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VOORAF

Alle verwijzingen in deze Statuten  
naar personen, doelgroepen en titels 
dienen zowel mannelijk of vrouwelijk  

te worden begrepen.
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HOOFDSTUK 1 

Algemene bepalingen

ARTIKEL 1 - BENAMING

De organisatie heet ABVV-Metaal. 
Ze heeft haar zetel in Brussel.

ARTIKEL 2 – DOEL 

• De actie van ABVV-Metaal strekt 
zich uit over het grondgebied 
Vlaanderen en Brussel. 

• ABVV-Metaal streeft ernaar om de 
belangen van zijn leden en van 
de arbeiders te verdedigen en te 
bevorderen overeenkomstig de 
beginselverklaringen van het ABVV 
en de CMB (toegevoegd aan deze 
Statuten). 

• ABVV-Metaal beoogt de leiding 
en de versterking van de 

vakbondsactie van alle metaal-
arbeiders zonder onderscheid 
op basis van origine, kleur, 
nationaliteit of geslacht.

ARTIKEL 3 – AANSLUITINGEN

ABVV-Metaal is de autonome entiteit 
van de Centrale der Metaalindustrie 
van België, waarvan de Statuten van 
kracht werden op 21 april 2006.

ABVV-Metaal is aangesloten bij het 
Algemeen Belgisch Vakverbond, 
alsook bij de erkende internationale 
en Europese beroepsorganisaties, 
IndustriAll Europe en IndustriALL 
Global Union, waarvan ze het 
programma en de statuten aanvaardt.
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HOOFDSTUK 2 

Lidmaatschap

ARTIKEL 4

Alle actieve en inactieve loon- en 
weddetrekkenden (ongeacht hun 
statuut) en leerlingen die werkzaam 
zijn (geweest) in een paritair comité of 
bedrijf ressorterend onder de 
bevoegdheid van ABVV-Metaal, kunnen 
tot ABVV-Metaal toetreden.

Door zijn aansluiting aanvaardt elk 
lid de bepalingen van de Statuten van 
ABVV-Metaal, evenals de besluiten van 
zijn instanties en bevoegde organen, 
en verbindt zich ertoe deze na te leven. 

Deze statuten liggen ter beschikking op 
de Provinciale Afdelingen.

ARTIKEL 5

Het aansluiten van nieuwe leden 
behoort tot de bevoegdheden van de 
Provinciale Afdelingen. Het Uitvoerend 
Comité kan in het belang van de 
Centrale een inschrijving weigeren. De 
reden van de weigering wordt aan de 
betrokken Afdelingen bekendgemaakt. 
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HOOFDSTUK 3

Schorsingen, schrappingen 
en uitsluitingen

ARTIKEL 6

Ieder lid met méér dan 1 jaar 
achterstand in bijdragen wordt van de 
ledenlijst geschrapt. Geschrapte leden 
verliezen al hun rechten. De rechten 
van een lid met meer dan 6 maand 
achterstand in bijdragen worden 
opgeschort.

ARTIKEL 7

De uitsluiting kan worden uitgesproken 
tegen:

a. een lid dat daden pleegt die de 
beginselen of de belangen van 
de Centrale of van de Provinciale 
Afdeling schaden

b. een lid dat weigert zich te houden 
aan de beslissingen genomen 
door de statutaire organen 
van ABVV-Metaal of aan de 
beginselverklaring van het ABVV 
en de CMB

c. een lid dat zich ten onrechte 
voordelen doet uitkeren (met 
voorbehoud van gebeurlijke 
vervolgingen)

Tegen een uitsluiting kan door de 
belanghebbende schriftelijk beroep 
worden aangetekend:

• bij de Provinciale Instanties 
indien het gaat om een lid of 
een vakbondsmandataris. Onder 
vakbondsmandataris dient men 
te verstaan: de effectieve en 
plaatsvervangende leden van de 
ondernemingsraden, de comités 
preventie, bescherming op het 
werk, de vakbondsafvaardigingen

• bij de Syndicale Raad, als het gaat 
om een lid van de Syndicale Raad, 
een bestendige secretaris of een 
lid van het Uitvoerend Comité

Tegen deze uitspraken is geen verder 
beroep mogelijk.
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ARTIKEL 8

Binnen ABVV-Metaal is er geen 
plaats voor racistische, fascistische, 
seksistische ideeën of gedragingen. 
Leden en/of militanten die militeren 
voor extreemrechtse partijen 
en bewegingen of op hun lijsten 
voorkomen, sluiten zichzelf uit 
door hun houding en gedrag die in 
tegenspraak zijn met de doctrine en 
de beginselverklaring van het ABVV. 
Zij worden na gehoord geweest te zijn 
door de bevoegde instantie van de 
Provinciale Afdelingen, onmiddellijk 
uitgesloten.

ARTIKEL 9

De namen van de uitgesloten leden 
worden door de Provinciale Afdelingen 
aan het Secretariaat van ABVV-Metaal 
medegedeeld.

