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De ACOD-LRB-BRU verbindt zich tot gendervertegenwoordiging zoals aanbevolen door het ABVV 
en expliciet te kennen te geven dat de kandidaturen open staan voor zowel vrouwen als mannen. De 
sector en de afdelingen verbinden zich tot taal-, gender- en jongerenvertegenwoordiging (-35 jaar). 
 
 
Om de hierop volgende teksten niet te log te maken, werd ervoor gekozen om waar mannen en 
vrouwen bedoeld zijn, alleen de mannelijke term te vermelden.  
 
 
 
 
 
 
De ACOD is een pluralistische en democratische vakbond, die zich baseert op de principes van 
broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid. 
 
Hij bestrijdt fascisme, racisme, vreemdelingenhaat, seksisme, homofobie, elke vorm van 
oerconservatisme, economische, sociale, culturele en filosofische uitsluiting. 
 
Elk lid van de ACOD, sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels Gewest, engageert zich 
zonder voorbehoud in deze strijd. 
 
Elke houding die niet met deze elementaire mensenrechten overeenstemt, leidt tot de uitsluiting van 
het lid volgens de procedures die door de ACOD zijn vastgelegd.  
 
Bij het ondertekenen van zijn aansluitingsbulletin verbindt de werknemer zich ook schriftelijk tot het 
naleven van deze principes. (Bijlage 1) 
 
 
 
 
Legende: 
 
ACOD-LRB-BRU: Algemene Centrale der Openbare Diensten  

- Lokale en Regionale Besturen - Brussel 
ABVV: Algemeen Belgisch Vakverbond 
AVTB: Algemene Vergadering van Technische Bureaus 
CSESP: Comité Syndical Européen des Services Publics 
EFPD: Europese Federatie voor Publieke Diensten (Engels: EPSU) 
EVV: Europees Verbond van Vakverenigingen  
IOD: Internationale van Openbare Diensten 
FUB: Federaal Uitvoerend Bureau  
RIO: Reglement van Interne Orde 
RUB: Regionaal Uitvoerend Bureau 
TB: Technisch(e) Bureau(s) 
 
 
 
 
Inhoudstafel: blz. 32-35 
Bijlagen: 1 tot 3 
 



 

Buitengewoon Congres van 06.12.2013 Blz. 3 
 

HOOFDSTUK I. SAMENSTELLING 
 
ARTIKEL 1. 
 
De sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels Gewest bestaat, binnen de grenzen 
vastgelegd door de federale sector, uit de plaatselijke afdelingen waarin de werknemers worden 
gegroepeerd, met uitzondering van het onderwijzend personeel en het daaraan statutair 
gelijkgesteld personeel. 
 
Er worden door het Secretariaat georganiseerde Technische Bureaus opgericht voor het geheel 
van de instellingen die afhangen van eenzelfde sectorcomité tegenover een welbepaalde 
institutionele macht: 
 

• Comité C:  
o gemeentebesturen 
o Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
o vzw’s, emanaties van de lokale overheden van Brussel 
o de sociale huisvestingsmaatschappijen 
o Hoofdstuk XII (uitgezonderd Hoofdstuk XII uit de ziekenhuissector) 
o de autonome gemeentebedrijven 
o … 

 
• Sector XV: 

o het Gewestelijk Agentschap voor Netheid - ‘Net Brussel’ 
o de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische 

Hulp 
o de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
o de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
o de Franse Gemeenschapscommissie 
o … 

 
• Intercommunales: 

o zuivere intercommunales waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in één 
van de gemeenten van het Brussels Gewest (gedecentraliseerde diensten 
inbegrepen) 

o de GIP 
o … 

 
• Ziekenhuissector: Hoofdstuk XII uit de ziekenhuissector: 

o Hoofdstuk XII uit de ziekenhuissector de ziekenhuisverenigingen van de IRIS-
koepel ; Valida 

 
• Veiligheid: 

o de lokale politie  
o de federale politie 
o de AIG 
o … 

 
• … 
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De aansluiting gebeurt met een inschrijvingsbulletin met domiciliëring en dit uitsluitend via de 
plaatselijke afdelingen of de sector. Ingeval de plaatselijke afdeling niet georganiseerd is (geen 
plaatselijke structuren, nl. afvaardiging, bureau, comité, ...), zal de aansluiting gebeuren door de 
Gewestelijke sector. Dat lid zal wel in rekening gebracht worden van de afdeling waar hij 
werkt. De sector sluit eveneens de werkzoekenden aan die voordien in bovenvermelde 
instellingen hebben gewerkt. 
 
Het lid moet werken (of gewerkt hebben) en/of gedomicilieerd zijn in het Brussels Gewest. 
 
Met zijn aansluiting stemt het lid in met de statuten van alle organen van de sector LRB-BRU 
en van zijn afdeling. De statuten van de sector LRB-BRU zijn in overeenstemming met die van 
de ACOD en het ABVV. De statuten van de sector en de afdelingen zijn beschikbaar via de 
webstek http://www.infoskes.be. 
 
Door aan te sluiten bij de ACOD, sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels 
Gewest, verbindt het lid zich ertoe om in naam van de principes van vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid en in een geest van vrijzinnigheid te strijden tegen fascisme, racisme, 
vreemdelingenhaat, seksisme, homofobie, elke vorm van oerconservatisme, evenals elke vorm 
van economische, sociale, culturele en filosofische uitsluiting. 
 
 
ARTIKEL 2. 
 
De zetel van de sector bevindt zich in de lokalen van het gebouw waar ACOD-Brussel is 
gevestigd, d.w.z. Congresstraat 17-19 te 1000 Brussel. 
 
 
 

HOOFDSTUK II. HET CONGRES 
 
 
ARTIKEL 3. 
 
Het hoogste orgaan van de sector is het Gewestelijk Congres. Dit is samengesteld als volgt: 
 
1) per afdeling: 1 afgevaardigde per 150 betalende leden; 
2) het Gewestelijk Secretariaat; 
3) de leden van de AVTB (ex-LRB-BRU). 
 
Alle congresleden nemen deel aan de stemmingen. 
Het hierboven vastgestelde gemiddelde wordt overeenkomstig artikel 5 berekend. 
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ARTIKEL 4. 
 
Bij beslissing van het Gewestelijk Secretariaat wordt uitgenodigd op het Congres: 
 

- automatisch de Afdelingsvoorzitter 
- elke persoon wiens aanwezigheid gewenst is. 
- elke persoon die voorgesteld wordt door de Technische Bureaus. 

 
Deze personen hebben een raadgevende stem. 
 
 
ARTIKEL 5. 
 
De stemmen in de Algemene Vergadering van de lokale afdelingen evenals de stemmen op het 
Congres worden berekend op basis van het gemiddelde van de bijdragen die werden gestort aan 
de ACOD tijdens de twaalf maanden van het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het Congres. 
 
De lokale afdelingen beleggen hun Algemene Vergadering tussen de 7e en de 4e maand 
voorafgaand aan het Congres. 
 
 
ARTIKEL 6.  
 
Een Statutair Congres wordt samengeroepen vóór elk Statutair Congres van de federale sector 
van de ACOD Gewest Brussel en van de Federale ACOD. Op de agenda moet staan: 
 
1) het moreel verslag; 
2) het financieel verslag; 
3) het verslag van de toekomstplannen, samen met de ontwerpen van resoluties; 
4) de bekrachtiging van de door de afdelingen aangeduide leden voor de Gewestelijke 

Technische Bureaus, overeenkomstig de bepalingen van artikels 23 en 47; 
5) de verkiezing van de: 

a) Gewestelijk Voorzitter; 
b) Gewestelijk Ondervoorzitter, van de andere taalrol dan de Voorzitter; 
c) Gewestelijk Federaal Secretaris; 
d) Gewestelijk Secretaris; 
e) Adjunct-Gewestelijk Secretaris, van de andere taalrol dan de Gewestelijk 
Secretaris. 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 49. 
6) de verkiezing van de controleurs van de rekeningen overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 49. 
7) de verkiezing van de leden die het Gewest in het FUB van de sector LRB 

vertegenwoordigen. 
 
De agenda van het Statutair Congres bevat eveneens alle punten die op de agenda staan van het 
Statutair Congres van de federale sector, de ACOD Gewest Brussel en de Federale ACOD. 
 
Indien nodig kan een Congres LRB-BRU worden samengeroepen.  
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ARTIKEL 7. 
 
De leden van de Technische Bureaus zijn SOLIDAIR in de VOORDRACHT van de verslagen 
die door deze organen aan de Statutaire of Buitengewone Congressen worden voorgelegd. De 
mening van minderheden wordt eveneens meegedeeld. 
 
