
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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De top 4 van 
ABVV-Metaal

CommScope
staat 
mee op



realisatiesCommScope

1.	 Correcte	uitvoering	afspraken	weekendwerk

2.	 Extra	koopkracht	voor	arbeiders

3.	 Mogelijkheid	om	vakantie	over	te	zetten	
naar volgend	jaar

4.	 Hulp	bij	administratie	en	vragen

Top 4
De	belangrijkste	realisaties	
van	ABVV-Metaal

VAN LINKS NAAR RECHTS: Dirk Van Den Eynde, Kevin Aerts, Marc 
Vanhagendoren en Alain Vanden Eynde

Een greep uit jouw delegees

Koopkracht 
voor iedereen

Op woensdag 13 februari 2019 streed het ABVV-
team van CommScope mee tijdens de nationale 
actiedag. Want een koopkrachtverhoging van maar 
0,8 procent is echt onaanvaardbaar. Dat werd niet 
in dank afgenomen door de directie, maar toch 
was dat collectieve signaal aan de werkgevers 
meer dan nodig.

Resultaat van 
de staking

Uiteindelijk trokken de werkgevers terug naar 
de onderhandelingstafel en beslisten ze om een 
koopkrachtverhoging van 1,1 procent toe te ken-
nen. Dat toont aan dat de strijd die ABVV voerde, 
loont – ook voor arbeiders die beslisten om niet 
mee te staken.

Arbeiders 
doen het 
beter

Dan volgde de concrete invulling van dat IPA 
binnen CommScope. ABVV besliste om de mede-
werkers te bevragen. Wat bleek? De mensen op de 
werkvloer verkozen een extra betaalde vakantie-
dag, 1 euro extra bij de maaltijdcheques en een 
loonsopslag voor wat rest. Met die wensen trok 
ABVV-Metaal naar de directie.

“We haalden ons volledige eisen- 
pakket binnen: Zo komen we uit op 
een koopkrachtverhoging van 1,25%. 
Dat is hoger dan wat er nationaal uit 
de brand werd gesleept. Zeg nu nog 
eens dat solidariteit niet werkt.”

Kevin Aerts

Samen strijden voor meer 
koopkracht
In	2018	onderhandelden	de	Belgische	werkgevers-	en	werknemersorganisaties	over	

een	interprofessioneel	akkoord,	kortweg	IPA.	Uiteindelijk	kwam	er	een	akkoord	over	een	

koopkrachtverhoging	van	0,8	procent.	Iets	waar	het	ABVV-Metaal	niet	mee	kon	leven.	 

Ook	binnen	CommScope	voerden	we	actie.	Met	resultaat!

ABVV blijft waakzaam
In	2016	kwam	de	directie	tot	een	akkoord	met	de	toenmalige	vakbondsafgevaardigden	over	een	cao	

rond	weekendwerk.	Daarna	was	het	business as usual en	kwam	er	van	de	afspraken	weinig	in	huis.	

Tot Marc	Vanhagendoren	de	cao	onder	de	loep	nam	en	op	de	tafel	klopte	bij	de	directie.	Die	verzette	

zich	hevig	tegen	de	eisen	van	Marc,	maar	moest	uiteindelijk	volledig	toegeven.

Extra werkgelegenheid
Vier jaar geleden kwamen vakbon-
den en directie overeen om met 
weekendwerk te starten. Die af-
spraak werd in een cao vastgelegd. 
Na goed een half jaar ontdekte 
Marc Vanhagendoren dat er van 
de gemaakte afspraken weinig of 
niets werd gerespecteerd. In de 
plaats van twee weekendploegen 
met  telkens twee arbeiders, was er 
slechts één ploeg aan de slag – met 
twee arbeiders. Onaanvaardbaar.

Marc kaartte het probleem talloze 
keren aan tijdens overlegmomen-
ten, maar kreeg telkens een njet 
van de directie. Dus besloot hij 
om de cao eenzijdig op te zeggen. 
Iets wat zelden of nooit gebeurt.  
 
Maar wat bleek? De directie had  
de wettelijke procedure om de  
cao neer te leggen niet gevolgd. 
Dus bestond er eigenlijk geen af-
spraak over weekendwerk binnen 
CommScope.

Afspraken respecteren
MARC VANHAGENDOREN:  
“ABVV wees de directie op haar fout 
en bleef hameren op respect voor 
de gemaakte afspraken. Resultaat? 
Vandaag werken er in het weekend 
twee ploegen met 3 arbeiders. 
We doen er dan ook alles aan 
om de werkgelegenheid binnen 
CommScope veilig te stellen.”

Vakantie- 
dagen over-
zetten: dankzij 
ABVV voor  
iedereen
In 2017 kwam er een regeling waardoor de bedienden 
binnen CommScope vakantiedagen kunnen over-
zetten naar het volgende jaar. Die moeten ze dan 
voor een bepaalde datum opnemen. En de arbeiders? 
Die bleven met lege handen achter. Dat was buiten 
ABVV-Metaal gerekend. We bleven en blijven eisen 
dat arbeiders dezelfde rechten krijgen als bedien-
den. Dankzij ABVV kunnen arbeiders nu tot 40 uur 
 overzetten naar het volgende jaar. Dat geldt voor 
anciënniteitsverlof en adv-uren.

