
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

Duracell
staat 
mee op



Duracell

1.	 Ploegendienst	naar	keuze

2.	 Vergoeding	vrijwillig	vertrek

3.	 Werkbaar	werk

4.	 Fietsleasing

Top 4
De	belangrijkste	realisaties	
van	ABVV-Metaal

VAN LINKS NAAR RECHTS: Ludo Willems, Timmy Venstermans, 
Carlo Van Aerschot, Mario Vanderheyden, Kurt Dioos,  
Gerry Hendrickx, Nico Goyvaerts, Natalie Holemans,  
Wim Van de Velde, Jochem Vandenbroeck, Tom Steeno,  
Sam Trooskens, Stefaan Excelmans, Rinda Grandjean 

Een greep uit jouw delegees

Zelf kiezen in welk 
ploegensysteem je werkt
Na	de	reorganisatie	van	2012	besliste	de	Duracell-directie	om	voortaan	volcontinu	te	werken.	 

Dat	was	loodzwaar	voor	onze	arbeiders,	want	in	dat	systeem	moest	je	achtereenvolgens	vroege,	late	 

en	nachtshiften	presteren,	die	daarenboven	in	het	weekend	doorliepen.	ABVV-Metaal	streed	jarenlang	

om	dat	ploegensysteem	aan	te	passen.	Met	succes!

Vierploegensysteem  
niet realistisch
In 2016 was het eindelijk zover: onze directie zag in 
dat het vierploegensysteem voor niemand een succes 
was en besloot om het roer om te gooien. ABVV-Metaal 
onderhandelde een cao en bekwam dat de arbeiders 
zelf hun werkregime konden kiezen. Je koos tussen 
3 alternatieven:

1. Je werkt alleen tijdens de nachtshift.

2. Je werkt in 2 ploegen: de vroege of late shift.

3. Je werkt in 3 ploegen: de vroege, late en nachtshift.

Je kreeg één keer de keuze en die was definitief. Het 
grote voordeel van die vrijheid? Je kon je werkregime 
perfect afstemmen op je privésituatie en dat is meer 
dan nodig om het werk werkbaar te houden.

Nieuw aangeworven collega’s kunnen jammer genoeg 
hun ploegensysteem niet zelf kiezen. Die werken stan-
daard in 3 ploegen. Maar ook voor hen blijft ABVV-Me-
taal erop toezien dat het werk werkbaar blijft.

Bescherming 
werkgelegenheid:  
geen overbodige luxe
Tijdens dezelfde onderhandelingen bereikten we met 
de directie een akkoord over de bescherming van de 
werkgelegenheid bij Duracell. Dat is geen overbodige 
luxe in een sector die snel verandert. Momenteel wordt 
er geïnvesteerd in nieuwe machines die de taken van 
onze arbeiders deels zullen overnemen wanneer zij op 
volle capaciteit draaien. Dat zou in de toekomst kunnen 
betekenen dat er arbeiders te veel zijn. Als dat gebeurt, 
is via deze cao al een regeling voorzien.

1. een soortgelijke nieuwe functie bij Duracell

2. vrijwillig vertrek met de vrijwillige ontslag-
vergoeding (VOV)

Je krijgt dus een nieuwe job binnen een welbepaald 
kader en rekening houdende met jouw functie. Lukt 
dit niet, dan is er de mogelijkheid om een degelijke 
ontslagvergoeding te krijgen.

Welverdiende rust  
voor oudere collega’s
De	regering-Michel	verhoogde	de	pensioenleeftijd	voor	werknemers	en	schrapte	de	mogelijk-

heden	om	minder	lang	of	deeltijds	te	werken.	Tegelijk	wordt	het	voor	oudere	arbeiders	steeds	

moeilijker	om	de	technologische	nieuwigheden	te	volgen	op	de	werkvloer.	Daarom	onderhan-

delde	ABVV-Metaal	met	de	Duracell-directie	over	een	vrijwillige	vertrekvergoeding	(VVV).

“Duracell heeft trouwe en gemotiveerde 
werknemers die al jaren meedraaien in ons 
bedrijf”, zegt GERRY HENDRICKX. “Dat brengt 
met zich mee dat de 50-plussers onder-
tussen oververtegenwoordigd zijn in het 
personeelsbestand. Door de razendsnelle 
technologische ontwikkeling werd het voor 
sommige van die oudere collega’s moeilijk 
om te volgen. Vervroegd pensioen, denk je? 
De mogelijkheden zijn afgebouwd door het 
beleid van de regering-Michel.”

