
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 5 van 
ABVV-Metaal

Engie
Fabricom
staat 
mee op



Warme kleding  
en schoenen 
voor wie buiten 
werkt
Wie tijdens de wintermaanden in de buitenlucht werkt, weet hoe de 

kou kan snijden. Daarom vroeg en kreeg ABVV-Metaal aangepaste 

werkkleding en -schoenen voor onze collega-arbeiders.

In 2016 onderhandelde ABVV-Metaal met succes over een winterkit voor  
de arbeiders. Sindsdien kun je elk jaar een pakket aanvragen met daarin 
een fleece, ondermuts, nekbeschermer en 2 paar thermische kousen. Om  
de 2 jaar krijg je ook een paar gevoerde veiligheidsschoenen.

Warmer is beter
“We hebben flink moeten onderhandelen over die winterkit”, zegt GIOVANNI 
DECRAENE. “Maar uiteindelijk stemde de directie toe. Voor onze collega’s 
die in de kou werken, maakt die extra bescherming een groot verschil. We 
kregen dan ook veel positieve reacties. Wat je niet mag vergeten is dat je 
zélf die winterkit moet aanvragen. Anders blijf je letterlijk in de kou staan.”

Engie Fabricom

1. Winterkits

2. Collectieve bonus

3. Personeelsfeest

4. Hogere verplaatsingsvergoeding

5. Maaltijdcheques

Top 5
De belangrijkste realisaties 
van ABVV-Metaal

VAN LINKS NAAR RECHTS: Giovanni Decraene, Bruno Usewils,  
Didier Vangeel, Mo Sabhaoui, Walter Van der Auwera (secretaris), 
Akthar Mohammad

Een greep uit jouw delegees

realisaties

Mobiliteit

Hogere verplaatsingsvergoeding
Of je nu met de fiets, het openbaar vervoer of je eigen auto naar het werk gaat … mobiliteit  

kost geld. Daarom vroeg en kreeg ABVV-Metaal een hogere verplaatsingsvergoeding.

“Van collectief vervoer tot je eigen auto: wat mobiliteit betreft, bestaan er veel mogelijkheden”, zegt 
AKHTAR MOHAMMAD. “Daarom hadden we een belangrijke eis bij onze vraag voor een hogere verplaat-
singsvergoeding: iedereen moest erop vooruitgaan. Of je nu met de fiets, auto of op een andere manier 
naar het werk gaat. Daarin zijn we geslaagd: alle arbeiders krijgen nu een hogere verplaatsingsvergoeding.”

4 jaar op een 
rij: collectieve 
bonus voor de 
werknemers
De loonbonus cao 90 is een 

collectieve premie die gebonden 

is aan collectieve doelstellingen 

voor de werknemers. Aan die 

bonus hangt elk jaar een strikte 

procedure vast met bijbehorende 

onderhandelingen. De afgelopen 

4 jaar slaagde ABVV-Metaal erin 

om die bonus binnen te halen 

voor de arbeiders.

Al 4 jaar op rij krijgen de arbeiders 
van ENGIE Fabricom de collectieve 
premie van de cao 90. En het goede 
nieuws is dat ook het bonusbedrag 
ondertussen flink is verhoogd: van 
ongeveer 250 euro naar 400 euro.

Heldere doelen
In sommige bedrijven zijn er onrea-
listische doelstellingen die moeten 
worden behaald om in aanmer-
king te komen voor de collectieve 
premie. Bij ENGIE Fabricom niet! In 
de beginfase van cao 90 waren er 
3 doelen: omzet, winst en werk-
verlet. Met de introductie van de 
maaltijdcheques hebben we het 
werkverlet kunnen schappen. Dus 
blijft er alleen omzet en winstdoel 
over en daar zetten we allemaal 
onze schouders onder.

Personeelsfeest  
in provinciaal  
domein  
De Schorre
De boog kan niet altijd gespannen staan, vinden we bij  

ABVV- Metaal. En het is niet meer dan normaal dat gemotiveerde 

werknemers af en toe eens in de watten worden gelegd. Jammer 

genoeg was het in 2018 alweer meer dan 5 jaar geleden dat er  

nog een personeelsfeest werd georganiseerd. Dus besloot 

ABVV-Metaal om het onderwerp op de agenda te plaatsen.

“Met een personeelsfeest of familie-event voor de medewerkers van ENGIE 
Fabricom toont het bedrijf zijn appreciatie voor het geleverde werk. Die 
boodschap bracht ABVV-Metaal over aan de directie”, zegt DIDIER VANGEEL.

