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Er zijn geen tweederangswerknemers. Vast contract of uitzendcontract, de werkomstandig- 
heden gaan iedereen aan. Daarom is het uiterst belangrijk dat iedereen zijn stem laat horen bij de 
sociale verkiezingen in november 2020.

Ik ben uitzendkracht. Mag ik stemmen? 

Ja, zolang je aan volgende voorwaarden voldoet:

in de periode van 01/08/2019 tot en met dag X (tussen 11 en 24 februari 2020) was je 
minstens 3 maanden zonder onderbreking, of ten minste 65 dagen met onderbreking, 
tewerkgesteld in de onderneming én;

in de periode van dag X (viel in de periode van 11 tot en met 24 februari 2020) tot en 
met de nieuwe dag X+77 (valt in de periode van 3 tot en met 16 november 2020) was 
je minstens 26 dagen tewerkgesteld in de onderneming. Opgelet: de tewerkstelling 
tijdens de schorsingsperiode van de procedure sociale verkiezingen telt niet mee. Die 
schorsingsperiode startte bij de oude dag X+36 (in de periode van 18 maart tot en met 31 
maart 2020) en eindigt op de dag voorafgaand aan de datum van de heropstart van de 
procedure (periode van 22 september tot en met 5 oktober 2020).

Check dit voor alle zekerheid bij je ABVV-delegee!

Speciaal geval: voldoe je aan alle voorwaarden, maar werk je niet meer in de onderneming de 
dag van de verkiezingen? Dan mag je nog steeds stemmen. Maar let op: de hieraan verbonden 
kosten zijn voor jouw rekening en in geval van een ongeval onderweg ben je niet gedekt.

Waarom is dit voor mij van belang?

Bij de sociale verkiezingen kiezen de werknemers hun vertegenwoordigers. Wie verkozen is 
wordt delegee. Zij spelen een belangrijke rol om de stem van de werknemer te laten horen in alle 
beslissingen die de werkomstandigheden beïnvloeden. Delegees verdedigen alle werknemers, 
ongeacht hun statuut of contract, en waken over de correcte navolging van allerlei regels. 

Bijvoorbeeld: het komt wel eens voor dat interimmers maanden- of zelfs jarenlang met 
uitzendcontracten aan het werk gesteld worden. Misschien is dit zelfs voor jou het geval. Dit gaat 
overduidelijk in tegen de geest van de wet. Het is aan de werknemersvertegenwoordigers om dit 
aan te kaarten en de naleving van de regels te eisen.

Vragen? Meer info nodig over jouw rechten? 
Spreek je delegee aan of surf naar www.abvv2020.be

Ons doel: van tijdelijk naar definitief

Uitzendwerk is per definitie tijdelijk. Het ABVV wil vermijden dat stemrecht voor 
uitzendkrachten ertoe leidt dat bepaalde onzekere situaties blijven duren. Alle ABVV-
delegees zijn extra waakzaam voor de naleving van alle wetgeving en stellen alles in het 
werk opdat tijdelijke werkkrachten zo snel mogelijk de zekerheid van een contract van 
onbepaalde duur genieten.
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