“Veel procedures in ons bedrijf zijn 
omslachtig en complex. Neem nu 
alles wat met verlof aanvragen te 
maken heeft. Zelfs op de hr-afdeling 
zitten ze soms met de handen in 
het haar. Mijn prioriteit voor 2020 is 
een flinke vereenvoudiging van die 
procedures.”

Kevin Aerts

Ivan Van Eynde 

“Opleidingen moeten voor iedereen 
toegan kelijk zijn. Dus ook voor de  
 arbeiders in ons bedrijf. Die gelijkheid en  
rechtvaardigheid zitten in het DNA van 
ABVV-Metaal.”

“We vragen een gelijke behandeling en 
een rechtvaardige verloning voor alle 
werknemers. Daarom is een sterke vak-
bond meer dan nodig.”

Dirk Van Den Eynde



Kort op de bal spelen met  
het informatiescherm
ABVV-Metaal installeerde een televisiescherm op de werkvloer om de 
arbeiders snel en correct te kunnen informeren. Wat moet je doen om je 
vakantiedagen over te zetten? Hoe gebeurt de berekening van de bonus-
sen? We geven de juiste info op het juiste moment. Altijd to the point.

Leuker is beter: tombola  
voor leden van ABVV-Metaal
De boog kan niet altijd gespannen zijn. Daarom organiseren we regel-
matig een ludieke actie voor de leden van ABVV-Metaal. Zo verloten we 
elk jaar een Bongobon voor een weekendje weg. Petra Desiron is de 
winnaar van de laatste editie. Veel plezier tijdens je trip!

Bouwen aan vertrouwen
De afgelopen jaren heeft ABVV-Metaal hard gewerkt aan een hecht en 
solidair team binnen CommScope. De volgende vier jaar willen we nog 
veel harder werken om de belangen van alle werknemers correct te 
verdedigen. Onze deur staat open voor iedereen!

“Vast werk voor iedereen 
blijft mijn stokpaardje. 
Daarom blijf ik bij elk  
overleg met de directie 
vragen hoeveel vaste 
contracten erbij komen. 
Ook als het minder gaat 
in de sector, blijft die 
werk gelegenheid een 
top prioriteit. Vast werk 
voor iedereen is en blijft 
de basis.”

Marc Vanhagendoren

ABVV: hecht team 
met sterke service
De	afgelopen	vier	jaar	bouwde	Marc	Vanhagendoren	

aan	een	hecht	team	met	gedreven	militanten.	Dat	werk	

werpt	nu	zijn	vruchten	af.	Niet	alleen	strijden	ze	samen	

voor	solidariteit	en	gelijke	rechten.	Ook	geven	ze	een	

uitstekende	hulp	en	dienstverlening	bij	de	papierwinkel	

die	veel	werknemers	te	slikken	krijgen.	

Divers en complementair team
Het team van Marc heeft zich de afgelopen vier jaar met hand 
en tand verzet tegen de ongelijke behandeling van arbeiders 
en bedienden. Dat stimuleert en inspireert collega-arbeiders 
om zich aan te sluiten bij ABVV-Metaal. Het aantal leden is dan 
ook de laatste twee jaren fors de hoogte ingegaan en dat leidt 
tot een divers en complementair team van militanten. De ene 
heeft de mondigheid om weerstand te bieden tegen de directie. 
De andere is sterk in informatica en speelt een ondersteunende 
rol. Samen blijven ze ijveren voor de rechten van hun collega’s.

Administratieve hulp
Werknemers moeten soms veel papieren invullen om van hun 
rechten te kunnen genieten. Denk maar aan alle formaliteiten 
die bij de economische werkloosheid komen kijken. Dat systeem 
beschermt de werkgelegenheid wanneer het minder goed gaat 
in de sector, maar als werknemer moet je wel de administratie 
zelf in orde brengen. ABVV doet dat werk voor zijn leden.

“We maken die werkloosheidsdos-
siers volledig klaar en sturen die 
door naar de RVA”, verduidelijkt 
ALAIN VANDEN EYNDE. “Anders 
gezegd: we zorgen ervoor dat je ad-
ministratie volledig in orde is. Dat 
doen we ook voor je aanvraag voor 
ouderschapsverlof, tijdskrediet of 
een SWT-stelsel. Met elke vraag kun 
je bij het team van ABVV terecht.”

de toekomst

Waarom zou  
je voor ABVV- 
Metaal stemmen?

sta
mee
op

Iedereen	voor	CommScope,	CommScope	voor	Iedereen!

Wij willen respect voor de 
arbeiders van ons bedrijf
ABVV-Metaal	is	altijd	constructief	en	bereid	om	samen	te	werken	met	de	directie.	Maar	onze	

militanten	zijn	ook	vastberaden	als	het	gaat	om	de	rechten	van	hun	collega-arbeiders.	 

