
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, fi nancieel, 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
 vertrouwen aan je
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 profi teerde de voorbije jaren 
misschien van een extra cao 90  bonus, ging een fi ets-
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 sociale verkiezingen 
praktisch
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Zekerheid over je loonbonus

Meer vaste contracten door de 13%-regel

Geen uitzendkrachten bij CNH

Geen extra flexibiliteitsmaatregelen

Ergonomische werkplekken

“Met de fietslease 
beloofde de 
directie dat er 
geen impact 
zou zijn op het 
vakantiegeld. 
Dit bleek toch 
het geval en wij 
zorgden ervoor 
dat dit werd 
rechtgezet.”

Glenn De VadderTonny Quanten,  
hoofdafgevaardigde

Abdullah (Abby) Kaçar, 
vervangend hoofdafgevaardigde

“De loonbonus is voor 
ons heel belangrijk. Zo 
zorgden we voor 4 extra 
doelstellingen waardoor de 
kans op een bonus wordt 
vergroot. Onder onze druk 
wordt nu het behaalde 
percentage uitbetaald in 
plaats van alles of niets. 
En het maximumbedrag is 
intussen verhoogd.”

“Dankzij de 13%-regel, 
die we in het verleden 
onderhandelden, kregen 
een 2-tal jaar geleden bijna 
60 mensen een vast contract.”

VAN LINKS NAAR RECHTS: Abdullah (Abby) Kaçar, Ercan Fatih, 
Kris Van Brande, Glenn De Vadder, Tonny Quanten,  
Mohamed Bellah

Een greep uit jouw delegees

Op de bres voor het  
behoud en de verhoging  
van je loonbonus
Bonus op basis van het 
geleverde werk
Om de cao 90-loonbonus binnen te 
halen, was het vroeger alles of niks: 
samen met je collega’s moest je 
100 procent halen op de vooropge-
stelde doelen. ABVV-Metaal slaagde 
erin om die regel te versoepelen. 
Realiseren jullie 80 procent van het 
doel? Dan krijg je 80 procent van 
de collectieve premie. Zo kan die 
premie oplopen tot 975 euro bruto 
of 847,5 euro netto per jaar – een 
mooie extra. 

Geen extra 
flexibiliteits-
maatregelen 
De Wet-Peeters over werkbaar 
en wendbaar werk zet voor de 
werkgever de deur open voor meer 
flexibilisering van arbeid – en níét 
ten voordele van de werknemer. 
Zo voerde HR Belgium in CNH in 
Zedelgem de seizoensgebonden 
werkdag in. Arbeiders werken er 
7 uur per dag in de winter (laag-
seizoen) en 10 uur per dag in de 
zomer (hoogseizoen). Dat was ook 
het plan in Antwerpen. Maar wij 
staken daar, samen met de andere 
vakbonden, een stokje voor.

4 extra doelen =  
extra kans op bonus
Om die jaarlijkse recurrente bonus 
te verdienen, hield het manage-
ment rekening met 4 doelstellin-
gen. Wij voegden nog 4 doelen toe. 
Niet om het jou lastiger te maken. 
Wél om je bonus te verzekeren. 
Want die extra doelen hebben 
allemaal te maken met ISO-certifi-
caten waarvan we zeker zijn dat het 
bedrijf die behaalt. We zorgden  
ervoor dat elk van die nieuwe 
doelen 110 euro waard is. Zo heb je 

al 440 euro netto in the pocket of 
bijna 70 procent van je maximale 
bonusbedrag. We zorgden er ook 
voor dat het maximumbedrag is 
verhoogd.

2017: 100 procent  
bonus door slimme 
onderhandelingen
In 2017 was het kantje boord: waren 
de doelen nu wel of niet behaald? 
Door de slimme onderhandelingen 
van ABVV-Metaal ging je loonbonus 
toen van 0 naar de volle pot.

Geen uitzend- 
krachten bij 
CNH
Bij ons mag het dan al de nor-
maalste zaak van de wereld zijn, 
in andere bedrijven is het dat 
zeker niet. Bij CNH werken alleen 
arbeiders met een tijdelijk of vast 
contract. Al jaren zijn hier geen uit-
zendkrachten. Waarom niet? Omdat 
wij tegen wegwerpjobs zijn. Iedere 
werknemer heeft recht op een 
degelijke baan die zekerheid geeft. 

