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Ik wil kandidaat zijn voor

 
 
Ik wil vrijblijvend bijkomende informatie

Ik vraag het ABVV mij te contacteren

Mijn gegevens

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Functie

Tel:

E-mail:

Privé-adres:

Onderneming waar ik werk:

WAAROM KANDIDAAT ZIJN VOOR HET ABVV?

Het ABVV heeft meer dan anderhalf miljoen leden en 
komt op voor alle werknemers, vrouwen en mannen, ongeacht 
hun afkomst, hun levensbeschouwelijke of godsdienstige 
overtuiging. Maar racistische, seksistische en extreemrechtse 
opvattingen en gedragingen horen niet thuis in het ABVV. Zij 
staan haaks op onze waarden.

Het ABVV verdedigt de werknemers en staat ze bij met 
raad en daad. Wij streven naar een samenleving met meer 
rechtvaardigheid, meer gelijkheid en meer solidariteit.

De kracht van de ‘rode’ vakbond? Onze leden, militanten en 
delegees. Onze kennis van de werkvloer, onze onderhandelings-
capaciteit, onze wil om oplossingen te zoeken en onze bereid-
heid om actie te voeren als er geen andere keuze overblijft. Voor 
ons staan de belangen van de werknemers altijd voorop.

Werken aan een betere toekomst voor jongeren, ijveren voor 
werk met respect voor gelijkheid tussen man/vrouw, streven 
naar een groene economie… Ook dat zijn prioritaire punten 
voor het ABVV.

HEB JE BELANGSTELLING OF WIL JE GEWOON 
VRIJBLIJVEND MEER INFORMATIE? 

Neem dan contact op met een delegee van je bedrijf. Is er geen 
delegee van het ABVV, contacteer ons:

op het gratis telefoonnummer 0800 21 244
(waar je in alle vertrouwelijkheid terecht kan)
via www.abvv2016.be
via e-mail naar socverk@abvv.be 
of door bijgaande antwoordkaart terug te sturen 

Antwoordkaart terugsturen...

via gewone post in gesloten enveloppe naar
Dienst ondernemingen ABVV,
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
via email naar socverk@abvv.be
via fax naar het nummer 02 550 14 03

Arbeid(st)er Bediende Kader

de ORhet CPBW

SOCIALE VERKIEZINGEN 2016

V/M



Van 9 tot 22 mei 2016 vinden de volgende sociale 
verkiezingen plaats. Ook deze keer zoeken we  
enthousiaste en sterke militanten. Wil je niet louter 
toekijken, maar actief deelnemen aan het sociale leven 
in je onderneming? Stel je dan kandidaat!
Dan kan je een rol spelen in het comité voor preventie en 
bescherming op het werk (CPBW) en/of in de ondernemingsraad 
(OR). 

SOCIALE VERKIEZINGEN, WAT IS DAT?

Om de zoveel tijd trekken we met z’n allen naar de stembus. We 
kiezen onze vertegenwoordigers op de verschillende politieke 
niveaus.
Bij sociale verkiezingen worden ook vertegenwoordigers 
gekozen, maar in bedrijven met minstens 50 werknemers. Wie 
verkozen wordt, is delegee. Hij of zij vertegenwoordigt zijn 
collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslissingen die 
worden genomen in het bedrijf. Iedereen kan zich kandidaat 
stellen, met uitzondering van uitzendkrachten, leidinggevend 
personeel, de preventieadviseur of een vertrouwenspersoon 
aangeduid na 1 september 2014.

Sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. Werknemers 
kiezen dan hun vertegenwoordigers om hun belangen bij de 
werkgever te verdedigen: in het CPBW, als je onderneming 
minstens 50 werknemers telt, en in de OR als je bedrijf meer 
dan 100 mensen in dienst heeft. Dankzij deze instanties hebben 
werknemers hun zeg in het bedrijf.

