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In deze brochure vind je een antwoord op de volgende vragen:

1. Afgevaardigde zijn: is dat iets voor mij?

2. Overleg in de onderneming of organisatie: is dat mogelijk? Is dat nodig?

3. Wie kan kandidaat zijn?

4. Ben ik als kandidaat beschermd?

5. Zijn er sociale verkiezingen in mijn bedrijf?

6. Ik ben ACV-kandidaat voor het CPBW. Wat is dat?

7. Ik ben ACV-kandidaat voor de Ondernemingsraad. Wat houdt dat in?

8. Hoe kan het ACV mij helpen?

9. Wat verwacht het ACV van mij?

10. Heb ik daar wel tijd voor?

JE HEBT HEEL WAT VRAGEN?

MEER INFO? 
Wil je meer informatie, praat dan met de ACV-afgevaardigde in je 
onderneming of organisatie. Is er geen ACV-afgevaardigde in je 
bedrijf? Surf dan naar www.wordacvkandidaat.be of bel gratis
(vanaf november) naar de kandidatenlijn 0800 11 500.
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Maar: zonder kandidaten zijn er geen ver-
kiezingen. En dus zijn we op zoek naar kan-
didaten. Dit zijn geëngageerde mensen die 
zich willen inzetten voor hun collega’s. Geen 
superhelden, maar wel mensen met een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel, mensen die het ver-
schil willen maken.

Je taak als afgevaardigde is bijzonder boeiend: 
je volgt de loon- en arbeidsvoorwaarden op, 
waakt over de veiligheid op het werk, verza-
melt opmerkingen en vragen van je collega’s 
en zoekt samen met anderen naar oplos-
singen.

De doelstellingen? Dat kan gaan over een 
veiligere werkplaats, betere werkomstandig-
heden, meer vormingskansen voor collega’s 
en meer ruimte om het werk te combineren 
met je privé. Maar ook de tewerkstelling in 
je organisatie of onderneming bevorderen of 
verzekeren een beter en eerlijk loon en gelijke 
kansen voor vrouwen en mannen.

Heb je nog twijfels om je kandidaat te stellen? 
Dat is normaal, het is namelijk geen eenvou-
dige beslissing. Maar mogen we je meteen 
al wat geruststellen? Je staat er nooit alleen 
voor. Je kan altijd rekenen op de steun van 
het hele ACV. In deze brochure vind je al een 
antwoord op heel wat vragen. Je kan ook altijd 
surfen naar www.wordacvkandidaat.be.

1. AFGEVAARDIGDE ZIJN: IS DAT IETS VOOR MIJ?

In mei 2020 zijn er opnieuw sociale verkiezingen. Dan kiezen werknemers hun afge-
vaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de 
Ondernemingsraad (OR). Beide overlegorganen bestaan uit evenveel werkgevers- als 
werknemersvertegenwoordigers. De werkgeversvertegenwoordigers worden aange-
duid door de directie. De werknemersvertegenwoordigers worden verkozen voor een 
mandaat van 4 jaar en worden voorgedragen door de vakbonden die aanwezig zijn in 
het bedrijf. 
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Er zijn bedrijven waar het voor werknemers 
niet eenvoudig is om vrijuit te praten over 
wat er op de werkvloer leeft. Dan is het de 
taak van een afgevaardigde om te tonen 
dat een goede dialoog in belang is van 
iedereen: zowel van de werknemers als van 
de werkgever. 

Want ook voor de directie is een goed over-
leg belangrijk. Opkomen voor de belangen 
van de werknemers betekent niet dat er 
geen rekening wordt gehouden met de be-

langen van de onderneming of de organisa-
tie. Sterker nog: vaak heeft een goed overleg 
een positief effect op de prestaties van de 
werknemers (en dus ook van de onderne-
ming). 

Je hoort vaak wel eens het (foute) argument 
dat overleg niet veel oplevert. Uiteindelijk 
beslist de werkgever, want die heeft het 
laatste woord.

