
Alleen samen geraken we eruit. De 
afgelopen maanden hebben wij van 
ABVV-Metaal getoond dat we er staan. 
We stonden er van in het begin om 
de veiligheid en gezondheid van 
de werknemers te garanderen. We 
stonden er om de koopkracht en de 
tewerkstelling te beschermen. We 
stonden er om de collega’s te helpen 
met hun vele vragen en bezorgdhe-
den. We stonden er voor elkaar!  
En ook vandaag staan we er. In no-
vember zijn er sociale verkiezingen. 

ABVV-Metaal 
staat voor jou op!

Jij bepaalt dan wie er de komende 
vier jaar opkomt voor jou en voor de 
belangen van elke werknemer. Met dit 
krantje willen we jou alvast nog eens 
laten zien waar wij van ABVV-Metaal 
voor staan. Wat zijn onze drijfveren? 
Wat is onze visie? En wat onder-
scheidt ons van de andere vakbon-
den? Om die vragen te beantwoorden, 
laten wij ook onze vakbondsafgevaar-
digden aan het woord. Want zij staan 
elke dag met hun twee voeten in het 
werkveld en weten als geen ander 

Beste collega. De voorbije maanden waren ongezien. Het coronavirus had (en heeft) een impact 

op alles en iedereen. Ook op de wereld van het werk. Veel bedrijven sloten noodgedwongen de 

deuren. Honderdduizenden werknemers werden tijdelijk werkloos. Andere bedrijven bleven open, 

maar moesten verregaande veiligheids- en gezondheidsmaatregelen nemen. Er was (en is) zeer 

veel ongerustheid (gezondheid, financieel, onzekerheid over de toekomst …). De economische 

ravage van corona is enorm: ons land bevindt zich in de grootste recessie sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Het herstel zal moeilijk zijn en tijd vragen.

waar de werknemer van wakker ligt. 

Wij komen op voor jou!  
Opkomen voor ABVV-Metaal, betekent 
opkomen voor de rechten van de 
werknemer. Wij vertolken de stem van 
de werkvloer. Tijdens de coronacrisis 
hebben we dat duidelijk geïllustreerd. 
De gezondheid en veiligheid van de 
collega’s staan centraal. We verde-
digen de belangen van diegenen die 
weten wat het betekent om elke dag 
in de fabriek of op de werf te staan. 

Wij vechten voor elke job. Samen 
zorgen we ervoor dat onze stem luid 
en duidelijk wordt gehoord. Op ons 
kun je bouwen en vertrouwen. 

Wij laten ons niet doen
Wij willen dat de directie rekening 
houdt met onze verzuchtingen en dat 
er naar ons wordt geluisterd. We laten 
ons niet wegzetten. Bij ABVV-Metaal 
nemen we geen blad voor de mond 
en stellen we de zaken voor zoals ze 
zijn. Wij zeggen wat we denken en 
denken wat we zeggen. De komende 
maanden zal het des te belangrijker 
zijn om te zeggen waar het op staat 
en ervoor te zorgen dat onze rechten 
gerespecteerd worden.  

Wij zijn een aanspreek-
punt en zorgen voor 
dienstverlening 
Een vakbond moet luisteren naar de 
werknemers op de vloer. Iedereen 
kan bij ons terecht met problemen en 
vragen. ABVV-Metaal is zichtbaar en 
toegankelijk. Dienstverlening is zeer 
belangrijk. Op ons kun je rekenen 
voor een snelle en correcte afhan-
deling van allerlei werkgerelateerde 
administratie en paperassen (tijdelij-
ke werkloosheid, ziekte, …). Sinds de 
coronacrisis zijn er heel veel nieuwe 

maatregelen getroffen. Het is belang-
rijk dat iedereen zo snel mogelijk 
over de correcte informatie beschikt. 
Daarvoor kun je altijd bij ons terecht.  

Wij zoeken altijd naar 
oplossingen
Als er een probleem is, dan zoeken 
we naar een oplossing. Dit doen we 
altijd door overleg met de directie, in 
wederzijds respect. Pas wanneer we 
merken dat praten en onderhandelen 
niets meer oplevert, gaan we over tot 
actie. Ons motto is: overleg als het 
kan, actie als het moet.  