Het/De verslag(en) zal/zullen voorgelegd worden aan de AVTB en in haar naam minstens 8 
maanden voor het Congres aan de plaatselijke afdelingen worden doorgezonden. 
 
Dit sluit niet uit dat de plaatselijke afdelingen amendementen of bijkomende resoluties indienen 
die goedgekeurd werden door hun Algemene Vergadering. 
 
De amendementen en de bijkomende resoluties, opgesteld in de beide talen van het Gewest, 
worden ten laatste 3 kalendermaanden voor de datum van het Congres bij het Gewestelijk 
Secretariaat ingediend. 
 
 
ARTIKEL 8. 
 
Bij met gewone meerderheid (helft van de stemmen + 1) genomen beslissing van de AVTB 
kunnen Buitengewone Congressen bijeengeroepen worden.  
 
De AVTB stelt de dagorde op.  
 
 
ARTIKEL 9.  
 
Het Congres wordt voorgezeten door de Voorzitter of de Ondervoorzitter van het Gewest. Bij 
overmacht wordt het Congres voorgezeten door het langst zetelend lid van de AVTB. In geval 
van een ononderbroken mandaat met dezelfde tijdsduur, zal de oudste deze functie waarnemen. 
 
 
ARTIKEL 10. 
 
Het Congres stemt bij handopsteking. 
 
Indien een lid van het Congres stemming bij naamafroeping of geheime stemming vraagt, zal 
het Congres hierover beslissen bij handopsteking. 
 
De stemming bij naamafroeping is verplicht wanneer een afdeling erom vraagt. 
 
Wanneer het om personen gaat, gebeurt de stemming geheim met stembiljet, overeenkomstig 
artikel 49. 
 
De stemmingen bij naamafroeping gebeuren rekening houdend met de meerderheden, 
minderheden en onthoudingen die in de plaatselijke afdelingen, tijdens de algemene 
vergaderingen, uitgebracht werden. 
Een stem bij naamafroeping bestaat uit het aantal leden dat een afdeling vertegenwoordigt (zie 
artikel 22 f.). 
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Behoudens omstandigheden van overmacht, vastgesteld en aangenomen door de AVTB, zal een 
afdeling zichzelf automatisch uitsluiten van het recht om deel te nemen aan de stemming van 
het Congres indien zij haar algemene vergadering niet heeft samengeroepen, overeenkomstig de 
bepalingen van dit hoofdstuk.  
 
 
ARTIKEL 11. 
 

a. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve 
wanneer deze statuten het anders bepalen. 

b. Zij moeten worden toegepast door alle lokale afdelingen en alle categorieën vermeld in 
artikel 1. 

 
 
ARTIKEL 12.  
 
Elk Congres, hetzij statutair of buitengewoon, samengeroepen buiten de bepalingen van artikel 
28 van de statuten van de federale sector (dit artikel bepaalt de verplichting om een Gewestelijk 
Congres samen te roepen voorafgaandelijk aan de oproep voor een Statutair Federaal Congres) 
moet worden voorafgegaan door de algemene vergaderingen van de plaatselijke afdelingen. Zij 
moeten de aan het Gewestelijk Congres voorgelegde problemen op hun agenda inschrijven. 
 
Wanneer de toebedeelde tijd niet toelaat de vergaderingen volgens de voorschriften samen te 
roepen - toestand die voorafgaand moet vastgesteld worden door de AVTB - zijn de plaatselijke 
afdelingen verplicht hun uitgebreid Comité bijeen te roepen. 
 
De kalender van deze organen (algemene vergadering van de afdeling en/of uitgebreid Comité) 
zal worden uitgewerkt rekening houdend met de verplichtingen van het Gewestelijk 
Secretariaat. 
 
Behoudens behoorlijk vastgestelde overmacht zal iedere afdeling, die de onder alinea 1 en 2 
bepaalde procedure niet gevolgd heeft, zich automatisch uitsluiten van het recht om deel te 
nemen aan de stemmingen tijdens het Congres. 
 
 

HOOFDSTUK III. HET GEWESTELIJK COMITE 
 
 
ARTIKEL 13.  
 
Het Gewestelijk Comité bestaat uit: 
 
1) het Gewestelijk Secretariaat 
2) de LRB-leden van het RUB [fusie met sector Parastatalen] 
3) de leden van het FUB 
4) de leden van de AVTB (ex-LRB-BRU RUB) 
5) per afdeling: 1 afgevaardigde per 300 betalende leden 
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ARTIKEL 14. 
 
Elke plaatselijke afdeling wordt vertegenwoordigd door 1 afgevaardigde per 300 betalende 
leden. 
 
De representativiteit van elke afdeling wordt bepaald op basis van het gemiddelde aantal 
bijdragen dat aan de ACOD werd gestort tijdens de twaalf maanden van het voorlaatste jaar dat 
voorafgaat aan het Congres (bv. Statutair Congres in 2016, bijdragen betaald in 2014). 
 
 
ARTIKEL 15. 
 
De beslissingen, genomen door de meerderheid van het Gewestelijk Comité, moeten toegepast 
worden door alle plaatselijke afdelingen. 
 
 
ARTIKEL 16. 
 
De stemmingen in het Gewestelijk Comité gebeuren overeenkomstig artikel 10. Zo nodig treedt 
het Uitgebreid Plaatselijk comité op als Algemene Vergadering en drukt zij de mening van de 
afdeling geldig uit (artikel 12 alinea 2). 
 
 
ARTIKEL 17. 
 
Met uitzondering van het Gewestelijk Secretariaat nemen alle leden van het Gewestelijk Comité 
deel aan de stemmingen. 
 
 
ARTIKEL 18. 
 
Het Gewestelijk Comité is het leidinggevend orgaan tussen twee congressen in.  
 
Het zetelt geldig wanneer minstens de helft van de afdelingen vertegenwoordigd is. 
 
Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, zal binnen de 15 dagen een nieuw Gewestelijk 
Comité bijeengeroepen worden. 
 
Dat Gewestelijk Comité zetelt geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
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ARTIKEL 19. 
 
De vergaderingen van het Gewestelijk Comité worden voorgezeten door de Voorzitter of, bij 
diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter. 
 
In geval van overmacht zal het Comité voorgezeten worden door het langst zetelend lid van de 
AVTB. In geval van ononderbroken gelijkdurend mandaat, zal de oudste deze functie 
waarnemen. 
 
 
ARTIKEL 20. 
 
Het Gewestelijk Comité komt minstens één keer per jaar bijeen op uitnodiging van de AVTB 
dat de dagorde vaststelt. In dringende gevallen zal het Gewestelijk Secretariaat het Gewestelijk 
Comité bijeenroepen. 
 
Een afdeling kan echter de bijeenroeping vragen van het Gewestelijk Comité. Deze afdeling 
moet de op de agenda te plaatsen punten bezorgen aan het Secretariaat. 
 
Het Secretariaat brengt de AVTB hiervan op de hoogte. Indien, na negatief advies van deze 
laatste, de afdeling haar aanvraag blijft handhaven, zal een Gewestelijk Comité bijeengeroepen 
worden. 
 
 
ARTIKEL 21. 
 
Wanneer de omstandigheden het vereisen of wanneer normaal samenroepen van het 
Gewestelijk Comité via de gewone middelen niet mogelijk is, roept het Gewestelijk Secretariaat 
of de AVTB via een gepast middel (telefoon, e-mail, fax, sms, ...), het Gewestelijk Comité 
samen. 
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HOOFDSTUK IV. TECHNISCH BUREAU EN 
MANDATARISSEN, ALGEMENE VERGADERING VAN 

TECHNISCHE BUREAUS (AVTB) 
 
A. TECHNISCH BUREAU EN MANDATARISSEN 
 
ARTIKEL 22. 
 

a. De sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels Gewest bestaat uit zoveel 
Technische Bureaus als nodig is die, via hun respectievelijke lokale afdelingen, 
werklieden van de verschillende beroepssectoren verenigen: 

 
• Comité C:  

o gemeentebesturen 
o Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
o vzw’s, emanaties van de lokale overheden van Brussel 
o sociale huisvestingsmaatschappijen 
o Hoofdstuk XII (uitgezonderd Hoofdstuk XII uit de ziekenhuissector) 
o de autonome gemeentebedrijven 
o … 

 
• Sector XV: 

o het Gewestelijk Agentschap voor Netheid - ‘Net Brussel’ 
o de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische 

Hulp 
o de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
o de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
o de Franse Gemeenschapscommissie 
o … 

 
• Intercommunales: 

o zuivere intercommunales waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in één 
van de gemeenten van het Brussels Gewest (gedecentraliseerde diensten 
inbegrepen) 

o de GIP 
o … 

 
• Ziekenhuissector: Hoofdstuk XII uit de ziekenhuissector: 

o Hoofdstuk XII uit de ziekenhuissector de ziekenhuisverenigingen van de IRIS-
koepel ; Valida 

 
• Veiligheid: 

o de lokale politie  
o de federale politie 
o de AIG 
o … 

 
• … 
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Elk Technisch Bureau stelt een secretariaat samen en zal zich houden aan de statuten die 
goedgekeurd worden door het Congres, het Gewestelijk Comité of de AVTB. 
 