JE KAN KANDIDAAT ZIJN VOOR HET ABVV:

voor het comité voor preventie en bescherming op het 
werk (CPBW): dit comité houdt zich bezig met alle facetten 
van gezondheid, veiligheid, de werkomgeving… Kortom met 
welzijn op het werk. In het CPBW kan je:

samen met je collega’s nagaan welke problemen er op dat 
vlak zijn in het bedrijf;
en op een constructieve manier met de werkgever in 
discussie gaan over bijv. de juiste werkkledij, een veilige 
werkomgeving, lawaaihinder, stress of burn-out... Kortom 
al die zaken die te maken hebben met welzijn op het werk. 

of voor de ondernemingsraad (OR) die zich bezighoudt met 
het economisch beleid en de tewerkstelling in je bedrijf.
In de OR kan je:

nagaan wat de werkgever doet om de duurzaamheid van het 
bedrijf te garanderen en wat zijn intenties zijn op vlak van 
werkgelegenheid;
voorstellen doen om van het bedrijf een ‘groenere’ 
onderneming te maken en samen met de werkgever 
projecten uitwerken;
de andere werknemers informeren over de economische 
toestand van de onderneming;
mee beslissen over het arbeidsreglement, de jaarlijkse 
vakantie, het personeelsbeleid;
 …

WAAROM OOK JIJ NIET?

Kan je goed luisteren en discussiëren? Heb je zin om 
je in te zetten voor je collega’s? Zie je het zitten om te 
onderhandelen? Ga er dan voor!

Werknemers vragen dat de onderneming waar ze werken, 
aandacht besteedt aan welzijn op het werk, dat de werkgever 
lonen en arbeidstijden respecteert, rekening houdt met 
kinderopvang, de voorwaarden voor moederschaps- en 
ouderschapsverlof eerbiedigt… Zijn die zaken ook voor jou 
belangrijk? Aarzel dan niet en stel je kandidaat! 

Wil je kandidaat zijn, dan moet je:
sinds zes maanden in het bedrijf werken (of negen maanden in 
2015 als het om onderbroken werkperiodes gaat);
en tussen 18 jaar en 65 jaar oud zijn. In sommige bedrijven 
is er een jongerenkiescollege aanwezig, en dan mag je zelfs 
vanaf 16 jaar kandidaat zijn.

DELEGEE ZIJN KAN JE LEREN!

Zelfs als er voor de eerste keer sociale verkiezingen worden 
gehouden in je bedrijf en je van nul moet beginnen, is het 
mogelijk. Sterker nog, dan is het ook echt heel erg nodig. 
Uiteraard krijg je een aantal verantwoordelijkheden, maar je 
staat er nooit alleen voor.

En niet onbelangrijk, omdat je in de frontlijn staat, ben je ook 
beschermd. Wil een afgevaardigde zijn werk kunnen doen, dan 
moet hij of zij tegen willekeur beschermd worden. Daarom is er 
een wetgeving die de bescherming van kandidaten en delegees 
regelt. Zodra het ABVV zijn kandidatenlijst ingediend heeft, kan 
de werkgever een kandidaat niet meer ontslaan (tenzij wegens 
dringende reden - erkend door de arbeidsrechtbank, of wegens 
economische redenen - erkend door het bevoegde paritair 
comité). 
Die bescherming blijft duren, of je nu verkozen wordt of niet. 
Natuurlijk is het soms beter je kandidatuur stil te houden zolang 
de wettelijke beschermingsperiode niet begonnen is!

JE STAAT ER NOOIT ALLEEN VOOR!

Als afgevaardigde maak je deel uit van een ploeg waarbij de 
‘anciens’ de nieuwelingen bijstaan. Soms is die ploeg klein of 
bestaat ze alleen uit nieuwelingen. Het kan ook zijn dat je de 
enige kandidaat bent voor het ABVV. Maar weet dat je er nooit 
alleen voor staat. Je kan altijd bij je vakbond terecht.

De vakcentrale waartoe je behoort, kent het reilen en zeilen 
in jouw sector als geen ander. Zij kunnen snel en efficiënt alle 
informatie doorgeven die je nodig hebt. Bij hen kom je ook in 
contact met delegees uit andere bedrijven zodat ervaringen 
gedeeld worden en je van elkaar kan leren. Uiteraard is er 
ook nog onze syndicale vormingsdienst waar je de kneepjes 
van het vak leert. Of dat nu over de werking van het CPBW, 
sociale wetgeving of onderhandelingstechnieken gaat. Onze 
vormingsmedewerkers weten er wel weg mee.

Je ziet het: het ABVV laat geen middelen onbenut om zijn 
kandidaten en delegees te steunen. 

Het ABVV is de vakbond van en voor alle werknemers. 
Het ABVV is de vakbond van vandaag en van morgen. 
Het ABVV is meer dan ooit nodig. 