Wij staan voor 
 rechtvaardigheid en 
solidariteit 
Bij ABVV-Metaal zijn we allergisch 
voor onrechtvaardigheid. Dat zit in 
ons DNA. Iedereen verdient respect 
en iedereen moet op een deftige 
manier behandeld worden. De werk-
nemer moet de vruchten plukken van 
zijn arbeid. Solidariteit is eveneens 
een kernwaarde. Wij helpen elkaar 
en komen op voor elkaar. We laten 
iemand achter. Ook dat hebben we de 
voorbije maanden uitvoerig aange-
toond. Vandaag komt het erop aan 
om die solidariteit nog te versterken. 
Samen zijn we sterk!

Miranda Ulens:

“Stem en geef het
vertrouwenaanje
ABVV-delegees”

Om de 4 jaar krijg jij de kans om te kiezen wie je 
vertegenwoordigt in de overlegorganen binnen je 
bedrijf. Saai? Vast en zeker niet. Want het zijn de door 
jou verkozen delegees die 4 jaar lang strijden voor 
betere loon- en werk omstandigheden in je bedrijf: een 
gezonde werkplaats, correcte uurroosters en voldoen-
de werkvoordelen. Het zijn de delegees die helpen 
bij de administratie en voor je uitzoeken op welke 
premies, verlofstelsels en promoties je recht hebt. En 
het zijn die delegees die een luisterend oor zijn voor al 
je mogelijke vragen, problemen en frustraties – over 
het werk en vaak ook wat er zich in je privésituatie 
afspeelt. De sociale verkiezingen zijn hét moment om 
je vertrouwen aan hen te geven. 

Kwaliteitswerk: prioriteit van het 
ABVV voor de volgende 4 jaar
De voorbije jaren heeft het ABVV op alle niveaus hard 
gewerkt voor betere lonen en kwaliteitsvolle jobs. Die 
thema’s staan ook de volgende jaren bovenaan onze 
agenda. We gaan voor kwaliteitsjobs waarin een mooie 
balans tussen je werk en je privé mogelijk is. Je krijgt 
de ruimte, tijd en middelen om je werk degelijk af te 
leveren. Daarin heb je de mogelijk heid om bij te leren, 
door te groeien en je om te scholen als dat nodig is. Ook 
je gezondheid is cruciaal: werk mag je nooit kapotmaken. 
De sociale verkiezingen zijn hét moment om te kiezen 
voor kwaliteitsvolle jobs. 

Van initiatief nemen tot  actievoeren
Om die dingen te realiseren heb je een vakbond nodig 
die op het niveau van je bedrijf, je sector en het land 
afspraken maakt, die onderhandelt als dat nodig is en 
actievoert als dat moet. Je profiteerde de voorbije jaren 
misschien van een extra cao 90  bonus, ging een fiets-
leasing aan of zag het bedrag van je maaltijdche que ver-
hogen. De kans is groot dat die voordelen het resultaat 
zijn van vakbondswerk. Ook als het gaat over vervan-
gingsinkomens zoals bij de tijdelijke werkloosheid naar 
aanleiding van de coronalockdown of algemener ons 
hele stelsel van sociale zekerheid, zijn het de vakbonden 
die daar de sterkhouders zijn. De sociale ver kiezingen 
zijn hét moment om je delegees in die acties te steunen. 

Je delegees krijgen ondersteuning 
van een enorm ABVV‑team
De ABVV -delegees in je bedrijf doen dat dan ook niet 
alleen. Ze bouwen voort op een enorm groot Belgisch 
team van ABVV -mensen – juristen, vormingswerkers en 
administratief personeel. Elke dag opnieuw steken zij 
hun nek uit voor anderen. En elke dag leveren zij een 
syndicale strijd. Wat hun werk elke dag de moeite waard 
maakt? Jouw welzijn. Tussen 16 en 29 november 2020 vin-
den in jouw bedrijf sociale verkiezingen plaats. Die dag 
kun jij voor 4 jaar het vertrouwen geven aan de mensen 
die je vertegenwoordigen, beschermen en verdedigen in 
het bedrijf. Geef je stem die dag aan het ABVV.

