Ik heb geldig op ABVV lijst 3 gestemd. En nu?
Stop de stembrief gevouwen in de kleine omslag met dezelfde
kleur en kleef de omslag dicht.
Stop de kleine omslag in de al gefrankeerde middelgrote omslag
met dezelfde kleur. Op de omslag moet het adres van de voorzitter
van het stembureau van jouw werknemerscategorie (jongeren,
arbeiders, bedienden of kaderleden) vermeld staan.
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Kleef de middelgrote omslag dicht.
Plaats je naam en handtekening op de achterzijde van de
middelgrote omslag. Zonder je naam en handtekening is je stem
ongeldig.

Doe de middelgrote omslag(en) zo snel mogelijk op de post. Komen
de omslagen pas na de verkiezingsdag in je bedrijf aan, dan telt je
stem niet.

Ongerust dat je stem te laat toekomt? Foutje gemaakt?
Je mag ook naar het stembureau gaan dat je werkgever heeft ingericht
in je bedrijf of organisatie en ter plekke je stem uitbrengen. Dit doe je op
de verkiezingsdag die valt tussen 16 en 29 november 2020. Je stem in het
kiesbureau geldt, je briefstem telt niet mee.

Samen vooruit voor een deftig loon, stevig contract,
veilig en gezond werk en evenwichtige uren.
WWW.ABVV2020.BE
vakbondABVV
V.U.: ABVV, Thierry Bodson, Hoogstraat 42 - 1000 Brussel

Hoe geldig ABVV stemmen?

Hoe stem ik per brief voor ABVV lijst 3?

De derde lijst is de lijst met ABVV-kandidaten.
Je kan op 3 manieren op ABVV lijst 3 stemmen.

Je ontvangt je stembrief ongeveer twee weken voor de
verkiezingen die starten vanaf 16 november 2020. In de
grote omslag vind je een oproepingsbrief, een of meerdere
stembiljetten, een middelgrote omslag met een kleur en een
kleine omslag met dezelfde kleur.

Let op! Dit mag niet,
deze stem telt niet mee

Wat zit er in de grote omslag?
Je stemt voor ABVV lijst 3

Tekenen, schrappen,
schrijven mag niet

oproepingsbrief

gekleurd
stembiljet

middelgrote
omslag met kleur

kleine omslag
met kleur

Je ontvangt één grote omslag als er in jouw bedrijf of organisatie
enkel een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
wordt gekozen. Je ontvangt een tweede grote omslag wanneer je
ook voor de ondernemingsraad kan stemmen. Het stembiljet, de
middelgrote en de kleine omslag in die tweede omslag hebben
dan een andere kleur om het verschil te illustreren.
Je weet dat je voor een Comité Preventie én een ondernemingsraad
mag stemmen, maar je kreeg slechts één grote omslag? Contacteer
onmiddellijk je delegee.
Ga zorgvuldig te werk. Stem eerst voor het Comité Preventie.
Volledig klaar? Open nu de grote omslag voor de ondernemingsraad
en stem.

Je stemt voor 1 kandidaat
van ABVV lijst 3

Je mag niet stemmen op
verschillende lijsten/vakbonden

Je stemt voor meerdere
kandidaten van ABVV lijst 3
Je mag niet stemmen voor
kandidaten van
verschillende lijsten/vakbonden