De feiten zijn anders. Aan de hand van de 
officiële jaarrekeningen en balansen die 
ondernemingen neerleggen bij de Nationale 
Bank kan zelfs wetenschappelijk worden 
aangetoond dat er een verschil is tussen on-
dernemingen mét en zonder sociaal overleg.

• In ondernemingen mét sociale verkie-
zingen liggen de bruto jaarlonen gemid-
deld meer dan 5.000 euro hoger dan in 
vergelijkbare ondernemingen waar geen 
sociale verkiezingen worden gehouden.

• In ondernemingen mét sociale verkie-
zingen krijgen veel meer werknemers de 
kans om een opleiding te volgen. Het 
verschil loopt op van 10% tot zelfs 30% in 

2. OVERLEG IN DE ONDERNEMING OF ORGANISATIE:  
IS DAT MOGELIJK? IS DAT NODIG? 

Elke onderneming is verschillend. In de ene is er een goed overleg tussen werkgever 
en werknemers, in de andere ligt dat wat moeilijker.

Engagement
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bepaalde sectoren. En dat allemaal vol-
gens de cijfers die werkgevers opgeven 
in hun jaarrekening.

• Er is meer: in ondernemingen mét soci-
aal overleg is er meer vast werk, meer 
contracten van onbepaalde duur, minder 
tijdelijk werk, minder uitzendwerk, wor-
den minder mensen ontslagen. Er zijn 
ook minder verschillen tussen lonen van 
mannen en vrouwen.

• Ook rond welzijn op het werk zijn er 
grote verschillen tussen ondernemin-
gen met sociale verkiezingen en deze 
zonder overleg. Er zijn meetbaar minder 
arbeidsongevallen, er is meer aandacht 

voor welzijn op het werk. Dat spoort ook 
met de vaststellingen van externe pre-
ventiediensten en de sociale inspectie.

• Dat zien we ook in de arbeidsrechtban-
ken. Meer dan 75 procent van de gerech-
telijke procedures die het ACV start tegen 
werkgevers gaan om werkgevers waar 
geen overleg is: wat daar moet geregeld 
worden door de rechter wordt in on-
dernemingen mét sociale verkiezingen 
opgelost in onderling overleg. Dat gaat 
sneller. En is beter voor de werknemers 
en werkgever.

Je kan kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen als je:

• voorgedragen wordt door een erkende vakbond, zoals het ACV;

• minstens 6 maanden onafgebroken in de onderneming werkt;

• tussen de 18 en 65 jaar bent;

• voor een jongerenmandaat niet ouder bent dan 25 jaar.

De bevoegde ACV-secretaris kan je kandidatuur dan officieel indienen bij je werkgever. 
Dit moet gebeuren ten laatste 55 dagen voor de verkiezingsdag. Dus als de verkiezin-
gen in je onderneming plaatsvinden op 11 mei 2020, is dat ten laatste op 17 maart.

3. WIE KAN KANDIDAAT ZIJN?



Het gebeurt heel weinig dat een afgevaar-
digde wordt ontslagen omwille van zijn/
haar syndicaal werk. Wil een werkgever je 
ontslaan om dringende reden, dan moet de 
arbeidsrechtbank dat vooraf toestaan. En 
ook wanneer de werkgever dreigt met een 
andere reden van ontslag, krijg je juridische 
ondersteuning van het ACV. Als de arbeids-
rechtbank oordeelt dat een werkgever een 

beschermde werknemer onterecht heeft 
ontslagen, moet die een schadevergoeding 
van 2 tot 8 jaar loon betalen. Die afschrik-
wekkende sancties volstaan doorgaans 
om ook in een syndicaal vijandig klimaat 
voldoende bewegingsvrijheid te hebben als 
afgevaardigde.