Miranda Ulens vraagt  
jullie vertrouwen

De top 10 van 
ABVV-Metaal

De sociale verkiezingen 
praktisch
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“Het is belangrijk is om goed te 
luisteren naar wat er leeft op 
de werkvloer. Alle problemen 
worden van dag tot dag bekeken, 
geëvalueerd en aangepakt, telkens 
in overleg tussen vakbonden en 
directie.”

Mercedes Debels 
hoofdafgevaardigde 
Picanol

“We werken nog altijd te veel 
met interimmers. Het is al beter 
dan vroeger maar wij ijveren 
uiteraard voor zoveel mogelijk 
vaste contracten. Daar heeft 
iedereen baat bij: niet alleen 
de uitzendkracht zelf maar ook 
de vaste werknemers én de 
werkgever.”

Werner Schmitt
afgevaardigde WWL

“We hebben de bedrijfsarts 
ingeschakeld, die per werkpost 
kijkt of de regels inzake social 
distance kunnen gerespecteerd 
worden. Indien dat niet het geval 
is, wordt er naar een oplossing 
gezocht. Als er geen oplossing 
mogelijk is, dan wordt de werkpost 
stilgelegd. We produceren hier 
ook zelf onze ontsmettingsgel, 
want je kunt dat bijna nergens 
meer bestellen. We houden 
de werknemers voortdurend 
op de hoogte via onze ABVV-
nieuwsbrieven, die we nu veel  
meer versturen dan anders.”  

Peter Hessens
hoofdafgevaardigde  
Sadef

“We waken erover dat de 
robots niet ten koste gaan van 
de tewerkstelling. Momenteel 
is dat niet het geval, de 
werkgelegenheid stijgt zelfs. 
Maar het is nog te vroeg om in 
te schatten wat de impact op 
langere termijn zal zijn.”

Caroline Segers
hoofdafgevaardigde  

Daikin

“We zijn altijd blijven proberen 
om het aantal ontslagen te 
verminderen. We hebben ons 
ook nooit laten opjagen en de tijd 
genomen die we nodig hadden. 
Door langzaam-aan-acties hebben 
we de druk hoog kunnen houden. 
Uiteindelijk hebben we 23 jobs 
kunnen redden.” 

Gino Debels
hoofdafgevaardigde  
Bekaert Zwevegem

“Als ABVV-Metaal hebben we altijd 
al het mogelijke gedaan – we zijn 
zelfs gaan lobbyen op kabinetten 
van ministers – om ervoor te zorgen 
dat ons bedrijf grote bestellingen 
kon binnenhalen. Werkgelegenheid 
is onze topprioriteit.”   Freddy Bakker

hoofdafgevaardigde  
Bombardier

Detop10van
ABVV-Metaal

Hier gaan we voor!

1 Elk een stuk  
van de taart
ABVV-Metaal wil de koopkracht van de mensen 
versterken. De coronacrisis heeft onze economie in een 
recessie gestort, die we nog een hele tijd zullen voelen. In 
die context is het zeer belangrijk om onze koopkracht (en 
de economie) te beschermen. Dat kan op verschillende 
manieren. In de eerste plaats ijveren wij steeds voor een 
verhoging van de brutolonen. Maar daarnaast zijn er nog 
vele andere opties. Bijvoorbeeld hogere maaltijdcheques, 
bonussen of premies. We ijveren ook voor vrije loon-
onderhandelingen, en dus voor een versoepeling van de 
huidige, oneerlijke loonnormwetgeving.  Wij zorgen ervoor 
dat iedereen zijn stuk van de taart krijgt! Wie tijdelijk 
werkloos of ziek wordt, moet kunnen rekenen op deftige 
vervangingsuitkeringen. 

