rechtgezet in de wet van 29 juli 1986(75). 

2.2. Voordracht van kandidaten bij het bestaan van een afzonderlijk kiescol/ege 
voor kaderleden 

13. Artikel 20 ter tweede lid van de bedrijfsorganisatiewet luidt als 
volgt: ,Indien er evenwel een afzonderlijk kiescollege voor kaderle
den is, worden de afgevaardigden van deze laatsten verkozen op 
kandidatenlijsten voorgedragen door: 

1° de representatieve werknemersorganisaties, 
2° de representatieve organisaties van kaderleden, 
3° ten minste 10% van het aantal kaderleden van de onderne

ming, met dien verstande dat het aantal ondertekenaars ter 
ondersteuning van deze lijst niet kleiner mag zijn dan vijf 
indien het aantal kaderleden minder bedraagt dan vijftig 
en dan tien indien het aantal kaderleden minder bedraagt 
dan honderd. '' 

Artikel20 fer, tweede lid en volgende van de bedrijfsorganisatiewet 
bevestigt hetgeen we in vorige paragrafen hebben gesteld: de over
heid blijft voor de ondernemingsraad vasthouden aan het beginsel 
dat de r:epresentatieve werknemersorganisaties worden geacht de 
verschillende categorieen binnen de werknemersgroep te vertegen
woordigen. Dus ook de leden van het kaderpersoneel. Deze wettelij
ke veronderstelling is trouwens niet louter hypothetisch, ze wordt 
ook door de feiten geschraagd. De representatieve werknemersorga
nisaties hebben allanger binnen de structuren van hun bedienden
bonden een plaats voorbehouden voor kaderpersoneel. De wijze 
waarop deze plaats binnen de structuur voorbehouden werd verschilt 
echter naargelang de betrokken organisatie. Zo kan deze ,voorbe
houden afzonderlijke vertegenwoordiging'' binnen de bond de vorm 
aannemen van een afzonderlijke centrale, een sector of afdeling 
binnen de bediendenorganisatie. Dit is het geval voor het christelijke 
A.C.V. en het socialistische A.B.V.V., waar de kaderleden in de 
sectoriele structuur een voorbehouden vertegenwoordiging werd ge
garandeerd(76). Binnen de liberale A.C.L. V.B. werd een afzonderlij
ke groep voor kaderpersoneel opgericht(77). Het is niet altijd makke-

(74) Zie advies NAR nr. 839, 10, 11 en 12. 
(75) Zie wet 29 juli 1986, B.S. 20 augustus 1986. 
(76) Zie ARCQ, E. en BLAISE, ., {.c., 9-13, 20 en 21. 
(77) Zie VANACHTER, 0., ,De vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de bestaande 
overlegorganen, Dossier kaderpersoneel", Orientatie, 1984, 167. 
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lijk op het aantal kaderleden dat deze organisaties groepeert een 
duidelijk zicht te krijgen; de betrokken organisaties hebben dit 
trouwens ook niet altijd(78). Bovendien is het hasardeus om de 
verschillende cijfers met elkaar te vergelijken. Voor de twee fenome
nen kunnen diverse redenen worden aangehaald. Vooreerst worden 
niet altijd concrete en duidelijke omschrijvingen van ,kaderperso
neel" gehanteerd. Sommige organisaties werken met de door de 
I.A.O. voorgestelde omschrijving van ,,intellectuele arbeid'', ande
ren dan weer niet. Voorts is het geen geheim dat in het verleden 
sommige kaderleden er de voorkeur aan gaven bij de beter gestructu
reerde algemene bediendenbond aan te sluiten. Tenslotte gebeurde 
het andersom ook, dat personen als "kader" werden gesyndiceerd, 
alhoewel ze eigenlijk deze hoedanigheid niet bezaten(79). Misschien 
wordt het met de gewijzigde wettelijke regeling in de toekomst 
makkelijker een zicht te krijgen op het aantal kaderleden dat bij de 
representatieve werknemersorganisaties is aangesloten. Wat in elk 
geval uit de sociale verkiezingen moet blijken is of en in welke mate 
de groep van kaderleden vindt dat hun specifieke belangenbeharti
ging het best gebeurt in het kader van het concept van het , ,algemeen 
syndicalisme' '(80). 

14. Voordracht van de kandidaten door de representatieve kaderor
ganisaties. Met representatieve kaderorganisaties verwijst de wetge
ver naar het categoriaal kadersyndicalisme(81). Dit type van syndica
lisme, waarvan de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel 
(N.C.K.) ongetwijfeld de exponent is, gaat ervan uit dat belangen 
van het kaderpersoneel het best behartigd kunnen worden in de 
schoot van een homogeen kadersyndicaat(82). Voornoemde organi
satie ijvert dan ook al reeds geruime tijd om op de diverse vlakken 
van de bedrijfsorganisatie als representatief erkend te worden (zie 

(78) Zie ARCQ, E. en BLAISE, P., I.e., 9, 17 en 21. 
(79) Zie ARCQ, E. en BLAISE, P., I.e., ibid. 
(80) Dat kaderleden in vergelijking tot andere werknemersgroepen weinig gesyndiceerd zijn, 
is genoegzaam bekend. Hierover kunnen de sociale verkiezingen weinig nieuwe informatie 
brengen. Daarentegen zouden de resultaten van de verkiezingen wei enig uitsluitsel moeten 
brengen over de vraag of de voorkeur van kaderleden gaat naar algemene organisaties, 
categoriale verenigingen of ondernemingsbonden. 
(81) Het betreft of betreffen die organisatie(s) die enkel en uitsluitend kaderleden verenigen. 
Ook voor de representatieve organisaties voor kaderleden houdt de wetgever vast aan de 
voorwaarde van het op interprofessioneel vlak georganiseerd zijn. Dit volgt uit de omschrijving 
van het begrip ,representatieve organisatie voor kaderleden" zoals vervat in art. 14 § 1 Wet 
20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 
(82) Zie omtrent N.C.K.: ARCQ, E. en BLAISE, P., I.e., 28 e.v.; VANACHTER, 0., ,De 
vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de bestaande overlegorganen, Dossier Kader
personeel", Orientatie, 1984, 167 en 168. 

