
mee op?
sta jij



Wat zijn dat, sociale 
verkiezingen?
Werknemers zijn het hart van een onderneming. Zonder werk-
nemers draait geen enkel bedrijf. Daarom moeten werkgevers 
de rechten van werknemers respecteren én met hun wensen en 

vragen rekening houden. Tijdens de sociale verkiezingen 
mogen werknemers kiezen welke collega’s hen verte-

genwoordigen bij de werkgever. Als kandidaat laat jij 
dus de stem van je werkmakkers horen bij je werkgever.

In bedrijven met minstens 50 werknemers is er een 
comité voor preventie en bescherming op het 
werk (CPBW).

In bedrijven met minstens 100 werknemers is er 
ook een ondernemingsraad (OR).

Om te bepalen wie van de werknemers in die 
overlegorganen zal zitten, worden er sociale 
verkiezingen georganiseerd.



Sta mee op
Het ABVV is altijd dé grote voortrekker 
geweest voor jouw rechten op de werk-
vloer. En we hebben al heel veel 
waargemaakt. Maar de strijd gaat voort. 
Ons vakbondswerk is nog lang niet 
klaar. Ook vandaag nog blijven bedrijven 
herstructureren zonder oog voor hun 
werknemers, worden er onredelijke eisen 
gesteld en zijn te veel mensen aan de slag 
met onzekere contracten.

Het ABVV komt op voor de rechten van 
alle werknemers, in elk bedrijf en in de 
hele samenleving. Ongeacht hun afkomst, 
geslacht of leeftijd. Onze 1.450.000 leden 
staan op voor een democratische, 
rechtvaardige en warme samenleving.

Sluit jij je bij ons aan?



We hebben
 jou nodig ...

ABVV-Metaal staat met positieve en daadkrachtige acties op 
voor een sociaal rechtvaardige toekomst. Vind jij dat er op je werk 
iets kan verbeteren? Wil je opkomen voor je collega’s? Dan zijn 
de sociale verkiezingen het ideale moment om je te laten horen. 
Ben je tussen 18 en 65 jaar oud en werk je al minstens 6 maanden 
in je bedrijf met een arbeids- of stagecontract? Stel je dan nu 
kandidaat en sta samen met ons mee op! N
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om onze jobs te verdedigen
om te strijden voor werkbaar werk
om te ijveren voor gelijke rechten en gelijke kansen

om mee op te staan.

Alle info  
vind je op

Of bezorg ons jouw 
ingevulde antwoord-

kaart terug.

abvvmetaal.be/ 
sociale-verkiezingen

ONNODIG
TE FRANKEREN



Ja, ik sta mee op.

Ja, ik stel me kandidaat Ik wil vrijblijvend bijkomende informatie

Ben jij kandidaat? Of wil je graag wat meer informatie? Mail je gegevens naar 
kandidaat@abvvmetaal.be of bezorg deze kaart aan je afgevaardigde, secretaris of je 
plaatselijke ABVV-Metaal-afdeling. Je kan ons deze kaart ook met de post laten bezorgen.

abvvmetaal.be/sociale-verkiezingen

Naam

Geboortedatum

E-mailadres

Thuisadres

Ik werk bij

Telefoonnummer



sta jij 
mee
op*

*onze 
lijst?

ONNODIG
TE FRANKEREN

Campagne:

Geldig van:

ABVV-Metaal Sociale Verkiezing

  14/08/2019 tot: onbepaalde duur

Antwoordcode DA 853-747-4
Product: MaxiResponse - Eco

Adressering 
van de 
zendingen:

Barcode: JJBEA81537474

JJBEA81537474

METAAL CENTRALE DER 
METAALBEWERKERS
JACOB JORDAENSSTRAAT 17
1000 BRUSSEL
PRS-nummer: 4254697

METAAL CENTRALE DER 
METAALBEWERKERS 
ABVV-Metaal Sociale Verkiezing 
DA 853-747-4
1000 BRUSSEL

THE OVAL OFFICE
MECHELSESTEENWEG  271/B 10.1
2018 ANTWERPEN
PRS-nummer: 274152

Leveringsadres:

Factureringsadres:

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden (artikel 2) en de operationele bijzonderheden van MaxiResponse  
verbindt de klant zich ertoe zijn zendingen MaxiResponse Eco voor validering bij bpost in te dienen voordat die  
zendingen in het postcircuit worden verspreid. Meer informatie over het met hulp aanmaken van MaxiResponse  
Eco met automatische validering op www.bpost.be/maxiresponse.

De Klant:

Naam:
Handtekening:

Voor bpost:

Naam:
Functie:

Handtekening:

Kantoor:

Stempel van het kantoor:14/08/2019

Michel Bouquiaux

POSTINFO - CALL 
CENTER

ABVV-Metaal Sociale Verkiezing

Voor niet-gevalideerde zendingen MaxiResponse Eco die voldoen aan de productnormen wordt het ECO-tarief  
aangerekend.
Voor niet-gevalideerde zendingen MaxiResponse Eco die niet voldoen aan de productnormen wordt het FLEX-
tarief aangerekend.

POSTINFO - CALL CENTER
65900

Bijlage bij het contract " MaxiResponse "
Contractnummer:

Klant:

PRS-nummer:

374680

THE OVAL OFFICE

MECHELSESTEENWEG  271/B 10.1
2018 ANTWERPEN

274152

Adres:

BTW-nr: BE0474137582

Ref BO:

bpost, naamloze vennootschap van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel. BTW BE 0214.596.464 RPR Brussel. CP000-0000014-14. 1 1/