ARTIKEL 10

De uitgesloten of ontslagnemende 
leden kunnen opnieuw worden 
opgenomen met toestemming van de 
Instantie die de sanctie heeft opgelegd.

Zij worden als nieuwe leden beschouwd 
en aan de reglementaire wachttijd 
onderworpen (6 maanden).
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HOOFDSTUK 4

Structuur

ARTIKEL 11

ABVV-Metaal is samengesteld uit 
Provinciale Afdelingen die op hun beurt 
gewestelijke, plaatselijke en onder-
nemingsafdelingen kunnen omvatten. 
Alleen de Provinciale Afdelingen  
van Antwerpen, Limburg, 
 Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant / 
Brussel en West-Vlaanderen worden 
door de Centrale erkend.

ARTIKEL 12

De organen van ABVV-Metaal zijn:

• het Congres

• de Syndicale Raad 

• het Uitvoerend Comité 

• het Secretariaat 

• de Controlecommissie

ARTIKEL 13

Het Congres is het hoogste orgaan van 
ABVV-Metaal. Het beheer en de leiding 
van ABVV-Metaal worden waargenomen 
door de Syndicale Raad, het Uitvoerend 
Comité en het Secretariaat.

ABVV-METAAL

Antwerpen, 
Limburg, 

Oost-Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant / 

Brussel en 
West-Vlaanderen

Gewestelijke 
Afdelingen

Onderne-
mings- 

afdelingen

PROVINCIALE 
AFDELINGEN

Plaatselijke 
Afdelingen
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HOOFDSTUK 5

Het Congres

ARTIKEL 14

Het Statutair Congres is het hoogste 
gezag van ABVV-Metaal en komt om de 
vier jaar bijeen. 

Er kunnen Buitengewone Congressen 
gehouden worden gehouden bij besluit 
van de Syndicale Raad of van het 
Uitvoerend Comité of op vraag van ten 
minste twee Provinciale Afdelingen. 
Het Uitvoerend Comité bepaalt de 
samenstelling en de agenda zonder 
gehouden te zijn aan de modaliteiten 
die gelden voor Statutaire Congressen.

ARTIKEL 15 SAMENSTELLING

Het Congres is samengesteld uit 
afgevaardigden uit de Provinciale 
Afdelingen. Ze zijn op het Congres 
vertegenwoordigd door één stemge-
rechtigde afgevaardigde per schijf van 
350 leden. De leden van het Uitvoerend 
Comité maken automatisch deel uit van 
het Congres.

Het aantal wordt vastgesteld door het 
Uitvoerend Comité. 

De Provinciale Afdelingen moeten 
minstens 60 % basismilitanten 
aanduiden.

De specifieke doelgroepen in de 
Centrale (jongeren, senioren, gender) 
hebben recht op één extra vertegen-
woordiger met stemrecht per Federatie.

ARTIKEL 16

De datum van het Statutair Congres 
wordt medegedeeld aan de Provinciale 
Afdelingen zes maanden voor het 
houden van het Congres.

ARTIKEL 17

De Provinciale Afdelingen die punten 
op de agenda van het Congres wensen 
te plaatsen, moeten de desbetreffende 
voorstellen vergezeld van een memorie 
van toelichting, minstens drie maanden 
voor de datum van het Congres aan 
het Secretariaat bezorgen. Deze 
voorstellen, samen met de verslagen 
uitgaande van het Secretariaat, moeten 
ten minste twee maanden voor de 
aanvangsdatum van het Congres aan de  
Provinciale Afdelingen worden bezorgd.
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ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEID VAN HET 

CONGRES

Het Statutair Congres is bevoegd om:

• het moreel en het financieel 
verslag van het Secretariaat goed 
te keuren alsook het verslag van 
de Controlecommissie

• voorstellen tot wijziging van de 
Statuten te bespreken

• leden van het Uitvoerend Comité 
alsook van de Controlecommissie 
te verkiezen

• de leden van het Secretariaat te 
kiezen

Indien er tussen twee Statutaire 
Congressen nieuwe leden van 
het Secretariaat moeten worden 
aangesteld, dan is de Syndicale 
Raad daartoe gemachtigd, op 
voorwaarde dat conform artikel 22 
van de statuten minstens 60 % van 
de afgevaardigden bij de stemming 
aanwezig is.

ARTIKEL 19 

De Voorzitters van het Congres worden 
door het Uitvoerend Comité aangeduid.

ARTIKEL 20 – STEMMINGEN

Op het Congres worden de stemmen 
uitgebracht op grond van het ledental.

ARTIKEL 21

De stemmingen in het Congres hebben 
plaats bij handopsteken of met 
stemkaart van de stemgerechtigden. 
Op vraag van de Provinciale Afdelingen 
die minstens 10 % van het ledenaantal 
vertegenwoordigen zal de stemming 
plaatsvinden bij afroeping van de 
Federatie op basis van het ledenaantal. 

Het Congres beslist bij gewone 
meerderheid (zowel bij handopsteken 
als bij naamafroeping).