21 



verder). De sociale herstelwet en de betreffende uitvoeringsbesluiten 
vormen voor deze organisatie een uitgelezen moment om tot de groep 
van de representatieve organisaties toe te treden, al zal zulks wellicht 
niet helemaal gebeuren in de context en in de omstandigheden 
waaraan de organisatie de voorkeur had gegeven(83). Maar laat ons 
nu blijven stilstaan bij de door de bedrijfsorganisatiewet gegeven 
omschrijving van ,de representatieve organisaties van het kaderper
soneel". 
Artikel 14 § 1, 5° stelt dat onder representatieve organisaties van 
kaderpersoneel dient begrepen: ,de interprofessionele organisaties 
van kaderleden, die voor het gehele land zijn opgericht en die 
tenminste tienduizend leden tellen. '' Verder stipuleert de wet nog 
dat: ,Deze organisaties worden als representatief erkend door de 
Koning, volgens de nadere regelen en de procedure die Hij bepaalt. 
DeN ationale Arbeidsraad brengt in het kader van deze er kenningspro
cedure een ad vies uit.'' De erkenningsprocedure werd in twee besluit
teksten omschreven: het K.B. van 13 juni 1986 en het K.B. van 31 
juli 1986(84). 
In de omschrijving gegeven door de bedrijfsorganisatiewet steken 
vooral drie elementen: het moet gaan om interprofessionele organisa
ties, het moet gaan om een organisatie met vertakkingen over het 
ganse nationale grondgebied en het moet gaan om een organisatie die 
ten minste tienduizend leden telt. De twee eerste elementen zijn van 
kwalitatieve aard, ze verwijzen naar de organisatievorm. De wetgever 
wil thans wel categoriaal syndicalisme een kans geven, maar hij 
opteert in eerste instantie voor verenigingen die de kaders over de 
verschillende sectoren heen vertegenwoordigen. Wellicht acht hij het 
heilzaam dat er binnen de categorie over de diverse bedrijfstakken 
heen een belangenafweging geschiedt(85). Het laatste element in de 
begripsomschrijving is van kwantitatieve aard, het betreft het aantal 
aangesloten leden. Bij het lezen van de wettelijke definitie rijst 
noodgedwongen de vraag of de elementen van de omschrijving als 
, ,representativiteitsvoorwaarden'' dan wel als , ,representativiteits
criteria" dienen aangemerkt. In de collectieve arbeidsverhoudingen 
van de particuliere sector heeft de wetgever tot op heden steeds meer 
gewerkt met , ,representativitieitscriteria''; de elementen van repre-

(83) Zie over de standpunten van het N.C.K.: ARCQ, E. en BLAISE, P., I.e., 36. 
(84) Zie respectievelijk B.S. 21 juni 1986 en B.S. 20 augustus 1986. 
(85) Wat de representatieve kaderorganisaties betreft blijft de wetgever trouw aan de vroeger 
genomen optie: representativiteit situeert zich hetzij op het nationale interprofessionele vlak, 
hetzij op het sectoriele vlak. De Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel is zowel 
interprofessioneel als sectorieel gestructureerd, zie ARCQ, E. en BLAISE, P., I.e., 29 e.v. 
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sentativiteit die in de verschillende wettelijke definities naar voren 
werden gebracht waren vooral bedoeld als maatstaven voor de beoor
deling van representativiteit, als beoordelingselementen(86). In de 
wet van 19 december 1974 die de basis vormt voor de collectieve 
arbeidsbetrekkingen in de publieke sector treft men naast , ,represen
tativiteitscriteria'' ook heuse , ,representativiteitsvoorwaarden'' aan. 
De representativiteitsvoorwaarden, die vooral op het kwantitatieve 
vlak liggen, betreffen vereisten, waarvan de vervulling scrupuleus 
wordt nagekeken en onderzocht(87). Aan de hand van de wettelijke 
omschrijving van ,representatieve organisaties van kaderleden" is 
niet direct uit te maken of het representativiteitscriteria dan wel 
representaflvtfettsvoorwaarden betreft. Waf echter wei duidelijk uit 
de wet blijkt, en dit wijst dan misschien eerder in de richting van de 
,voorwaarden", is het onderscheid in behandeling tussen de repre
sentatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties 
van het kaderpersoneel. Voor de eersten is er geen erkenning door 
de Koning vereist; voor de anderen daarentegen wel. In de Memorie 
van Toelichting bij de Herstelwet rechtvaardigt de Regering dit 
verschil in behandeling door te verwijzen naar de recentere , ,repre
sentativiteitsgeschiedenis" van de kaderorganisaties(88). In dezelfde 
memorie treffen we trouwens een ander element aan dat lijkt te 
duiden op ,,representativiteitsvoorwaarden''. Refererend naar de 
door de Koning uit te werken ,erkenningsprocedure" bezigt de 
Minister het woord , verificatieprocedure". Hetgeen erop zou kun
nen wijzen dat er een effectieve ,telling" zou kunnen plaatsvin
den(89). Andere elementen gaan veeleer de richting uit van de ,crite
ria". Zo dringt de Nationale Arbeidsraad in zijn advies nr. 839 aan 
op een , ,soepele'' aanwending van de representativiteitselementen. 
Dit moge blijken uit volgende passage: , ... Daarbij vestigt hij de 
aandacht op de bestaande praktijk van de Dienst Collectieve Ar
beidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 
die aan de hand van een aantal appreciatie-elementen, verslagen 
opstelt ter beoordeling van erkenningsaanvragen van werkgeversor
ganisaties in het raam van de wet van 5 december 1968 betreffende 
collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comites. De Raad 