“Waarom we zo’n familiebijeenkomst belangrijk vinden? Het leven is meer 
dan werken alleen. En een bedrijf is meer dan procedures respecteren en 
winstmarges realiseren. Samenhorigheid is ook belangrijk. We pleiten er 
daarom voor om de traditie van het personeelsfeest in ere te houden.”

Schot in de roos
“De directie stond open voor onze vraag en organiseerde in 2018 een bij-
zonder leuk familie-event in provinciaal domein De Schorre in Boom. Dat 
was een schot in de roos en we hopen dat er in de loop van de volgende 
jaren een vervolg komt.”

“Samenhorigheid in het bedrijf is en blijft belangrijk voor ABVV-Metaal. 
Daarom vragen we aan de directie om ook de anciënniteitsvieringen en 
de jaarlijkse Sint-Elooiviering in ere te houden. Dat zijn tradities die niet 
verloren mogen gaan.”

“In een bedrijf draait het 
om meer dan omzet- en 
winst doelstellingen 
behalen. Het menselijk 
kapitaal is  minstens  
even belangrijk. Daarom 
 vragen we dat de  directie  
 luistert naar de werk ne
mers van ENGIE  Fabricom. 
De expertise zit bij de 
mensen. Gebruik die!”

Akhtar Mohammad

“Vastberaden, maar in een constructieve sfeer 
komen we op voor de belangen van de arbeiders 
van ENGIE Fabricom. Welke plannen de directie 
ook heeft met het bedrijf: wij blijven strijden voor 
werkbaar werk, jobzekerheid en een correct loon.”

Mo Sabhaoui

“Werkbaar werk betekent ook een goeie interne  
dienstverlening van de personeelsdienst. We 
 vragen een persoonlijke aanpak. Die is volgens  
ons broodnodig om het personeelsverloop een  
halt toe te roepen.”

Giovanni Decraene



realisaties

Maaltijd-
cheques  
voor de 
 arbeiders
Bij de arbeiders van ENGIE Fabricom leefde al een tijdje 

de wens om maaltijdcheques als extra te krijgen. Met de 

onderhandelde koopkrachtverhoging van 1,1 procent zag 

ABVV-Metaal een kans om die maaltijdcheques te realiseren.

“Eerst even terugspoelen”, begint BRUNO USEWILS zijn verhaal. 
“Want hoe komen we aan die koopkrachtverhoging van 1,1 procent? 
In 2018 onderhandelden de Belgische werkgevers- en werknemers-
organisaties over een interprofessioneel akkoord, kortweg ipa. 
Een koopkrachtverhoging van 0,8 procent kwam toen uit de bus.”

Van 0,8 naar 1,1 procent
“ABVV kon niet leven met dat magere resultaat. Dus was het tijd 
voor protest en een nationale actiedag. Gelukkig leverden onze in-
spanningen het nodige op: werknemers en vakbonden gingen weer 
aan tafel zitten en kwamen tot een akkoord voor een koopkracht-
verhoging van 1,1 procent.”

“Vervolgens bekeek ABVV-Metaal, samen met de andere vakbonden 
en de directie van ENGIE Fabricom, hoe we die koopkrachtverhoging 
in ons bedrijf zouden realiseren. En omdat onze arbeiders enthou-
siast waren over maaltijdcheques was die keuze snel gemaakt.”

de toekomst

Waarom zou  
je voor ABVV- 
Metaal stemmen?

sta
mee
op

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. Kwalitatieve interne dienstverlening

2. Verhoging van de koopkracht

3. Minder werkdruk en meer welzijn

Pleidooi voor een menselijke aanpak

Een goeie interne dienstverlening  
voor de arbeiders
De arbeiders van ENGIE Fabricom werken 

ver spreid over heel het land. Vroeger had de 

personeelsdienst afdelingen in de verschillende 

provincies, maar omdat het altijd maar efficiënter 

en goedkoper moet, werd alles gecentraliseerd 

in Brussel. Met veel frustraties als resultaat. 

Dat moet anders volgens ABVV-Metaal.

“Vroeger kon je met je administratieve vragen terecht 
in een van de regionale afdelingen van de hr-dienst”,  
vertelt MO SABHAOUI. “Dan had je een persoonlijk 
contact met je dossierbehandelaar en bouwde je een  
vertrouwensband op. Tegenwoordig loopt dat alle-
maal minder vlot en dat betreuren we.”