ARTIKEL 22

Iedere beslissing van het Congres is 
geldig, indien ze wordt genomen bij 
meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen en minstens 60 % van de 
afgevaardigden bij de stemming 
aanwezig is.
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HOOFDSTUK 6

De Syndicale Raad

ARTIKEL 23 - BEVOEGDHEID

Het beheer en de leiding van de Centrale 
worden door de Syndicale Raad, het 
Uitvoerend Comité en het Secretariaat 
waargenomen. De Syndicale Raad is 
bevoegd om alle voorstellen van het 
Uitvoerend Comité, alsook aangelegen-
heden die de vakbeweging aanbelangen 
te onderzoeken. Zij is tevens de be-
roepsinstantie die bevoegd is om te 
beslissen over de uitsluiting van een 
lid van de Syndicale Raad, van een 
bestendige secretaris of van een lid van 
het Uitvoerend Comité.

De Syndicale Raad oefent tussen twee 
Statutaire Congressen de bevoegdheden 
uit van een Congres, behoudens de 
bevoegdheden die uitdrukkelijk alleen 
werden voorbehouden voor het Congres.

ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING

De Syndicale Raad bestaat uit 
afgevaardigden die zijn aangeduid door 
de Provinciale Afdelingen, naar rato 
van één afgevaardigde per 750 leden. 
De Provinciale Afdelingen kunnen 
plaatsvervangende leden aanduiden 
om verhinderde effectieve leden te 
vervangen. 

De Syndicale Raad omvat eveneens de 
leden van het Uitvoerend Comité alsook 
de Voorzitter van de Controlecommissie.  

De specifieke commissies die in de 
Centrale bestaan hebben recht op twee 
vertegenwoordigers met raadgevende 
stem.

De Syndicale Raad moet voor minstens 
60 % uit basismilitanten bestaan.

ARTIKEL 25

De Provinciale Afdelingen maken de lijst 
met hun effectieve vertegenwoordigers 
over aan het Secretariaat binnen de 
drie maanden volgend op het Statutair 
Congres. Elke wijziging aan deze lijst 
moet schriftelijk worden gemeld aan het 
Secretariaat.

ARTIKEL 26

De stemming heeft plaats bij hand- 
opsteken of bij afroeping van  
de Federatie (cf. artikel 21). 

ARTIKEL 27

De Syndicale Raad vergadert zo dikwijls 
als nodig doch minstens tweemaal per 
jaar op voorstel van het Uitvoerend 
Comité of op vraag van twee Provinciale 
Afdelingen. Elke kwestie die een 
Provinciale Afdeling indient zeven dagen 
na de uitnodiging voor de vergadering, 
zal op de agenda worden geplaatst.
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HOOFDSTUK 7

Uitvoerend Comité

ARTIKEL 28

Het Uitvoerend Comité wordt verkozen 
door het Statutair Congres.

ARTIKEL 29 – SAMENSTELLING

Het Uitvoerend Comité bestaat uit één 
vertegenwoordiger per Provinciale 
Afdeling. De Provinciale Afdeling die bij 
in het voege gaan van de nieuwe  
Statuten recht heeft op twee mandaten, 
behoudt deze tot het einde van het 
mandaat van een van de vertegenwoor-
digers van deze Afdeling.

De leden van het Secretariaat 
maken automatisch deel uit van het 
Uitvoerend Comité.

Bij afwezigheid van het effectief lid 
van het Uitvoerend Comité kan op 
voorstel van het Secretariaat door 
de Provinciale Afdeling tijdelijk een 
plaatsvervanger worden aangeduid.

Op voorstel van het Secretariaat 
kunnen niet gemandateerde leden 
worden toegevoegd aan het Uitvoerend 
Comité.

ARTIKEL 30 - BEVOEGDHEID

Het Uitvoerend Comité heeft de 
opdracht de Centrale te leiden en al 

de aangelegenheden die de Centrale 
betreffen te onderzoeken. 

De taakverdeling van het Secretariaat 
wordt door het Uitvoerend Comité 
bekrachtigd.

Het Uitvoerend Comité kan naast het 
Secretariaat de Centrale vertegenwoor-
digen in het binnen- en het buitenland. 

Het Uitvoerend Comité zorgt voor de 
uitvoering van de besluiten van het 
Congres en de Syndicale Raad en waakt 
over de toepassing van de Statuten.

Het Uitvoerend Comité duidt de verte-
genwoordigers van ABVV-Metaal aan in 
het Federaal Uitvoerend Comité van de 
Centrale der Metaalindustrie. Er wordt 
minstens één vertegenwoordiger per 
Provinciale Afdeling voorzien.