(86) Zie hieromtrent LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Gent-Leuven, 1982, nr. 
140, p. 147 en 148. 
(87) Zie RIGAUX, M., Collectief overleg in de particuliere en de publieke sector naar Belgisch 
recht: overeenstemming en verschil tussen beide systemen, Inst. Adm. Univ., Administratief, 
sociaal en economisch recht en beleid, 9 september 1986, 12 en 13. 
(88) Zie Pari. St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (1), 50. 
(89) Zie Pari. St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (1), 50. 
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meent dat het aangewezen zou zijn in verband met de verzoeken van 
de kaderorganisaties eenzelfde praktijk toe te passen. De Raad is er 
zich nochtans van bewust dat het onmogelijk is om nu reeds precies 
te bepalen welke appreciatie-elementen in aanmerking zullen geno
men worden om over een erkenningsaanvraag te oordelen; het is 
inderdaad slechts naargelang van de behandeling van de voorgelegde 
dossiers dat in het Iicht van de opgedane ervaring een aantal criteria 
zullen kunnen worden vastgelegd"(90). 
De Koning lijkt op de ,suggestie" van de Nationale Arbeidsraad te 
zijn ingegaan, in die zin dat het Koninklijk Besluit dat verondersteld 
wordt de ,erkenningsprocedure" vast te leggen enkel duidelijk stelt 
hoe en aan wie de aanvraag tot erkenning moet worden gericht. Het 
besluit is al veel minder precies wanneer het erom gaat te weten welke 
gegevens aan de Minister dienen overgemaakt te worden. Het besluit 
laat daarentegen echter volledig in het duister hoe de Minister te werk 
zal gaan om de door de organisaties verstrekte gegevens aan de 
elementen van representativiteit opgesomd in de wet te toetsen(91). 
Dat men de elementen van representativiteit tot representativiteitscri
teria zou willen ombuigen, kan mogelijk ook afgeleid worden uit de 
verschillende libellering die wet en besluit gebruiken. Daar waar de 
bedrijfsorganisatiewet het heeft over een ,erkenning als representa
tieve organisatie'' gewaagt de besluittekst daarentegen over , ,repre
sentatieve organisaties die wensen erkend te worden". Uit de wette
lijke formulering zou m.a. w. volgen dat de hoedanigheid van repre
sentatieve organisatie het gevolg is van een erkenning door de Koning 
na een toetsings- en verificatieprocedure; terwijl het besluit de repre
sentativiteit als een gegeven zou nemen, dat enkel nog zou dienen 
vastgesteld te worden. We beschikken niet over voldoende gegevens 
om met zekerheid te stellen dat het hier gaat om een verschil in 
libellering dat ook een verschillende inhoudelijke benadering 
dekt(92). 

15. De organisaties van kaderleden die overeenkomstig de wettelijke 
en reglementaire bepalingen als representatief zullen erkend zijn, 
bezitten het recht om voor de verkiezingen voor de ondernemings
raad een kandidatenlijst in te dienen in alle ondernemingen waar een 
afzonderlijk kiescollege voor kaderleden werd opgericht. Deze orga-

(90) Zie advies NAR nr. 839, 15. 
(91) Zie art. 2 K.B. 31 juli 1986. 
(92) Immers geen van beide besluiten (noch het K.B. van 31 juli 1986 noch het K.B. van 13 
juni 1986) wordt voorafgegaan door een verslag aan de Koning. Ook het advies van de 
Nationale Arbeidsraad brengt niet echt opheldering. 
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nisaties boeven net als de representatieve werknemersorganisaties 
geen representativiteit meer te bewijzen op ondernemingsvlak. lm
mers deze voorwaarde die initieel in bet wetsontwerp boudende 
sociale berstelwet voorkwam, werd niet aangebouden in de uiteinde
lijke wettekst(93). De aan de categoriale kaderorganisaties toegezeg
de representativiteit blijft dus vooralsnog beperkt tot de onderne
mingsraden en dan nog tot die ondernemingen waar er een zeker 
aantal kaderleden aanwezig is. De aan voornoemde organizaties 
toegezegde representativiteit opent dus geen inspraak in de comites 
voor veiligbeid en gezondbeid(94). Evenzeer verleent de in bet raam 
van de bedrijfsorganisatiewet toegekende representativiteit bet recbt 
aan deze categoriale organisaties om in de onderneming een , ,afzon-
derlijke vakbondsafvaardiging" op te ricbten. Uiteraard kan een 
werkgever op eigen initiatief bereid zijn deze organisaties een afzon
derlijke afvaardiging toe te zeggen, maar deze afvaardiging zal geen 
recbten kunnen putten uit de nationale interprofessionele en de 
sectoriele CAO's die bet statuut van de vakbondsafvaardiging beb
ben uitgewerkt. Evenmin zal bet akkoord dat tot stand kwam tussen 
de betrokken werkgever en de categoriale kaderorganisatie de boeda
nigheid van collectieve arbeidsovereenkomst bezitten(95). Voor zo
ver zulks nog dient gepreciseerd, zal de aan de kaderorganisaties 
toegekende representativiteit hun ook geen vertegenwoordigings
recht openen in de Nationale Arbeidsraad, de paritaire comites en 
de paritaire subcomites(96). De wijze waarop voor deze organen de 
representativiteit omscbreven (of niet omscbreven) is zorgt voor een 
in hoofdzaak , ,politieke afgrendeling'', die reeds vaker werd aange
toond(97). W ellicbt vormt bet resultaat dat de representatieve kader-

(93) Zie Wetsontwerp ,sociale herstelwet", Part. St., Senaat, 1984-85, nr. 757 (1), 50; 
eenzelfde regeling kwam ook voor wetsontwerp Hansenne-Eyskens; zie hierover V ANACH
TER, 0., ,Het wetsontwerp Hansenne-Eyskens", Orientatie, 1984, 178. 
(94) Deze vertegenwoordiging in de comites VGV werd door sommige parlementairen ge
vraagd. Op deze vraag werd echter niet ingegaan. Zie Verslag van de Kamercommissie, Part. 
St., Kamer, 1984-85, nr. 1075 (21), 142. 
(95) De toegang tot het conventioneel uitgewerkt statuut van de vakbondsafvaardiging loopt 
over de erkenning als representatieve organisatie in het raam van de C.A.O.-wet. Representati
viteit in het kader van het C.A.O.-wet kan op zijn beurt slechts nadat de kaderorganisaties 
tot de Nationale Arbeidsraad toegang hebben gekregen. In dit verband kan aangestipt worden 
dat het Internationaal Arbeidsbureau zich uitsprak voor de opname van een kaderorganisatie 
in de Nationale Arbeidsraad: de meest representatieve. Zie hierover VANACHTER, 0., ,De 
vertegenwoordigigng van het kaderpersoneel in de bestaande overlegorganen. Dossier kader
personeel, Monopolie van de representatieve vakorganisaties", Orientatie, 1984, 171-172. 
(96) Zie surpa (95). 
(97) Zie RIGAUX, M., ,Het Belgisch stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen, een beknop
te juridische schets", J. T. T., 1983, 190. 