2 Veiligheid voorop
Vandaag beseffen we meer dan ooit dat veiligheid 
en gezondheid essentieel zijn, ook op de werkvloer. 
De veiligheid van werknemers moet ten allen tijde 
gegarandeerd worden. Wij zorgen ervoor dat de 
veiligheids- en gezondheidsvoorschriften strikt worden 
nageleefd en denken mee na over de praktische 
uitwerking in ons bedrijf. We stellen voortdurend 
verbeteringen voor. Ergonomie, kwalitatieve 
beschermingsmiddelen en een veilige werkomgeving 
zijn prioritair. Ook maatregelen tegen burn-out en een 
overdreven werkdruk zijn belangrijk. Met het oog hierop 
heeft ABVV-Metaal een eigen burn-out-tool ontwikkeld.     

3 Werkbaar werk
Velen onder ons hebben een zware job: denk maar 
aan ploegen- en nachtarbeid. Of aan fysiek belastend 
en repetitief werk. Nog anderen werken dan weer elke 
dag buiten in weer en wind. De coronacrisis heeft de 
situatie nog moeilijker gemaakt en zorgde voor extra 
druk, flexibiliteit en heel veel ongerustheid. Investeren in 
werkbaar werk is dus cruciaal. Als ABVV-Metaal leveren 
wij elke dag inspanningen om het werk aangenamer, 
boeiender en minder zwaar te maken. Dit kan bijvoor-
beeld door extra verlofdagen te onderhandelen, te 
investeren in ergonomie of door te zorgen voor voldoende 
afwisseling in het werk. 

4 Zeker van je job
Wij vechten voor het behoud van jobs, elke dag opnieuw. 
Daarom volgen we de economische situatie van het 
bedrijf – en in het bijzonder de economische gevolgen 
van corona – op de voet. In geval van herstructureringen 
en collectief ontslag proberen we om de schade zoveel 
mogelijk te beperken en sterke sociale plannen te 
onderhandelen. De komende maanden gaat de economie 
– ook onze industrie – moeilijke tijden tegemoet. ABVV-
Metaal staat klaar om te vechten voor elke job! Ook 
werknemers met precaire contracten (uitzendarbeid, 
tijdelijken) vallen bij ons niet uit de boot. Zij zijn steeds 
de eerste slachtoffers wanneer het economisch minder 
gaat (dat is ook zo tijdens de coronacrisis). Iedereen 
moet de kans krijgen op een vast contract. Zekerheid en 
stabiliteit moeten de regel zijn, niet de uitzondering.  

5 Sociaal vangnet
Solidariteit wil zeggen dat we elkaar helpen en dat we 
er zijn voor elkaar. En dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. De voorbije maanden werd zeer 
scherp geïllustreerd wat solidariteit concreet wil zeggen. 
Honderdduizenden werknemers werden tijdelijk werkloos. 
Stuk voor stuk hadden ze recht op uitkeringen tijdelijke 

werkloosheid (die dankzij de vakbonden verhoogd 
werden tijdens de coronacrisis). Wie ziek werd, kreeg een 
ziekte-uitkering (ook verhoogd door de vakbonden sinds 
de coronacrisis). Solidariteit veronderstelt een sterke 
sociale zekerheid, zodat wie pech heeft (bijvoorbeeld 
werkloos of ziek wordt) kan rekenen op een vangnet. Het 
veronderstelt ook een sterke gezondheidszorg, goede 
pensioenen en een rechtvaardige fiscaliteit.  

6 Geen speelbal 
Er zijn grenzen aan de flexibiliteit die gevraagd 
wordt van werknemers. Wij zijn geen speelbal van 
de werkgever, die eenzijdig kan bepalen wanneer 
er (veel) minder dan wel (veel) meer moet gewerkt 
worden. De coronacrisis mag geen aanleiding zijn om 
de werknemers eenzijdig meer flexibiliteit op te leggen. 
Flexibiliteitseisen moeten altijd het voorwerp uitmaken 
van sociaal overleg op bedrijfsniveau. Er dient rekening 
te worden gehouden met onze werk-privé-balans, de 
werkdruk, financiële situatie, enzovoort. 