Het Uitvoerend Comité kan commissies 
oprichten per industrietak of voor 
groepen van bedrijven. De beroeps-
vraagstukken die betrekking hebben 
op hun sector of bedrijven zullen er 
worden onderzocht. De eisenprogram-
ma’s die deze commissies opmaken, 
moeten ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan het Uitvoerend Comité 
en moeten passen in de algemene 
politiek die door het Congres of de 
Syndicale Raad werden vastgelegd.
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ARTIKEL 31

In alle dringende gevallen die niet door 
deze Statuten werden voorzien, kan het 
Uitvoerend Comité op eigen initiatief 
alle buitengewone maatregelen treffen, 
mits ze geschieden in de geest van de 
Statuten en de beslissingen van het 
Congres en mits ze worden bekrachtigd 
door de Syndicale Raad.

ARTIKEL 32

Het Uitvoerend Comité komt bijeen als 
de belangen van de Centrale dat vergen 
en in principe ten minste eenmaal om 
de veertien dagen. 
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HOOFDSTUK 8

Secretariaat

ARTIKEL 33 - SAMENSTELLING

Het Secretariaat bestaat uit de 
Voorzitter, de Ondervoorzitter en de 
Algemeen Secretaris. Het verkozen 
Secretariaat kan zich laten bijstaan 
door niet verkozen experts.

ARTIKEL 34 

Het dagelijks beheer van de Centrale 
wordt verzorgd door het verkozen 
Secretariaat dat hiertoe regelmatig 
samenkomt. De Voorzitter en de 
Ondervoorzitter staan in voor de 
operationele leiding van de Centrale. 
Het Secretariaat vertegenwoordigt de 
Centrale zowel in het binnen- als in het 
buitenland.

ARTIKEL 35

De Ondervoorzitter vervangt de 
Voorzitter in geval van belet.

ARTIKEL 36

Het Secretariaat legt een activiteits-
verslag van zijn werkzaamheden voor 
aan het Congres. Na de aanvaarding 
van dit verslag kunnen de mandaten 
hernieuwd worden.
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HOOFDSTUK 9

De Controlecommissie

ARTIKEL 37 - BEVOEGDHEID

Om toezicht te houden over het 
financieel beleid van de organisatie, 
stelt het Congres een Controlecommis-
sie aan. 

De Controlecommissie is conform de 
Statuten van het ABVV (artikel 44 &1-3) 
minstens bevoegd:

• voor de controle en de 
evaluatie van de rekeningen van 
ABVV-Metaal;

• om na te gaan of het financieel 
beheer van de Provinciale 
Afdelingen gebeurt in overeen-
stemming met de statutaire 
beschikkingen. Hiertoe bezoekt ze 
minstens eenmaal per jaar elke 
Provinciale Afdeling.

Het Uitvoerend Comité wordt 
onmiddellijk in kennis gesteld van 
iedere nalatigheid, onregelmatigheid of 
andere vaststellingen en beslist tot een 
eventuele sanctie.

ARTIKEL 38 – SAMENSTELLING

De Controlecommissie wordt verkozen 
door het Congres. De Controlecommis-
sie bestaat uit drie leden.

Indien een lid van de Controlecom-
missie ontslag neemt uit het mandaat 
dat hij bekleedt op het moment dat hij 
verkozen werd in de Controlecommis-
sie, neemt hij ambtshalve ontslag uit de 
Controlecommissie. De Syndicale Raad 
zal een vervanger aanduiden.

De Controlecommissie kan zich bij de 
uitoefening van haar taak laten bijstaan 
door externe experts.

ARTIKEL 39

Het mandaat in de Controlecommissie 
is onverenigbaar met het lidmaatschap 
van het Uitvoerend Comité.

De Controlecommissie benoemt onder 
haar leden een Voorzitter, die op het 
Statutair Congres verslag uitbrengt 
in naam van de Commissie. Deze 
Voorzitter maakt ambtshalve deel uit 
van de Syndicale Raad.
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HOOFDSTUK 10

Aansluitingen

ARTIKEL 40

De leden zijn ingedeeld in drie 
categorieën:

• de actieve leden 

• de inactieve leden

• de leden die sociale bijdragen 
betalen

Het onderscheid tussen de drie 
categorieën wordt bepaald door de 
afdrachten aan ABVV-Metaal. Deze 
opdeling wordt bekrachtigd door het 
Uitvoerend Comité.

ARTIKEL 41

De bijdragen worden in principe 
maandelijks betaald en bij voorkeur via 
de bank of via domiciliëring. Het bedrag 
van de bijdragen wordt vastgesteld 
door de Provinciale Instanties. Er wordt 
gestreefd naar een eenvormigheid 
tussen de Provinciale Afdelingen.

ARTIKEL 42

De afdrachten aan ABVV-Metaal worden 
vastgesteld door het Uitvoerend 
Comité.
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HOOFDSTUK 11

Beheer van de Provinciale 
Afdelingen

ARTIKEL 43

De leiding van de Provinciale 
Afdelingen berust bij de instanties 
die zijn gekozen door de Provinciale 
Afdeling. De Provinciale Statuten van 
de Afdelingen moeten overeenstemmen  
met de Algemene Statuten van 
ABVV-Metaal. Geschillen kunnen op 
verzoek van een Provinciale Afdeling 
of van het Secretariaat worden 
voorgelegd aan het Uitvoerend Comité. 
Alle beslissingen die worden genomen 
in het kader van deze geschillen 
moeten worden genomen met een 
tweederde meerderheid.