De Technische Bureaus werken samen met het Secretariaat van de sector. De beslissingen en 
voorstellen van deze instanties worden voorgelegd aan de AVTB. 
 

b. Elk Technisch Bureau bestaat uit:  
 

• van rechtswege:  
o het Secretariaat: Voorzitter, Ondervoorzitter, Gewestelijk Federaal 

Secretaris, Gewestelijk Secretaris en Adjunct-Gewestelijk Secretaris [zie 
artikel 6, 5)]; 

• ambtshalve: één van de drie secretarissen; 
• het gemandateerde lid of de gemandateerde leden van het FUB ; 
• 2 leden die door elke georganiseerde afdeling voorgesteld worden. 

 
In het betrokken Technisch Bureau zal het voorzitterschap automatisch verzekerd worden door 
een gemandateerde van het FUB. Bij ontstentenis zal een voorzitter verkozen worden binnen 
het betrokken Technisch Bureau. 
In geval van afwezigheid van de Voorzitter zal het voorzitterschap waargenomen worden 
binnen het Technisch Bureau. 
 
Het Gewestelijk Secretariaat staat in voor het administratief secretariaat van het Technisch 
Bureau. 
 

c. De Technische Bureaus zetelen geldig wanneer bij de opening van de vergadering  
aanwezig zijn: 

 
1) minstens één lid van het Secretariaat 

EN 
2) de helft van de georganiseerde afdelingen + 1 

EN 
3) de vertegenwoordigers van de meerderheid van de leden. 

 
Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan zal het betrokken Technisch Bureau binnen de 8 dagen 
na de eerste vergadering worden samengeroepen. Dat Technisch Bureau zetelt geldig, ongeacht 
het bereikte quorum. 
 
De leden die aanwezig zijn op het betrokken Technisch Bureau kunnen instemmen met 
hoogdringendheid. In dit geval mag het Gewestelijk Secretariaat de Afdelingsvoorzitters 
rechtstreeks raadplegen of als die afwezig zijn de Ondervoorzitters en dit via om het even welk 
bruikbaar middel (telefoon, e-mail, fax, sms, enz.). 
 
Het advies van de op deze manier geraadpleegde afgevaardigden van het Technisch Bureau is 
bindend voor hun afdeling en dit kan niet betwist worden. 
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d. Na drie opeenvolgende niet-gerechtvaardigde afwezigheden, wordt het lid van het 
Technisch Bureau dat in gebreke blijft, zijn mandaat ontnomen. 

 
Het Secretariaat zal dit meedelen aan de lokale afdeling, die zal beslissen over de aanwijziging 
van een andere afgevaardigde. Bekrachtiging van zijn aanstelling wordt voorgelegd aan de 
volgende AVTB. 
 

e. De niet-georganiseerde afdelingen mogen een waarnemer in het Technisch Bureau 
aanwijzen. 
 

f. In geval van stemming bij naamafroeping wordt de representativiteit van elke afdeling 
vastgelegd op basis van het gemiddelde van de bijdragen die jaarlijks aan de ACOD 
gestort worden. De stemmen in de algemene vergadering van de lokale afdelingen 
worden berekend op basis van het gemiddelde van de bijdragen die jaarlijks aan de 
ACOD gestort worden tijdens de twaalf maanden van het voorlaatste jaar dat voorafgaat 
aan de AVTB. 

 
 
ARTIKEL 23.  
 
De door de plaatselijke afdelingen voorgestelde leden voor de Technische Bureaus, evenals de 
waarnemers van niet-georganiseerde afdelingen, worden bekrachtigd door de AVTB. 
 
B. ALGEMENE VERGADERING VAN TECHNISCHE BUREAUS 

(AVTB) 
 
 
ARTIKEL 24.  
 

a. De AVTB bestaat uit:  
 

• het Secretariaat (Voorzitter, Ondervoorzitter, Gewestelijk Federaal Secretaris, 
Gewestelijk Secretaris en Adjunct-Gewestelijk Secretaris [zie artikel 6, 5)]; 

• 2 leden die door elke georganiseerde afdeling voorgesteld worden. 
 

b. Met raadgevende stem: 
 

• nemen van rechtswege deel, de gemandateerde leden van het FUB; 
• nemen van rechtswege deel, de Voorzitters van de Technische Bureaus; 
• nemen van rechtswege deel, de controleurs van de rekeningen; 
• worden de Voorzitters van de verschillende commissies uitgenodigd; 
• wordt elke persoon wiens aanwezigheid gewenst is door het Gewestelijk Secretariaat 

uitgenodigd. 
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1. Geldigheid van de zitting 
 
De AVTB zetelt geldig wanneer bij de opening van de vergadering  aanwezig zijn: 
 

1) minstens de helft van de leden die geen afdelingen vertegenwoordigen (Secretariaat, 
lid/leden van het FUB) 

EN 
2) de helft van de georganiseerde afdelingen + 1 

EN 
3) de vertegenwoordigers van de meerderheid van de leden. 

 
Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan zal de AVTB binnen de 8 dagen na de eerste 
vergadering om 18u. worden samengeroepen. 
 
Dan zetelt de AVTB geldig, ongeacht het bereikte quorum. 
 
Bovendien mag het Gewestelijk Secretariaat, wanneer de leden die aanwezig zijn op de AVTB 
met de hoogdringendheid hebben ingestemd, deze te trage procedure vervangen door de 
rechtstreekse raadpleging van de Afdelingsvoorzitters of bij afwezigheid de Ondervoorzitters en 
dit via om het even welk bruikbaar middel (telefoon, e-mail, fax, sms, enz.). 
 
Het advies van de op deze manier geraadpleegde afgevaardigden is bindend voor hun afdeling 
en kan niet betwist worden. 
 
 
2. Wijze van stemmen 
 
a) Over algemene en over administratieve zaken wordt met handopsteken gestemd. 
b) Wanneer het over personen gaat vindt er een geheime stemming plaats. 
c) Over fundamentele zaken wordt, volgens recht, met naamafroeping gestemd. Elke afdeling 

beschikt daarbij over het aantal stemmen zoals bepaald in artikel 22, f. 
d) Indien het belang van de sector het vereist, kan de Voorzitter de vraag of vragen 

onderwerpen aan een stemming met naamafroeping zoals bepaald in artikel 22, f. 
e) Indien een afdeling de geheime stemming vraagt (met vermelding van de afdeling op het 

stembiljet), wordt deze vraag onderworpen aan een stemming met gewone meerderheid + 1 
van de aanwezigen. 

 
 
3. Opdrachten 
 
De AVTB heeft onder meer de volgende opdrachten: 
 
1) er over waken dat de beslissingen genomen door het Congres of het Gewestelijk Comité 

uitgevoerd worden; 
2) de Congressen en Comites voorbereiden; 
3) waken over de goede administratieve werking van de sector; 
4) de aanbevelingen van de Financiële Commissie ontvangen en hierover een standpunt 

innemen om zo te waken over het goede financieel beheer van de sector; 
5) alle dringende beslissingen nemen in het belang van de syndicale organisatie; 
6) de actie van de plaatselijke afdelingen steunen; 
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7) de afgevaardigden van de Sector in het Gewestelijk Intersectoraal Comité van de ACOD-
Gewest Brussel, aanduiden; 

8) het standpunt van de Sector bepalen omtrent de eisen en acties op federaal (sector LRB), 
intersectoraal (ACOD) en interprofessioneel (ABVV) niveau en omtrent internationale 
problemen; 

9) de inhoud van de verslagen bekrachtigen die door de Technische Bureaus voorgelegd 
worden; 

10)  deelnemen aan de acties van de sector LRB; 
11) erover waken dat de genomen beslissingen conform zijn aan de programma’s van de 

AVTB, de Congressen en Federale Comités van het ABVV, de ACOD en de Federale 
Sector LRB. 

 
 
ARTIKEL 25. 
 
Behalve ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden zal de AVTB minstens drie keer per 
jaar samenkomen. 
 
