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ABVV-Metaal
staat voor jou op!
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.
Alleen samen geraken we eruit. De
afgelopen maanden hebben wij van
ABVVMetaal 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.

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 ABVVMetaal
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

Miranda Ulens:

“Stem en geef het
vertrouwen aan je
ABVV-delegees”

waar de werknemer van wakker ligt.

Wij komen op voor jou!
Opkomen voor ABVVMetaal, 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.

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

Wij laten ons niet doen

Wij zoeken altijd naar
oplossingen

Wij willen dat de directie rekening
houdt met onze verzuchtingen en dat
er naar ons wordt geluisterd. We laten
ons niet wegzetten. Bij ABVVMetaal
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. ABVVMetaal 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

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 ABVVMetaal 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!

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 werkomstandigheden in je bedrijf: een
gezonde werkplaats, correcte uurroosters en voldoende 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.

Van initiatief nemen tot actievoeren

Kwaliteitswerk: prioriteit van het
ABVV voor de volgende 4 jaar

Je delegees krijgen ondersteuning
van een enorm ABVVteam

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 mogelijkheid 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.

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 maaltijdcheque 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 verkiezingen
zijn hét moment om je delegees in die acties te steunen.

De ABVVdelegees in je bedrijf doen dat dan ook niet
alleen. Ze bouwen voort op een enorm groot Belgisch
team van ABVVmensen – 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.

ABB

Greif

Wat brengt
de toekomst?
Gouden handdruk bij herstructurering
130 arbeiders. Dat blijft er nog over van ons Vynckier/ABB-team. V
 orig jaar verloren
71 mensen hun job. Lichtpuntje in de duisternis: voor wie moest v ertrekken sleepten
we een sterke herstructureringsovereenkomst uit de brand met:

1. Een hoge ontslagpremie per dienstjaar
2. Een extra ontslagpremie voor iedereen
3. Outplacementbegeleiding waar de collega’s heel enthousiast over zijn

Verhuizen of niet verhuizen?
Normaal zou ABB eind 2021 verhuizen
naar het Kluizendok in de haven van
Gent, een investering van 52 miljoen
euro. Die verhuizing gaat voorlopig
niet door. Door het mismanagement
van de vorige eigenaar GE Industrial
Solutions verkocht het bedrijf veel
producten met verlies of nauwelijks
winst – met tegenvallende financiële

resultaten tot gevolg. De grootste
uitdaging is om van ABB een winst
gevend bedrijf te maken. Dat zal
gebeuren door de productie van de
verlieslatende producten winstgevend
te maken of stop te zetten.
En de verhuizing? Die beslissing
valt in september 2021.

Hulp in coronatijd
De coronacrisis heeft ook ABB licht
getroffen. Enkele collega’s zaten een
tijdje thuis in tijdelijke werkloosheid.
ABVV-Metaal bracht voor zijn leden

al het papierwerk daarvoor in orde.
Heb je nog vragen over corona of
de veiligheid op het werk? Spreek
dan een van onze collega’s aan.

Directie, verlies je mensen
niet uit het oog!
Een correct loon, de kans om deeltijds te
werken, de mogelijkheid om je vakantie
in uren op te nemen … Door een prima
sociaal overleg hebben we altijd goed
voor jullie kunnen zorgen. Sinds de over
name van Vynckier door
GE Industrial Solutions ligt de focus
steeds meer op financiële targets en
kostenefficiëntie. We moeten steeds
meer produceren met minder tijd en
middelen. In de toekomst zal die evolu
tie zich wellicht doorzetten. De directie

Vraag aan onze directie wat de grootste troef van Greif is en ze zullen zeggen: hoge
productiecijfers tegen lage kosten. Alles draait om besparen, besparen, besparen.
Het management is al langer een nog grotere troef vergeten: de werknemers die ervoor
zorgen dat het bedrijf blijft draaien. In die race to the bottom zorgen ABVV-Metaal en
onze collega-vakbonden voor het broodnodige, menselijke tegengewicht. Altijd maar
meer met minder: dat moet anders.

