
Voornaam:  ...................................................................................  Naam: .............................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................

E-mail (privé): ...........................................................................................................................................................................................................

Telefoon (privé): ........................................................................ GSM:  .................................................................................................................

Telefoon (werk):  ....................................................................... E-mail (werk):  .............................................................................................

Naam onderneming: .............................................................................................................................................................................................

Adres van bedrijfsvestiging: .............................................................................................................................................................................

Lidnummer ACV:  __-______-_

 
IK WENS ME KANDIDAAT TE STELLEN BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2020 VOOR:

 Jongeren  Arbeiders  Bedienden  Kaderleden

 Comité PB  Ondernemingsraad  Vakbondsafvaardiging

ALS ACV-KANDIDAAT BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN WAARBORGT HET ACV MIJ:

• het recht op vorming rond mijn mandaat;
• informatie en documentatie over relevante wetgeving en bevoegdheden;
• ondersteuning en begeleiding van de syndicale kernwerking door de vakbondssecretaris; 
• inspraak bij het tot stand komen en onderhandelen van cao’s;
• inspraak en medebeslissingsrecht over de standpunten van het ACV;
• grondige kennismaking met de bestaande ACV-dienstverlening en procedures;
• recht op bescherming, deskundige ondersteuning en rechtsbijstand bij de uitoefening van mijn mandaat. 

ALS ACV-KANDIDAAT BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN ENGAGEER IK MIJ OM:

• open te staan voor klachten en bekommernissen van collega’s en beschikbaar te zijn om hen te verdedigen, 
voor dienstverlening of informatieverspreiding;

• als actief ACV-lid mee te werken aan de besluitvorming binnen het ACV en daarin te vertolken wat bij leden en 
werknemers leeft;

• lid te zijn en te blijven van het ACV door regelmatige bijdragebetaling;
• de basiswaarden en standpunten van het ACV mee te onderschrijven en te ondersteunen;
• de basisvorming van het ACV rond mijn mandaat te volgen;
• loyaal mee te werken aan democratisch besliste acties en standpunten van mijn ACV-werking;
• niet mee te werken met groepen van extreemrechts of met groepen die racistische of discriminerende uitspra-

ken doen of als dusdanig handelen;
• geen informatie over ACV-leden aan derden te bezorgen, behoudens toestemming van het lid zelf;
• mijzelf te onthouden van en in te gaan tegen alle vormen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 

op het werk.

DATUM:

Handtekening kandidaat       Handtekening vakbondssecretaris

Het ACV verbindt zich ertoe bovenstaande gegevens vertrouwelijk te verwerken in het kader van de sociale verkiezingen. Door ondertekening 
aanvaard ik dat mijn persoonsgegevens door het ACV in dit verband mogen gebruikt worden, en dat mijn naam mag voorkomen op ACV-kandida-
tenlijsten en dat beeldmateriaal gemaakt in het kader van de sociale verkiezingen ook voor dit doel mag worden gebruikt. Meer info vind je op 
http://gdpr.hetacv.be of in de brochure “Hoe gaat het ACV om met je persoonsgegevens’?”.

 
Maak jij het verschil?
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