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PROCEDURE

Y = verkiezingen: tussen 9
en 22 mei
www.accg.be/sv2016
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Y + 2 = uithanging van de
resultaten: tussen 11 en 24
mei
Y = de verkiezingsdag

Y: de verkiezingsdag
Op dag Y worden in alle
stembureaus
verkiezingen
georganiseerd, dat is tussen 9 en
22 mei, al naargelang de kalender
in elke bedrijf.

GOED OM TE WETEN
Als er werknemers zijn die
op de verkiezingsdag niet
werken, moet de werkgever
de verplaatsingskosten van
thuis naar het stembureau
vergoeden.

Het verloop
van de stemming
Elke stemgerechtigde die op
de kiezerslijst staat moet de
mogelijkheid krijgen om te
stemmen. De leden van het
stembureau kunnen het stemrecht
van de kiezers niet betwisten.
Alleen de inschrijving op de
kiezerslijst is van tel.
Men mag een kiezer bijvoorbeeld
niet verbieden om te stemmen
omdat hij zijn identiteitskaart of zijn
oproepingsbrief niet bij heeft.

Er is wel één uitzondering. Als er
een gemengd kiescollege is krijgt
de kiezer twee stembrieven, één
met de kandidaten bij de arbeiders,
één met de kandidaten bij de
bedienden. De kiezer kan dan twee
keer stemmen.

Nu kan het syndicale werk
beginnen. Maar eerst nog enkele
belangrijke laatste stappen in
de procedure. We zetten ze hier
op een rijtje, meer details vind
je in de brochure “Gids Sociale
Verkiezingen” en op onze website
www.accg.sv/2016.

•

STEMMEN PER BRIEF
In de vorige nieuwsbrief
werd al uitgelegd dat het
niet mogelijk is om per
volmacht te stemmen. In
sommige gevallen kan
er wel per brief gestemd
worden, bij langdurige
ziekte bijvoorbeeld.
De stembrief moet niet
noodzakelijk met de post
worden bezorgd. De brief
kan op om het even welke
manier aan de voorzitter
van het stembureau worden
bezorgd. Als het maar
gebeurt voor het einde van
de stemverrichtingen.

STEM VOOR LIJST 2,
KIES VOOR MEER
RECHTVAARDIGHEID

Als je met vragen zit kun je
trouwens altijd terecht bij je
gewestelijke vakbondsafdeling.
Het stembureau gaat over tot
de telling, verdeelt de mandaten
en wijst de effectieve en
plaatsvervangende
vertegenwoordigers aan.
Het proces-verbaal en de
resultaten van de stemming
worden verzonden naar de
FOD WASO, dat is de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

•

Alle documenten worden samengebracht voor bewaring.

•

De resultaten worden uitgehangen.

•

Er kunnen bezwaren ingediend
worden bij de arbeidsrechtbank.

•

De eerste vergadering van
het CPBW en van de ondernemingsraad heeft ten laatste 45
dagen na de verkiezingen plaats,
voor zover er geen bezwaar werd
ingediend.
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De voorzitter van het stembureau
geeft aan de kiezer één of meer
stembrieven. Wanneer de kiezer
zijn stem heeft uitgebracht in
het stemhokje deponeert hij zijn
geplooide stembrief in de stembus.
Als de kiezer dat niet op die manier
doet, of als hij zijn stembrief
beschadigt, kan de voorzitter de
brief ongeldig maken, maar hij
moet wel een nieuwe brief geven.

De kiezer mag alleen stemmen voor
zijn kiescollege. Arbeiders kiezen
voor het college van de arbeiders,
bedienden voor bedienden.

En wat na
de verkiezingen?

heid

X + 80 = bezorging van
de oproepbrieven om te
stemmen: tussen 27 april en
10 mei

Kiezers die fysiek niet in staat zijn
alleen in het stemhokje plaats te
nemen kunnen de toestemming
krijgen van de voorzitter om zich te
laten vergezellen.

lig

X + 77 = deﬁnitieve
kandidatenlijst: tussen 26
april en 9 mei

De lokalen worden door de
werkgever ter beschikking gesteld.
Er moet voor gezorgd worden dat
men in het geheim kan stemmen.
In de oproepingsbrief staat vermeld
in welk stembureau de kiezer moet
stemmen.

www.accg.be/sv2016
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X + 70 = aanwijzing van de
getuigen: tussen 19 april en
2 mei
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We zitten in de laatste rechte lijn naar de
sociale verkiezingen. Sinds enkele maanden
zijn jullie in jullie bedrijven in de weer om het
ABVV sterker te maken. Jullie weten verduiveld
goed dat er veel op het spel staat, niet alleen
op de werkvloer, ook in de hele samenleving.
We moeten de rechten en belangen van de
werknemers verdedigen, we moeten het
opnemen voor de meest kwetsbaren. Maar
om resultaat te halen is het belangrijk sterk te
staan tegenover de andere sociale partners,
meer dan ooit. Hoe meer werknemers voor
lijst 2 stemmen, hoe meer gewicht we in
de schaal kunnen werpen. Elke stem is van
belang, we moeten iedereen ervan overtuigen
dat kiezen voor lijst 2 een keuze is voor meer
rechtvaardigheid.