7 Rustige oude dag
Oudere werknemers moeten het rustiger aan kunnen 
doen op het einde van hun loopbaan. Politieke 
regeringsbeslissingen maken het ons niet eenvoudig, 
maar we blijven inzetten op tijdskrediet eindeloopbaan, 
zachte landingsbanen, minder zware functies, … 
voor wie een beetje gas wil terugnemen. Ook SWT 
(brugpensioen) en vervroegd pensioen blijven nodig. 
In al onze sectoren heeft ABVV-Metaal de wettelijke 
mogelijkheden daartoe maximaal benut. 

8 Werk en privé in 
evenwicht
Het combineren van werk en gezin is niet vanzelf-
sprekend. In deze coronatijden wordt dat uitvoerig 
geïllustreerd. Zeker niet wanneer er in ploegen of met 
wisselende uurroosters gewerkt wordt. Kinderen moeten 
naar school gebracht worden of moeten thuisblijven, 
omdat de scholen sluiten. Als ze ziek zijn, moeten ze naar 
de dokter. Een evenwichtige werk-privé-balans is voor 
ons altijd een aandachtspunt. Net zoals een evenwichtige 
verlofregeling die niet eenzijdig is afgestemd op 
de behoeften van de werkgever. In de meeste van 
onze sectoren heeft ABVV-Metaal trouwens voor een 
tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten van 
kinderopvang gezorgd. Op deze manier willen we jonge 
gezinnen ook financieel een duwtje in de rug geven.   

9 Groeikansen!
Werknemers moeten kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen en om te groeien. Technologische evoluties 
zorgen voor een veranderende jobinhoud. Voldoende 
investeren in opleiding is dus cruciaal. We zien erop toe 
dat iedereen kansen krijgt op vorming en bijscholing. Wie 
een andere functie wil uitoefenen in het bedrijf, moet 
daarvoor de nodige ondersteuning krijgen.   

10 Iedereen gelijk 
ABVV-Metaal is er voor iedereen. Voor discriminatie 
op basis van geslacht, geloof, ras, … is geen plaats 
in onze vakbond. Wij zorgen mee voor een objectief 
personeelsbeleid waarin iedereen kansen krijgt op 
basis van verdiensten. Een gelijke toegang tot opleiding, 
promoties, … moet gegarandeerd worden. Op initiatief 
van ABVV-Metaal werd in al onze sectoren een non-
discriminatie-cao ondertekend. 

Wijze
woorden
van de 
werkvloer



Jouw afgevaardigden hebben een 
zeer belangrijke rol te vervullen 
in beide organen. Zij krijgen als 
eersten de informatie te zien en 
zorgen voor een grondige controle: 
wat zegt de wetgeving hierover? 
Na de controle van de informatie 
zullen zij adviezen uitbrengen en 
afhankelijk van het thema heb-
ben zij ook beslissingsrecht. Ook 
nadien moet er heel wat worden 
opgevolgd, een belangrijke taak!

Dankzij de vele opleidingen en 
vormingen die jouw werknemers-
vertegenwoordigers kunnen volgen, 
zijn zij gewapend en weten zij wat 

hun mogelijkheden zijn in de OR of 
het CPBW. Hierdoor kunnen ze de 
werkgever op een gepaste manier 
antwoorden.

Daarbovenop kunnen zij zich ook 
beroepen op onze experten om 
hen te ondersteunen in moeilijkere 
dossiers. Zo kunnen ze in de OR 
bijvoorbeeld een beroep doen op 
onze expertise in herstructurerin-
gen of voor een jaarlijkse analyse 
van de financiële situatie van het 
bedrijf. In het CPBW kunnen ze dan 
weer rekenen op de expertise van 
de preventieadviseur, de arbeids-
arts, etc.

Maakgebruik
vandeunieke
voordelen 
enverdienje
lidgeldterug
Via ABVV‑Metaal krijg je nu 
een heel jaar door kortingen 
in tal van winkels!

!
Koop je 

bijvoorbeeld elke 
week voor 100 euro bij 

Carrefour, dan verdien je 
met de 5% extra korting 

van  ABVV -Metaal al 
volledig je lidgeld 

terug. Schrijf je dus 
snel in!