Verhoging seniority-premie
Dankzij het ABVV wordt de seniority-premie voor het eerst in de geschiedenis verhoogd met 10 cent wat 
neerkomt op 185 euro bruto. En die verhoging telt ook mee voor de berekening van vakantiegeld, einde-
jaarspremie, pensioen, shiftpremie … Bovendien zorgden we voor een extra schijf op 35 jaar  
anciënniteit. Dit is geen eenmalige extra, maar voor de rest van je carrière.

Ergo- 
nomische 
werkplekken
Een tijd geleden is er op initiatief 
van ABVV-Metaal en de bedrijfs-
arts een studie gebeurd naar de 
ergonomie op de werkvloer. Want 
er vielen steeds meer mensen lang-
durig uit door lichamelijke klach-
ten en blessures – vooral aan de 
assemblagelijn. Als gevolg van die 
studie zijn er heel wat werkplaat-
sen aangepast, met overzichtelijke 
werkbanken op de juiste hoogte 
en alle tools binnen handbereik. 
Zo hou je het werk langer vol, 
zonder fysieke ongemakken. 

ABVV-Metaal 
stond op 
voor ...
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Successen 
in het kort

Toen de fietsleasing werd ingevoerd, beloofde het management dat 
die geen invloed had op je vakantiegeld, eindejaarspremie en brug-
pensioen. Wie in het systeem stapte, moest vaststellen dat hij toch iets 
moest inleveren. Daarom regelden wij een compensatie voor iedereen 
die in die beginperiode intekende. Het kostte de werkgever uiteindelijk 
150.000 euro aan vergoedingen. 

In 2018 schreven de Rode Duivels WK-geschie-
denis. Ze gingen eruit met zes zeges op de zeven 
matchen en een bronzen medaille. Om de wed-
strijden van de Belgen te volgen, liet ABVV-Metaal 
de shiften verschuiven zodat de voetbalfans toch 
de belangrijkste matchen konden zien. 

Ook voor de warmste dagen van 2019 zijn we erin 
geslaagd om een uitzonderingsregeling te treffen. 
Je kreeg de mogelijkheid om je shift vroeger te 
starten en je mocht onbetaald vroeger naar huis.

Compensatie voor  
fietsleasing

WK- en warmteregeling

Waarom voor ABVV-Metaal  
kiezen bij de sociale verkiezingen?
We staan 24/7 voor je klaar
Heb je een vraag over je loon of een premie? Ervaar je problemen met een collega of je baas? Zit je 
niet goed in je vel op je werk? Bel of kom langs. Wij zoeken antwoorden op vragen, brengen papieren 
in orde, bemiddelen en verdedigen, en verwijzen door als dat nodig is. 

We nemen het initiatief
68% van de arbeiders bij CNH is lid van het ABVV. Omdat we altijd blijven gaan voor de beste werk-
omstandigheden – collectief en individueel. Ons team van gebeten en mondige delegees die op een 
constructieve manier onderhandelen – jonge wolven en oude rotten – houdt de vinger aan de pols 
van alles wat er gebeurt in en rond het bedrijf. We staan voor jou op de barricaden als het moet. En 
we halen het maximum uit onderhandelingen. Omdat jij moet krijgen waar je recht op hebt.

We verbeteren je loon- en arbeidsvoorwaarden
Een loonbonus, aangepaste ergonomische werkplaatsen, op tijd rust in het zomerseizoen, vrij te 
kiezen adv-dagen … We krijgen van het management heel wat dingen gedaan die je tijd hier bij CNH 
een stuk aangenamer maken. 

Duidelijker arbeidsreglement
Dit jaar kreeg je het nieuwe arbeidsreglement in handen: het resultaat van 9 maanden overleggen en 
onderhandelen met hr en de directie. We maakten de regels eerlijker en duidelijker. Een voorbeeld 
van de wijzigingen: als je vroeger een snipperdag had gepland en de directie besliste om die dag niet 
te werken, dan was je je snipperdag kwijt. Nu mag je die verplaatsen. De afwerking van het nieuwe 
arbeidsreglement (Vraag het aan hr) betekende tegelijk ook de heropstart van het sociaal overleg.

Meer structuur
KRIS VAN BRANDE, LID VAN HET COMITÉ 
VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP 
HET WERK: “Ik werk bijna 36 jaar bij CNH. 
Vroeger waren er duidelijke afspraken en 
regels tussen vakbonden, werknemers en 
de werkgever. Iedereen wist wat kon en 

wat niet kon. Nu verandert het management om de haverklap, dus 
zijn er altijd nieuwe regels, en ze houden zich van de domme over 
eerdere afspraken. CNH heeft meer stabiliteit, structuur en duide-
lijkheid nodig, zodat iedereen zijn werk kan doen.”