25 



organisaties zullen behalen bij de sociale verkiezingen de hefboom 
nodig om deze grendel te laten springen(98). 

16. Tenslotte kunnen de afgevaardigden van het kaderpersoneel in 
de ondernemingsraad ook voorgedragen worden op een lijst die de 
steun krijgt van ten minste 10% van de kaderleden. De wet specifieert 
verder dat het aantal ondersteunende handtekeningen niet minder 
mag bedragen dan vijf, zo de onderneming minder dan vijftig 
kaderleden telt en dan tien zo de onderneming vijftig of meer maar 
minder dan honderd ka<;lerleden bezit(99). Zoals hierboven reeds 
werd aangestipt worden de leden van het leidinggevend personeel in 
deze materie niet bij het kaderpersoneel gerekend. De mogelijkheid 
om afgevaardigden van het kaderpersoneel te verkiezen op niet door 
representatieve organisaties voorgedragen lijsten is een nieuwigheid 
in de Belgische arbeidswetgeving. Het is inderdaad de eerste maal dat 
de wetgever afstapt van het voordrachtmonopolie van representatie
ve organisaties. Representatieve organisaties van het kaderpersoneel 
bezitten dus in generlei wijze een monopolie van voordracht van 
kandidaten voor het kaderpersoneel; aan de ene kant worden ze 
geconfronteerd met de representatieve algemene vakbonden, die 
verondersteld worden aile categorieen van het personeel te vertegen
woordigen, aan de andere kant worden ze geflankeerd door de 
,onafhankelijke lijsten"(lOO). Door voordracht van kandidaten op 
,onafhankelijke lijsten" toe te laten, heeft de wetgever zeer vermoe
delijk willen inspelen op een bij kaderleden vrij verspreide ingesteld
heid, die erin bestaat elke vorm van syndicalisme (met inbegrip van 
homogeen kadersyndicalisme) van de hand te wijzen(lOl). Ander
zijds kan het ook de bedoeling van de wetgever geweest zijn om in 
die ondernemingen waar een aparte kadervereniging of kaderbond 
bestaat, deze in de gelegenheid te stellen mee te dingen naar de 
vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de ondernemings
raad(102). Hoe dan ook langs deze weg heeft de wetgever het 

(98) De sociale verkiezingen van 1987 moeten ongetwijfeld uitsluitsel brengen over de vraag 
welke de ,feitelijke representativiteit" is van de categoriale en andere kaderorganisaties. 
(99) Zie art. 20 ter wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 
(100) Anderzijdsis hetniet onrealistisch te veronderstellen dat een aantal ,ondernemingsvere· 
nigingen" zullen aansluiten bij een als representatief erkende kaderorganisatie. De Nationale 
Confederatie van het Kaderpersoneel is grotendeels gegroeid via collectieve aansluitingen, zie 
ARCQ, E. en BLAISE, P., I.e., 29 en 30. 
(101) Zie over !age syndicalisatiegraad kaderpersoneel: BUNDERVOET, J., I.e., 159; over 
draagwijdte wettelijke regel zie VANACHTER, 0., ,Kaderpersoneel in de ondernemingsraad", 
Orientatie, 1986, 88 en 89. 
(102) Zulks kan echter niet met zekerheid worden gesteld. Onbetwistbare aanwijzingen voor 
deze stelling zijn in de Parlementaire stukken niet te vinden. 
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,,ondernemingssyndicalisme'' in het Belgisch arbeidsrecht binnenge
loodst. Representativiteit kan voortaan, zij het in een vrij beperkt 
kader, ook op ondernemingsvlak bestaan. Op zicbzelf is onderne
mingssyndicalisme niet in strijd met de algemene beginselen van de 
syndicale vrijbeid; wel integendeel de syndicale vrijbeid zoals die in 
de Belgische context in bet kader van de verenigingsvrijheid wordt 
omscbreven stelt geen exclusieven voor om het even welke vorm van 
syndicalisme(l03). 
Problemen kunnen wel rijzen, zo mocbt blijken dat deze onderne
mingsbonden niet ,onafhankelijk" staan tegenover de werkgever. In 
voorkomend geval zou er gezondigd worden tegen het beginsel van 
,vakbondsonafhankelijkheid", zoals dit voorgeschreven en gega
randeerd wordt door de door Belgie bekrachtigde Internationale 
Arbeidsovereenkomsten nr. 87 en 98. Verdrag nr. 87 en vooral 
verdrag nr. 98 gaan ervan uit dat een recht op vrij collectief over leg 
enkel kan zo werknemersorganisaties ,onafhankelijk" zijn ten aan
zien van de werkgever(104). Financiering door de werkgever van de 
,ondernemingsbond" vormt een duidelijke contrai:ndicatie voor de 
aanwezigheid van een dergelijke onafhankelijkheid. 

2.3. Procedure voor de voordracht van kandidaten kaderajgevaardigden 

17. Vooreerst dient onderstreept dat voor kaderleden geen bijzonde
re voorwaarden van verkiesbaarbeid worden gesteld. Voor kaderle
den gelden dus net zoals voor de werklieden en de bedienden de 
voorwaarden, zoals omschreven door artikel19 van de bedrijfsorga
nisatiewet(105). De voorwaarden moeten vervuld zijn op het ogen
blik dat de verkiezingen worden gebouden. Het indienen van kandi
datenlijsten bij de werkgever kan door de representatieve werkne
mersorganisaties gebeuren tot uiterlijk de vijfendertigste dag na de 
aanplakking van bet bericht van de verkiezingsdatum (=tot uiterlijk 
B + 35). Zo er een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden bestaat 
kunnen de kandidaten binnen dezelfde termijn ook voorgedragen 
worden door deals representatief erkende organisaties van kaderle
den of door lOOJo van de kaderleden(106). De lijsten mogen niet meer 
kandidaten tellen dan dat er gewone en plaatsvervangende mandaten 