Het Uitvoerend Comité kan van 
rechtswege alle geschillen beslechten 
die naar zijn oordeel, het aanzien en 
het gezag van de Centrale ondermijnen.

ARTIKEL 44

De gewestelijke, lokale en onder-
nemingsafdelingen vormen samen 
de Provinciale Afdeling. Ze blijven 
steeds afhankelijk van de Provinciale 
Afdeling en moeten zich bijgevolg altijd 
onderwerpen aan haar resoluties, 
haar beslissingen, overeenkomstig de 
geldende statutaire bepalingen.
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HOOFDSTUK 12

De fondsen

ARTIKEL 45

De fondsen van de Centrale worden 
gedeponeerd met handtekening van 
de Voorzitter en Ondervoorzitter die 
daarvoor verantwoording afleggen aan 
het Uitvoerend Comité.

STATUTEN ABVV-METAAL

17



HOOFDSTUK 13

Stakingen - stakerskas

ARTIKEL 46

In geval van staking keert ABVV-Metaal 
een stakersvergoeding uit aan de 
betrokken leden die in regel zijn en 
op voorwaarde dat de staking wordt 
erkend door het Uitvoerend Comité. 
Het bedrag van de stakersvergoeding 
wordt bepaald door het Uitvoerend 
Comité.

ARTIKEL 47

Na minstens zes maanden te zijn 
aangesloten hebben de leden recht op 
een stakersvergoeding. Er wordt een 
uitzondering gemaakt voor de jonge 
aangeslotenen die de school verlaten. 
Zij hebben recht op de vergoeding na 
een maand aansluiting.

ARTIKEL 48

Voor stakingen van minder dan één 
dag wordt geen stakersvergoeding 
uitbetaald, behoudens een afwijkend 
besluit van het Uitvoerend Comité.

ARTIKEL 49

Geen staking mag worden ontketend 
zonder de toestemming van de verant-
woordelijke Provinciale Instantie en 

zonder naleving van de verzoeningspro-
cedure die is bepaald door het bevoegde 
paritair comité, evenals de wettelijke 
beschikkingen terzake.

Geen uitzondering op deze regel mag 
worden toegelaten, behalve indien een 
ongepaste en onverantwoorde beslissing 
of standpunt van de directie een conflict 
onvermijdelijk heeft gemaakt. In dat 
geval zal de betrokken Provinciale 
Afdeling alle inlichtingen verstrekken 
aan het Uitvoerend Comité, opdat deze 
daar over zou kunnen oordelen. In 
afwachting zal het Uitvoerend Comité 
zich onthouden van een uitspraak over 
de geldigheid van een dergelijk conflict. 

De provinciale secretarissen hebben tot 
plicht te waken over de stipte toepassing 
van deze regels. Ze zijn ertoe gehouden 
binnen de kortst mogelijke tijd alle 
nodige inlichtingen, voor, tijdens en 
aan het einde van de staking, aan het 
Secretariaat over te maken.

Ingeval er een referendum wordt 
gehouden, dienen, opdat dit geldig 
zou zijn, 80 % van al de bij het conflict 
betrokken gesyndiceerden hieraan 
deel te nemen en moet 66 % zich voor 
de staking of de voortzetting ervan 
uitspreken.

Elk referendum moet plaatsvinden bij 
geheime stemming.
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ARTIKEL 50

In uitzonderlijke omstandigheden 
kan het Uitvoerend Comité en/of 
de Syndicale Raad zich het recht 
voorbehouden om zich te mengen in de 
conflicten.

ARTIKEL 51

De Provinciale Afdelingen zijn ertoe 
gehouden de administratieve en boek-
houdkundige beschikkingen van de 
Centrale terzake te eerbiedigen.

ARTIKEL 52

De leden van ABVV-Metaal moeten zich 
solidair verklaren met de stakende 
leden en en met de leden die door 
lock-out zijn uitgesloten. Zolang de 
Centrale de strijd niet heeft beëindigd, 
is het verboden voor de aangesloten 
leden om het werk van stakers voort te 
zetten of om zich in werkplaatsen waar 
wordt gestaakt, of in ondernemingen 
die door lock-out worden getroffen, te 
laten aanwerven. De aangeslotene die 
deze bepaling niet naleeft, wordt uit de 
Centrale gesloten (conform artikel 7).

ARTIKEL 53

De leden die in regel zijn en door ziekte 
worden getroffen op het ogenblik van 
het uitbreken van een staking op het 
bedrijf waar ze voor hun ziekte waren 
tewerkgesteld, kunnen slechts na hun 
genezing van de stakersvergoeding 
genieten.

ARTIKEL 54

Alle gevallen die niet door deze 
Statuten worden voorzien, worden door 
het Uitvoerend Comité onderzocht 
na verslag. Bij onenigheid kunnen de 
Provinciale Afdelingen zich beroepen 
op de Syndicale Raad.