 

HOOFDSTUK V. HET GEWESTELIJK SECRETARIAAT 
 
 
ARTIKEL 26.  
 
Het Gewestelijk Secretariaat beheert de sector en bestaat uit de Voorzitter, een Ondervoorzitter, 
de Gewestelijk Federaal Secretaris, de Gewestelijk Secretaris en de Adjunct-Gewestelijk 
Secretaris. 
 
De Voorzitter: 
 

• leidt de debatten en zorgt ervoor dat de agenda gevolgd wordt 
• voert de afvaardigingen aan 
• neemt van rechtswege deel aan de Technische Bureaus. 

 
De Voorzitter en de Ondervoorzitter zijn van een verschillende taalrol. 
De Gewestelijk Secretaris en de Adjunct-Gewestelijk Secretaris zijn eveneens van een 
verschillende taalrol. 
 
Er wordt een extra mandaat toegekend aan het gender dat niet verkozen wordt voor het mandaat 
van Federaal Secretaris, Gewestelijk Secretaris, Adjunct-Gewestelijk Secretaris, Voorzitter of 
Ondervoorzitter. Het ontbrekende gender wordt verkozen als administratief technicus binnen 
het Secretariaat. De verkiezing vindt plaats op het Congres. 
 
Op uitnodiging van het Gewestelijk Secretariaat mogen de Voorzitters van de Technische 
Bureaus dit Secretariaat als waarnemer bijwonen. 
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Het Gewestelijk Secretariaat vergadert telkens de omstandigheden het vereisen en heeft als 
opdracht: 
 

• de beslissingen van de sectorale organen in de praktijk te brengen; 
• verslag uit te brengen aan de AVTB om dit op de hoogte te stellen van de evolutie van 

de acties van de sector, de Centrale of de Federatie; 
• de financiële overeenkomsten te bepalen en de loonafspraken op te stellen; 
• via en op voorstel van de Federaal Secretaris het besluit te nemen om gerechtszaken aan 

te spannen, procedures aan te vatten en op te treden in procedures bij het Arbitragehof 
en de Raad van State, en de sector te vertegenwoordigen voor deze rechtbanken. 

 
Naast de lokale bestendig afgevaardigden (omzendbrief Picqué: kredieturen) en de gewestelijke 
en federale bestendigen, die ten laste blijven van hun respectieve administraties, kan het 
Gewestelijk Secretariaat indien het dit nodig acht een of meerdere gewestelijke technici 
aanduiden voor een welbepaalde periode. 
 
Het Secretariaat mag, wanneer het dat nuttig acht, hetzij alle Afdelingsvoorzitters samenroepen 
of rechtstreeks contact met hen opnemen om hun meningen en voorstellen betreffende een 
willekeurig dossier te horen met het doel zo veel mogelijk informatie te verzamelen, hetzij 
sommigen onder hen uitnodigen om hun aandacht te vestigen op de moeilijkheden die het 
Gewest heeft op het vlak van de betrekkingen met hun afdeling. 
 
 
ARTIKEL 27. 
 
De leden van het Secretariaat worden verkozen door het Statutair Congres zoals bedoeld in 
artikel 6 en overeenkomstig artikels 44, 45, 49 en 50 van deze statuten. 
 
Een kandidaat voor het Secretariaat mag slechts naar één van de openstaande mandaten 
solliciteren.  
 
In dezelfde logica mag een mandaat binnen het Secretariaat niet gecumuleerd worden met dat 
van vertegenwoordiger van een afdeling binnen de AVTB. 
Ook zal een technicus van een Veiligheidsdienst met een eigen statuut (politie, brandweer, …) 
die verkozen wordt voor een mandaat van het Secretariaat, zijn statuut van technicus van de 
Veiligheidsdienst waaraan hij verbonden is, moeten opgeven. 
 
In dezelfde logica zal een technicus aangeduid door het Secretariaat, als hij verkozen wordt 
voor een van de mandaten van het Secretariaat, zijn statuut van technicus moeten opgeven. 
 
Om kandidaat te zijn voor een mandaat moeten de technici van een Veiligheidsdienst en de 
technici aangeduid door het Secretariaat voldoen aan de in artikel 44 bepaalde voorwaarden. 
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ARTIKEL 28. 
 
Ingeval een mandaat in de schoot van het Secretariaat vrijkomt zal een Buitengewoon Congres 
dit mandaat voorzien van een nieuwe titularis die zal fungeren tot het volgend Statutair 
Congres. 
 
De Federaal Secretaris zal, ingeval zijn mandaat vrijkomt, binnen de 4 maanden vervangen 
worden. 
 
 

HOOFDSTUK VI. ORGANISATIE VAN DE  
GEWESTELIJKE ORGANEN 

 
 
ARTIKEL 29. 
 
De agenda van de organen van het Gewest wordt als volgt vastgesteld: 
 
• Congres: door het Gewestelijk Secretariaat en goedgekeurd door de AVTB; 
• Gewestelijk Comité: door het Gewestelijk Secretariaat en goedgekeurd door de AVTB; 
• AVTB: door het Gewestelijk Secretariaat, bijgestaan door de Voorzitters van de Technische 

Bureaus. 
 
Bij de opening van de zitting mag de agenda, mits akkoord van 2/3 van de aanwezige leden van 
vernoemde organen, worden aangevuld. 
 
 
ARTIKEL 30. 
 
Het opstellen van de verslagen van de AVTB en het Gewestelijk Comité wordt aan het 
Gewestelijk Secretariaat toevertrouwd. 
 
Het verslag van de AVTB wordt zo snel mogelijk aan deze instantie toegestuurd en, behoudens 
overmacht, na goedkeuring op de volgende zitting officieel gemaakt. 
 
De AVTB keurt ook het verslag van het Gewestelijk Comité goed. 
 
 
ARTIKEL 31. 
 
Elke tussenkomst op initiatief van een plaatselijke afdeling bij de sectorale, intersectorale, 
interprofessionele vakbondsorganen en hun diensten, bij iedere andere overheid buiten het 
lokaal vlak en bij de politieke partijen buiten het lokaal vlak, behoren uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de Federaal en Gewestelijk Secretarissen. 
 
Ingeval een afdeling niet vertegenwoordigd is in de AVTB zal de delegatie geleid worden door 
het Gewestelijk Secretariaat. 
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Het Gewestelijk Secretariaat, de AVTB of de twee samen hebben het recht dringend tussen te 
komen wanneer een lokale afdeling tekortschiet in haar opdracht om de collectieve belangen 
van de aangeslotenen te verdedigen of wanneer ze de beslissingen van het Congres of het 
Gewestelijk Comité niet naleeft. 
 
Het Secretariaat heeft als taak de afdelingen te verroeren om hun Statutaire Algemene 
Vergaderingen samen te roepen en deze van rechtswege samen te roepen, ingeval van weigering 
van de lokale verantwoordelijken. Het zal de AVTB, het Technisch Bureau en de lokale 
afdeling hiervan op de hoogte brengen en hen een exemplaar van de uitnodiging bezorgen. 
 
 
ARTIKEL 32. 
 
In de schoot van de organen van de Gewestelijke sector mogen alleen de afgevaardigden zetelen 
die door hun afdeling in algemene vergadering verkozen werden en die bekrachtigd werden 
door het Congres, of door het Gewestelijk Comité wanneer de afvaardiging in de loop van een 
mandaatperiode wordt gewijzigd. 
 
 
ARTIKEL 33. 
 
De afdelingen zijn er krachtens hun statuten toe gehouden een statutaire Algemene Vergadering 
samen te roepen, het Gewestelijk Secretariaat ervan in kennis te stellen en rekening te houden 
met de agenda van deze laatste. In ieder geval moeten de afdelingen een Algemene Vergadering 
organiseren vóór het Gewestelijk Statutair Congres, zodat de leden van de afdeling: 
 

• zich kunnen uitspreken over de agenda van het Congres; 
• de verschillende mandaten, voorzien in hun statuten, kunnen verkiezen. 

 
De Federaal en Gewestelijk Secretarissen wonen van rechtswege de algemene vergaderingen 
van de lokale afdelingen bij. 
 
 
ARTIKEL 34. 
 
Wanneer de situatie het vereist dat de aangeslotenen vóór een welbepaalde datum worden 
geraadpleegd, zijn de afdelingen ertoe gehouden een Algemene Vergadering in te richten. 
 
De AVTB moet de raadplegingsperiode dan ook zodanig vaststellen dat het Gewestelijk 
Secretariaat, nog vóór de datum waarvan sprake in de voorgaande alinea, de afdelingen in 
gemeenschappelijke algemene vergadering kan samenroepen, mochten die hun aangeslotenen 
niet hebben kunnen of willen raadplegen. 
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ARTIKEL 35. 
 
