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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
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 bezorgdheden. We stonden er voor elkaar!
En ook vandaag staan we er. In november 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 ABVV-Metaal
voor staan. Wat zijn onze drijfveren?
Wat is onze visie? En wat onderscheidt ons van de andere vakbonden? Om die vragen te beantwoorden,
laten wij ook onze vakbondsafgevaardigden 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 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 verdedigen 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 belangrijk 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 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 aanspreekpunt 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 afhandeling van allerlei werkgerelateerde
administratie en paperassen (tijdelijke 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 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 werknemer 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 aangetoond. 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 ABVV-team

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 fietsleasing aan of zag het bedrag van je maaltijdcheque verhogen. De kans is groot dat die voordelen het resultaat
zijn van vakbondswerk. Ook als het gaat over vervangingsinkomens 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 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 vinden 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.

Caterpillar

realisaties

Top 3
De belangrijkste realisaties
van ABVV-Metaal
1.

Loonbonus cao 90

2.

Hospitalisatieverzekering

3.

Anciënniteitspremie

Loonbonus cao 90
rechtvaardig
maken
De loonbonus cao 90 is een collectieve premie die vasthangt aan
doelstellingen die samen worden behaald. ABVV-Metaal trekt aan
de kar om die collectieve bonus rechtvaardiger te maken voor de
arbeiders. Toch keurden we de bonus van de afgelopen jaren goed.
Want iets is nog altijd beter dan niets.
De loonbonus van cao 90 betekende een extra van 600 à 700 euro voor de
arbeiders. “Voor veel mensen is dat bedrag mooi meegenomen”, zegt delegee
Tony Trimborn. “En voor sommige collega’s is die extra zelfs broodnodig om
rond te komen. Daarom besloten we om ons akkoord te geven voor de bonus.
Maar dat betekent niet dat we gelukkig zijn met het huidige systeem.”

Hogere bonus
“Eerst en vooral eisen we dat het bonusbedrag voor de arbeiders flink
wordt verhoogd”, verduidelijkt TONY TRIMBORN. De afgelopen jaren
keurden we de bonus goed, maar dat is alleen omdat we niet willen dat de
arbeiders met lege handen naar huis gaan. Dat bonusbedrag moet hoger,
daarnaast vragen we haalbare doelstellingen.”

Realistische doelstellingen
In het verleden trok ABVV-Metaal al aan de alarmbel. Vroeger waren er
maar liefst 10 indicatoren die bepaalden of de arbeiders hun collectieve
doelstellingen behaalden. Dat was niet realistisch. Na de nodige onderhandelingen blijven er vandaag nog maar 5 indicatoren over, waarvan de
arbeiders er 3 gemakkelijk kunnen behalen door de standaardprocedures
te volgen. Toch zijn we nog niet tevreden.”

Een greep uit jouw delegees
VAN LINKS NAAR RECHTS: Jacky De Bruyne, Sven Verheyden,
Abdel Berrada, Tony Trimborn, Sebastien Vander Perren

“Als je aan de arbeiders vraagt om stipt en snel te werken, dan moet je er
als bedrijf voor zorgen dat die efficiëntie mogelijk is. Helaas staan er soms
ploegen op werk te wachten omdat containers met goederen te laat worden
geleverd. Zo zijn er veel mankementen op de werkvloer. De arbeiders mogen hun bonus niet mislopen door verkeerde beslissingen die het management maakt.”