STATUTEN ABVV-METAAL

19



HOOFDSTUK 14

Herziening van de Statuten

ARTIKEL 55

Indien de omstandigheden het 
vereisen, mogen deze Statuten worden 
herzien. Deze herziening gebeurt tijdens 
een Statutair Congres, na voorafgaand 
onderzoek en na bespreking van de 
herzieningsvoorstellen (conform artikel 
17). De wijzigingen van één of meerdere 
artikels van deze Statuten moeten 
worden aangenomen bij meerderheid 
van tenminste twee derden van de 
afgevaardigden.

In uitzonderlijke gevallen kan de 
Syndicale Raad deze bevoegdheid ook 
overdragen aan een Buitengewoon 
Congres.
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HOOFDSTUK 15

Ontbinding

ARTIKEL 56

ABVV-Metaal kan worden ontbonden 
door een Statutair en/of Buitengewoon 
Congres. De ontbinding kan enkel 
gebeuren op voorwaarde van een 
drie vierde meerderheid van de 
afgevaardigden van het daartoe 
bijeengeroepen Congres. 

Bij volledige ontbinding worden 
de gelden en eigendommen die 
ABVV-Metaal zou bezitten toevertrouwd 
aan het Algemeen Belgisch Vakverbond. 
Geen enkel lid kan aanspraak maken 
op de teruggave van de als bijdrage 
gestorte gelden.

Het ABVV heeft tot opdracht 
deze bedragen uitsluitend aan te 
wenden voor de oprichting van 
een nieuwe ABVV-Metaal, zodra de 
omstandigheden een oprichting 
mogelijk maken.
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HOOFDSTUK 16

Toepassing van de Statuten 

ARTIKEL 57

Deze Statuten zijn van kracht vanaf  
8 april 2022.
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Beginselverklaring  
van het ABVV

1. Het A.B.V.V., rechtstreeks uitvloeisel van de geor-

ganiseerde werkende krachten, betoogt dat het 

syndikaal ideaal, dat de oprichting van een klas-

senloze maatschappij en de verdwijning van het 

salariaat beoogt, door een volledige omvorming 

der maatschappij zal verwezenlijkt worden.

2. Het vestigt er met nadruk de aandacht op, dat 

de klassenstrijd, waaruit het geboren is, geëvolu-

eerd is tot een niet minder hevige strijd van alle 

voortbrengers tegen de oligarchie der banken en 

mono poliën, die de opperste meesters geworden 

zijn van gans het produktieapparaat.

3. In een geest van volstrekte onafhankelijkheid 

tegenover de politieke partijen en met inacht-

neming van alle politieke en wijsgerige overtui-

gingen, verklaart het deze doeleinden te willen 

verwezenlijken door zijn eigen middelen en door 

beroep te doen op de actie van alle loon- en 

weddetrekkenden, in het bijzonder, en, in het 

algemeen, op de ganse bevolking, waarvan de 

overgrote meerderheid zowel op materieel als 

op zedelijk gebied gelijkaardige of gelijklopende 

belangen heeft aan deze der arbeiders, bedienden 

en technici.

4. De syndicale beweging zal de medewerking van 

één of meer partijen aanvaarden, die zich bij haar 

actie zullen aansluiten voor de verwezenlijking 

dezer objectieven, zonder te hunnen opzichte 

enige verplichtingen aan te gaan en zonder dat 

die partijen zich in de leiding der syndicale actie 

zouden mogen bemoeien.

5. De syndicale beweging wil een werkelijk regime 

van sociale gerechtigheid bewerken om aan 

iedereen zijn plaats in de maatschappij te ver-

zekeren. Ten einde iedereen het gedeelte der 

rijkdommen te verzekeren, waarop hij, in functie 

van zijn arbeid en van zijn behoeften, recht heeft, 

verklaart zij dat het onontbeerlijk is de politieke 

democratie door een economische en sociale de-

mocratie aan te vullen. Ten dien einde moet de 

arbeid, schepper van alle waarden en bron van 

alle goederen, eindelijk als alles overheersende 

factor beschouwd worden, aangezien de andere 

factoren slechts van ondergeschikte of parasitaire 

aard zijn.

6. Door haar oorsprong, haar aard en de besten-

digheid van haar ideaal is zij aangewezen als het 

stuwende element van deze opbouwende revolutie.

7. In een geest van gerechtigheid, verloochent zij 

uitdrukkelijk de valse waarden, zoals de rechten 

gesteund op geboorte en rijkdom en gehuldigd 

door een kapitalistisch regime. Van hen, die 

uitgebuit en gedwongen worden hun arbeids-

kracht te verkopen, wil ze mensen maken die 

vrijelijk deelnemen aan de gemeenschappelijke 

taak der voortbrengst.