Alle mandaten binnen de sector mogen uitsluitend worden ingenomen door aangeslotenen van 
de sector LRB-BRU die als statutaire of contractuele beambten in actieve dienst zijn. 
 
ARTIKEL 36. 
 
De AVTB is belast met de interpretatie van de artikelen van de statuten en met het daaromtrent 
opstellen van een addendum. 
 
Dit verklarend addendum maakt integraal deel uit van de statuten. 
 
De AVTB zal uitspraak doen over de gevallen die noch in de statuten van de ACOD-Gewest 
Brussel, van de federale sector LRB, van de Federale ACOD noch van het ABVV voorzien zijn. 
Deze beslissingen worden onderworpen aan de goedkeuring door het Gewestelijk Comité of het 
volgende Congres. 
 
 
 

HOOFDSTUK VII.  TUCHT IN DE SCHOOT VAN DE 
SECTOR EN DE MOGELIJKHEDEN VAN BEROEP 

 
ARTIKEL 37. 
 
De betrokken afdelingen moeten de beslissingen naleven van de Congressen, de Gewestelijke 
Comités of de AVTB en de Technische Bureaus.  
 
Ingeval een afdeling een democratisch genomen beslissing niet naleeft, kan de AVTB aan het 
Gewestelijk Comité sancties voorstellen. 
 
Alle afgevaardigden van de Gewestelijke Sector zijn ertoe gehouden om op alle niveaus de, 
door welk orgaan dan ook, democratisch genomen beslissingen te verdedigen, na te leven en te 
doen naleven. 
 
ARTIKEL 38.  
 
Ingeval plaatselijke afdelingen sancties treffen tegenover hun leden hebben deze laatsten 
mogelijkheid van beroep, in eerste instantie bij de AVTB en in tweede instantie bij het 
Gewestelijk Comité. 
 
De afdelingen zijn verplicht de leden in te lichten over de mogelijkheden van beroep die voor 
hen openstaan. 
 
Het beroep moet bij het Gewestelijk Secretariaat ingediend worden, binnen de maand die volgt 
op de datum van de kennisgeving van de genomen beslissing. Het beroep schort de uitvoering 
van de sanctie op. 
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ARTIKEL 39. 
 
Volgende sancties kunnen worden uitgesproken door de afdelingen en de gewestelijke organen, 
elk voor wat hen betreft: 
 
• opschorting van plaatselijke, gewestelijke en federale mandaten; 
• uitsluiting uit plaatselijke, gewestelijke, federale mandaten; 
• uitsluiting uit de plaatselijke afdeling, zonder uitsluiting uit de ACOD; in dit geval blijft 

lidmaatschap bij het Gewest behouden; 
• uitsluiting uit de plaatselijke afdeling EN uit de ACOD. 
 
Indien een aangeslotene beroep aantekent bij de organen van het Gewest zijn deze ertoe 
gemachtigd : 
 
• ofwel de sanctie te bevestigen; 
• ofwel de sanctie om te vormen; 
• ofwel de sanctie ongedaan te maken. 
 
ARTIKEL 40. 
 
Elk lid van sector LRB zal zich onthouden van ieder optreden, elke verklaring of actie die, op 
welk vlak dan ook, tegen de belangen van de vakbond zou ingaan. 
 
Hij zal zich inspannen om op elk ogenblik en overal de doelstellingen van de vakbond te 
verdedigen. 
 
Indien hij, bij het uitoefenen van een politiek mandaat of van een taak binnen een politieke 
organisatie, binnen een organisme dat zich met werknemers bezighoudt, bij een vriendenkring 
van personeel, standpunten inneemt of daden stelt die tegen de belangen van de vakbond 
ingaan, zal hij verzocht worden daaromtrent verantwoording af te leggen voor de bevoegde 
organen.  
 
Zijn de feiten bevestigd, dan zal hij verzocht worden zijn mandaat neer te leggen. 
 
Hij kan beroep aantekenen [beroepsmodaliteiten na te gaan nabij de juridische dienst van de 
ACOD] tegen deze beslissing, hetzij bij de AVTB, indien de beslissing op plaatselijk vlak werd 
genomen, hetzij bij het Gewestelijk Comité indien ze door de AVTB werd genomen. 
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HOOFDSTUK VIII.   KANDIDATUREN VAN VOORZITTER, 
ONDERVOORZITTER, GEWESTELIJK FEDERAAL 

SECRETARIS, GEWESTELIJK SECRETARIS, ADJUNCT-
GEWESTELIJK SECRETARIS, LEDEN VAN HET FEDERAAL 

UITVOEREND BUREAU, CONTROLEURS VAN DE 
REKENINGEN EN VAN DE LEDEN VAN DE TECHNISCHE 

BUREAUS 
 
 
A. Het indienen van de kandidaturen. 
 
 
ARTIKEL 41. 
   
De oproep tot kandidaten voor 
 
• het Gewestelijk Secretariaat, 
• het FUB van de sector LRB, 
• de federale en gewestelijke controleurs van de rekeningen 
 
gebeurt minstens 12 maanden vóór de datum van het Statutair Congres, en dit per brief die het 
Gewestelijk Secretariaat aan de afdelingen van de sector toestuurt. 
 
 
ARTIKEL 42. 
 
Het indienen van de kandidaturen gebeurt in drie exemplaren gericht aan het Gewestelijk 
Secretariaat, dat één ervan als ontvangstbewijs terugstuurt aan de afdeling en één aan de 
kandidaat. 
 
 
ARTIKEL 43. 
 
De lijst van kandidaten wordt afgesloten 10 maanden vóór de vastgelegde datum van het 
Statutair Congres, dat dit punt op zijn agenda brengt. 
 
Op de datum van de afsluiting van de kandidaturen, zal een commissie bestaande uit het 
Gewestelijk Secretariaat en drie leden van de AVTB - van, zoveel mogelijk verschillende 
afdelingen - samenkomen om het proces-verbaal van de ingediende kandidaturen op te stellen. 
 
Dit document wordt onmiddellijk bezorgd aan de AVTB, die binnen de acht dagen samenkomt 
om de kandidaturen te onderzoeken overeenkomstig de bepalingen van artikel 45. 
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B. Kandidaatstelling. 
 
ARTIKEL 44.  
 
Een uittredend kandidaat is, zonder andere bijzondere formaliteit, herverkiesbaar zodra hij 
kenbaar maakt kandidaat te zijn. 
 
Gaat het om een nieuwe kandidatuur, dan wordt die geldig ingediend door een afdeling van de 
sector, met schriftelijk akkoord van de kandidaat. 
 
Een kandidatuur kan geweigerd worden door de AV van de afdeling indien zij de toekomst van 
de afdeling en haar leden in het gedrang brengt. 
 
Voor de mandaten van Gewestelijk Federaal Secretaris, Gewestelijk Secretaris en Adjunct-
Gewestelijk Secretaris moeten de kandidaten minstens al twee statutaire periodes actief militant 
zijn met syndicale verantwoordelijkheid in het Uitvoerend Bureau en/of een Technisch Bureau. 
 
De Federaal Secretaris wordt ongeacht zijn taalrol verkozen. 
 
De Gewestelijk Secretaris en Adjunct-Gewestelijk Secretaris behoren tot een verschillende 
taalrol. De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, zal verkozen worden als Gewestelijk 
Secretaris. De kandidaat van de andere taalrol die de meeste stemmen behaalt, zal verkozen 
worden als Adjunct-Gewestelijk Secretaris.  
 
Voor de mandaten van Gewestelijk Voorzitter en Ondervoorzitter moeten de kandidaten 
minstens een periode van 4 jaar in het RUB, de AVTB of een Technisch Bureau actief militant 
geweest zijn en vier jaar syndicale verantwoordelijkheid hebben gedragen in hun afdeling. 
 
De Voorzitter en Ondervoorzitter zijn van een verschillende taalrol. De kandidaat die de meeste 
stemmen behaalt, zal verkozen worden als Voorzitter. De kandidaat van de andere taalrol die de 
meeste stemmen behaalt, zal verkozen worden als Ondervoorzitter. 
 
Er zal een bijkomend mandaat toegekend worden aan het gender dat niet verkozen wordt voor 
het mandaat van Federaal Secretaris, Gewestelijk Secretaris, Adjunct-Gewestelijk Secretaris, 
Voorzitter of Ondervoorzitter. Het ontbrekende gender zal verkozen worden als administratief 
technicus binnen het Secretariaat. De verkiezing zal tijdens het Congres plaatsvinden. 
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C. Verkiezingen, agenda en procedure. 
 