Hoe? Heel simpel.
Schrijf in op myadvantage.abvvmetaal.be en  
geniet direct van allerlei voordelen.

Watis 
een onder-
nemingsraad
(OR)?

Watiseen
comitévoor
preventieen
bescherming
ophetwerk
(CPBW)?

Watisderolvanjouw
afgevaardigdeinORen
CPBW?

WieinORen/of
CPBWzeteltvoor
ABVV-Metaal, dat 
beslissenjullie
tijdensdesociale
verkiezingen.

Bij jouw keuze is het van groot belang 
dat je iemand kiest die punten op de 
agenda durft te zetten, die eigen voor-
stellen formuleert en die een vastbera-
den opvolging doet, zodat er eventueel 
kan worden bijgestuurd.

sta
mee
op

Watdoen
delegees  
danprecies?

De Ondernemingsraad is een 
overlegorgaan van vakbonden en 
werkgevers dat maandelijks verga-
dert over de zaken die binnen het 
bedrijf gebeuren.

Dat gaat onder andere over de 
economische vooruitzichten, 
productiecijfers, het personeel (in-
stroom/uitstroom), de verschillen-
de soorten contracten, vastleggen 
van feest- en brugdagen, jaarlijkse 
vakantie, het arbeidsreglement ...

Net zoals de ondernemingsraad 
is het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk, kortweg 
het CPBW, een overlegorgaan 
tussen werkgever en vakbonden. 

Verschillende zaken worden 
hierin besproken zoals 
arbeidsongevallen, het welzijn van 
de werknemers, veiligheid, milieu, 
de preventiedienst …

“Het is nog altijd nodig om werknemers te 
vertegenwoordigen, te helpen en te beschermen. 
Daarom kom ik op voor ABVV‑Metaal.” 

Caroline Segers, hoofdafgevaardigde Daikin

“ABVV‑Metaal staat voor rechtvaardigheid, solidariteit, 
gelijkheid en democratie. In onze vakbondswerking op 
het bedrijf staan deze vier kernwaarden centraal. Alles 
is bij ons discussieerbaar, maar wie zich niet kan vinden 
in deze waarden zal zich bij ons niet thuis voelen.” 

Peter Hessens, hoofdafgevaardigde Voestalpine Sadef

“Het zijn moeilijke tijden. We doen wat we kunnen. 
We geven zoveel mogelijk informatie maar die 
verandert ook zeer snel. We stellen alles in het werk 
om ervoor te zorgen dat alle werknemers zo goed 
mogelijk geholpen worden.”

Freddy Bakker
hoofdafgevaardigde Bombardier

“Opgeven staat niet in mijn woordenboek. 
Een goeie vakbond die toekijkt of alles goed 

en eerlijk verloopt en die opkomt voor de 
werknemers, dat is voor mij de essentie.”

Mercedes Debels
hoofdafgevaardigde Picanol

“Wij proberen voortdurend om goede afspraken 
te maken met de werkgever. Iedereen wordt 
daar beter van, zowel de werknemers als het 

bedrijf.” 

Nico Ghillemyn
hoofdafgevaardigde LVD



Verkiezingsdrukwerk van ABVV-Metaal.
V.U. Rohnny Champagne
Jacob Jordaenstraat 17
1000 Brussel

Blijfopdehoogtevan 
hetlaatstenieuwsvia

Schrijfjeinvoordenieuwsbriefop
www.abvvmetaal.be/inschrijven-nieuwsbrief  

Handig om te  
weten!

We houden al sociale verkiezingen in de be-

drijven sinds 1950. Deze verkiezingen vinden 

in principe plaats om de 4 jaar en bieden je de 

mogelijkheid om jouw vertegenwoordigers 

aan te duiden door je stem uit te brengen.

De werkgever is verplicht om sociale verkiezingen te 
organiseren in bepaalde gevallen. Bij een tewerk-
stelling van gemiddeld 50 werknemers moet de 
werkgever een Comité voor Preventie en Bescher-
ming oprichten en vanaf gemiddeld 100 werknemers 
een Ondernemingsraad. Door te stemmen geef je 
jouw collega’s van ABVV-Metaal een duwtje in de rug 
en maak je duidelijk dat je hen steunt.