Helaas	gaat	het	de	laatste	jaren	bergaf	met	het	respect	en	de	rechtvaardigheid	voor	arbeiders.	

Dat moet veranderen.

Iedereen is het waard

Krijgen de bedienden ergonomische bureau-
stoelen? Dan zijn de afdankertjes voor de arbei-
ders. Worden er bonussen uitgedeeld? Dan worden 
de kruimels over de werkvloer gestrooid, met het 
dreigement: het is dat of niets.

“Of het nu gaat over flexibiliteit, werkregime of 
toegang tot opleidingen, … De arbeiders blijven 
altijd ter plaatse trappelen en dat moet dringend 
veranderen”, verduidelijkt DIRK VAN DEN EYNDE. 
“We vragen een gelijke behandeling en een recht-
vaardige verloning voor alle werknemers. Daarom is 
een sterke vakbond meer dan nodig.”

Opleidingen: nu nodig!

De telecomsector staat voor grote uitdagingen en 
verandert snel, want robotisering en digitalisering 
dringen door tot het centrum van de werkvloer. 
Dat vraagt natuurlijk om goed getrainde werkne-
mers. Maar wat zien we? CommScope trekt nieuwe 
werkkrachten aan die deeltijds werken en deeltijds 
cursussen mogen volgen bij de VDAB. Terwijl de 
bestaande arbeiders in de kou blijven staan. Iede-
re arbeider moet toegang krijgen tot opleidingen. 
Ook dat is een vorm van respect.

Omdat	je	bioritme	rust	nodig	heeft

Dagploeg voor de arbeiders
Een	aantal	jaar	geleden	was	er	bij	CommScope	een	dagshift	voor	de	arbeiders.	Jammer	genoeg	

besliste	de	directie	om	die	op	te	doeken.	Sindsdien	werken	de	arbeiders	de	ene	week	tijdens	de	

vroege	shift	van	6	tot	14	uur.	De	andere	week	doen	ze	de	late	shift	van	14	tot	22	uur.	ABVV-Metaal	

blijft	ijveren	om	de	dagdienst	weer	in	ere	te	herstellen.

Compensatie voor glijdende uren

De dagshift voor arbeiders kwam er in 2015 en was 
een compensatie voor de glijdende werkuren die de 
bedienden in de schoot geworpen kregen. 4 jaar lang 
moesten de vakbonden strijden om die dagdienst bin-
nen te halen. En na 1,5 jaar besliste de directie om het 
systeem weer af te voeren. Terwijl de bedienden hun 
glijdende werkuren wel konden behouden. Onder-
tussen kregen ze ook de mogelijkheid om regelmatig 
thuis te werken. 
Waarom krijgen bedienden steeds meer flexibili-
teit en arbeiders niet? Bovendien is werken in een 
ploegensysteem zwaar en belast het je bioritme. 
Zeker voor oudere werknemers is dat werkritme niet 
evident. Dus moet de mogelijkheid van de dagshift 
opnieuw op de onderhandelingstafel komen. “De 
directie beweert dat zo’n aanpassing structureel 
onmogelijk is”, zegt VANHAGENDOREN MARC. “Dat is 
een flauw excuus volgens ons, want met de nodige 
creativiteit is een dagdienst wél goed mogelijk.” 

Mandaat CPBW

Je zou denken dat men anno 2020 alles fijntjes gere-
geld heeft qua veiligheid en gezondheid maar dit is 
in realiteit toch wel anders. Tijdens mijn vele rond-
gangen merk ik toch op dat mijn collega’s mij dikwijls 
aanspreken over de ergonomie en/of veiligheid van 
hun werkpost. We zitten voortdurend in een verande-
rende technologische wereld waarbij men zich soms 
wel eens moet heruitvinden om veilig te werken en 

dat blijft af en toe achterwege. Het gaat hem dan 
vooral over de produktievloer en magazijn. Daarom 
willen we bij de volgende verkiezingen graag een 
mandaat van de mensen om mee in het orgaan CPBW 
te zitten en hun belangen te verdedigen.

Snipperdagen tijdens 
vakantiemaanden

Flexibiliteit betekent ook een snipperdag nemen wan-
neer het jou uitkomt. Helaas is dat voor arbeiders niet 
altijd mogelijk tijdens de zomermaanden. De  directie 
verschuilt zich achter het personeelstekort dat zou 
ontstaan doordat veel werknemers hun jaarlijkse 
vakantie opnemen. Maar dat is een flauw excuus. Ook 
arbeiders hebben recht op een snipperdag.

“Ook arbeiders hebben recht op flexi- 
biliteit, zodat ze hun werk- en privéleven  
beter kunnen combineren. Daarom sta  
ik mee op voor de sociale verkiezingen. 
Een sterke vakbond is broodnodig om de 
rechten van de werknemers te verdedigen.”

Marc Vanhagendoren

realisaties



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    

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)