Van luchtkwaliteit
tot hittepauzes

Alles begint
met een veilige
en gezonde werk
omgeving
Om je werk goed te (blijven) doen, moet je de
mogelijkheden en middelen hebben. En dat is
bij Greif niet altijd het geval. Sommige taken
zijn ronduit gevaarlijk, andere zijn slecht voor
je spieren en gewrichten. ABVV-Metaal gaat
regelmatig rond om gevaarlijke en ongezonde
situaties te traceren en er iets aan te doen.
Welke verbeteringen zijn intussen al
aangebracht?
•

Hitteplan op papier – In de zomer was
er altijd discussie over de pauzes bij
hittegolven. Was het al wel warm genoeg?
Nu zijn er duidelijke afspraken: bij 27 graden
deelt het bedrijf frisdrank uit, bij 30 graden
krijg je pauze.

•

Automatisch folie wikkelen – Tot voor kort
verpakten we de palletten handmatig.
Dat was een gevaarlijke onderneming.
Nu gebeurt dat wikkelen in folie met de
machine.

•

Nieuwe spuitcabine – De oude spuitcabine
was een aanslag op je luchtwegen. Giftige
dampen bleven hangen: ongezond en
onverantwoord. Op aandringen van
ABVV-Metaal verving de directie de
spuitcabine door een nieuwe die de
schadelijke stoffen degelijk afzuigt.

liet al weten dat ze naar een harmonise
ring wil van de lonen in alle vestigingen.
Dit vragen we van de directie:

1. Respect voor het sociaal overleg
2. Behoud van onze opgebouwde
rechten
3. Aandacht voor het menselijke
aspect: werkbaar werk en
waardering van de arbeiders

Einde van het solidariteits- en
personeelsfonds
Het bedrijf heeft lang gewerkt met een
personeels- en solidariteitsfonds.
De vakbonden hebben hun uiterste
best gedaan om die te behouden. Toch
bleek het onmogelijk om dat systeem

Waardering
voor je werk en
sociale rust

zelf te organiseren. De fondsen zijn
uiteindelijk volledig afgeschaft. Wat er
nog in de pot zit, wordt eerlijk onder
jullie verdeeld volgens het aantal jaar
lidmaatschap bij de fondsen.

“Ik werk al 37 jaar in het
bedrijf, en al 25 jaar als vak
bondsvertegenwoordiger.
ABVV-Metaal bouwde samen
met de andere vakbonden
mooie loons- en arbeids
voorwaarden op voor ieder
een. De komende jaren zet
ik alles op alles om die te
beschermen. Laat ons de
handen in elkaar slaan om als
één front te blijven vechten
voor onze rechten.”
Audrey Claeys,

reserve-afgevaardigde

•

Elektrische transpalletten – Goederen
lossen, laden, stapelen en verplaatsen
gebeurde vaak manueel. Voor de veiligheid,
snelheid en ergonomie investeerde het
bedrijf onder impuls van ABVV-Metaal in
elektrische transpalletten.

Vechten voor
vakbondsrechten
4 jaar geleden gaven jullie massaal jullie
vertrouwen aan ABVV-Metaal bij de sociale
verkiezingen. Meteen hebben we onze stempel
gedrukt op de verschillende sociale overlegor
ganen, maar dat was niet altijd naar de zin van
de directie …
GLENN VERBEKE: “Wij hebben een enorm ge
dreven en goed opgeleide ploeg. We willen van
het bedrijf precies weten hoe ze ervoor staan,
wat ze van plan zijn en welke impact dat heeft
op de arbeiders. Ook doen we actief voorstellen
in alle overlegorganen om de loon- en werkom
standigheden te verbeteren. Daarnaast kunnen
arbeiders ons altijd inschakelen als ze een
conflict hebben met een leidinggevende.”
“Zo’n ijverige vakbond is niet altijd naar de zin
van de directie. Die ‘vergeet’ weleens om ons
te betrekken of op de hoogte te houden. We
moeten altijd alert blijven en op onze strepen
staan. Maar procedures zijn procedures. Jij hebt
het recht om te weten wat er reilt en zeilt in het
bedrijf en jij hebt ons verkozen als vertegen
woordiger in de overlegorganen. En dat blijven
we met evenveel overgave doen.”