ARTIKEL 45: FEDERAAL SECRETARIS, GEWESTELIJK 
SECRETARIS, ADJUNCT-GEWESTELIJK SECRETARIS, 
VOORZITTER, ONDERVOORZITTER, CONTROLEURS VAN DE 
REKENINGEN, LEDEN VAN HET FEDERAAL UITVOEREND 
BUREAU 
 
De oproep tot kandidaten gebeurt ten minste 12 maanden vóór de datum van het Statutair 
Congres, bij brief door het Secretariaat toegestuurd aan de Afdelingsvoorzitters (zie artikel 43) 
en via de vakbondspers (Tribune/Infoske’s). 
 
De lijst van kandidaten wordt uiterlijk op 15 juni van het lopende jaar afgesloten. 
 
Tijdens de daaropvolgende 15 dagen neemt de AVTB kennis van het moreel verslag. 
Zij stelt vast of de ingediende kandidaturen beantwoorden aan de voorschriften van artikelen 27, 
41, 42 tot 51 van de statuten. Zij legt de definitieve lijst van kandidaten vast. 
 
Binnen de 30 dagen die volgen op de AVTB worden het moreel verslag en de lijst van 
kandidaten naar de lokale Afdelingsvoorzitters verzonden. 
 
De lokale Afdelingsvoorzitters moeten het moreel rapport van hun afdeling vóór 15 september 
van het lopende jaar doorsturen. 
De lokale afdelingen organiseren hun algemene vergadering tussen de 1e oktober van het 
lopende jaar en de 31e januari van het daaropvolgende jaar (jaar van het Statutair Congres). 
 
Een AVTB vindt plaats tijdens de maand februari die voorafgaat aan het Congres. 
 
De kandidaten die verkozen worden voor de verschillende mandaten (Voorzitter, 
Ondervoorzitter, Gewestelijk Federaal Secretaris, Gewestelijk Secretaris, Adjunct-Gewestelijk 
Secretaris, leden van het FUB, controleurs van de rekeningen) zetelen van rechtswege in het 
Statutair Congres. 
 
 
ARTIKEL 46: LEDEN VAN DE TECHNISCHE BUREAUS  
 
De leden van de Technische Bureaus zijn afgevaardigden die door hun afdeling verkozen zijn. 
 
Het uitgebreid Comité van de afdeling bezorgt het secretariaat van de sector de naam van hun 
twee afgevaardigden. Dit gebeurt daags na de statutaire Algemene Vergadering van de afdeling 
en uiterlijk vóór 15 februari van het Congresjaar. 
 
Binnen de twee weken daarna worden de Technische Bureaus samengeroepen. Zij kiezen in hun 
midden hun vertegenwoordigers in het Gewestelijk RUB [fusie met sector Parastatalen]. 
 
De bekrachtiging van de mandaten gebeurt op het Statutair Congres. 
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HOOFDSTUK IX. VERKIEZINGEN - BEKRACHTIGINGEN 
 
 
 
A. Bekrachtigingen 
 
 
ARTIKEL 47. 
 
Voor elke kandidatuur ‘op eender welk verkiezingsniveau’ is een effectief lidmaatschap van 
minstens 24 maanden bij de ACOD-LRB-BRU vereist, uitgezonderd bij de oprichting van een 
afdeling. 
 
Overeenkomstig artikel 6, bekrachtigt het Congres de verkiezing door de lokale algemene 
vergaderingen van de kandidaten leden van de AVTB. 
 
 
B. Verkiezingen 
 
 
ARTIKEL 48. 
 
De Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Gewestelijk Federaal Secretaris, de Gewestelijk 
Secretaris, de Adjunct-Gewestelijk Secretaris, de leden van het FUB en de controleurs van de 
rekeningen kunnen met gesloten stembrieven door het Congres worden verkozen uit de lijst van 
kandidaten waarvan sprake in artikel 45. 
 
 
C. Wijze van stemmen 
 
 
ARTIKEL 49. 
 
De wijze van stemmen wordt als volgt vastgesteld: 
 
1. er is één mandaat te begeven: 

a) indien er maar één kandidaat is, wordt hij automatisch verkozen verklaard 
overeenkomstig de regels die van kracht zijn in de schoot van de ACOD. 

b) indien er meerdere kandidaten zijn, wordt er overgegaan tot een geheime stemming 
met stembriefjes. 

  
Verkozen is wie de gewone meerderheid behaalt (helft van de stemmen + 1). 
 
Indien tijdens de eerste stemming geen enkele kandidaat de gewone meerderheid behaalt, wordt 
er overgegaan tot een nieuwe stemming, waarbij de kandidaat met de minste stemmen afvalt en 
zo verder tot op het moment dat de gewone meerderheid wordt behaald door één van de 
kandidaten of tot er maar één kandidaat overblijft. 
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2. er zijn meerdere mandaten te begeven: 
 

a) indien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te kennen mandaten, 
worden zij automatisch verkozen verklaard overeenkomstig de regels van kracht in de 
schoot van de ACOD. 

b) indien het aantal kandidaten hoger ligt dan het aantal te bekleden mandaten, wordt er 
overgegaan tot een geheime stemming met stembriefjes. 

 
3. bijzondere functies van Gewestelijk Secretarissen 
 
De Gewestelijk Secretaris en Adjunct-Gewestelijk Secretaris behoren tot een verschillende 
taalrol. De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, zal verkozen worden als Gewestelijk 
Secretaris. De kandidaat van de andere taalrol die de meeste stemmen behaalt, zal verkozen 
worden als Adjunct-Gewestelijk Secretaris (zie artikel 44). 
 
4. bijzondere functie van het voorzitterschap 
 
De Voorzitter en Ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol. De kandidaat die de 
meeste stemmen behaalt, zal verkozen worden als Voorzitter. De kandidaat van de andere 
taalrol die de meeste stemmen behaalt, zal verkozen worden als Ondervoorzitter (zie artikel 44). 
 
Elk congreslid moet zoveel stemmen uitbrengen als er plaatsen te begeven zijn. Elk stembriefje 
dat niet het aantal stemmen overeenkomstig het aantal te begeven mandaten bevat, wordt 
beschouwd als ongeldig. 
 
De kandidaten die het hoogste aantal stemmen bekomen, worden verkozen. 
 
Ingeval van staking van stemmen wordt het Congres verzocht om tussen die concurrenten te 
beslissen via een nieuwe geheime stemming. 
 
 

HOOFDSTUK X. OVER DE GEWESTELIJK  
FEDERAAL SECRETARIS 

 
 
ARTIKEL 50. 
 
De Gewestelijk Federaal Secretaris wordt verkozen voor een mandaat van 4 jaar. Hij is 
herkiesbaar op het einde van zijn mandaat. 
 
De opdrachten van de Federaal Secretaris zijn: 
 

- hij voert het syndicaal beleid van de sector; 
- hij legt over zijn werk verantwoording af aan de Congressen, aan het Gewestelijk 

Comité en aan de AVTB; 
- hij voert de besluiten uit die genomen werden door de Congressen en het Gewestelijk 

Comité; 
- hij neemt het dagelijkse financiële beheer van de sector op zich; 



 

Buitengewoon Congres van 06.12.2013 Blz. 25 
 

- hij woont van rechtswege de Algemene Vergaderingen van de afdelingen bij. Hij kan 
zich evenwel laten vervangen door een lid van het Secretariaat; 

- hij neemt alle verantwoordelijkheden op zich zoals beslist door de federale (LRB), 
intersectorale (ACOD) en interprofessionele (ABVV) organisatie, alsmede deze bepaald 
in het syndicaal statuut; 

- hij gaat in op de vragen om inlichtingen vanuit de AVTB of van afgevaardigden; 
- hij organiseert de vormingen voor de sector; 
- hij controleert de activiteiten van de Technische Bureaus. Hij woont ze van rechtswege 

bij; 
- hij neemt het administratief beheer van de Sector op zich; 
- hij past de pariteit toe zoals bepaald in de statuten van het ABVV en de ACOD; 
- …  

 
 
ARTIKEL 51.   
 
In geval van afwezigheid (bv. korte ziekte, vakantie, congres, …) van de Gewestelijk Federaal 
Secretaris, zullen de Gewestelijk Secretaris en de Adjunct-Gewestelijk Secretaris het dagelijks 
beheer waarnemen, bijgestaan door het administratief secretariaat. 
In geval van afwezigheid door overmacht van de Gewestelijk Federaal Secretaris en de 
Gewestelijk Secretaris zal het beheer waargenomen worden door de Adjunct-Gewestelijk 
Secretaris en de Voorzitter, bijgestaan door het administratief secretariaat. 
 