8. Zij zal zich dan ook, overeenkomstig haar opvat-

tingen toeleggen op het tot stand brengen van 

organismen, welke er uiteindelijk moeten naar 

streven de krachten van de arbeid in ruime mate 

te betrekken bij de leiding van de in het belang der 

gemeenschap, hervormde economie.
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9. Het syndicalisme wil de partijen uit hun politieke 

activiteit niet verdringen. Het doet op de arbeiders 

beroep in hun hoedanigheid van voortbrengers, 

vermits van hun economische toestand de per-

spectieven van sociale, intellectuele en culturele 

ontwikkeling zullen afhangen.

10. Om deze taak van ontvoogding tot een goed einde 

te brengen mag op de vakbeweging geen dwang 

uitgeoefend worden; om deze reden weigert deze 

hoe dan ook in gelijk welk corporatief systeem 

ingelijfd te worden.

11. Het syndicalisme aanvaardt de natie-idee; in het 

kader van een politieke, economische en sociale 

democratie, zal het zijn verantwoordelijkheid 

weten op te nemen met het oog op het behoud en 

de versteviging der democratie.

12. Het is van mening dat de socialisatie der grote 

banken en industriële trusts zich opdringt en dat 

het noodzakelijk is de buitenlandse handel te or-

ganiseren, te leiden en te controleren.

13. Het verwerpt de idee van staats- of bureaucratisch 

beheer en is de mening toegedaan dat het beheer 

der genationaliseerde bedrijven aan de arbeiders 

(technici, bedienden en werklieden) en aan de 

verbruikers, voorafgaandelijk georganiseerd in de 

schoot van bestuurs- en coördinatieraden van de 

nationale economie, dient toevertrouwd te worden.

14. De Belgische Vakbeweging zal de verwezenlijking 

van haar doeleinden en objectieven voortzetten 

in samenwerking met alle internationale syndicale 

 organismen, die een democratisch ideaal nastreven.

15. Ten einde de arbeider van de sociale vrees te 

bevrijden en er borg voor te staan dat hij, in 

ruil voor zijn arbeid, zal beveiligd worden tegen 

de rampen en kwalen welke aan zijn toestand 

verbonden zijn, staat de vakbeweging niet alleen 

in de bres voor de structuurhervormingen en de 

omvorming der kapitalistische maatschappij, doch 

tevens voor de onmiddellijke eisen der arbeiders. 

Bewust van de grootsheid zijner humanitaire 

zending, verklaart het syndicalisme zich bekwaam 

deze veelvuldige taken tot een goed einde te 

brengen, want door het onverdeelbare blok der 

krachten van de arbeid vormt het een der hoek-

pijlers der maatschappij van morgen.
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Beginselverklaring van de 
C.M.B. (1964)

1 . De Syndikale Beweging, trouw aan de socialis-

tische doctrine en aan het blijvende van haar 

principes die in de beginselverklaring zijn vervat, 

hecht eraan enkele fundamentele begrippen 

opnieuw te bevestigen:

•  De rijkdommen moeten gemeenschappelijk 

erfgoed worden, aldus aan ieder menselijk 

wezen de grootst mogelijke vrijheid en 

welstand verzekerend.

• In een geest van gerechtigheid, verloochent 

de syndikale beweging de valse waarden, 

zoals de rechten gesteund op geboorte en 

rijkdom en gehuldigd door een kapitalistisch 

regime. Van hen, die uitgebuit en gedwongen 

worden hun arbeidskracht te verkopen, wil ze 

mensen maken die vrij deelnemen aan de ge-

meenschappelijke taak der voortbrengst.

• Het socialisme moet tegelijk de stoffelijke, 

zedelijke en politieke ontvoogding van de ar-

beidende klasse betrachten. Niettemin dient 

de klemtoon op het ekonomisch standpunt 

gelegd te worden, want de samentrekking der 

kapitalen in de handen van een enkele klasse 

vormt de basis van al de vormen van haar 

overheersing.

• De syndikale beweging vestigt er met nadruk 

de aandacht op, dat de klassenstrijd, waaruit 

ze geboren is, veranderd is in een niet minder 

hevige strijd van alle voortbrengers tegen de 

oligarchie der banken en monopoliën die de 

opperste meesters geworden zijn van gans 

het produktieapparaat.

2. De Syndikale Beweging blijft deze principes 

onvoor waardelijk trouw. Zij stelt vast dat de 

evolutie van de feiten hier de juistheid van heeft 

bewezen en dat zelfs de Bewegingen die niet 

tot het socialisme behoren, deze, alhoewel uit-

gedrukt in andere termen, steeds meer voor eigen 

rekening aanwenden.

Uitgaande van deze vaststellingen, en in het 

licht van de huidige werkelijkheid, oordeelt de 

Syndikale Beweging dat het nuttig en noodzake-

lijk is deze fundamentele standpunten opnieuw te 

bevestigen.

In die geest bepaalt ze het kader van de hierna 

vermelde verklaringen, die ze als basisdoctrine zal 

voorstellen.

VERKLARINGEN

1 . De primauteit van de Arbeid in een klassenloze 

Maatschappij: ziedaar het einddoel van het Socia-

lisme.