4.  BEN IK ALS KANDIDAAT BESCHERMD? 
 

Als afgevaardigde ben je de spreekbuis van het personeel. Je moet dus de vrijheid 
krijgen om je vrij uit te drukken en je vakbondsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren. 
Juist daarom ben je als afgevaardigde beschermd door de wet. De werkgever kan je 
niet ontslaan of van afdeling veranderen omdat je de belangen van de werknemers 
verdedigt. Bovendien mag de uitoefening van je syndicaal mandaat promoties of be-
vorderingen niet in de weg staan.

OPGELET! Deze bescherming geldt 
ook voor nieuwe kandidaten, maar 
gaat pas in 65 dagen vóór de uiterste 
datum waarop de kandidatenlijsten 
worden ingediend. In de praktijk is dat 
voor de verkiezingen in mei 2020 tus-
sen 12 en 25 januari 2020. De precieze 
ingangsdatum hangt af van de ver-
kiezingsdatum in jouw onderneming 
of organisatie. Voor de juiste datum 
in je bedrijf, informeer je bij iemand 
van het ACV. Voor alle zekerheid blijf 
je tot die datum best discreet over een 
eventuele kandidatuur. 
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De werkgever is verplicht om op een bepaal-
de datum vóór de verkiezingen de nodige 
(schriftelijke) informatie te geven (tussen 
13 en 26 december 2019). Dit is de start van 
de officiële verkiezingsprocedure. Uit deze 
informatie kan je opmaken uit hoeveel filia-
len en werknemers je onderneming bestaat. 
Dat kan ook betekenen dat er twee of meer 
CPBW’s moeten worden verkozen. Het aantal 
werknemers is ook belangrijk om het aantal 

5.  ZIJN ER VERKIEZINGEN IN MIJN BEDRIJF?
 

In een onderneming of organisatie met minstens 50 werknemers moet een Comité 
voor Preventie en Bescherming op het Werk worden verkozen. Vanaf 100 werknemers 
moet men ook een Ondernemingsraad oprichten. Onder bepaalde voorwaarden geldt 
dit ook voor een groep van samenhangende, kleinere ondernemingen die samenge-
voegd ook minstens aan 50 of 100 werknemers komen.

mandaten te berekenen (het maximum aan-
tal vakbondsmensen die verkozen kunnen 
worden).

De personeelsleden van de onderneming of 
organisatie worden in verschillende catego-
rieën onderverdeeld: bedienden, arbeiders, 
kaderleden en jongeren. Elke werknemers-
categorie heeft vanaf een bepaald aantal 
werknemers recht op een afzonderlijk 
mandaat:

• Voor een apart jongerenmandaat moeten 
er minstens 25 werknemers zijn onder de 
25 jaar. Die jongeren verkiezen dan on-
derling een afgevaardigde.

• Voor arbeiders en bedienden zijn er 
apart gereserveerde mandaten, ook al is 
er slechts één arbeider of één bediende.

• Voor kaderleden kan er vanaf 15 kader-
leden een kader-kandidatenlijst worden 
ingediend, maar dan enkel voor de on-
dernemingsraad. De kaders kiezen dan 
hun eigen vertegenwoordiger(s).
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In het CPBW kan je als afgevaardigde onder 
meer werken aan:
• een correcte toepassing van de wetge-

ving over veiligheid, gezondheid en wel-
zijn op het werk;

• het voorkomen van arbeidsongevallen, 
beroepsziekten, veiligheidsproblemen en 
pesten op het werk;

• het overleg met de werkgever over een 
beleid rond stress en werkdruk, psy-
chosociale risico’s, aangepast werk voor 
oudere werknemers, alcohol op het werk, 
brandveiligheid…het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden, mobiliteit, 
enzovoort.het goed functioneren van de 
preventiediensten (veiligheidsdienst, 
arbeidsgeneeskundige dienst);

• een correcte toepassing van de milieu-
wetgeving, brandveiligheid, veiligheids-
normen…

Als afgevaardigde ben je daarbij zeker ook 
de spreekbuis van je collega’s: je vangt hun 
eventuele klachten op en je bespreekt hun 
vragen en voorstellen waar nodig met de 
directie.