 
ARTIKEL 52.  
 
De Gewestelijk Federaal Secretaris moet een vastbenoemde of contractuele beambte zijn van 
een lokaal of gewestelijk bestuur van het Brussels Gewest zoals vermeld in artikel 1.  
 
 
ARTIKEL 53.  
 
Betrokkene moet uiterlijk het mandaat van Gewestelijk Federaal Secretaris neerleggen wanneer 
hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt (overeenkomstig de stelsels die in voege zijn). 
 
Een nieuwe kandidatuur voor de betrekking van Gewestelijk Federaal Secretaris mag slechts 
ingediend worden indien de kandidaat een volledig mandaat kan uitoefenen. 
 
 
ARTIKEL 54. 
 
Minstens 6 maanden voor het vertrek van de Gewestelijk Federaal Secretaris moet een congres 
overgaan tot de verkiezing van zijn plaatsvervanger. Deze zal bij het Gewest gedetacheerd 
worden, teneinde op de hoogte gebracht te worden. 
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ARTIKEL 55.  
 
De Gewestelijk Federaal Secretaris wordt bezoldigd overeenkomstig de in de sector LRB en de 
ACOD van kracht zijnde regels.  
 
 
ARTIKEL 56. 
 
De Gewestelijk Federaal Secretaris moet bijdragen betalen voor de groepsverzekering die door 
de ACOD werd aangegaan om de bestendig secretarissen een aanvullend pensioen te bezorgen. 
 
 

HOOFDSTUK XI. DE GEWESTELIJK SECRETARIS EN DE 
ADJUNCT-GEWESTELIJK SECRETARIS 

 
 
ARTIKEL 57. 
 
De Gewestelijk Secretaris en de Adjunct-Gewestelijk Secretaris worden verkozen voor een 
mandaat van 4 jaar. Zij zijn herkiesbaar op het einde van hun mandaat. 
 
Artikels 52 tot 56 van deze statuten zijn van toepassing op de Gewestelijk Secretaris en de 
Adjunct-Gewestelijk Secretaris. 
 
Zij werken nauw samen met de Gewestelijk Federaal Secretaris. 
 

 

HOOFDSTUK XII. AFVAARDIGING VAN HET GEWEST IN 
HET FEDERAAL UITVOEREND BUREAU  

VAN SECTOR LRB 
 
 
ARTIKEL 58. 
 
De afvaardiging van het Gewest in het FUB van sector LRB is als volgt samengesteld: 
 
a) leden van ambtswege, overeenkomstig de statuten van de federale sector: 
 

- de Gewestelijk Voorzitter; 
- de Gewestelijk Federaal Secretaris. 

 
b) leden verkozen door het Gewestelijk Congres, rekening houdend met de quota bekomen 

door toepassing van de statuten van de federale sector LRB, en waarvan een mandaat 
ambtshalve is voorbehouden voor de Gewestelijk Secretaris en de Adjunct-Gewestelijk 
Secretaris. 
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HOOFDSTUK XIII. FINANCIEN VAN HET GEWEST 
 
 
ARTIKEL 59.  
 
De gelden van het Gewest komen van: 
 
a) de ristorno’s van de bijdragen, overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk 

Reglement van de Federale Sector; 
b) alle andere mogelijke ontvangsten. 
 
 
ARTIKEL 60. 
 
De Gewestelijk Federaal Secretaris, bijgestaan door het Secretariaat, is belast met het dagelijkse 
financiële beleid. 
 
Hij zal alle nodige boekhoudkundige stukken opmaken en alle nodige maatregelen nemen om:  
 
• een duidelijke boekhouding bij te houden; 
• het bezit van de sector goed te beheren. 
 
Elke uitgave van de afdelingen die van gewestelijke aard is, wordt door het Gewest gedragen na 
voorafgaande goedkeuring door de AVTB of door het Secretariaat. 
 
 
ARTIKEL 61.  
 
De rekeningen van het Gewest worden jaarlijks gecontroleerd. De controleurs van de 
rekeningen worden verkozen door het Congres. 
 
Na inzage van de boekhoudkundige stukken stellen de controleurs een verslag op, dat wordt 
voorgelegd aan de AVTB. Zij stellen eveneens een verslag op dat de statutaire periode van 4 
jaar dekt en leggen dit voor aan het Statutair Congres. 
 
De opdracht van de controleurs van de rekeningen bestaat uit het verifiëren van de juistheid van 
de boekhoudkundige stukken en geschriften en de beslissingen van de AVTB. Zij beslissen niet 
over de opportuniteit van uitgaven of inkomsten.  
 
De controleurs van de rekeningen moeten zich houden aan de grootste discretie, conform de 
geheimhoudingsverklaring die ze vooraf ondertekenen (zie Bijlage 2). Het is hen verboden de 
financiële toestand van de sector publiek te maken en aan wie dan ook de bedragen van de 
persoonlijke bezoldigingen van de leden van het Secretariaat te onthullen. 
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ARTIKEL 62.  
 
De Gewestelijke Sector geeft de voorkeur aan de bankdomiciliëring als inningswijze van de 
bijdragen. 
 
 
ARTIKEL 63. 
 
De bijdragen geïnd op de hierboven vermelde wijze worden gestort op een rekening van het 
Gewest. De afdelingen worden ingelicht over de evolutie van de bij hun leden geïnde bijdragen. 
De vignetten worden eens per jaar opgestuurd aan de leden. 
 
Een aangeslotene die nog niet voor bankdomiciliëring heeft ingetekend en die beroep doet op de 
dienstverlening van de organisatie, moet vooraf de betaling per domiciliëring aanvaarden. 
 
 

HOOFDSTUK  XIV.     DE VROUWENCOMMISSIE 
 
ARTIKEL 64. 
 
De sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels Gewest organiseert een 
Vrouwencommissie. Elke afdeling mag twee afgevaardigden verkiezen.  
 
De Vrouwencommissie haar comité en secretariaat samen in overeenstemming met de 
reglementen en statuten van de sector. 
 
De Voorzitster en Ondervoorzitster, van een verschillende taalrol, verkozen in de 
Vrouwencommissie zullen haar vertegenwoordigsters zijn in de Vrouwencommissie van de 
BIG (Brusselse InterGewestelijke ACOD) en tevens de twee afgevaardigden in de federale 
Vrouwencommissie ACOD. 
 
De Vrouwencommissie werkt samen met het Secretariaat.  
 

 
HOOFDSTUK XV.    DE GEPENSIONEERDENCOMMISSIE 

 
ARTIKEL 65. 
 
De sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels Gewest organiseert een 
Gepensioneerdencommissie. Zij stelt haar comité en secretariaat samen in overeenstemming 
met de reglementen en statuten van de sector. 
 
De Voorzitter en Ondervoorzitter, van een verschillende taalrol, verkozen in de 
Gepensioneerdencommissie zullen haar de twee vertegenwoordigsters zijn in de 
Gepensioneerdencommissie van de BIG (Brusselse InterGewestelijke ACOD) en tevens de 
twee vertegenwoordigers in de federale Gepensioneerdencommissie ACOD. 
 
De Gepensioneerdencommissie werkt samen met het Secretariaat. 
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HOOFDSTUK XVI.  DE JONGERENCOMMISSIE  
(jongeren tot 35 jaar) 

 
ARTIKEL 66. 
 
De sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels Gewest organiseert een 
Jongerencommissie. Elke afdeling mag twee afgevaardigden sturen. De Jongerencommissie 
stelt haar comité en secretariaat samen in overeenstemming met de reglementen en statuten van 
de sector. 
 
De Voorzitter en Ondervoorzitter, van een verschillende taalrol, verkozen in de 
Jongerencommissie zullen de twee vertegenwoordigsters zijn in de Jongerencommissie van de 
BIG (Brusselse InterGewestelijke ACOD) en tevens de twee afgevaardigden in de federale 
Jongerencommissie ACOD. 
 
De Jongerencommissie werkt samen met het Secretariaat.  
 
 

HOOFDSTUK XVII. DIENSTVERLENING AAN DE LEDEN 
 
 
ARTIKEL 67. 
 
De leden van de sector kwijten zich van de bijdragen die door de intersectorale organen van de 
ACOD worden bepaald. 
 
Een aangeslotene kan, overeenkomstig de ACOD-statuten, voor persoonlijke zaken die verband 
houden met zijn beroepsactiviteiten of hieraan gelijkgestelde, een beroep doen op de vakbond, 
voor zover hij in regel is met zijn lidgeld.  
 