Respect voor
je werk
Greif is een bedrijf in besparing. Voor investe
ringen, opleidingen en extra’s voor de werk
nemers is er nooit geld. Daar blijven we de
komende jaren dan ook op hameren. Je moet
de middelen en tijd krijgen om je werk te doen.
Je moet kansen krijgen om jezelf te ontwikkelen
of bij te scholen. En je hebt recht op een extra
als het bedrijf het goed doet. Tenslotte wint
Greif daar ook bij: als jij je gewaardeerd voelt,
dan ben je meer geëngageerd om iets extra’s
voor het bedrijf te doen.

“30 jaar geleden ben ik begonnen bij
TMT – dat was nog voor de overname
door Greif. Ik was toen 18 jaar. Ik
kende niets van de vakbond, maar ik
stond altijd klaar voor mijn collega’s.
Onrechtvaardigheid deed mijn hart
bloeden. En als er acties of betogingen
waren, stond ik op de eerste rij. Het
ging altijd over besparen. Arbeiders
moesten inleveren, terwijl de directies
de winst opstreken. Kan het dan anders?
Ja, natuurlijk kan het anders. Daarvoor
hebben we je stem nodig bij de sociale
verkiezingen.”
Glenn Verbeke,
woordvoerder

ABC

Vyncolit

Betere bedrijfsorganisatie, meer
betrokkenheid
Vraag of
papierwerk?
ABVVMetaal
WOORDVOERDER DIRK MALFAIT: “We mogen
dan de kleinste vakbond zijn, de knowhow
bij onze mensen is enorm. Krijgen we de
jaarrekening van ABC te zien? Dan pluis ik die
uit. Wijzigt de arbeidswetgeving? Dan bere
kenen we welke impact die heeft op je loon
en leven. Is de werkgever verplicht om iets te
voorzien of te organiseren? Dan kennen we
die regels uit het hoofd. Zo ben jij er zeker
van dat je krijgt waar je recht op hebt.”
Je kunt bij ABVVMetaal terecht voor heel wat
dienstverlening: we regelen je papierwerk bij
onder andere tijdskrediet, vakantie en ziekte.
Je komt naar ons met alle mogelijke vragen
over je loon, werk en pensioen. En je vindt
bij ons een discreet luisterend oor als je niet
goed in je vel zit.

Naar geïndexeer
de verplaatsings
vergoedingen
Doe je als technicus de opstart en het on
derhoud bij klanten? Dan krijg je nu al een
aanvullende vergoeding voor je verplaatsing.
De vakbonden onderhandelden voor jou dat
die vergoeding verhoogt met de index.

Dringend behoefte
aan meer
solidariteit en
menselijkheid
Steeds meer ieder voor zich
De samenleving verandert. In het liberale
denken heerst het idee dat ieder voor zich
verantwoordelijk is voor zijn lot en dat je
het maakt als je maar hard genoeg werkt.
In die optiek schroeft de regering het aantal
uitkeringen terug, zet die de financiering van
de sociale zekerheid op de helling en moet
jij steeds langer werken. Wie pech heeft, valt
uit de boot.

