
Hoe stem ik per brief 
voor ABVV lijst 3?  

DE STEMBRIEF
 
Als kiezer ontvang je je stembrief 10 dagen voor de 
verkiezingen. Je ontvangt één grote omslag met daarin 
de nodige documenten om de vertegenwoordigers 
voor het CPBW en de OR te kiezen. Als er geen OR moet 
verkozen worden, zit enkel de info van het CPBW in je 
enveloppe. OPGELET: dit wordt aangetekend verstuurd. 
Wie niet thuis is, zal de brief moeten ophalen bij bpost. 

In de grote omslag zit er:  

• een oproepingsbrief, 

• een CPBW en een OR (indien van toepassing) 
stembiljet, 

• een of twee middelgrote geadresseerde en 
gefrankeerde omslagen in dezelfde kleur als het 
CPBW en OR stembiljet,

• en een of twee kleine blanco enveloppen, eveneens 
gekleurd.

Let erop dat werknemers die voor het CPBW én de OR 
mogen stemmen zeker de nodige documenten voor 
beide organen krijgen.  

GELDIG ABVV STEMMEN! 
 
Ook per brief is het natuurlijk essentieel om geldig te 
stemmen. Dat kan op 3 manieren:  

1. Je stemt voor ABVV lijst 3. 

2. Je stemt voor 1 kandidaat van ABVV lijst 3. 

3. Je stemt voor meerdere kandidaten van ABVV lijst 3. 

OPGELET: Niet meer bolletjes kleuren dan er effectieve 
mandaten zijn! Het aantal effectieve mandaten staat op 
je stembiljet.

Op (kandidaten van) verschillende vakbonden stemmen, 
is ongeldig! 
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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 geadresseerde en gefrankeerde 
middelgrote omslag met dezelfde kleur en kleef dicht. 

• Plaats je naam en handtekening op de voorziene plaats op de 
middelgrote omslag. Zonder je naam en handtekening aan de 
buitenkant van de geadresseerde en gefrankeerde omslag is 
je stem ongeldig!

• Doe de middelgrote omslag(en) zo snel mogelijk op de post.  

Ongerust dat je stem te laat toekomt? Ook wie per brief stemde, 
mag alsnog op de verkiezingsdag naar het stembureau gaan en 
ter plekke zijn stem uitbrengen. De stem in het kiesbureau geldt 
dan, de briefstem telt niet mee.
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