Jullie zijn al maanden in de weer, maar
blijf nu vooral ook volhouden. Het is van
het allergrootste belang tot de laatste dag
campagne te voeren. Vergeet niet dat er veel
twijfelaars zijn. Heel wat werknemers weten
tot op het laatste moment niet voor wie ze
zullen stemmen. Zorg ervoor dat men je ziet en
hoort op de verkiezingsdag. En hou de goede
organisatie van de verkiezingen in het oog.
We mogen ook niet vergeten dat de stemming
niet verplicht is. Werknemers weten doorgaans
wel wat er op het spel staat, maar toch zijn er
die niet overtuigd zijn om te gaan stemmen. Met
een afﬁche op het allerlaatste moment haal je
ze misschien wel over de brug. En kiezers die
niet kwamen opdagen kun je op het laatste
moment nog een sms’je of een mail sturen.
Zoveel is duidelijk, we moeten al onze krachten
inzetten om de sociale verkiezingen roder dan
ooit in te kleuren.

Robert Vertenueil, Algemeen secretaris
Werner Van Heetvelde, Voorzitter
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Veiligheid
wordt wel voorgesteld
als een topprioriteit, maar als
je van nabij gaat kijken merk je
dat er nog veel kan verbeterd
worden. In het CPBW hebben we de
mogelijkheid om er echt iets aan
te doen.

Emile

Wij hebben met
beide vuisten op tafel moeten
slaan om antislipschoenen te
krijgen voor alle collega’s. Het
lijkt banaal, maar bij ons is het
van heel groot belang.
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Afﬁche ‘Stem lijst 2’
Nu moet je zeker zorgen dat
de afﬁche ‘Stem lijst 2’
uithangt. Je vindt in deze
zending een grote en twee
kleine formaten, kwestie
van het kleinste vrije plaatsje
ook te benutten.

Goed stemmen is ook
geldig stemmen

r
Wij sturen
er bij de directie op aan om
betere veiligheidsregels tot stand te
brengen. Maar daarna moeten we de
collega’s er ook nog van overtuigen die
regels te respecteren. Niet iedereen is
zich bewust van de risico’s.

Over enkele dagen wordt er
gestemd in je bedrijf. Je hebt
een goede campagne gevoerd
en je collega’s willen zeker voor
je stemmen. Nu moet je alleen
nog zeker zijn dat ze geldig
stemmen. Daarom dit drieluik,
met een afﬁche en met handige
briefkaartjes.

HOE KIES JE
GELDIG?
LIJSTSTEM 2

Eddy

VOORKEURSTEM VOOR ÉÉN OF MEER
ABVV-KANDIDATEN VAN LIJST 2
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Wij
moeten erop
letten dat de werknemers in
alle veiligheid kunnen werken.
Als wij gevaarlijke situaties
vaststellen voor de veiligheid van
de werknemers, laten wij het
werk stilleggen.

De kandidaat of kandidaten van de Algemene Centrale-ABVV
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We
volgen de
veiligheid echt op de voet. Er
is een nieuw verkeersplan in werking
getreden voor vrachtwagens en heftrucks, de
bascule voor de weegbrug is vernieuwd, er
zijn nieuwe markeringen aangebracht op de
straten en in de hallen, duidelijke lijnen waar
je wel en niet mag komen. We houden
dat allemaal heel goed in de gaten.
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Hiermee kun je het thema onder de
aandacht brengen van je collega’s
die straks in het kieshokje zullen
staan. Maak er zeker gebruik van.

We besteden een groot deel van onze tijd aan ons werk.
Dat mag niet ten koste van onze gezondheid gaan.
Het ABVV zet alles op alles om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Wil je daar meer over weten? Spreek erover met de kandidaten van het ABVV.
Samen doen we er iets aan, meer dan ooit!.

Hoe kun je als delegee in je bedrijf
iets ondernemen om het werk
veiliger en gezonder te maken
voor iedereen ? Je krijgt in deze
ﬁches enkele denksporen om met
de kameraden mee aan de slag te
gaan.

Briefkaarten en
afﬁches ‘Gezondheid
en Veiligheid op het
werk’

We besteden een groot deel van onze tijd aan ons werk.
Dat mag niet ten koste van onze gezondheid gaan.
Het ABVV zet alles op alles om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Wil je daar meer over weten? Spreek erover met de kandidaten van het ABVV.
Samen doen we er iets aan, meer dan ooit!.

Infoﬁche
‘Gezondheid en
veiligheid op het werk’

EEN KWESTIE VAN RECHTEN?

2. Veiligheid en gezondheid in jouw bedrijf

EEN KWESTIE VAN RECHTEN?

In de bouw waren er 16 dodelijke ongevallen.