Het schema op de volgende bladzijde vat de 
taken van het CPBW samen.

6.  IK BEN ACV-KANDIDAAT VOOR HET CPBW. 
  WAT IS DAT?
 

Een onderneming of organisatie met minstens 50 werknemers moet een Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk verkiezen. Het CPBW heeft als algemene op-
dracht om het welzijn op het werk te verzekeren en ervoor te zorgen dat iedereen kan 
werken onder veilige en gezonde werkomstandigheden.
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BEVOEGDHEDEN
CPBW

AARD INHOUD

INFORMATIE Op welbepaalde tijdstippen 
moeten de werkgever en de 
dienst preventie en bescher-
ming van de werkplaats info 
geven. Dit moet de werkne-
mers toelaten om zicht te 
krijgen op de veiligheids- en 
de gezondheidsaspecten van 
de onderneming of organi-
satie.

• Inzage in alle documentatie rond vei-
ligheid en milieu, de toepasselijke 
wetgeving en in inspectieverslagen van 
overheidsinstanties;

• inzage in bedrijfsdocumentatie rond 
welzijn op het werk, milieubeleid…;

• verslagen over arbeidsongevallen;
• verslagen over de werkwijze en vast-

stellingen van de preventiediensten;
• analyse van de risico’s voor veiligheid 

en gezondheid in de onderneming.

ADVIES Voordat beslissingen wor-
den genomen, krijgen de 
afgevaardigden de kans zich 
hierover uit te spreken en 
zelf voorstellen te doen. De 
werkgever moet zich ver-
antwoorden wanneer hij dit 
advies niet volgt.

• Voorafgaand advies geven over alle 
maatregelen en voorstellen van de 
werkgever die een weerslag hebben op 
de veiligheid, hygiëne, gezondheid en 
het welzijn van de werknemers.

• Advies inzake keuze bij de aankoop 
van individuele en collectieve bescher-
mingsmiddelen (helmen, maskers, 
werkkledij…).

• Advies inzake het milieubeleid van de 
onderneming.

TOEZICHT Actief waken over de naleving 
van de reglementering inzake 
veiligheid, gezondheid en 
welzijn.

De werknemers kunnen zelf actief optre-
den inzake:
• toepassing van wetgeving;
• opsporen van risico’s;
• onderzoek bij arbeidsongevallen;
• inschakelen inspectie.

VOORAFGAAND 
AKKOORD

Voor welbepaalde materies. • Metingen en analyses bij specifieke 
problemen;

• inzake keuze of vervanging deskundi-
gen: arbeidsgeneesheer en preventie-
adviseur;

• inzake tijdsbesteding interne preventie-
adviseur.
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Een belangrijke bevoegdheid van de OR is 
het informatierecht over de economische 
en financiële toestand van de onderneming 
of organisatie. Zo verkrijg je op regelmatige 
tijdstippen informatie over de financiële 
situatie, de concurrenten, de productiviteit 
en de toekomstperspectieven van je bedrijf. 

Dankzij deze informatie kan je bij eventu-
ele problemen snel reageren en zo werken 
aan een echt sociaal beleid. Het schema op 
de volgende bladzijde vat de taken van de 
Ondernemingsraad samen.

7.  IK BEN ACV-KANDIDAAT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD. 
WAT HOUDT DAT IN?

 
Een onderneming of organisatie met minstens 100 werknemers moet een Onderne-
mingsraad oprichten. De OR vergadert maandelijks en heeft recht op informatie, toe-
zicht en advies. Daarnaast heeft de OR een beperkte beslissingsbevoegdheid over een 
aantal sociale aspecten van het beleid in de organisatie of onderneming: zo beslist de 
OR onder meer over het arbeidsreglement, de werktijden, de collectieve vakantieda-
gen en de uurroosters.
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BEVOEGDHEDEN
OR

AARD INHOUD

INFORMATIE Op welbepaalde tijd-
stippen moet door de 
werkgever info worden 
verstrekt. Dit moet de 
werknemers toelaten 
inzicht te verwerven 
in het reilen en zeilen 
van de onderneming 
of organisatie.

