
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 WELKOM  
                    bij KU Leuven 

 

 



  VOORWOORD 

BESTE COLLEGA 

Gefeliciteerd met je nieuwe job! We heten je van 
harte welkom bij KU Leuven. 

De komende dagen zal je kennismaken met al je 
collega’s en stilaan vertrouwd raken met je nieuwe 
werkpost. Tijdens die ontdekkingstocht zal je je 
misschien enkele vragen stellen over je rechten en 
plichten als werknemer bij KU Leuven.  

Het is inderdaad zo dat de sociale wetgeving erg 
uitgebreid en soms vrij ingewikkeld is en je vindt er 
niet altijd vlot je weg in terug. En dan zijn er ook nog 
bepaalde regels die enkel voor onze universiteit 
gelden.  

Om je te helpen een antwoord op je vragen te vinden, 
kan je rekenen op je vakbondsploeg van ABVV!  

In deze onthaalbrochure stellen we alvast onze leden 
van de Ondernemingsraad, het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité 
Personeelszaken aan u voor.  

In geval van vragen of problemen, aarzel niet om hen 
te contacteren.  

Namens het hele ABVV-team. 



 

              SOCIAAL OVERLEG 

 

Onze ABVV-afgevaardigden onderhandelen maandelijks met de werkgever over de arbeids- en 
loonvoorwaarden, de arbeidsorganisatie, de concrete werkomstandigheden, …  

KU Leuven heeft 2 OR’s en 2 CPBW’s samengesteld uit werkgevers - en verkozen werknemers 
afgevaardigden. 

OR: Ondernemingsraad 

Onze afgevaardigden komen tussen bij de werkgever voor collectieve problemen die zich tussen 
werknemers en werkgevers kunnen voordoen. Zij maken de eisen van het personeel kenbaar en 
onderhandelen met de werkgever over de bedrijfsovereenkomsten en controleren de naleving van de 
sociale wetgeving en de CAO ’s.  

De leden van de OR:  

• Ontvangen alle informatie en worden geraadpleegd over de economische en financiële situatie 
van de onderneming en over de tewerkstelling .  

• Stellen het arbeidsreglement op en wijzigen dit.  
• Bespreken de arbeidsvoorwaarden en -organisatie, de vakantie - dagen, opleidingen, de 

invoering van nieuwe technologieën, de criteria voor ontslag .  
• Controleren de naleving van de sociale wetgeving, de CAO’s . 

 

CPBW: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 

De actiegebieden van het CPBW zijn : veiligheid, gezondheid, welzijn, preventie,... Het comité bestaat 
uit een delegatie van werknemers - en werkgevers vertegenwoordigers. Ook de aan het CPBW toe - 
gewezen preventieadviseur van de dienst VGM, of een vervanger woont de vergaderingen bij.  

De leden van het CPBW:  

• Zorgen voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en staan in 
voor de preventie van arbeids- ongevallen. 

• Zien toe op de arbeidsgeneeskundige dienst. 
• Zorgen ervoor dat er voldoende kwaliteitsvolle beschermende uitrusting is (kledij, 

veiligheidsbril, …). 
• Onderzoeken de individuele klachten omtrent veiligheid en welzijn . Via Intranet brengt men 

het gestructureerd e overleg zo dicht mogelijk bij alle personeelsleden/alle campussen. 
 

CPZ: Comité Personeelszaken 

Bij KU Leuven is er ook een maandelijks overleg, gekend als het CPZ - Comité Personeelszaken.  

Dit comité heeft voornamelijk een adviserende bevoegdheid. Het is een plaats waar KU Leuven als 
werkgever op informele wijze kan overleggen met de verkozen werknemers vertegenwoordigers. 
Daarnaast oefent de werknemers afvaardiging van het CPZ de bevoegdheden uit van de 
vakbondsafvaardiging. Dit betekent o.m. dat in het CPZ ook individuele dossiers kunnen worden 
besproken of onderhandelingen kunnen worden gevoerd met betrekking tot de aanpassing van CAO’s. 

De werknemersvertegenwoordiging in de OR’s en de CPBW’s worden om de 4 jaar verkozen tijdens de 
sociale verkiezingen. 

 

 



   KULEUVEN - ABVV-AFGEVAARIGDEN 

  Klaas De Brucker (ZAP)    Wim Grevendonk (ATP) 
  klaas.debrucker@kuleuven.be   wim.grevendonk@kuleuven.be 
  02 609 88 58 of 052 35 75 95   016 37 68 33 

  Cindy Moons (OP)    Maïka De Keyzer (ZAP) 
  cindy.moons@kuleuven.be       maika.dekeyzer@kuleuven.be 
  02 608 14 25        016 19 33 51 

 Johan Meeus (ATP)    Stephan Pauls (ATP) 
  johan.meeus@kuleuven.be  stefan.pauls@kuleuven.be 
  016 32 06 60 of 0486 414 195    016 32 22 58 of 0474 695 708 

 Matthias Bunneghem (ATP)      Hugo Coolens (OP) 
   matthias.bunneghem@kuleuven.be      hugo.coolens@kuleuven.be 

 016 32 31 96   09 331 65 50 

 Maarten Loopmans (ZAP) 
   maarten.loopmans@kuleuven.be 
   016 32 24 33 of 016 32 29 80  

Sara Franssens (ATP) 
sara.franssens@kuleuven.be       
03 502 16 83 

   Bart Vingerhoets (ATP)   Svetla Nikova (BAP) 
   bart.vingerhoets@kuleuven.be       svetla.nikova@kuleuven.be 
   016 32 44 45 of 0484 973 226       016 32 96 18 

 Sandra Cammaert (ATP) 
   sandra.cammaert@kuleuven.be  

 02 447 19 74  