Hospitalisatieverzekering voor
arbeiders
“Vroeger stonden mensen hier aan
te schuiven om te mogen werken bij
Caterpillar. Vandaag vindt de directie
amper nieuwe arbeidskrachten. Laat ons
van Caterpillar weer een bedrijf maken
waar iedereen in een correcte sfeer en
met de nodige trots kan werken.”
Tony Trimborn

“We hebben een
sterk en gemotiveerd kernteam bij
Caterpillar. We zijn
er voor de mensen
en staan klaar om
iedereen te helpen.
Samen komen we op
voor de rechten van
onze arbeiders.”
Sven Verheyden

Warme
keuken
Een jaar of 5 geleden
kreeg Caterpillar een extra
vestiging. Voor het personeel
werd daar alleen soep voor
zien. “Dat hebben we op
de agenda gezet van het
Comité voor Preventie en
Bescherming op het Werk”,
vertelt SVEN VERHEYDEN.
“Nu is er het nodige voor
de medewerkers van de
vroege shift: elke dag een
warme maaltijd, broodjes en
desserts. Dat is al een stap
vooruit. We pleiten ervoor om
ook het nodige te voorzien
voor de medewerkers van
de late shift. Die moeten
nu in de rij staan om hun
maaltijd op te warmen
in de microgolfoven.”

Anciënniteitspremie voor
wie 40 jaar op
de teller heeft
Het is een traditie bij Caterpillar
om trouwe werknemers te belonen met een anciënniteitspremie.
Om de 5 jaar heb je recht op dat
schouderklopje. ABVV-Metaal
zorgde ervoor dat die premies
met 20 procent werden verhoogd.
Daarnaast vroegen we dat voortaan
ook de hondstrouwe werknemers
een extra krijgen. Hoe zit dat precies? In het verleden kreeg je jouw
laatste anciënniteitspremie na
35 jaar dienst. Daarna was het alsof
je werd vergeten. Nu krijgen ook
werknemers met 40 jaar dienst op
de teller een premie. Die bedraagt
1.380 euro. Dat is een mooie extra.

Wie door ziekte of ongeval in het ziekenhuis belandt, weet
dat de bijbehorende facturen torenhoog kunnen oplopen.
Een hospitalisatieverzekering is tegenwoordig dan ook geen
overbodige luxe. ABVV-Metaal voerde jarenlang strijd om
die extra bescherming binnen te halen voor de arbeiders van
Caterpillar. Met succes!
De hospitalisatieverzekering zit ondertussen al een tijdje in het
verloningspakket van de Caterpillar-arbeiders. Dat komt door de
onverzettelijke houding van ABVV‑Metaal. Als enige vakbond hebben
we jaren gestreden om die bescherming voor onze arbeiders binnen
te halen. Het leven is al duur genoeg en als je in het ziekenhuis
belandt, maakt die verzekering een wereld van verschil.

Gratis voor werknemers
Voor onze arbeiders is de verzekering gratis. Voor een kleine bijdrage
kunnen ze hun partner en kinderen ook aansluiten. Zo is hun hele
gezin beschermd. De directie dreigde ermee om roet in het eten te
gooien. “Toen ABVV-Metaal in 2018 deelnam aan de nationale actiedag tegen de asociale, rechtse regering, wilden ze terugkomen op de
gemaakte afspraken. Maar we bleven onverzettelijk: als we ergens
voor gaan, blijven we ervoor gaan”, zegt SEBASTIEN VANDER PERREN.

Gemotiveerd en
hecht team
De afgelopen jaren
werkte delegee Tony
Trimborn aan een hecht
en gemotiveerd team van
militanten. Standvastigheid,
interne democratie en
vooral dienstbaarheid
zijn de pijlers van hun
samenwerking. Dat vertaalt
zich naar een uitstekende
dienstverlening voor de
leden van ABVV-Metaal,
ook voor administratieve
formaliteiten. Natuurlijk
kan iedereen terecht bij het
team van Tony. Want iedere
arbeider heeft recht om een
rechtvaardige werkomgeving.

“De arbeiders hebben recht op
meer dan de kruimels. Daarom
wil ik dat er bij Caterpillar weer
respect komt voor de arbeiders.”
Sebastien Vander Perren

de toekomst

sta
mee
op

Waarom zou je voor
ABVV-Metaal stemmen?
De voorbije jaren hebben we al veel gerealiseerd. Maar alles kan beter. We blijven strijden voor je
rechten, individueel en collectief. Daarvoor hebben we je hulp nodig. Stem bij de sociale verkiezingen op ABVV-Metaal en sta mee op voor:
1.