(103) De erkenning door de Belgische wetgeving van positieve en negatieve syndicale vrijheid, 
leidde tot een stelsel van facultatief en pluralistisch syndicalisme, waarbinnen ondernemings
syndicalisme zeker tot ontwikkeling kan komen, zie RIGAUX, M., o.c., 190. 
(104) Zie RIGAUX, M., Arbeidsrecht, I, Collectief Arbeidsrecht, Antwerpen, 1985, 74 e.v. 
(105) Voor meer bijzonderheden zie MERGITS, B. en VODQUENNE, D., De sociale verkiezin
gen 1983, Antwerpen, 1982, 17 en 18. 
(106) Zie art. 32 K.B. van 31 juli 1986. 
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te begeven zijn. Werklieden, bedienden en kaderleden moeten beho
ren tot de categorie waarvoor ze respectievelijk kandidaat zijn. 
Binnen de vijf dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde 
termijn ( = B + 40) gaat de werkgever over tot aanplakking van een 
bericht waarin ondermeer de kandidatenlijsten zijn opgenomen, 
zoals ze werden ingediend(107). Binnen de zeven dagen na de hier
voor bedoelde aanplakking kunnen de werknemers die op de kiezers
lijsten voorkomen, de betrokken representatieve werknemersorga
nisaties en de betrokken organisaties van kaderleden bij de werkgever 
elke klacht in verband met de voorgedragen kandidaten indienen die 
ze nodig achten. De klacht wordt daags na de indiening ervan door 
de werkgever voorgelegd aan de organisatie die de kandidaten heeft 
voorgedragen of aan de kandidaten die de lijst hebben ingediend. 
Deze beschikken over een periode van zes dagen om, zo ze het nodig 
achten, de kandidatenlijst te wijzigen. Uiterlijk de tweede dag na 
deze termijn laat de werkgever de eventueel gewijzigde kandidaten
lijst aanplakken(108). Tot de veertiende dag voor de verkiezingen 
( = V -14) kunnen de representatieve werknemersorganisaties, de 
representatieve organisaties van het kaderpersoneel, de kandidaten 
die een lijst hebben ingediend, na raadpleging van de werkgever een 
kandidaat die op de aangeplakte lijsten voorkomt vervangen in 
volgende gevallen: bij overlijden van een kandidaat, bij het ontslag 
van de kandidaat uit zijn dienstbetrekking in de onderneming, bij 
ontslag van de kandidaat uit de representatieve werknemersorganisa
tie of representatieve organisatie van kaderpersoneel die hem heeft 
voorgedragen, bij het intrekken door de kandidaat van zijn kandida
tuur. Van zodra de vervanging bekend is wordt de wijziging aange
plakt(l09). Binnen de vijf dagen na de aanplakking van het bij artikel 
36 bedoelde bericht, kunnen de betrokken werknemers, de betrokken 
representatieve werknemersorganisaties, de betrokken representatie
ve organisaties van kaderleden, alsmede de werkgever bij de arbeids
rechtbank beroep instellen tegen de voordracht van kandidaten. De 
werkgever kan zelfs beroep instellen tegen de voorgedragen kandida
tenlijsten zo deze niet in overeenstemming zijn met de wettelijke en 
reglementaire bepalingen of niet in overeenstemming met deze bepa
lingen werden ingediend. Het feit dater geen klacht werd ingediend 
doet niets terzake. De arbeidsrechtbank doet uitspraak binnen de 
veertien dagen die volgen op het instellen van het beroep. Overeen-

(107) Zie art. 35 K.B. van 31 juli 1986. 
(108) Zie art. 36 K.B. van 31 juli 1986. 
(109) Zie art. 27 K.B. van 31 juli 1986. 
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komstig artikel 81, 6° is deze beslissing niet vatbaar voor beroep. 
Binnen de dertien dagen die de dag van de verkiezingen voorafgaan 
kunnen de kandidatenlijsten niet meer worden gewijzigd(llO). 

3. Verdeling van de mandaten 

18. V66r het uitvaardigen van het K.B. van 31 juli 1986 rezen 
verschillende vragen. Vooreerst was er de vraag of het voorzien van 
een afzonderlijk kiescollege voor kaderleden aanleiding zou geven tot 
een ,vermeerdering" van het totaal aantal te begeven zetels; dan wei 
of de specifieke kadervertegenwoordiging zou worden geamputeerd 
op de mandaten toegekend aan de bedienden. Een tweede probleem 
betrof het al dan niet in rekening brengen van het ,leidinggevend 
personeel" bij de verdeling van de mandaten over de verschillende 
personeelscategorieen. Tenslotte kon men zich afvragen of de regle
menterende overheid in het kader van de regeling van de conventio
nele vermeerdering van de mandaten ruimte zou scheppen voor een 
eventuele vermeerdering van de mandaten toegekend aan het kader
personeel( 111) 
Artikel 21, vier de lid geeft een antwoord op de eerste twee vragen. 
Het besluit voorziet in een vermeerdering van het aantal afgevaardig
den zo in de onderneming een afzonderlijk kiescollege voor kaderle
den werd opgericht. Zo komt er een mandaat bij indien de onderne
ming minder dan honderd kaderleden telt. Twee mandaten worden 
bijgecreeerd in ondernemingen die honderd en meer kaderleden 
tellen. Gezien het besluit dienaangaande geen uitzondering maakt 
kan men aannemen dat de vermeerdering van de personeelsafvaardi
ging met een of twee eenheden ook inhoudt dat er respectievelijk een 
en twee plaatsvervangende leden bijkomen(112). Hetzelfde artikel 
21, vierde lid stipuleert verder dat de leden van het leidinggevend 
personeel bij het kaderpersoneel dienen gerekend om uit te maken 
welke het aantal kaderleden is dat de onderneming telt. Leidingge
vend personeel wordt trouwens reeds in rekening gebracht om in 
functie van het bepalen van de sterkte van de personeelsafvaardiging 
uit te maken hoeveel werknemers in de onderneming werkzaam 
zijn(113). Het leidinggevend personeel wordt niet enkel bij de kader
leden gevoegd om te bepalen of en hoeveel mandaten er zullen zijn; 