“Toch kon ABVV-Metaal een mooie regeling 
uit de brand slepen voor wie al behoorlijk wat 
anciënniteit heeft bij Duracell. Het principe is 
eenvoudig: voor elk gewerkt jaar bij Duracell 
kun je een maand vroeger stoppen met 
werken, te tellen vanaf je vroegst mogelijke 
pensioendatum. Heb je een carrière van 36 
jaar achter de rug? Dan kun je 3 jaar vroeger 
stoppen met werken. Je vertrekt natuurlijk 
niet met lege handen. Met de bijbehorende 
vrijwillige vertrekvergoeding overbrug je de 
periode tussen je vertrek en je pensioen.”

Afspraak tot eind 2020
Begin 2019 kwam ABVV-Metaal met de 
directie tot een akkoord over de vrijwillige 
vertrekvergoeding. Ongeveer 70 collega’s, 
waarvan minstens 40 procent gaat vervangen 
worden, komen in aanmerking voor de 
regeling die tot eind 2020 loopt. In dezelfde 
cao staat dat we in de loop van de zomer 
weer aan tafel gaan zitten met de directie 
om te bekijken of een vervolg mogelijk is. 
Deze gesprekken zijn lopende bij het ter 
perse gaan.

“Bij Duracell verdedigen 
we in een constructieve 
sfeer de belangen van 
onze collega-arbeiders. 
Werkbaar werk, op
leidingen en een nieuwe 
vertrekregeling voor 
oudere werknemers zijn 
onze prioriteiten voor de 
volgende jaren.”

Gerry Hendrickx

realisaties

“We hebben 
een team met 
gemotiveerde 
militanten 
en onze deur 
staat open voor 
iedereen. Dus 
geef ons gerust 
een seintje 
als je vragen 
of suggesties 
hebt. Wij gaan 
ermee aan de 
slag.” 
 

 
 

“ABVV-Metaal 
is vaak een 
voortrekker 
bij Duracell. 
We blijven 
met plezier 
de volgende 
jaren aan de kar 
trekken. Ook wat 
de opleidingen 
betreft blijven 
we waakzaam. 
Want ieder 
personeelslid 
heeft het recht 
om zich te 
ontwikkelen.”

Carlo Van AerschotMario Verheyden



Iedereen op  
de fiets
Sinds mei 2018 kun je als Duracell-werknemer voordelig een fiets 
leasen via je werkgever. Het maakt niet uit met welk type je graag rijdt: 
racefiets, mountainbike, stadsfiets of elektrisch, ... Jij kiest. Die fiets-
leasing voor werknemers kwam er op initiatief van ABVV-Metaal. Is het 
project een succes? Dat denken we wel. Ondertussen zijn ongeveer 120 
collega’s in het systeem gestapt en we krijgen veel tevreden reacties. 
Daar doen we het voor.

de toekomst

Waarom zou  
je voor ABVV- 
Metaal stemmen?

sta
mee
op

Stuwende kracht 
bij jaaractieplan
In het jaaractieplan geven bedrijven een gedetailleerd verslag van de 
preventiemaatregelen die ze in dat jaar willen realiseren. Het achter-
liggende doel is om de veiligheid en het welzijn van het personeel te 
verbeteren.
“Het is aan de vakbonden om jaarlijks suggesties te doen voor acties 
die in het plan worden opgenomen”, vertelt NICO GOYVAERTS. “Jaar na 
jaar is het ABVV-Metaal die de voortrekkersrol op zich neemt, zodat 
kleine en grote verbeteringen op de agenda blijven staan. De nieuwe 
airco is daar een voorbeeld van.”

Informeren via SharePoint
ABVV-Metaal informeert je over belangrijke beslissingen, nieuwtjes  
van de personeelsdienst, werkroosters en zoveel meer. Heb je een  
administratieve vraag of heb je hulp nodig bij het invullen van  
formulieren? Ook dan staan we voor je klaar. Voortaan bereik je  
ons bij Duracell ook digitaal via onze SharePoint-site. Surf naar  
duracell.sharepoint.com/sites/abvv voor meer info. En zet ook  
www.facebook.com/groups/abvvduracell bij je favorieten!

realisaties

Werk maken van 
werkbaar werk
Net	zoals	veel	andere	bedrijven	organiseert	Duracell	regel-

matig	een	tevredenheidsenquête	onder	de	werknemers.	

ABVV-Metaal	houdt	de	resultaten	van	die	bevragingen	

nauwgezet	in	het	oog	en	gaat	ermee	aan	de	slag.	We	zet-

ten	een	paar	realisaties	van	de	afgelopen	jaren	op	een	rij.

Extra vrije dagen voor 50-plussers
Wie een dagje ouder wordt, heeft wat extra tijd nodig om te 
recupereren. Daarom is er sinds begin 2020 een nieuwe regeling: 
vanaf 50 jaar krijg je een extra vakantiedag. Op 55 jaar krijg je er 
2. En vanaf 60 jaar heb je recht op 3 extra vakantiedagen. 