Waarom stemmen?
Omdat je als werknemer een stem hebt en het 
belangrijk is dat je gehoord wordt. Tenslotte zijn 
de collega’s van ABVV-Metaal er om jou bij te staan 
op de werkvloer. Zij zijn de ogen en oren van alle 
werknemers en verdedigen jullie belangen in de 
Ondernemingsraad en/of het Comité voor Preventie 
en Bescherming.

Waarom
sociale
verkiezingen
ookvoorjou
belangrijkzijn

Oproepingsbrief
Een aantal dagen voor de kiesdag 
ontvangt iedereen een oproepings-
brief. Deze oproepingsbrief wordt 
in het bedrijf verdeeld en je moet 
aftekenen voor ontvangst. Als je niet 

aanwezig bent, is je werkgever verplicht de oproeping  
aangetekend op te sturen naar jouw adres. 
Op deze oproepingsbrief staat belangrijke praktische 
informatie, zoals de datum van de stemdag, de plaats van 
het stembureau en de openingsuren van het stembureau. 

Hoegeldigstemmen?
Jouw stem heeft een enorme waarde en daarom is het be-
langrijk dat jij geldig stemt. Dat kan op twee manieren:
1. LIJSTSTEM: Je kleurt het bolletje dat boven de lijst van 

ABVV-Metaal staat. Dit wil zeggen dat je akkoord gaat met 
de volgorde van de lijst. 

2. NAAMSTEM: Je kleurt één of meerdere bolletjes naast de 
gewenste namen van ABVV-Metaal. Dit wil zeggen dat je je 
voorkeur uitdrukt voor één of meerdere kandidaten. 

Hoeveel bolletjes mag je inkleuren?
Hoeveel naamstemmen (bolletjes) je in dit geval mag 
kleuren, hangt af van het aantal te verdelen zetels. Vraag 
hiervoor meer uitleg aan jouw ABVV-Metaal-militanten!
Als je meer naamstemmen geeft dan te verdelen mandaten 
gaat jouw stem niet verloren! Jouw stem wordt automatisch 
een lijststem.
Geef je een lijststem én naamstemmen, dan wordt je stem 
automatisch een lijststem.

Let op: Je stem uitbrengen op verschillende 
vakorganisaties (lijsten) is niet toegestaan en 
ongeldig. Dat heet panacheren.

Ik merk in het stemhokje op dat ik een 
fout heb gemaakt, wat nu?
Als er in jouw bedrijf nog steeds met potlood en papier 
wordt gestemd en je per ongeluk een vergissing hebt begaan 
in het stemhokje, vraag dan een ander stembiljet.
In de bedrijven waar elektronisch wordt gestemd, laat het 
systeem niet toe om een fout te maken.

Stembureau
Elke categorie (Arbeiders – Jongeren – 
Bedienden en/of Kaderleden) heeft in 
principe zijn eigen stembureau tenzij 
anders omschreven in de wetgeving. 
Tijdens de werkuren heb je het recht 

om jouw werkpost te verlaten om je stem uit te brengen. 
Breng de oproepingsbrief en jouw ID-kaart zeker mee op de 
kiesdag. 

Afwezigopkiesdag?
Als je nu al weet dat je op kiesdag niet 
aanwezig bent in het bedrijf, geef dat 
dan zeker door aan jouw afgevaardig-
den. Dan bestaat de mogelijkheid dat 

jij kunt stemmen per brief, als dit zo afgesproken is. Het is 
ook een mogelijkheid dat je enkel om je stem uit te brengen 
naar het bedrijf komt. Je werkgever is dan verplicht jouw 
verplaatsingsonkosten te vergoeden.

Stemmen is jouw 
democratisch recht. Laat 
dit niet verloren gaan! 

Een goede en sterke stem 
uitbrengen doe je voor 
ABVV-Metaal, lijst 3!

Wij zijn alvast klaar om erin te  
vliegen voor de komende vier jaar! 
(foto genomen voor de Coronamaatregelen)