Iedereen een vast contract

2.

Luisteren naar de werkvloer

3.

Respect voor de arbeiders

Scheer iedereen over één kam

Voor iedereen een vast
contract
De invoering van het huidige SAP-systeem had het tegenovergestelde effect. In de plaats van meer
werk te verrichten met minder arbeiders, kwam Caterpillar handen te kort. Helaas vond het management die tijdelijke, extra arbeiders niet op de Belgische arbeidsmarkt. Dus zocht en vond men
die in Polen. Dat viel niet in goede aarde bij de andere werknemers.

Iedereen gelijk
Laat één ding duidelijk zijn: niemand heeft iets tegen onze Poolse collega’s. Die worden gewaardeerd en zijn
meer dan welkom bij Caterpillar. Waar hebben we dan wel een probleem mee? Dat de directie niet iedereen op
dezelfde manier beloont.
Dat zit zo: Caterpillar vindt in ons land onvoldoende werkkrachten en besluit om die extra arbeiders in Polen te
ronselen. Die krijgen hier hetzelfde loon voor het hetzelfde werk. Dat is niet meer dan normaal. Maar daarbovenop krijgen ze gratis huisvesting. De andere arbeiders? Die krijgen niets. Onaanvaardbaar!

Aantrekkelijke werkgever
Het is gemakkelijk om kritiek te spuien zonder een alternatief te geven. Ook ABVV-Metaal weet dat. Daarom
doen we een voorstel: maak van Caterpillar weer de aantrekkelijke werkgever die het bedrijf vroeger was. Met
goede arbeidsvoorwaarden, een correct loon en vooral respect voor de arbeiders. Wedden dat er veel jobkandidaten zullen zijn?

Vaste contracten
Ondertussen ijveren we ervoor om zoveel mogelijk interimarbeiders een vast contract te geven. Die jobzekerheid is nodig om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Onze eis voor vaste contracten geldt natuurlijk ook voor
onze Poolse collega’s. Bij ABVV-Metaal zijn we solidair en komen we op voor ieders rechten.

Luister naar de werkvloer
In mei 2019 introduceerde het management een nieuw SAP-systeem om de logistieke keten
en de bijbehorende bedrijfsprocessen te sturen. Dat was het startschot van een hele reeks
problemen en die zorgden dan weer voor frustraties bij de werknemers. Het management
heeft talloze keren geprobeerd om het tij te doen keren, zónder resultaat. Onze eis: luister
naar de werkvloer, want de expertise zit bij de arbeiders.
De Caterpillar-directie had een helder doel voor
ogen toen ze het vierde en huidige ERP-systeem
lanceerde: meer werk verrichten met minder
werknemers. Viel dat even tegen. Spreek gerust
over een regelrechte ramp. “Fouten en vertragingen stapelen zich op en dat zorgt natuurlijk
voor frustraties bij de werknemers”, zegt ABDEL
BERRADA. “Vooral omdat de beslissingen van het
management ervoor zorgen dat de doelstellingen voor de collectieve loonbonus onmogelijk
behaald kunnen worden.”

Grote problemen
“De problemen met het nieuwe SAP-pakket
werden snel duidelijk”, gaat Abdel verder.
Dus ondernam de directie actie, met talloze
vergaderingen, consultants en veranderingen
als gevolg. Die ingrepen hadden niet het
gewenste effect. Waarom niet? Omdat de

directie alleen oog heeft voor de grote
problemen. Helaas blijven die aanslepen,
terwijl je wel een grote impact krijgt door de
talloze, kleine frustraties aan te pakken die
de arbeiders ervaren. Zo krijgt de efficiëntie
en productiviteit direct een enorme boost.”