(110) Zie art. 38 K.B. van 31 juli 1986. 
(Ill) Zie VANACHTER, 0., ,,Kaderpersoneel in de ondernerningsraad'', Orientatie, 1985, 87 
en 88. 
(112) Zie art. 21 K.B. van 31 juli 1986. 
(113) Zie VANACHTER, 0., I.e., 87 en 88. 
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een zelfde operatie gebeurt ook bij de eigenlijke verdeling van de 
mandaten over de verschillende personeelscategorieen. Dit volgt 
duidelijk uit artikel 26 van het besluit: ,Bij de verdeling van de 
mandaten van de personeelsafgevaardigden moet rekening worden 
gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende catego
rieen in dienst in de onderneming op de dag van de aanplakking van 
het bericht waarbij de datum van de verkiezingen wordt aangekon
digd. Het leidinggevend personeel is begrepen in de categorie van 
kaderleden". Door het toevoegen van het leidinggevend personeel bij 
de kaderleden geeft de Koning eigenlijk te kennen dat leidinggevend 
personeel eigenlijk ook ,tot het kaderpersoneel behoort". De vraag 
rijst of door deze ,assimilatie" de reglementerende overheid wel de 
wil van de wetgever eerbiedigt; wetgever die in de omschrijving van 
het begrip ,kaderleden" in de bedrijfsorganisatiewet het ,leidingge
vend personeel" expliciet uit de notie heeft gesloten. Zoals we eerder 
reeds in deze verhandeling aanstipten vormt deze uitsluiting het 
element waardoor de groep van het kaderpersoneel naar hoven wordt 
afgelijnd(ll4). In het probleem zijn twee aspecten. Een eerste aspect 
verwijst naar de ,interne logica" van het door de wet en besluit 
opgezette systeem; een tweede aspect betreft de wetgevingstechniek 
- is de Koning zijn bevoegdheid niet te buiten gegaan? - Wat het 
eerste aspect betreft werd er in de literatuur op gewezen dat het niet 
erg consequent met de wet zou zijn indien de Koning voor de 
oprichting van de kiescolleges en voor de mandaatverdeling het 
leidinggevend personeel bij het kaderpersoneel zou voegen(ll5). 
Dergelijke handelswijze zou een negatie inhouden van de ,specifici
teit van het kaderpersoneel als groep''. In de mate dat de Koning 
hierdoor aan de reglementering een andere inhoud geeft dan deze die 
de wetgever vooropstelde loopt het ook mis op het stuk van de 
wetgevingstechniek(116). Ten onrechte zou men kunnen opwerpen 
dat het leidinggevend personeel ondermeer ook bij het personeel 
wordt gerekend om het aantal te begeven mandaten per onderneming 
vast te stellen. Van deze regel kan mogelijk beweerd worden dat ze 

(114) Zie vooraf ,begrip kaderpersoneel". 
(115) Zie V ANACHTER, 0., ,Kaderpersoneel in de ondernemingsraad", Orientatie, 1985, 87 
en 88. 
(116) Dit brengt ons op het terrein van de rechterlijke controle van de conformiteit van de 
besluiten van de uitvoerende macht met de wet. Overeenkomstig art. 107 Grondwet vermag 
de rechter het Koninklijk Besluit te toetsen aan de wet en aan de Grondwet. Zie RroAux, M. 
en VERBOVEN, X., ,Arbeidsrecht doorheen de bijzondere machtsbesluiten" in Actuele pro
blemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, 1984, 463 en 464; in de materie van verdeling van 
de mandaten over de verschillende personeelscategorieen zou een dergelijke toetsing nuttig 
zijn, in de mate dat er uitsluitsel zou gebracht worden zonder de wettelijke omschrijving van 
kaderpersoneel te miskennen. 
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misscbien niet ,logiscb" is, maar kan geenszins gezegd worden dat 
ze strijdig zou zijn met de wet. Immers ook bet leidinggevend 
personeel valt onder de door de wet en bet besluit gebezigde notie 
,werknemers". 
Een eventuele conventionele vermeerdering van bet aantal mandaten 
kan ook supplementaire mandaten voor de afvaardiging van bet 
kaderpersoneel inbouden. Zulks volgt uit artikel21, laatste lid. Wei 
dient aangestipt dat het besluit momenteel de representatieve organi
saties van bet kaderpersoneel nog niet betrekt bij de uitwerking en 
de totstandkoming van dit akkoord(ll7). 

4. Prerogatieven van de afgevaardtgden van net lmderpersvneel 

19. De afgevaardigden van bet kaderpersoneel maken integraal deel 
uit van de personeelsafvaardiging in de ondernemingsraad. Dit 
brengt met zicb dat zij, net als de afgevaardigden van de overige 
categorieen van bet personeel, van zekere recbten en prerogatieven 
zullen genieten. Afgevaardigden van bet kaderpersoneel zullen (wel
licbt samen met andere afgevaardigden) desgevallend bet initiatief 
kunnen nemen tot het bijeenroepen van de raad. Evenzeer als de 
andere !eden zullen ze zo bet nodig mocbt blijken een beroep kunnen 
doen op de Inspectie sociale wetten. In bet raam van de informatie
verstrekking door de werkgever aan de raad, zullen ook zij een 
beroep kunnen doen op eventueel externe experten om de gegeven 
informatie te belpen doorlicbten, verklaren en nate trekken(118). 
Het secretariaat van de raad kan eveneens door een afgevaardigde 
van bet kaderpersoneel worden waargenomen(119). Maar vooral 
zullen ook de afgevaardigden van bet kaderpersoneel genieten van 
de wettelijke ontslagbescberming. Zulks betekent dat de wetgever 
niet gevoelig is geweest voor de argumenten die door sommige 
kaderverenigingen werden naar voor geschoven en die ertoe strekten 
aan te tonen dat gelet op de plaats die kaderleden in de onderneming 