In gevallen van ‘aansluiting wegens omstandigheden’ gelden de volgende regels: 
 
a) aansluiting gevraagd met het oog op verdediging voor de Raad van State, voor 

Arbeidsrechtbanken, voor Burgerlijke Rechtbanken en voor Correctionele Rechtbanken: 
 

1. navraag bij de afdeling over de waarde van deze aansluiting; 
 
2. geeft de afdeling een gunstig advies: in orde zijn met 12 maanden retroactieve 

bijdragen. 
 
b) afgedankte werknemer die wil aansluiten om op de ABVV-werkloosheidsdienst beroep te 

kunnen doen: 
 

1. navraag bij de afdeling, voor zover dit mogelijk is, want in bepaalde gevallen is 
spoed geboden omwille van de in acht te nemen termijnen; 

 
2. in elk geval: in orde zijn met 6 maanden retroactieve bijdragen. 
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Een aangeslotene die van een zusterorganisatie uit de Europese regio komt, geniet van de 
diensten van ACOD-LRB-BRU. 
 
De jaren lidmaatschap bij zijn oorspronkelijke vakbond worden in aanmerking genomen. 
 
Met zusterorganisatie bedoelt men de organisaties die aangesloten zijn bij de Internationale van 
Openbare Diensten (IOD-PSI) - Europese Regio en bij het Europees Vakbondscomité van de 
Openbare Diensten (EVOD), industrietak van het Europees Verbond van Vakverenigingen 
(EVV) en waarvan de syndicale opvattingen overeenstemmen met deze van de ACOD. 
 
 

HOOFDSTUK XVIII.   LEDENVERGADERINGEN 
 
 
ARTIKEL 68. 
 
Het Gewestelijk Comité of de AVTB hebben de mogelijkheid, indien noodzakelijk, 
ledenvergaderingen bijeen te roepen met het oog op wederzijdse informatie. 
 
Deze vergaderingen hebben tot doel de officiële instanties van de sector in te lichten die immers 
als enigen bevoegd zijn om beslissingen te treffen. 
 
 

HOOFDSTUK XIX. PERS - PROPAGANDA 
 
 
ARTIKEL 69. 
 
De Gewestelijke sector kan voor zijn mededelingen gebruik maken van de ‘TRIBUNE’, het 
orgaan van de federale sector, de ‘INFOSKE’S’ of de webstek ‘WWW.INFOSKES.BE’, 
organen van de Gewestelijke sector. 
 
Elke publicatie van de Gewestelijke sector gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de 
Gewestelijk Federaal Secretaris, die er de verantwoordelijke uitgever van is in zoverre hij op de 
hoogte werd gehouden en het publiceren van de informatie heeft goedgekeurd. 
 
Bij betwisting beslist de AVTB over de opportuniteit van het verschijnen. 
 
Het zoeken van de propagandamiddelen is toevertrouwd aan het Secretariaat en de keuze van 
deze middelen wordt door de AVTB bekrachtigd. 
 
Als algemene regel geldt dat een lid of een afdeling zich bij de externe communicatie slechts 
mag beroepen op de hogere instanties van onze organisatie nadat die daarmee hebben 
ingestemd. 
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HOOFDSTUK XX.   SLOTBEPALINGEN.  
 
 
ARTIKEL 70. 
 
Huidige statuten, goedgekeurd door het Buitengewoon Congres van 20 april 1988 en gewijzigd 
door het Buitengewoon Congres van 29 maart 1990, de Statutaire Congressen van 17 januari 
1992 en 15 december 1995 en de Buitengewone Congressen van 14 mei 2002, 9 oktober 2006, 
gewijzigd door het Statutair Congres van 30 maart 2008, gewijzigd door het Buitengewoon 
Congres van 16 december 2010, gewijzigd door het Statutair Congres van 25 april 2012 en 
gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 6 december 2013, is onmiddellijk van kracht. 
 
 
ARTIKEL 71. 
 
Elke fusie of opslorping, wijziging van onze structuur of afschaffing van sommige 
doelstellingen, moet goedgekeurd worden door een Congres, dat hiervoor wordt 
samengeroepen.  
 
 
ARTIKEL 72. 
 
Voor wijzigingen aan deze statuten is een twee derde meerderheid van de stemmen uitgebracht 
op het Congres vereist. 
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BIJLAGE 1: 
 
 
 
Tekst die moet worden gevoegd bij elk aansluitingsformulier en die ter handtekening van de 
aangeslotene moet worden voorgelegd: 
 
 
Door mij aan te sluiten bij de ACOD - sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels 
Gewest, verbind ik mij ertoe, in naam van de democratische principes van broederlijkheid, 
gelijkheid en vrijheid, in een geest van vrijzinnigheid, samen met mijn vakbond te strijden tegen 
fascisme, racisme, vreemdelingenhaat, seksisme, homofobie, tegen elke vorm van 
oerconservatisme en tegen alle economische, sociale, culturele en filosofische uitsluiting. 
 
 
 
 
 
 
(datum, naam, handtekening) 
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BIJLAGE 2: 

 
 

ACOD-CGSP 
LRB-ALR 

BRU 
 
 

Geheimhoudingsverklaring 
+++ Persoonlijke verbintenis +++ 

 
 
Ik ondergetekende   [NAAM]     [VOORNAAM]   verklaar op mijn eer dat alle informatie 
betreffende de financiën van de sector of dat alle gegevens die me meegedeeld zullen worden 
tijdens de secretariaatsvergaderingen van de Algemene Vergadering van Technische Bureaus 
(Regionaal Uitvoerend Bureau) in geen geval onthuld zullen worden. 
 
 
Gedaan te Brussel op [datum] 
 
 
Handtekening: 
 

 
CGSP-ACOD 

ALR-LRB 
BRU 

 
 

Charte de confidentialité 
+++ Engagement personnel +++ 

 
 
Je soussigné(e)   [NOM]     [PRENOM]   déclare sur l’honneur que toutes les informations 
concernant les finances du secteur ou toutes données qui me seront communiquées lors des 
réunions de secrétariat de l’Assemblée générale des Bureaux Techniques (Bureau Exécutif 
Régional) ne seront divulguées en aucune circonstance. 
 
 
Fait à Bruxelles le [date] 
 
 
Signature :  
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BIJLAGE 3: Begrippen ‘Afgevaardigden - Militanten’  
 
 
Afgevaardigden  
 
Vóór elk statutair Congres van de sector (periode van 4 jaar) worden de afdelingen verzocht 
hun afgevaardigden te verkiezen bij stemming tijdens de plaatselijke statutaire Algemene 
Vergadering.  
 
Hun maximumaantal wordt vastgesteld naar rato van de leden die in orde zijn met hun 
lidgeld, en volgens schijven bepaald in het plaatselijk huishoudelijk reglement. 
 
De verkozen afgevaardigden moeten 2 jaar lid zijn van de afdeling of die lidmaatschapsduur 
bereiken met een eerdere aansluiting bij een andere centrale van het ABVV of een andere 
sector van de ACOD. Zij vormen het plaatselijk Comité dat in zijn midden de afgevaardigden 
zal aanduiden die zullen deelnemen aan de vergaderingen van de instanties van de sector en 
aan de verschillende plaatselijke onderhandelings- en overlegcomités en CPBW. 
 
Een afgevaardigde die met pensioen gaat verliest zijn mandaat van afgevaardigde. Bij besluit 
van de plaatselijke afdeling kan hij echter militant worden.  
 
Militanten 
 
In de loop van een statutaire periode kunnen afgevaardigden ontslag genomen hebben, 
uitgesloten zijn of ons verlaten hebben door natuurlijk vertrek. 
 
Het plaatselijk Comité kan beslissen om zijn afvaardiging te vervolledigen door militanten 
aan te duiden, waarbij het vastgestelde maximum niet mag worden overschreden (zie 
‘Afgevaardigden’). 
 
Het aantal militanten wordt echter beperkt tot 25 % van het gecumuleerde aantal 
‘afgevaardigden + militanten’. 
 
De militant moet (keuze van de plaatselijke afdeling) … maand/jaar lid zijn van de afdeling. 
 
De militant mag de afdeling niet officieel vertegenwoordigen bij de instanties en de Comités 
bepaald onder ‘Afgevaardigden’. 
 
Bij stemming binnen het plaatselijk Comité is de stem van de militant gelijkwaardig aan die 
van de afgevaardigde. 
 
Op de gepensioneerde militanten na kan de militant na verkiezing tijdens een Algemene 
Vergadering afgevaardigde worden, zodra hij voldoet aan de anciënniteitsvoorwaarden die 
voor deze functie vereist zijn.  
 
 