• Economische en financiële info en het gevoerde 
beleid aan de hand van de jaarrekening;

• de tewerkstellingsvooruitzichten;
• overuren, deeltijdse arbeid, uitzendarbeid, 

aanwervingen en ontslag;
• gelijke kansen, en de bezoldigingsstructuur;
• camerabewaking;
• woon-werkverkeer en mobiliteit.

ADVIES De werkgever moet 
voorafgaand aan een 
beslissing advies vra-
gen bij de afgevaar-
digden.

• Wijziging van arbeidsorganisatie en arbeids-
voorwaarden;

• structuurwijziging van de onderneming;
• invoering van nieuwe technologieën;
• het personeelsbeleid;
• onthaal van nieuwe werknemers;
• vorming en opleiding;
• telewerk;
• het stressbeleid;
• invoering camerabewaking en diefstalpreventie.

TOEZICHT De OR waakt over de 
naleving van de soci-
ale wetgeving.

• De sociale wetgeving mbt de sociale herklasse-
ring van gehandicapten;

• de startbaanovereenkomst;
• schorsingen van de arbeidsovereenkomsten om 

economische of technische redenen.

VOORAFGAAND 
AKKOORD

Beslissingen kunnen 
maar genomen wor-
den als de werkgever- 
én werknemersafge-
vaardigden het eens 
zijn.

• Opstellen en wijzigen van het arbeidsregle-
ment: arbeidstijd, uurroosters, flexibiliteit, 
tijdsmeting sancties,…

• collectieve planning van de jaarlijkse vakantie 
en sluitingsdagen;

• planning Vlaams opleidingsverlof (of in Brussel: 
educatief verlof);

• beheer maatschappelijke werken;
• aanduiding bedrijfsrevisor;
• keuze van het outplacementbureau bij volledig 

ontslag;
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1. Ondersteuning door de vakbondssecreta-
ris. De ACV-secretaris is je coach en steunt 
je bij de uitvoering van je syndicaal man-
daat. Dit kan door aanwezig te zijn op de 
militantenkern, te bemiddelen bij interne 
conflicten, door begeleiding, toelichting 
en analyse van ondernemingsdossiers of 
door tussen te komen bij onderhandelin-
gen.

2. Vorming. Je hebt recht op een uitge-
breide vorming over de werking van de 
Ondernemingsraad, het CPBW en de vak-
bondsafvaardiging. Maar ook over bredere 
maatschappelijke problemen. Daarnaast 
is er ook syndicale vorming voor even-
tuele niet-verkozenen. De ACV-vorming 
wordt meestal overdag georganiseerd op 
werkdagen via syndicaal verlof of Vlaams 
opleidingsverlof (in Brussel: educatief 
verlof). Je verliest dus geen loon als je 
hieraan deelneemt.

3. Informatie. Het ACV geeft je alle nodige 
informatie over de werking van overleg-
organen, bestaande en nieuwe sociale 
wetgeving, de beroepscentrale en de 
interne procedures (acties en stakingen). 
Je ontvangt allerlei brochures en een 
gratis abonnement op het tijdschrift ACV-
Vakbeweging. Je krijgt toegang tot het voor 
militanten gereserveerde deel van onze 
website www.hetacv.be. 

4. Dienstverlening. Ter ondersteuning van je 
syndicaal werk kan je een beroep doen op 
de diensten van het ACV (juridische dienst, 
werkloosheidsdienst, dienst bijdragen,...).