4 werkpunten
voor de toekomst
ABC doet het goed. Door enkele grote con
tracten zit de tewerkstelling in de lift. Het
management laat de winsten terug naar het
bedrijf vloeien. En het zet in op technolo
gieën van de toekomst. Als het bedrijf wint,
dan profiteer jij ook mee in de vorm van
een bonus of loonsverhoging. Ook over het
sociaal overleg zijn we heel tevreden. En toch
kan het altijd beter. De komende jaren staan
deze werkpunten bovenaan de agenda van
het ABVV:
•

•

•

•

Betere bedrijfsorganisatie: de snelle,
sterke groei van het bedrijf heeft ook
nadelen. De bedrijfsorganisatie groeit
niet vanzelf mee. En dat leidt tot chaos.
De productie ligt stil omdat de juiste
stukken er niet zijn. Afdelingen weten
niet van elkaar waarmee ze bezig zijn.
En problemen blijven liggen. Om een
belangrijke speler te blijven, zal ABC
zich beter moeten organiseren.
Betrokkenheid van de arbeiders: om
bedrijfsprocessen beter op elkaar af te
stemmen, vragen we de directie om jul
lie als experts daarbij te betrekken. Ten
slotte weet jij het best wat werkbaar is.
Vaste contracten voor uitzendkrachten:
uitzendwerk is gelijk aan onzekerheid.
En dat is een ramp als je elke maand
je rekeningen moet betalen. Daarom
vragen we om het aantal uitzendkrach
ten zo laag mogelijk te houden en de
uitzendperiode zo kort mogelijk. Een
vast contract moet de norm zijn.
Meer opleidingen voor arbeiders:
momenteel kun je al heel wat
opleidingen volgen. Maar in de
jaarrekening valt op hoe groot het
verschil in opleidingsbudget met
de bedienden is. We zetten ons in
voor meer evenwicht, en dus meer
opleidingen voor jou.

Pleidooi voor collegialiteit en solidariteit
Dat heeft als effect dat er steeds meer indi
vidualisme heerst, steeds meer ‘ieder voor
zich’. De kloof tussen rijk en arm vergroot.
En mensen lijden onder de eenzaamheid.
Daarom pleit ABVVMetaal voor meer ‘rood’
in de samenleving, meer collegialiteit en
solidariteit. Zodat we voor elkaar kunnen
zorgen, zoals wij dat ook voor jou doen.
En zodat er voor iedereen, ook voor jou, op
elk moment een degelijk vangnet is.

Stem bij de sociale
verkiezingen ook rood
en sta mee op met
ABVVMetaal.

Werkzekerheid in
onzekere tijden
Werkzekerheid is prioriteit
Waar zetten we de komende jaren op in? Werkzekerheid in onzekere tijden, namelijk de
transitie in de autoindustrie. We maakten goede en minder goede momenten mee zoals
naakte ontslagen en toch wel wat tijdelijke werkloosheid. Iedereen snakt naar stabiliteit.
En daar willen we als ABVVMetaal voor vechten. We gaan voor de toekomst van onze
fabriek en het behoud van verworven rechten.

EHBP

Eerste Hulp Bij Papierwerk
Vakantie aanvragen, papieren regelen bij (tijdelijke) werkloosheid, formulieren invullen bij
ziekte ... Bij je werk komt een hoop administratie kijken. Je vakbond regelt dat voor jou.

Vraag of probleem? Spreek een van onze militanten aan.
“Door lastercampagnes
verdween ABVV 4 jaar lang
van het toneel. Al bleven
we achter de schermen wel
hard werken voor onze leden.
Vandaag staan we met 11
sterke en ervaren kandidaten
aan de start van de sociale
verkiezingen, klaar om ons
steentje bij te dragen aan een
goed sociaal overleg. Daarvoor
hebben we jouw steun nodig.”
Dirk Versluys
woordvoerder

Maak gebruik
van de unieke
voordelen
en verdien je
lidgeld terug

!
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!

Via ABVVMetaal krijg je nu
een heel jaar door kortingen
in tal van winkels!
“We mogen dan de kleinste
vakbond zijn, de knowhow
bij onze mensen is enorm.”
Dirk Malfait
woordvoerder

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

Waarom
sociale
verkiezingen
ook voor jou
belangrijk zijn
We houden al sociale verkiezingen in de bedrijven 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.

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

Handig om te
weten!
Oproepingsbrief

Hoe geldig stemmen?

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.

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.

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.

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)

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

Blijf op de hoogte van
het laatste nieuws via

 



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