Duidelijkheid over de toekomst
HOOFDAFGEVAARDIGDE TONNY QUANTEN: “CNH investeert jaarlijks in 
de Antwerpse vestiging, maar naar ons aanvoelen niet genoeg om 
de werknemers het gevoel te geven dat de toekomst veilig gesteld is. 
Onzekerheid zorgt voor ongenoegen en dat verzuurt de sfeer op de 
werkvloer. We hebben er bij de directie op aangedrongen meer in-
vesteringen los te krijgen van Italië. We kregen de belofte dat ze daar 
werk van maakten. Nu nog zien wat ervan in huis komt. Ik wil dat de 
werknemers van CNH met respect worden behandeld, dat ze weer 
trots zijn op het bedrijf en hun producten. Iedereen moet veilig zijn 
werk kunnen doen en na de uren nog genoeg energie over hebben 
om te genieten van zijn gezin, hobby’s en het leven.”

Rookruimtes en extra zitbank
We zorgden voor extra rookruimtes buiten met zitbanken en 
lieten op andere plaatsen zitbanken zetten voor niet-rokers die 
tijdens de pauze graag een luchtje scheppen.

Quality- en onderhoudsmensen 
lenen kan niet meer
Als er te weinig volk was aan de productielijnen, dan 
moesten de mensen van het onderhoud en de vaste 
werknemers van Quality al eens inspringen. ABVV-Metaal 
maakte afspraken met de directie dat dat niet meer 
kan. Quality is Quality. En onderhoud is onderhoud. 
Hen uitlenen voor andere jobs kan niet meer. 

Loonsverhoging
We zorgden ervoor dat de loonafspraken van de sector en 
de indexstijging rechtstreeks in je uurloon zijn gestoken.

100 mensen extra met vast 
contract
Van alle contracten op jaarbasis mag maar 13 procent tijdelijk 
zijn. Gaat de werkgever erboven? Dan moet hij mensen vast aan-
werven. Zo kregen er in de voorbije 4 jaar een 100-tal mensen 
een vast contract.

3 vrij te kiezen adv-dagen
Omdat je elke week 40 uur werkt, heb je recht op 12 extra 
 vakantiedagen per jaar. In onze cao staat dat de werkgever  
4 van die dagen mag vastleggen. Dankzij ABVV-Metaal legt hij 
maar één dag vast – die valt meestal op een brugdag.  
De andere 3 dagen kies je zelf tot en met 2023.

Als vakbond hebben we te vaak het gevoel dat we moeten vechten. Tegen de 
voortdurend wisselende managers met eigen wetten. Voor rechten die al zo lang 
verworven zijn, maar plots worden bedreigd. Dit bedrijf heeft rust en structuur  
nodig, een directie waarmee te onderhandelen valt, en de garantie dat we ons 
geen zorgen hoeven te maken over onze job. 

de toekomst

Waarom zou  
je voor ABVV- 
Metaal stemmen?

sta
mee
op

Rust op de werkvloer en duidelijkheid  
over de toekomst

 “Wij gaan door 
het vuur voor onze 
arbeiders. Als 
iemand bij een 
leidinggevende of 
de directie moet 
komen, of er is 
een probleem, 
dan staan wij 
daar om hem te 
beschermen en te 
verdedigen.”

Mohamed Bellah
Ook nog dit:
T-shirts in de zomer: het standaarduniform van CNH bestaat uit 
poloshirts. ABVV-Metaal vroeg én kreeg voor iedere arbeider 
lichtere T-shirts voor in de zomer.

Regenjassen voor vorkliftchauffeurs: Onze forklifters, die voort-
durend binnen en buiten rijden, hadden al warme jassen voor 
de winter. Dankzij onze vertegenwoordigers in het CPBW hebben 
ze ook een regenjas van het bedrijf voor de warme, maar natte 
dagen. 

Met deze nieuwe ABVV-groep hopen we op jullie steun en waardering.  
Ga er niet van uit dat we automatisch worden verkozen of dat onze  
vakbondsafgevaardigden hun stemmen wel zullen halen. Om er opnieuw 
voor jou te staan, is elke stem cruciaal.



Blijf op de hoogte van  
het laatste nieuws via

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op
abvvmetaal.be/inschrijven-nieuwsbrief  

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

  

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 
ook voor jou 
belangrijk zijn

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. 

Hoe geldig stemmen?
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. 

Afwezig op kiesdag?
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)