(117) De kans dat in een dergelijk akkoord supplementaire mandaten voor kaderpersoneel 
worden toegekend mag niet worden uitgesloten. Nochtans is het zeer weinig waarschijnlijk dat 
de representatieve werknemersorganisaties op bijkomende mandaten voor kaderpersoneel 
zullen aandringen. 
(118) Zie over het recht op informatie en beroep op deskundigen V ANACHTER, 0., ,Onderne
mingsraad" inArbeidsrecht C.A.D., III, 9, 66 en 67. 
(119) lmmers ook afgevaardigden van het kaderpersoneel maken dee! uit van de personeelsaf
vaardiging. Dit blijkt zeer duidelijk uit de bedrijfsorganisatiewet. Kaderpersoneel is geen 
,derde macht". - zie vooraf - Het secretariaat kan dus zeer duidelijk ook aan een 
kaderafgevaardigde worden toevertrouwd. Voorwaarde is evenwel dat hij daarvoor de vereiste 
steun krijgt van de andere afgevaardigden. 
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betrekken ontslagbescherming volkomen overbodig was en is(l20). 
De wetgever is er net zoals zulks voor de afgevaardigden van de 
andere personeelscategorieen het geval is, ervan uitgegaan dat het 
nodig was afgevaardigden van kaderpersoneel te beschermen, om 
hun een grotere zelfstandigheid en mondigheid ten aanzien van de 
werkgever te garanderen(121). Op de werkgever rust bijgevolg een 
verbod om gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het 
kaderpersoneel alsmede de niet verkozen kandidaten te ontslaan. 
Ontslag kan dus enkel bij wijze van uitzondering op grond van een 
economische en technische reden vooraf vastgesteld door het bevoeg
de paritaire comite of op grond van een dringende reden voorafgaan
delijk erkend door de arbeidsrechtbank. Aile uitspraken van recht
banken en hoven die tot op heden in het kader van de ontslagproble
matiek- in het raam van de thans van kracht zijnde reglementering 
- werden geveld, zullen in de toekomst ook kunnen worden ingeroe
pen voor het beantwoorden van vragen en oplossingen van interpre
tatieproblemen in verband met het ontslag van afgevaardigden van 
het kaderpersoneel en van hun niet verkozen kandidaten(122). In 
deze materie werd aan de representatieve organisaties van kaderper
soneel een gelijksoortige bevoegdheid toegekend als aan de represen
tatieve organisaties van werknemers(l23). 
Ook representatieve kaderorganisaties zullen naar aanleiding van 
ontslag van hun afgevaardigden in rechte kunnen optreden en even
tueel een rei:ntegratieverzoek bij de werkgever indienen. 

5. Begin van functionele rechtspersoonlijkheid voor de representa
tieve kaderorganisaties 

20. Het is ieder wellicht genoegzaam bekend dat de interprofessione
le werknemersorganisatie (net als sommige patronale organisaties 
overigens) geen eigenlijke rechtspersoonlijkheid bezitten. Ten einde 
deze organisaties te kunnen betrekken bij en bepaalde taken en 
functies te kunnen Iaten vervullen in sociale en economische structu-

(120) Organisaties zoals de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel en het Verbond 
van Kristelijke Werkgevers hebben zich v66r de totstandkoming van de wet onomwonden 
uitgesproken tegen het toekennen van een dergelijke bescherming. Zie voor NCK: ARCQ, E. 
en BLAISE, P., I.e., 33 en 34; voor VKW: GOETHALS, H., I.e., 171. 
(121) Dit vloeit logischerwijze voort uit de optie dat kaderpersoneel tot de werknemersgroep 
blijft behoren. 
(122) Het staat kaderleden die weinig heil zien in deze ontslagbescherming natuurlijk vrij zich 
er niet op te beroepen. Dit zou dan bijvoorbeeld impliceren dat het beschermde kaderlid dat 
volgens de gewone opzeggingsprocedure zijn arbeidsovereenkomst beeindigd ziet, verzaakt aan 
het inroepen van de ongeldigheid waardoor het ontslag getroffen wordt. 
(123) Zie o.m. art. 21 § 2 Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 
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ren heeft de wetgever deze feitelijke verenigingen met een reeks 
bevoegdheden bedacht die normaliter enkel aan een rechtspersoon 
zouden kunnen toekomen. Deze gefragmenteerde ,rechtspersoon
lijkheid'' is men onder invloed van de stellingnamen van de Raad van 
State de ,functionale persoonlijkheid" gaan noemen(124). De be
langrijkste categoriele organisaties van kaderleden bezitten net als de 
algemene vakorganisaties niet over de rechtspersoonlijkheid van 
gemeen recht(125). Door hun inschakeling in de bedrijfsorganisatie 
verkrijgen deze organisaties thans een eerste fragment van , ,functio
nele rechtspersoonlijkheid". 
De bedrijfsorganisatiewet en het besluit van 31 juli 1986 betrekken 
hen bij de organisatie van de verkiezingen voor de ondernemingsra
den. Zulks houdt concreet in dat de organisaties deelnemen aan de 
procedures intern aan de onderneming, zulks betekent eveneens dat 
ze de mogelijkheid hebben verkregen om in rechte op te treden(126). 
Zo zullen de representatieve kaderorganisaties ondermeer in devol
gende gevallen een verhaal bij de rechtbank kunnen indienen of voor 
dit rechtscollege kunnen optreden: de beslissing van of de afwezig
heid van beslissing van de werkgever met betrekking tot de functies 
van de !eden van het leidinggevend personeel, het aantal technische 
bedrijfseenheden en juridische entiteiten, de functies van de kaderle
den - de betrokken kaderorganisaties beschikken enkel over deze 
bevoegdheid zo een raad wordt opgericht -; de beslissing van de 
werkgever inzake de kiezerslijsten, de lijst van het leidinggevend 
personeel en het kaderpersoneel, de verdeling van de mandaten per 
categorie van het personeel en het aantal mandaten - deze bevoegd
heid bestaat enkel indien een raad moet worden opgericht -;deal 
dan niet gewijzigde kandidatenlijst; de verkiezingsuitslag. De repre
sentatieve organisaties van kaderleden kunnen eveneens voor de 
arbeidsrechtbank de intrekking vorderen van het mandaat van een 
afgevaardigde die zij als kandidaat hebben voorgedragen; aan de 
rechtbank het behoud van het mandaat vragen van een afgevaardigde 
die niet meer behoort tot de personeelscategorie waarvoor hij verko
zen is; een verzoek indienen bij de arbeidsrechtbank om uitspraak 
te doen over de al dan niet aanwezigheid van een economische en of 