“Als je nu een vraag hebt voor de personeelsdienst,” 
gaat Mo verder, “dan moet je bellen naar een callcen-
ter en krijg je eerst een keuzemenu en een wachtmu-
ziekje voorgeschoteld. Vervolgens krijg je iemand aan 
de lijn en die vraagt onmiddellijk naar je personeels-
nummer. Anders gezegd: als werknemer van ENGIE 
Fabricom ben je tegenwoordig niet meer dan een 

nummer. Wij pleiten ervoor om dat te veranderen: zet 
de mens weer centraal in ons bedrijf.”

Iedereen tevreden
“Het wordt dringend tijd dat de directie het mense-
lijk kapitaal van ENGIE Fabricom centraal zet en niet 
langer alleen oog heeft voor de financiële cijfers. 
Zeker voor een dienstenbedrijf zoals het onze is dat 
ontzettend belangrijk, want tevreden en gemotiveer-
de werknemers zorgen uiteindelijk voor tevreden 
klanten.”

“Nog een belangrijk voordeel van een menselijke 
aanpak is dat je het personeelsverloop een halt toe-
roept. Nu zie je dat mensen met wat ervaring op de 
teller ons bedrijf verlaten. De werkdruk en de slechte 
interne dienstverlening liggen volgens ons aan de 
basis daarvan. Daarom vragen we dat de directie niet 
alleen flitsende wervingscampagnes organiseert, 
maar dat ze ook de interne dienstverlening weer 
tiptop in orde brengt. Want tevreden werknemers zijn 
trouwe werknemers.”

Hecht team 
militanten
“Onze militanten bij ENGIE Fabricom vormen een hecht en gedreven team.” 
Aan het woord is WALTER VAN DER AUWERA, secretaris bij ABVV-Metaal. 
“Onze mensen zijn vastberaden, doelgericht en altijd in de weer om de 
rechten van hun collega-arbeiders te verdedigen. Ze vragen jouw steun om 
dat werk voort te zetten.”

Digitaal  
informeren
Wil je weten wat er reilt en zeilt binnen ENGIE Fabricom? Dan kun je een van 
onze militanten aanspreken. Of je surft naar  joinabvvfabricom.blogspot.com.  
Want ook via die website houden we je over de belangrijke nieuwtjes op de 
hoogte. En je vindt er een overzicht van de voordelen die je geniet als lid 
van ABVV-Metaal. Zeker een bezoekje waard dus.

“Koopkracht, jobzekerheid en welzijn op het werk. 
Dat blijven de prioriteiten van ABVV- Metaal voor de 
volgende jaren. We hopen op een sterk mandaat, 
zodat we de belangen van onze collega’s kunnen 
blijven verdedigen.”

Bruno Usewils

Versterk de koopkracht
Het leven wordt alsmaar duurder. Resultaat? Werknemers die hard werken, slagen er op 

het einde van de maand vaak niet in om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom blijft 

koopkrachtverhoging voor ABVV-Metaal een van de prioriteiten voor de volgende jaren.

“Maaltijdcheques, verhoging van de verplaatsingsvergoeding en de collectieve bonus van cao 90  
zijn voorbeelden van wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd op het vlak van koopkracht- 
verhoging”, verduidelijkt BRUNO USEWILS. “De volgende jaren blijft die doelstelling een topprioriteit voor 
ABVV-Metaal. Elke kans die zich voordoet om de koopkracht te verhogen, zullen we benutten.”

“Daarnaast zijn jobzekerheid en welzijn op het werk onze prioriteiten voor de nabije toekomst. Er is werk 
aan de winkel, maar dat is geen probleem: we hebben een gemotiveerde ploeg militanten om  
aan de slag te gaan.”

Werkdruk afbouwen en welzijn opbouwen
Vlijmscherpe deadlines, wacht- en nachtdiensten, dringende interventies … De werkdruk bij ENGIE 

Fabricom is moordend. Resultaat? Bijna dagelijks moeten collega’s overuren draaien om alles rond 

te krijgen. Dat moet dringend veranderen.

“De arbeiders bij ENGIE Fabricom worden onder druk 
gezet om steeds harder te werken”, vertelt DIDIER  
VANGEEL. “En ze moeten alsmaar meer flexibiliteit aan 
de dag leggen. Maar het is door anders en slimmer 
te werken dat je meer efficiëntie haalt. Niet door de 
werkdruk te verhogen of de zweep erop te leggen. Zo 
verhoog je alleen maar de kans op arbeidsongevallen.”

“We hebben dan ook een vraag voor de directie: 
luister naar je personeel wanneer je actieplannen 
opstelt of een reorganisatie doorvoert, want de 
expertise zit bij de medewerkers. Dat is de kortste 
weg naar meer rendement, meer veiligheid en meer 
welzijn voor de werknemers.”

 ABVV-Metaal Engie-Fabricom



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)


