Interim?
Ook jij
mag stem
men!

#socialeverkiezingen2020
16-29 november 2020
Ook uitzendkrachten kunnen hun stem uitbrengen bij de sociale verkiezingen in november.
Het is de eerste keer dat uitzendkrachten mogen stemmen en dat recht op inspraak
heeft het ACV voor jou afgedwongen.
Waarom is stemmen belangrijk?
•

Omdat je de collega’s kiest die mee de
afspraken maken over jouw loon, vakantie,
veiligheid, uurregelingen enzovoort in het
bedrijf waar je werkt. Stem dus zeker mee!

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
•

•

Je moet 3 maanden gewerkt hebben in
hetzelfde bedrijf tussen 1 augustus 2019 en
februari 2020 (of 65 werkdagen in geval van
onderbreking van het contract) en minstens
26 dagen tussen februari en maart én half
september tot november.
Is dit het geval dan zou je naam op de
kiezerslijst* moeten staan. Je krijgt dan ook
een oproepingsbrief om te stemmen.

*De kiezerslijst is een lijst van alle werknemers die mogen stemmen.

Meer info? Ga eens langs bij de ACV-afgevaardigden op
je werk of surf naar www.acv-interim.be

Interimmer?
Blijf niet
met je vragen zitten!

#socialeverkiezingen2020
Het ACV ijvert voor gelijke rechten voor iedereen op de werkvloer, voor vaste werknemers
én uitzendkrachten! Helaas worden regels niet altijd nageleefd en zijn uitzendkrachten
vaak onvoldoende op de hoogte van hun rechten.
•

Het ACV informeert je en helpt je om je
rechten af te dwingen. Denk aan betaalde
feestdagen en overuren, gewaarborgd loon
bij ziekte, premies allerhande – maaltijd-/
ecocheques - verplaatsingskosten ... waar
je als uitzendkracht ook recht op hebt!

•

•

Combineer je periodes van activiteit en
werkloosheid? Dat vergt veel administra
tieve opvolging, wij nemen deze admini
stratieve last van je over!
Je maakt deel uit van een solidair en
collectief geheel. Het ACV ijvert dagelijks
voor de rechten van uitzendkrachten!

MEER INFO? VRAGEN?
Contacteer de ACV-afgevaardigde in je onderneming
of organisatie of surf naar www.acv-interim.be
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