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#stameeop   #sv2020            
abvvmetaal.be/sociale-verkiezingen

Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal?

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal?  
Laat dan jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt.  
Als nieuwe kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op. 

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van de metaalbouw (paritair comité 
111.1 & 2).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+ 1,1 %)
• Groeipad om de minimumlonen te verhogen tot 14 euro per uur
• Terugbetaling van kinderopvang tot 180 euro per kind per jaar
• Maximale verlenging van de mogelijkheden inzake SWT, tijdskrediet en landingsbanen 
• Hogere aanvullende vergoedingen bij economische werkloosheid, ziekte en SWT
• Meer recht op opleiding 
• …

Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!
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Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal? 

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal? Laat dan 
jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt. Als nieuwe 
kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op. 

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van de metaalrecuperatie (paritair 
comité 142.01).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+1,1 %)
 - Verhoging van de lonen met 0,6 % 
 - Invoering van een jaarlijkse bruto-premie van 160 euro
• Een extra dag anciënniteitsverlof
• Maximale verlenging van alle mogelijke SWT-stelsels (brugpensioen)
• Maximale verlenging van de landingsbanen eindeloopbaan
• Volledige terugbetaling openbaar vervoer via derdebetalersregeling
• … 

Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!

#stameeop   #sv2020            
abvvmetaal.be/sociale-verkiezingen

METAALRECUPERATIE
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Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal? 

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal? Laat dan 
jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt. Als nieuwe 
kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op.  

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van de monteerders (paritair comité 
111.3).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+1,1 %)
• Hogere scheidingspremie, vakantiepremie en kledijvergoeding 
• Terugbetaling van kinderopvang tot 180 euro per kind per jaar
• Maximale verlenging van de mogelijkheden inzake SWT, tijdskrediet en landingsbanen 
• Hogere aanvullende vergoedingen bij economische werkloosheid, ziekte en SWT
• Meer recht op opleiding 
• …

Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!

MONTEERDERS
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Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal? 

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal? Laat dan 
jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt. Als nieuwe 
kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op. 

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van de non-ferro (paritair comité 105).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+1,1 %)
• Hogere percentages van de variabele bonus (ROCE) 
• Hogere terugbetaling van vervoerskosten
• Maximale verlenging van de mogelijkheden inzake SWT, tijdskrediet en landingsbanen 
• Hogere aanvullende vergoedingen bij economische werkloosheid, ziekte en SWT
• Extra dag loopbaanverlof vanaf 60 jaar
• Meer recht op opleiding 
• …

Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!

NON-FERRO
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Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal? 

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal? Laat dan 
jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt. Als nieuwe 
kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op. 

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van de elektriciens (paritair subcomité 
149.01).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+1,1 %)
• Terugbetaling van kinderopvang tot 300 euro per kind per jaar
• Tussenkomst in de kosten van loopbaanbegeleiding
• Maximale verlenging van alle mogelijke SWT-stelsels (brugpensioen)
• Maximale verlenging van de landingsbanen eindeloopbaan en invoering zachte landingsbaan
•	 Invoering	mobiliteitsverlof	voor	arbeiders	die	jaarlijks	43.000	km	afleggen
• Volledige terugbetaling openbaar vervoer via derdebetalersregeling
• Verhoging tussenkomst werkgever in privévervoer met 5 %
•	 Maximale	fietsvergoeding	van	0,24	euro	per	km
• Verhoging van klein verlet tot 4 dagen bij overlijden inwonend gezinslid
• … 
Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!

ELEKTRICIENS
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Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal? 

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal? Laat dan 
jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt. Als nieuwe 
kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op.  

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van de garages (paritair comité 112).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+1,1 %)
• Terugbetaling van kinderopvang tot 300 euro per kind per jaar
• Tussenkomst in de kosten van loopbaanbegeleiding
• Verlaging leeftijd voor anciënniteitsverlof van 20 jaar naar 18 jaar 
• Maximale verlenging van alle mogelijke SWT-stelsels (brugpensioen)
• Maximale verlenging van de landingsbanen eindeloopbaan en invoering zachte landingsbaan
• Verhoging van klein verlet tot 5 dagen bij overlijden inwonend gezinslid 
• … 

Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!

GARAGES
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Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal? 

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal? Laat dan 
jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt. Als nieuwe 
kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op.  

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van het koetswerk (paritair subcomité 
149.02).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+1,1 %)
• Terugbetaling van kinderopvang tot 300 euro per kind per jaar
• Tussenkomst in de kosten van loopbaanbegeleiding
• Een extra dag loopbaanverlof vanaf 55 jaar
• Maximale verlenging van alle mogelijke SWT-stelsels (brugpensioen)
• Maximale verlenging van de landingsbanen eindeloopbaan en invoering zachte landingsbaan
• Volledige terugbetaling openbaar vervoer via derdebetalersregeling
• … 

Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!

KOETSWERK
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Word jij kandidaat voor ABVV-Metaal? 

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen. Werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescher-
ming op het werk (CPBW) en in de ondernemingsraad (OR). 
• In bedrijven vanaf 50 werknemers wordt een CPBW opgericht. 
• In bedrijven vanaf 100 werknemers wordt daarnaast ook een OR opgericht. 
Telt jouw bedrijf meer dan 50 werknemers (arbeiders + bedienden) en zijn er nog geen kandidaten voor ABVV-Metaal? Laat dan 
jouw stem horen en word kandidaat voor de sociale verkiezingen! 

Op deze manier kan jij het verschil maken voor je collega’s. Jij komt op voor hun rechten en wordt hun aanspreekpunt. Als nieuwe 
kandidaat sta je er natuurlijk niet alleen voor. Je kan altijd rekenen op ondersteuning vanuit ABVV-Metaal.   
Ben jij kandidaat? Of wil je graag meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen contact met je op. 

Naam: Geboortedatum:

E-mailadres:  Telefoonnummer:

Thuisadres: 

Ik werk bij:  

Bezorg deze brief aan je lokale ABVV-kantoor of mail jouw gegevens naar sv2020@abvvmetaal.be.

Als ABVV-Metaal zijn wij niet alleen aanwezig op de werkvloer. Ook op sectoraal niveau overleggen wij voortdurend over betere 
loon- en arbeidsvoorwaarden. Hieronder lees je onze meest recente realisaties in de sector van de metaalhandel (paritair subcomi-
té 149.04).
• Maximale wettelijke verhoging van de koopkracht (+1,1 %)
• Verhoging van scheidingspremie tot 18,50 euro
• Terugbetaling van kinderopvang tot 300 euro per kind per jaar
• Verlenging van tussenkomst bij loopbaanbegeleiding en zachte landingsbaan 
• Een extra dag anciënniteitsverlof vanaf 10 jaar anciënniteit in de onderneming
• Een extra dag loopbaanverlof vanaf 60 jaar 
• Maximale verlening van alle mogelijke SWT-stelsels (brugpensioen)
• Maximale verlenging van de landingsbanen eindeloopbaan
• … 

Meer weten over ABVV-Metaal? Surf dan naar abvvmetaal.be of volg ons op Facebook!

METAALHANDEL