(124) Zie in verband met de ,functionele recbtspersoonlijkbeid": LENAERTS, H., Jnleiding 
tot het sociaal recht, Gent-Leuven, 1973, 33; STROOBANT, M., Arbeidsrecht, I, Brussel, 1984, 
87. 
(125) Zie over N.C.K. ARCQ, E. en BLAISE, ., I.e., 28, 29. 
(126) Zie o.m. art. 24 Wet 20 september 1948 boudende organisatie van bet bedrijfsleven. Uit 
wat voorafgaat blijkt dat deze organisaties ook overeenkomstig bet besluit van 31 juli 1986 
op de diverse momenten van de procedure een verbaal voor de recbtbank bezitten. 
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technische reden voor ontslag; de rechtbank verzoeken uitspraak te 
doen omtrent elk geschil met betrekking tot de ondernemingsra
den(127). In materies die verband houden met de inrichting van de 
sociale verkiezingen wordt het optreden in rechte van de representa
tieve organisaties van het kaderpersoneel vaak beperkt tot het geval 
waarin een ondernemingsraad wordt opgericht. W ellicht zal deze 
bevoegdheid tegen de ,volgende" sociale verkiezingen herschreven 
dienen te worden(l28). 
Het besluit van 31 juli 1986 regelt ook de wijze waarop de representa
tieve organisaties van kaderleden voor de rechtbank vertegenwoor
digd zullen worden. Artikel81, 7° van het besluit bepaalt hieromtrent 
dat representatieve organisaties van kaderleden zich voor de arbeids
gerechten mogen Iaten vertegenwoordigen door een afgevaardigde 
voorzien van een geschreven volmacht. Deze persoon mag namens 
de organisatie waartoe hij behoort alle handelingen stellen die bij 
deze vertegenwoordiging horen; hij mag pleiten en alle mededelingen 
ontvangen betreffende de rechtsingang, beoordeling en behandeling 
van het geschil. Hieruit blijkt dat ook wat de vertegenwoordiging 
voor de arbeidsgerechten betreft de representatieve organisaties van 
kaderleden dezelfde behandeling krijgen als de representatieve werk
nemersorganisaties. 

Ill. BNKELE CONCLUSIES 

21. De wettelijke regeling inzake ondernemingsraden (en veiligheids
comites) heeft in het verleden aanleiding gegeven tot heelwat rechts
geschillen. Ben belangrijk aandeel van deze conflicten vond zijn 
oorsprong in de eigenlijke reglementering van de sociale verkiezingen 
zelf. Zo ontstond een uitgebreide rechtspraak over problemen zoals: 
de omschrijving en vaststelling van de technische bedrijfseenheid, de 
concrete invulling van het begrip leidinggevend personeel, de wijze 
van vertegenwoordiging van de vakorganisaties voor de arbeidsge
rechten, e.a. Ben ander belangrijk deel van deze rechtsconflicten 
vloeide voort uit de ontslagbescherming die de wetgever voor afge
vaardigden en niet verkozenen uitwerkte. Rond ontslag om econo
misch technische reden en ontslag om dringende reden van bescherm
den groeide dan ook een vrij indrukwekkende jurisprudentie. De 
kans is thans echter zeer reeel dat ingevolge de herschrijving van de 

(127) Zie o.m. art. 24 Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 
(128) In de veronderstelling dat er organisaties zijn die als representatieve kaderorganisaties 
worden erkend. Hetgeen zeer waarschijnlijk is, maar niet noodzakelijk. 
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bedrijfsorganisatiewet het aantal rechtsgeschillen nog zal toenemen. 
Alle factoren voor een dergelijke uitbreiding zijn objectief aanwezig. 
De wetgever creeerde een aantal ,nieuwe begrippen" die ongetwij
feld voor verfijning en nadere omschrijving door de rechtspraak 
vatbaar zijn. Meer nog, uit de voorbereideJ!de werkzaamheden bij 
de herstelwet van 22 januari 1985 blijkt dat de wetgever op de 
rechtspraak (en de rechtsleer) rekent om het door hem zeer vaag 
omschreven, maar daarom niet minder crusiale begrip ,kaderleden" 
duidelijker te omlijnen(129). De wijziging van de bedrijfsorganisatie
wet heeft ook het aantal personen en organisaties die een rechtsge
schil kunnen uitlokken vermeerderd. Zodoende heeft de wetgever een 
tweede potentiele factor van vermeerdering van het aantal rechtsge
schillen in het Ieven geroepen. 

22. Veel belangrijker dan de vermoedelijke toename van het aantal 
rechtsconflicten, is de weerslag die de wetswijziging heeft op de 
conceptie van de samenstelling van de ondernemingsraad. Door het 
invoeren van een afzonderlijke vertegenwoordiging voor kaderperso
neel krijgt de samenstelling van de raad een meer uitgesproken 
categoriaal karakter. De klemtoon ligt hierdoor veel minder op 
datgene wat de diverse componenten van de werknemersgroep bindt, 
dan op die elementen die voor elke categorie van personeelsleden 
specifiek is. Indirect komt de wetgever tegemoet aan het streven van 
werkgeverszijde om de differentiatie binnen de groep van het perso
neel van de onderneming zover mogelijk door te voeren(130). Uit de 
parlementaire voorbereiding van de wetswijziging van januari 1985 
blijkt dat de wetgever oordeelde dat een afzonderlijke vertegenwoor
diging van het kaderpersoneel nodig was omdat de specifieke noden 
en problemen van deze categorie van werknemers langs de bestaande 
kanalen onvoldoende tot uiting kwamen. Indien het effectief uit deze 
bewogenheid is dat de wetgever de samenstelling van de personeelsaf
vaardiging heeft gewijzigd, dan komt het ons voor dat een afzonder
lijke en verzekerde vertegenwoordiging van vrouwelijke werknemers 
en ,gastarbeiders" in de ondernemingsraad niet lang meer op zich 
kan Iaten wachten. Want is de nood van deze gemarginaliseerden 
binnen de werknemersgroep om zelf hun specifieke problemen naar 
voren te brengen, niet minstens even groot dan deze van de in de 
onderneming dan toch ,gepriviligieerde groep" van het kaderperso
neel? 

(129) Zie sub II, 1. 
(130) Zie BUNDERVOET, J., /.c., 149-150. 
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