Minder druk tijdens vroege shift
“Tijdens de vroege shift moet er veel worden overlegd en dat zorgt 
regelmatig voor frustraties”, zegt CARLO VAN AERSCHOT. “Iedereen 
herkent vast wel de volgende situatie: normaal gezien bedien je 
met z’n vieren een machine, maar toch moeten 2 collega’s al het 
werk op zich nemen. Waarom? Omdat de derde collega naar een 
vergadering moet en de vierde zijn pauze opneemt.”

“Dit was een zeer frustrerende situatie en werd opgelost door 
de ochtendmeetings en de pauzes beter op elkaar af te stem-
men. Mede dankzij de input van de ABVV-Metaal binnen deze 
werkgroep. Ondertussen is er besloten om de goede leerpunten 
uit deze werkgroep te gebruiken om te gaan werken rond ‘ inter-
ne communicatie’, wat dan ook een volgend probleem is dat we 
willen oplossen.” 

Nieuwe airco in de grootste 
productieafdelingen
ABVV-Metaal vroeg al jaren om fatsoenlijke airco’s te plaatsen 
bij Duracell en de aanhouder wint: in 2018 gaf de directie groen 
licht om het oude ventilatiesysteem te vervangen door een 
moderne installatie. De collega’s reageerden enthousiast, want 
zelfs tijdens de bloedhete zomer van 2019 was de temperatuur 
zalig in het grootste deel van de fabriek. Toch houden we ook de 
focus op die plaatsen waar er nu nog problemen zijn met hoge 
temperaturen tijdens de zomermaanden.

Werkbaar werk  
voor iedereen
Het	huidige	akkoord	over	de	vrijwillige	vertrekvergoeding	

(VVV)	loopt	tot	eind	2020.	Daardoor	zijn	er	bij	Duracell	veel	

50-plussers	die	uit	de	boot	vallen	voor	een	vervroegd	ver-

trek.	Daarom	wil	ABVV-Metaal	zo	snel	mogelijk	een	nieuw	

akkoord	bereiken	met	de	directie.

“De afspraak staat genoteerd in de cao die we begin 2019 heb-
ben afgesloten met de directie”, steekt TOM STEENO van wal. 
“Op dit moment zitten we weer aan tafel om te spreken over 
een vervolg van de vrijwillige vertrekvergoeding. Dat is nodig 
volgens ons, want onder de arbeiders tellen we dan ruim 100 
50-plussers. Die willen misschien ook vroeger genieten van een 
welverdiende rust.”

“Natuurlijk kunnen we niet voorspellen wat we uit de brand kun-
nen slepen bij de directie. Maar we zullen ons uiterste best doen 
om een mooie regeling uit te werken. Ook de jongere werknemers 
verliezen we niet uit het oog. De combinatie van werk en gezin is 
voor iedereen belangrijk. Dat wordt dé uitdaging voor de volgen-
de jaren.”

Met training richting industrie 4.0
ABVV-Metaal	vraagt	al	jaren	aan	Duracell	om	meer	te	investeren	in	trainingen.	Dat	is	nodig	om	het	

bedrijf	klaar	te	stomen	voor	de	technologische	ontwikkelingen	die	op	ons	afkomen.	De	aanstelling	

van	een	trainingscoördinator	was	een	eerste	hoopvol	signaal,	toch	blijven	we	waakzaam.	

“Tijd is het grootste struikelblok om iedereen een 
volwaardige opleiding te kunnen geven”, zegt MARIO 
VERHEYDEN. “We weten dat het in een productiebe-
drijf niet eenvoudig is om de machines stil te leggen, 
zodat de medewerkers een training kunnen volgen. 
Toch blijven we de Duracell-directie wijzen op het 
belang van volwaardige opleidingen.”

Iedereen mee aan boord
De evolutie naar industrie 4.0 is niet te stoppen. 
Technologie zal de volgende jaren dus een nog grotere 
impact hebben op onze manier van werken. Daarom 
moeten we ervoor zorgen dat iedereen bijblijft. Dan 
betekent fors investeren in opleidingen.

Tom Steeno

“We blijven inzet-
ten op het welzijn 
van onze collega’s, 
of het nu gaat om 
grote of kleine ver-
beteringen. Er zijn 
altijd verbeterpun-
ten op de werk-
vloer. Dus werken 
we constructief 
samen en blijven 
we vastberaden.”

“Of het nu gaat over 
fietsleasing, airco in de 
fabriek of vervroegde 
uittreding, ABVV Metaal 
komt op voor jouw 
belangen. Dus vragen 
we een mandaat om ons 
werk de volgende jaren 
voort te zetten.”

Nico Goyvaerts

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 verkie-

zingen op ABVV-Metaal en sta mee op voor:

1.	 Werkbaar	werk	voor	iedereen

2.	 Training	voor	industrie	4.0



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/inschrijvennieuwsbrief    

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)


