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STEM 3 BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN



Wat zijn sociale verkiezingen? 

Om de vier jaar krijgen werknemers de kans om hun vertegenwoordigers te kiezen in bedrijven 
met minstens 50 werknemers. Deze sociale verkiezingen vinden dit jaar plaats tussen 16 en 
29 november 2020. Wie verkozen is wordt delegee. Delegees spelen een belangrijke rol in 
de onderneming. Ze vertolken de stem van hun collega’s en behartigen hun belangen in de 
verschillende overlegorganen van de onderneming. Delegees onderhandelen akkoorden met de 
werkgever rond werkomstandigheden, lonen, veiligheid, gezondheid en nog veel meer.

Mag ik als student ook stemmen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor ‘vaste’ werknemers. Op de dag van 
de verkiezingen:

moet je met een studentencontract in dienst zijn bij de onderneming;

mag je geen deel uitmaken van de directie;

moet je minstens 3 maanden tewerkgesteld zijn in de onderneming.

Waarom is dit voor mij van belang?

Er zijn geen tweederangswerknemers. Als student heb je dezelfde rechten in het bedrijf als je 
collega’s. Jouw werkomstandigheden, je loon, je uurroosters en de rest van je rechten moeten 
worden verdedigd. Dat is de taak van de delegees. Zij vertegenwoordigen jou en spelen 
een cruciale rol in tal van beslissingen die een invloed hebben op de werkomstandigheden. 
Werknemersvertegenwoordigers staan álle medewerkers bij, ongeacht hun statuut, en waken 
over de naleving van allerlei regels.

Stem 3 in november!

Het ABVV overlegt standvastig met de werkgever om alle werknemers te verdedigen. Het ABVV 
gaat voluit voor kwalitatieve jobs voor jong en oud, vast en tijdelijk, man en vrouw, zonder 
onderscheid. 

Als vakbond draagt het ABVV ook een maatschappijvisie uit. We staan voor sociale 
rechtvaardigheid, een betere verdeling van de rijkdom en meer gelijkheid in de werkwereld. We 
zijn er om te antwoorden op vragen of bezorgdheden van alle werknemers, steeds met het oog 
op meer solidariteit.

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