VIND JIJ OOK DAT GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP HET WERK GEEN KWESTIE VAN KEUZES IS MAAR

103 werknemers vonden de dood bij een arbeidsongeval.

VIND JIJ OOK DAT GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP HET WERK GEEN KWESTIE VAN KEUZES IS MAAR

13.939 werknemers liepen op de werkplek een blijvende handicap op. Het ging onder meer over 180 amputaties,
7863 breuken, 35 hersenschuddingen die de slachtoffers in levensgevaar brachten.

www.accg.be/sv2016

38,6% van de ongevallen doen zich voor in de ondernemingen met minder dan 50 werknemers, waar geen CPBW
is. In die ondernemingen doen zich ook 25% van de dodelijke ongevallen voor.
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3698 slachtoffers waren jonger dan 19 jaar.

De kandidaat of kandidaten van de Algemene Centrale-ABVV

28% is tussen 20 en 29 jaar, het is de grootste groep.

We besteden een groot deel van onze tijd aan ons werk.
Dat mag niet ten koste van onze gezondheid gaan.
Het ABVV zet alles op alles om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Wil je daar meer over weten? Spreek erover met de kandidaten van het ABVV.
Samen doen we er iets aan, meer dan ooit!.

In 2014 waren 141.396 werknemers het slachtoffer van een arbeidsongeval (64,9% arbeiders).
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DAT GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP
HET WERK GEEN KWESTIE VAN KEUZES
IS MAAR EEN KWESTIE VAN RECHTEN?

De laatste jaren is het aantal werknemers in arbeidsongeschiktheid fors gestegen. Er zijn bijna 450.000 mensen
die niet kunnen gaan werken. Burn-out en aandoeningen aan de gewrichten en spieren verklaren voor een deel
de toename. Ook de arbeidsongevallen blijven zorgwekkend.
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Dirk

1. Een beeld van de toestand
We brengen een aanzienlijk deel van onze dag door op het werk. Het ABVV ijvert ervoor dat dit zo veilig en gezond
mogelijk kan gebeuren. En dat is nodig, want er is een duidelijk verband tussen ongezonde arbeidsomstandigheden
en gezondheidsproblemen.

VIND JIJ OOK

EEN KWESTIE VAN RECHTEN?

Als
delegee
heb je ook een sociale rol.
Werknemers voelen graag dat ze
steun en bijstand krijgen, iemand
aan hun zijde die hen aanmoedigt. In
onze beschutte werkplaats is er ook
veel aandacht nodig voor goed
aangepaste werkposten.
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VEILIGHEID-GEZONDHEID

We besteden een groot deel van onze tijd aan ons werk.
Dat mag niet ten koste van onze gezondheid gaan.
Het ABVV zet alles op alles om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Wil je daar meer over weten? Spreek erover met de kandidaten van het ABVV.
Samen doen we er iets aan, meer dan ooit!.
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Welzijn
op het werk wordt
vaak verwaarloosd. Mijn
collega’s in de dienstencheques
werken heel geïsoleerd, en dat
weegt. Ik zoek daar remedies
tegen.

Wij zien
erop toe dat de mensen over
een goede uitrusting beschikken
die hun veiligheid verzekert. Dat is
onze taak als delegees. Wij dringen
er ook op aan dat iedereen de
veiligheidsregels naleeft.
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Gezondheid
en veiligheid verdienen
bij ons absolute voorrang. Er
moesten zich eerst enkele ongelukken
voordoen eer de directie dat ook inzag.
Vandaag hebben we veel beter overleg
met de directie. Zij beschouwt ons
als een bondgenoot.

En nu laten we de werkvloer aan het woord. Delegees vertellen ons waarom
veiligheid en gezondheid zo belangrijk zijn, en wat zij daarvoor ondernemen.
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r Van Heetvelde, De Algemene Centrale-ABVV - Hoogstraat 26-28, 1000 Brussel

Handen aan de ploeg dus, zeker nu in de maand april die naar jaarlijkse
gewoonte in het teken staat van veiligheid en gezondheid op het werk. Het
is een sleutelthema voor een arbeiderscentrale als de onze. Op 28 april is er
opnieuw de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. We
brengen het onderwerp onder de aandacht met een infoﬁche en met afﬁches.

MATERIAAL
ENFICHE

IS VEILIGHEID GEEN KEUZE,
MAAR EEN RECHT

EEN KWESTIE VAN RECHTEN?

MET LIJST 2

CAMPAGNE-

VIND JIJ OOK DAT GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP HET WERK GEEN KWESTIE VAN KEUZES IS MAAR

Wat
betreft
veiligheid op de baan: We zijn
aan het ijvveren om winterbanden te krijgen.
Het is er nogg niet door, maar de directie heeft
nu toch gezeegd dat ze het volgend jaar in het
budget oppnemen. We vragen ook dat onze
camionett
ttes aangepast worden, want we
moeten vaaak zuurstofﬂessen van 40 kg
laden en lossen.

VIND JIJ OOK DAT GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP HET WERK GEEN KWESTIE VAN KEUZES IS MAAR
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