5. Inspraak. Je hebt inspraak bij het opstel-
len van eisenbundels, collectieve arbeids-
overeenkomsten (op onderneming- en 
sectoraal vlak) en bij het verloop van alle 
vergaderingen. Je ontvangt hierover alle 
nodige informatie.

6. Bescherming. Zeer uitzonderlijk ondervin-
den afgevaardigden problemen met hun 
werkgever omwille van hun engagement 
of voor het voeren van vakbondsacties. In 
dat geval kan je op de onvoorwaardelijke 
steun van het ACV rekenen voor syndicale 
en juridische bijstand.

7. Bijstand door deskundigen. Het ACV be-
schikt over een regionaal netwerk van 
veiligheidsdeskundigen om CPBW-leden 
deskundig advies te geven bij technische 
problemen in verband met arbeidsveilig-
heid en welzijn op het werk. Om onderne-
mingsraadsleden wegwijs te maken in de 
financiële gegevens van hun onderneming, 
kan je in het ACV rekenen op financiële 
specialisten. Zij helpen je om jaarrekenin-
gen en balansen correct te interpreteren 
en vergelijken de situatie in je onderne-
ming met die van de concurrenten. Boven-
dien kunnen ze desnoods als deskundige 
de vergaderingen van de Ondernemings-
raad bijwonen.

8.  HOE KAN HET ACV MIJ HELPEN? 
 

ACV-afgevaardigde ben je niet alleen. Vakbondswerk is teamwork. Je zal zien dat an-
dere afgevaardigden van de onderneming en andere sectoren je helpen waar mogelijk. 
Maar je mag veel meer verwachten:
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9.  WAT VERWACHT HET ACV VAN MIJ? 
 

1. Luister naar de vragen van collega’s 
Als werknemersafgevaardigde ben je het 
aanspreekpunt voor je collega’s. Je staat 
open voor hun klachten en bekommernis-
sen en gaat er nadien ook actief mee aan 
de slag.

2. Laat de wensen en bekommernissen van 
collega’s horen

Je laat zowel bij de werkgever als bij andere 
ACV-afgevaardigden en in de ACV-instanties 
horen wat leeft bij de werknemers en bij 
de achterban. In een democratische vak-
bondswerking is die stem van de basis erg 
belangrijk.

3. Werk actief mee met het ACV
ACV-afgevaardigden zijn actieve ACV-leden 
en werken mee aan de besluitvorming bin-
nen de vakbondswerking van hun onder-
neming en daarbuiten. Ze laten hun stem 
horen als er wat moet beslist worden. Om 
nadien samen de democratisch besliste 
acties en standpunten ook uit te voeren.
ACV-verkozenen nemen hun mandaat ef-
fectief op en wonen de vergaderingen van 
het CPBW of de ondernemingsraad zoveel 
mogelijk bij. Met vorming helpt het ACV hen 
bij de uitoefening van hun mandaat.

ACV-afgevaardigden zijn uiteraard lid en be-
talen regelmatig hun lidmaatschapsbijdrage.

4. Sta achter de waarden en standpunten 
van het ACV

Zeer kort samengevat zijn we een vakbond 
die opkomt voor alle werknemers. Het 

maakt niet uit of je arbeider of bediende 
bent, vol- of deeltijds werkt, ziek bent of 
werkzoekend. We staan klaar voor werken-
den en niet-werkenden, in ondernemingen, 
in diensten, in instellingen, in de hele 
samenleving.

Voor ons komt de mens en zijn of haar 
waardigheid eerst, de structuren volgen. 
Het ACV richt zich op arbeid, rechtvaar-
dige verdeling, publieke zorg, participatie, 
verdraagzaamheid, gelijkheid, internationale 
solidariteit, respect voor het milieu. Het ACV 
verdedigt dan ook het recht op waardige 
arbeid en een juist inkomen.

We zijn een actieve en strijdbare vakbond 
en werken steeds vanuit een eigen aanpak. 
Informatie en sensibilisatie om te zorgen 
voor een breed draagvlak is daarbij steeds 
de eerste stap. We overleggen waar het kan, 
en voeren acties waar het moet. 

