
 

 
 
 
Wolters Kluwer  
Motstraat 30 
2800 Mechelen 
BTW 405.772.873 
KBO  
 
 
 
 
Gegevens TBE: 
DANIKA 
Kerkstraat 28 
9220 Hamme 
 
 
 
 
 

Procedurestap: 
X-60: start



FORMULIER X-60 COMITE 252 
 

 

X-60.A 
Sociale verkiezingen 2016 

 

 

 

 
Naam TBE: DANIKA 
Adres TBE:  
Kerkstraat 28 
9220 Hamme 
RSZ-nummer: 597010182198 
Ondernemingsnummer: 0866883357 
Nr. Paritair Comité Arbeiders: 322010  - Nr. Paritair Comité Bedienden: 200 
Dossiernummer Federale Overheidsdienst:  -2 
 
 
Deze inlichtingen moeten meegedeeld worden aan :  
 

● De representatieve werknemersorganisaties 
 

o Geüpload via de webapplicatie1 sociale verkiezingen van de Federale 
Overheidsdienst  www.werk.belgie.be 

of  
o Per post: 

 
A.C.L.V.B. 
Koning Albertlaan 95 
9000 Gent 

A.B.V.V. 
Hoogstraat 42 
1000 Brussel 

A.C.V. Dienst Onderneming 
Postbus 10 
1031 Brussel 

 
● Aan het comité, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging 

 
● Aan de werknemers door aanplakking.  
 

 
 
Uiterlijk op X-60 informeert de werkgever schriftelijk :  
 
 
● wanneer er nog geen comité werd opgericht, over de aard, de gebieden en de graad van 

zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of 
over de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de 
juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid. 

 
\ 
 

● wanneer er reeds een comité werd opgericht, over de wijzigingen die zich in de structuur 
van de onderneming hebben voorgedaan en over de nieuwe criteria van zelfstandigheid 
of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische 
entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid. 

 
Samenstelling identiek aan de vorige sociale verkiezingen 
 

● Het aantal personeelsleden per categorie, rekening houdend met het aantal 
personeelsleden dat op het ogenblik in de onderneming wordt tewerkgesteld. 

 
                                                
1 Zie handleiding webapplicatie sociale verkiezingen 2016 (www.werk.belgie.be → sociaal overleg → sociale verkiezingen 
2016) 



FORMULIER X-60 COMITE 252 
 

 

X-60.A 
Sociale verkiezingen 2016 

 

 

 

 
 
Arbeiders 
 
Bedienden (met inbegrip van het leidinggevend personeel) 
 
Jeugdige werknemers 
 

 
384 
 
15 
 
15 
 

 
 
● De functies van het leidinggevend personeel door hun benaming en hun inhoud te 

verduidelijken, alsmede, bij wijze van aanduiding, de lijst van personen die deze functies 
uitoefenen.2  

 
 

Benaming van de leidinggevende 
functie 

Inhoud van de leidinggevende functie 

Financieel verantwoordelijke Debiteuren/Crediteuren/Loonafwerking 
Kantoorverantwoordelijke  
Kwaliteitsverantwoordelijke Klantendienst/opleiding 
Personeelsdienst personeelsadministratie 
PR manager  

 
● De datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt 

en de datum die men beoogt voor de verkiezingen. 
 

● De datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de 
verkiezingen aankondigt: 18/02/2016 

 
● De data die men beoogt voor de verkiezingen: 18/05/2016 

                                                
2Deze lijst van personen die de leidinggevende functies uitoefenen, kan meegedeeld worden door middel van het formulier X-
60.B. 



FORMULIER X-60 COMITE 252 
 

 

X-60.B 
Sociale verkiezingen 2016 

 

 

 

 
Naam TBE: DANIKA 
Adres TBE:  
Kerkstraat 28 
9220 Hamme 
RSZ-nummer: 597010182198 
Ondernemingsnummer: 0866883357 
Nr. Paritair Comité Arbeiders: 322010  - Nr. Paritair Comité Bedienden: 200 
Dossiernummer Federale Overheidsdienst:  -2 
 
 
Deze inlichtingen moeten meegedeeld worden aan :  
 

● De representatieve werknemersorganisaties 
 

o Geüpload via de webapplicatie3 sociale verkiezingen van de Federale 
Overheidsdienst  www.werk.belgie.be 

of  
○ Per post: 

 
A.C.L.V.B. 
Koning Albertlaan 95 
9000 Gent 

A.B.V.V. 
Hoogstraat 42 
1000 Brussel 

A.C.V. Dienst Onderneming 
Postbus 10 
1031 Brussel 

 
● Aan het comité, bij ontstentenis ervan, aan de vakbondsafvaardiging 

 
● Aan de werknemers door aanplakking.  
 

 
Uiterlijk op X-60 informeert de werkgever, bij wijze van aanduiding, over de lijst van de 
personen die de leidinggevende functies uitoefenen.  
 
 

Naam  Benaming van de leidinggevende functie 
CETIN SINEM Kantoorverantwoordelijke 
CLAES KURT Kantoorverantwoordelijke 
DE COCK JOKE Kantoorverantwoordelijke 
DE DECKER TOM PR manager 
DE KEYZER DAVY Personeelsdienst 
MERTENS KIZZY Kantoorverantwoordelijke 
SAEYS MARIJKE Kantoorverantwoordelijke 
VAN DEN EYCKEN ELS Financieel verantwoordelijke 
VAN DER HEYDEN RENSKE Kantoorverantwoordelijke 
VAN OVERLOOP JOKE Kantoorverantwoordelijke 
WUYTACK JAN Kwaliteitsverantwoordelijke 
 

                                                
3 Zie handleiding webapplicatie scoiale verkiezingen 2016 (www.werk.belgie.be → sociaal overleg → sociale verkiezingen 
2016) 