2. Dit doel zal door de arbeiders worden verwezen-

lijkt, verenigd in dezelfde strijd zonder onder-

scheid van geslacht, ras, nationaliteit of gods-

dienst en met aanwending van alle middelen die 

in hun macht zijn om hun rechten, op het drievou-

dig ekonomisch, sociaal en politiek vlak, te doen 

zegevieren.

3. De politieke en syndikale actie voor het socialis-

me, evenals de mutualistische en koöperatieve 

actie, volgen verschillende wegen maar worden 

gebundeld in éénzelfde wil gericht op de vestiging 

van een ware demokratie.
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4. Daar ze het welzijn niet scheidt van de vrijheid, is 

de syndikale beweging gehecht aan de POLITIEKE 

DEMOKRATIE: regering van het volk, voor het volk 

en door het volk.

Omdat ze de grootst mogelijke gelijke rechtvaar-

digheid eist, wil ze de EKONOMISCHE EN SOCIALE 

DEMOKRATIE verwezenlijken door de inbezit-

neming door de gemeenschap van de natuurlijke 

en voortgebrachte rijkdommen en van de voor-

naamste produktiemiddelen evenals door het 

ten dienste stellen van de gemeenschap, van de 

produktie, het handelsverkeer en het krediet.

5. In hun strijd voor de verwezenlijking van de ekono-

mische demokratie bepalen de arbeiders vrij en 

achtereenvolgens de meest geschikte en de doel-

treffendste struktuurhervormingen, gaande van 

de planning en de kontrole door de arbeiders, tot 

de nationalisatie en de inbezitneming door de 

 gemeenschap. Zij zullen alles in het werk stellen om 

 gemeenschappelijk, etappe na etappe, het maximum 

aan werkelijke macht te veroveren in een Staat door 

hen bevrijd van de kapitalistische voogdij.

Met dit doel voor ogen zullen zij hun aktie ver-

sterken met alle middelen die de aktie, de klasse- 

organisatie, de militantenvorming, de kennis en de 

beheersing van de moderne technische produktie-

middelen aan allen die ze bezitten, verzekeren.

6. Daar de ekonomische demokratie dienstbaar 

wordt gemaakt aan de mens, kan ze niet van de 

sociale demokratie worden gescheiden.

De overvloed moet ten goede komen aan allen 

die hem door hun arbeid en hun kunde mogelijk 

maken, en verdeeld worden volgens het recht-

vaardigheidsprincipe.

Aan ieder volgens zijn behoefte of zijn arbeid het 

deel dat hem rechtmatig toekomt.
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7. Tegenover de kapitalistische uitbuiting van de 

mens door de mens, stelt het socialisme de eis 

van de sociale rechten.

 De sociale rechten zijn inzonderheid:

• HET RECHT OP ARBEID, dat aan de maat-

schappij de plicht oplegt de volledige tewerk-

stelling te organiseren, de werkloosheid te 

voorkomen en in elk geval een behoorlijk 

inkomen te waarborgen.

• HET RECHT OP ZEKERHEID, dat vereist dat de 

arbeiders, in alle omstandigheden, ziekte, 

invaliditeit. ouderdom, werkloosheid, enz  … 

geen gebrek zouden lijden.

• HET RECHT OP GELIJKE KANSEN, door de 

demokratisering van het onderwijs van 

elke graad, de selektie van de besten en 

het toekennen van de betrekkingen en de 

funkties uitsluitend op grond van de waarde 

en de bekwaamheid.

8. Daar de ekonomische en sociale demokratie de 

onmisbare aanvulling is van de politieke demo-

kratie, verwerpen de arbeiders elke diktatuur, 

elke onbeperkte macht van één persoon, van 

één partij of van de Staat. Zij verzetten zich tegen 

elk korporatisme en elke technokratie, evenals 

tegen eik bureaukratisch centralisme. Zij zien in 

deze  demokratie, de enige weg die leidt naar een 

maatschappij van vrije burgers waar gelijkheid en 

 broederlijkheid heersen.

9. Tegen het kapitalisme dat uitbuit, tegen het na-

tionalisme dat verdeelt, strijden de arbeiders 

voor een demokratie zonder grenzen, en voor 

een Europese socialistische federatie, voor de 

ontvoogding van de nog in de wereld geknechte 

massa’s en voor de vrede onder de volkeren door 

de progressieve, gelijktijdige en gekontroleerde 

ontwapening, die de algemene ontwapening voor 

gevolg heeft.

10. De arbeiders geloven onwrikbaar in de vooruit-

gang op elk gebied, en in de revolutionaire over-

winningen van de wetenschap en de rechtvaardig-

heid op de onwetendheid en de verdrukking.

Onvoorwaardelijk trouw aan de boodschap van de 

generaties arbeiders die hen zijn vooraf gegaan, 

hebben zij vertrouwen in de Demokratie, het 

 Socialisme, zijn waarden en zijn morele beginse-

len, omdat zij geloven in de mens en omdat deze 

hun aktie inspireert en er het einddoel van is.
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