Luister naar de basis
“Na lang aandringen plooide de directie en
besloten ze om werkgroepen op te richten
waarin ook de arbeiders een plek krijgen.
De kleine, praktische verbeteringen kunnen
dan een voor een aan bod komen en worden
aangepakt”, zegt Abdel. “Je mag gerust zijn dat
ABVV-Metaal waakzaam blijft en de vorderingen
nauwgezet opvolgt. Dat doen we trouwens niet
alleen voor de arbeiders. Ook de dealers en
klanten van Caterpillar zijn ontevreden met de
huidige gang van zaken. Dat moet beter!”

Omdat iedereen zijn
steentje bijdraagt

Respect voor
de arbeiders
Caterpillar is een mooi bedrijf met trotse werknemers.
Een bedrijf waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Helaas
zien we al een tijdje dat onze arbeiders steeds minder
respect krijgen. Dat merken we aan grote en aan kleine
dingen. Daarom vragen we om het respect te herstellen.
We doen direct een aantal suggesties om de sfeer weer in
de juiste richting te krijgen.

Safety lunches
Wanneer een afdeling haar doelstellingen rond veiligheid haalt,
krijgen de werknemers een beloning. Traditioneel was dat een
driegangenmenu, een teken van appreciatie vanwege de directie. Niet alleen kregen de medewerkers zo een motivatieboost,
ook voor de sfeer in de afdeling zijn die lunches een goed idee.
Helaas komt er de laatste tijd weinig of niets van in huis.
De laatste keer kon er amper een spaghetti af. Dat was duidelijk een negatief signaal van de directie en daarom besloot
ABVV-Metaal dat het tijd was voor actie. De arbeiders bestelden
op hetzelfde moment een lekkere pizza. De directie kon onze
boycot natuurlijk niet appreciëren, maar het signaal was duidelijk: herstel onze safety lunches in ere.

Veiligheid positief benaderen
Hoorde je vroeger ‘Safety first’? Dan dacht je spontaan aan Caterpillar, terwijl je nu denkt aan de tv-reeks op VTM. Oké, die reeks
heeft zijn kwaliteiten, maar tegelijk gaat de veiligheidscultuur bij
Caterpillar sterk achteruit. Het management doet alles wat wettelijk
nodig is, maar een positief veiligheidsbeleid ontbreekt.
Zo werd het jaaractieplan bijvoorbeeld steevast op de lange
baan geschoven. Op vraag van ABVV-Metaal wordt dat preventieplan nu om de 3 maanden geëvalueerd. De directie ging snel in
op ons verzoek. Nu nog een tandje bij steken om de veiligheidscultuur bij Caterpillar nieuw leven in te blazen.

Infrastructuur onderhouden
“Het onderhoud van de infrastructuur is een ander pijnpunt”, v ertelt
JACKY DE BRUYNE. “Ik kreeg bijvoorbeeld meldingen van de afdeling
Shipping. Daar waren grote gaten en barsten in de vloer door het
beton dat afbrokkelt. Al maanden deden de medewerkers van de
afdeling hun beklag bij hun leidinggevende. Helaas, er werd geen
actie ondernomen. Vervolgens kwam het probleem aan bod in het
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. En nog steeds
kwam er geen schot in de zaak.”
“Om een lang verhaal kort te maken: we moesten dreigen
om het werk aan dok 6 en 8 stil te leggen vooraleer het
management in actie kwam. Dat voorbeeld is tekenend: in
plaats van constructief samen te werken, kiest het management
voor het conflict.”

“Ik kom op met de sociale
verkiezingen omdat een sterke
vakbond nodig is in ons bedrijf.
Het is spijtig dat de arbeiders
moeten dreigen om het werk
neer te leggen vooraleer er
iets verandert. Daarom kies
ik voor een vastberaden en
constructieve aanpak.”
Jacky De Bruyne

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 tewerkstelling van gemiddeld 50 werknemers moet de
werkgever een Comité voor Preventie en Bescherming 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 afgevaardigden. 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 belangrijk 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

