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 2 Een nieuwe kijk, nieuwe ideeën?

Via deze folder zijn we op zoek naar delegees die onze ACV-
leden in de bouwbedrijven kunnen vertegenwoordigen.

Meer nog! Delegees die...
 ) Een frisse blik werpen op welzijnsaspecten en loon- en 

arbeidsvoorwaarden;
 ) Luisteren naar de verwachtingen en noden van hun 

collega’s en fungeren als spreekbuis naar de directie;
 ) Stelling durven innemen en ook durven te zeggen 

waar het op staat!

Want onrecht, daar kan jij niet tegen. Ook niet op het werk. Zet 
daarom je luisterend oor in voor je collega’s en word delegee.

 1 Word jij onze ‘nieuwe’ delegee bouw?

In de bouwsector worden geen sociale verkiezingen georga-
niseerd, maar verloopt het sociaal overleg via de syndicale 
afvaardiging. Zij neemt de rol van het CPBW en de OR over.
ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) is als sterkste vakbond 
in de bouwsector steeds op zoek naar nieuwe delegees.
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 3 Delegee worden? Waarom?

1. Omdat inspraak belangrijk is;
2. Omdat je alle kansen krijgt om goede voorstellen en 

oplossingen voor iedereen aan te reiken;
3. Omdat het voor jou en je collega’s uiterst belangrijk is om 

erop toe te zien dat de veiligheid en de loon- en arbeids-
voorwaarden gerespecteerd worden; 

4. Omdat je collega’s moeten kunnen rekenen op afgevaar-
digden om klachten op te vangen en betere werkomstan-
digheden te eisen; 

5. Omdat je collega’s afgevaardigden nodig hebben om 
gehoord te worden bij de directie; 

6. Omdat het belangrijk is te kunnen rekenen op afgevaar-
digden die zich inzetten voor het behoud en/of de uitbrei-
ding van de tewerkstelling;

7. Omdat jouw belangen en die van je collega’s enkel door 
een vakbondsafgevaardigde naar behoren kunnen 
worden verdedigd in de onderneming; 

8. Omdat de vakbondsafgevaardigde uitstekend constructief 
werk levert en elke dag weer bewijst dat hij/zij de steun- 
pilaar van de syndicale werking is.

En dit met de nodige aandacht voor welzijn en diversiteit en 
met een bescherming tegen ontslag...

Via overleg met de werkgever probeert
de afgevaardigde een positieve en  

gezonde werksfeer te creëren.



 4 Kan ik dat wel?

Afgevaardigde worden roept wellicht heel wat vragen op.

 ) Waarom ik?
 ) Kan ik dat wel?
 ) Hoe moet ik dat combineren met mijn gezinsleven?
 ) Krijg ik dan nog promotiekansen?
 ) Moet ik dat werk alleen doen?

Wees gerust!
Dit zijn logische vragen. Om afgevaardigde te worden heb je 
enkel een portie gezond verstand nodig en gevoel voor recht-
vaardigheid.

Afgevaardigden kunnen rekenen op uitstekende ondersteu-
ning zoals vorming, begeleiding door ervaren secretarissen, 
informatie en uitwisselingen met collega-afgevaardigden 
uit andere bedrijven, informatie via brochures, kronieken en 
folders, informatie op onze website: www.hetacv.be/acvbie, ...

Daarnaast kan je met al je vragen en/of problemen ook steeds 
terecht bij het ACVBIE beroepsverbond in jouw buurt. Je vindt 
alle adressen op de achterzijde van deze folder.

ACVBIE beschikt over een ploeg van ruim 2.700 militanten die 
elke dag syndicaal actief zijn in hun bedrijf. Zij worden onder-
steund door een 200-tal personeelsleden en in teamverband 
leveren zij schitterend werk. Je staat er dus niet alleen voor!



 5 Wie kan delegee worden?

Als kandidaat moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
 ) Minstens 18 jaar zijn;
 ) Minimum zes maanden ondernemingsanciënniteit 

hebben (tenzij je kandidaat bent om jongerendelegee 
te worden voor jouw collega-bedienden jonger dan  
25 jaar, dan hoef je slechts drie maanden onderne-
mingsanciënniteit te hebben).

Ben je kandidaat om delegee voor de arbeiders te worden, dan 
zijn er nog twee bijkomende voorwaarden:

 ) Belg of EU-onderdaan zijn. Niet EU-burgers kunnen 
zich kandidaat stellen als ze minstens drie jaar in België 
verblijven;

 ) Houder zijn van één geldige legitimatiekaart “rechtheb-
bende”.

Word je kandidaat? Dan kan je rekenen op de steun van ACVBIE!
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 6 Aantal delegees per bouwbedrijf

Naast de effectieve delegees kunnen er ook plaatsvervangen-
de delegees aangeduid worden.

 ) Bedrijven van meer dan 50 arbeiders:
Eén plaatsvervangende delegee per begonnen schijf 
van vier effectieve delegees per organisatie.

 ) Bedrijven van minder dan 50 arbeiders: 
Hier kan een effectieve delegee bij ziekte vervangen 
worden door een plaatsvervangend delegee.

Aantal arbeiders Aantal delegees

30 tot 49 arbeiders   2 effectieve delegees

50 tot 100 arbeiders   6 effectieve delegees

101 tot 250 arbeiders   10 effectieve delegees

251 tot 500 arbeiders 14 effectieve delegees

+ 500 arbeiders 18 effectieve delegees

Het aantal delegees wordt verdeeld 
in afspraak met de verschillende vakbonden.

6.1 Arbeiders



Nog vragen? Wil je delegee worden?

Voor al je vragen en twijfels over je kandidatuur kan je terecht 
bij de ACV-afgevaardigden in je bedrijf. Zij weten wat het bete-
kent om zich in te zetten binnen het ACV. Nog geen ACV-verte-
genwoordiger bij jou op het werk? Aarzel dan niet om contact 
op te nemen met onze ACVBIE-vakbondssecretarissen. 

Je kan ook steeds terecht bij het secretariaat van ACVBIE in 
jouw buurt. Je vindt alle adressen en telefoonnummers hier-
naast. Onze medewerkers helpen je graag verder!

Aantal bedienden Aantal delegees

10 tot 49 bedienden 2 effectieve delegees

50 tot 100 bedienden 3 effectieve delegees

101 tot 250 bedienden 6 effectieve delegees

251 tot 500 bedienden 10 effectieve delegees

+ 500 bedienden 14 effectieve delegees

Het aantal delegees wordt verdeeld 
in afspraak met de verschillende vakbonden.

Naast de effectieve delegees kunnen er ook plaatsvervan-
gende delegees aangeduid worden. Elke vakbond die in de 
syndicale delegatie vertegenwoordigd is, mag een plaats-
vervangende delegee aanduiden per begonnen schijf van  
vier effectieve delegees.

6.2 Bedienden

Een syndicale afvaardiging kan ingesteld worden op vraag 
van een vakbond in ondernemingen met minstens 50 werk-
nemers waarvan minimum 10 bedienden.



Koningsstraat 45
1000 Brussel

T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be
www.hetacv.be/acvbie

Adressen ACV bouw - industrie & energie

Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T 011 29 09 80

Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T 016 21 94 21

Liège boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière: place Maugrétout 17 
Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge: chaussée de Louvain 510 
Nivelles: rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 01

Verviers pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 144 bus 2 
Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge: Koning Albert-I-laan 132
Ieper: St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk: President Kennedypark 16 D 
Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare: H. Horriestraat 31 A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 31
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 31 V.
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