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Statutair ABVV-congres 

2 en 3 juni 

Resolutie – De jongeren binnen het federaal ABVV 

 

1. Het statutair congres van 11, 12 et 13 december 1997 heeft een interne resolutie aangenomen 

betreffende de doelgroepen binnen het ABVV. 

Het tweede punt van deze interne resolutie betreft de plaats van jongeren binnen het ABVV. 

Voor de jongeren moet rekening gehouden worden met de diverse categorieën: studenten, 
jongeren met leercontract, jongeren in wachttijd, jongeren met wachtvergoeding, jonge 
werknemers. De studenten en de jongeren in wachttijd moeten gegroepeerd worden in de 
Studentencentrale van het ABVV met uitzondering van die jongeren die voor een loopbaan 
in het onderwijs kiezen. De jonge werknemers worden lid van de beroepscentrales van het 
ABVV, net zoals de jongeren met een contract alternerend leren.  
Wat betreft de werklozenjongeren met wachtvergoeding – zowel diegenen die nog niet 
gewerkt hebben als diegene die al gewerkt hebben – zal een inventaris opgemaakt worden 
die als basis zal dienen voor het zoeken naar een consensus i.v.m. hun lidmaatschap.  
Al deze jongeren moeten samenwerken en de kern vormen van een Jongerenbeweging van 
het ABVV die in staat is gerichter te werken en de jongereneisen uit te dragen. 

 

2. Ter versterking van de vertegenwoordiging van jongeren binnen het federaal ABVV, zullen de 

jongeren – naast de reeds bestaande intergewestelijke jongerencommissies of jongereninstanties 

– gegroepeerd worden binnen een federale ‘Jongerencommissie’, met daarin de 

vertegenwoordigers: 

• van de studenten, 

• van jongeren die een inschakelingsuitkering ontvangen of op een wachtlijst staan voor 

een inschakelingsuitkering, 

• van jongeren die al een baan hebben. 

 

3. De jongeren zullen drie mandaten krijgen in het Federaal Bureau (1 per Intergewestelijke). Het 

zal gaan om mandaten als uitgenodigde leden; dus niet als leden van het statutair Federaal 

Bureau.  

 

4. De jongeren die aangesloten zijn als studenten (gratis lidmaatschap) hebben geen stemrecht (op 

het Federaal Comité, op het Federaal Congres). Ter herinnering: op het Federaal Bureau wordt 

niet gestemd. 

 

De andere jongeren zijn: 

• Ofwel lid van een Beroepscentrale en zij oefenen hun stemrecht uit via de beroepscentrale 

• Ofwel lid onder “artikel 36” en zij oefenen hun stemrecht uit via lidmaatschap “artikel 36” 

 

Het betreft stemrecht voor het federaal comité en het federaal congres. 