Om al die redenen is er in het ACV geen 
plaats voor mensen die meewerken met 
extreemrechts, of met groepen die racisti-
sche of discriminerende uitspraken doen, of 
andere mensen zo behandelen. Evenmin is 
er in het ACV plaats voor mensen die andere 
werknemers pesten of voor wie gebruik 
maakt van geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag.

Over de basiswaarden en de ‘missie’ van het 
ACV vind je meer details op hetacv.be.
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MEER INFO?
Spreek erover met je ACV-afgevaardigde in je onderneming of organisatie. 
Is er geen ACV-afgevaardigde in je bedrijf? Stuur dan een mailtje naar 
socialeverkiezingen@acv-csc.be. Wij brengen je in contact met de ACV-vakbonds-
secretaris die je onderneming volgt. Of surf naar www.wordacvkandidaat.be. 

Je kan vanaf november 2019 ook gratis bellen naar de ACV-kandidatenlijn  
op 0800 11 500.
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Zowel de Ondernemingsraad als het 
CPBW vergaderen éénmaal per maand. 
Deze bijeenkomsten worden beschouwd 
als werkelijke arbeidstijd en worden dus 
betaald. Bovendien mogen de werknemers-
vertegenwoordigers deze maandelijkse 
vergaderingen voorbereiden. Ook als de OR 
of het CPBW buiten de normale arbeidsuren 
van de werknemersvertegenwoordigers ver-
gadert, wordt dit beschouwd als werkelijke 
arbeidstijd, maar niet als extra-betaalde 
overuren. Om goed op de hoogte te blijven, 
mogen de werknemersvertegenwoordigers 
een aantal dagen afwezig zijn van het werk 
om syndicale vorming te volgen.

Natuurlijk zal je ook na de werkuren wel 
eens een telefoontje van een collega krijgen 
of een vraag om advies. Hoeveel tijd dit 
in beslag neemt, is niet altijd correct in te 
schatten en zeer verschillend van onderne-
ming tot onderneming. Het best praat je er 
eens over met een ACV-afgevaardigde.

10. HEB IK DAAR WEL TIJD VOOR? 
 

Alle activiteiten die nodig zijn om je syndicaal mandaat uit te voeren, worden be-
schouwd als arbeidstijd.
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GEÏNTERESSEERD?

Naam:  

Voornaam:   

Adres:   

Nr:   Bus:  

Postcode:   Plaats:  

Telefoon:  

Gsm:  

E-mail:  

Ik ben    arbeider    bediende    kaderlid

Onderneming/organisatie:

Adres:

Nr:   Bus:

Postnr:   Plaats:

Ben je geïnteresseerd om als kandidaat deel te nemen aan de sociale verkiezin-
gen? Laat het ons dan weten!
• Surf naar www.wordacvkandidaat.be en vul het online kandidatenformulier in. 
• Je kan ook je gegevens mailen naar socialeverkiezingen@acv-csc.be.
• Je kan ook onderstaande kaart invullen en die afgeven aan een ACV-afgevaar-

digde in je bedrijf of opsturen naar ACV dienst onderneming,  
Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel.

Nadien nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Bij je kandidaatstelling ontvang je een kandidatenformulier dat je moet ondertekenen. Daarin 
staat wat je rechten zijn als kandidaat (begeleiding, vorming, informatie, bescherming) en wat 
het ACV van je verwacht (luisteren naar vragen van collega’s, de democratische waarden van 
het ACV onderschrijven, actieve betrokkenheid bij het ACV).

Het ACV respecteert de wet op de privacy en de gdpr-wetgeving.
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facebook.com/het.acv

@ACVonline

ACVvakbond

acv.vakbond

Gebruik je stem.
Maak het verschil. 

Sociale verkiezingen 2020

www.wordacvkandidaat.be


