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BEGINSELVERKLARING
1.

Het ABVV, rechtstreeks uitvloeisel van de georganiseerde werkende krachten, betoogt dat het
syndicaal ideaal, dat de oprichting van een klassenloze maatschappij en de verdwijning van het
salariaat beoogt, door een volledige omvorming der maatschappij zal verwezenlijkt worden.

2.

Het vestigt er met nadruk de aandacht op, dat de klassenstrijd, waaruit het geboren is,
geëvolueerd is tot een niet minder hevige strijd van alle voortbrengers tegen de oligarchie der
banken en monopoliën, die de opperste meesters geworden zijn van gans het
productieapparaat.

3.

In een geest van volstrekte onafhankelijkheid tegenover de politieke partijen en met
inachtneming van alle politieke en wijsgerige overtuigingen verklaart het deze doeleinden te
willen verwezenlijken door zijn eigen middelen en door beroep te doen op de actie van alle
loon- en weddetrekkenden, in het bijzonder, en, in het algemeen, op de ganse bevolking,
waarvan de overgrote meerderheid zowel op materieel als op zedelijk gebied gelijkaardige of
gelijklopende belangen heeft aan deze der arbeiders, bedienden en technici.

4.

De syndicale beweging zal de medewerking van één of meer partijen aanvaarden, die zich bij
haar actie zullen aansluiten voor de verwezenlijking dezer objectieven, zonder te hunnen
opzichte enige verplichtingen aan te gaan en zonder dat die partijen zich met de leiding der
syndicale actie zouden mogen bemoeien.

5.

De syndicale beweging wil een werkelijk regime van sociale gerechtigheid bewerken om aan
iedereen zijn plaats in de maatschappij te verzekeren. Ten einde iedereen het gedeelte der
rijkdommen te verzekeren, waarop hij, in functie van zijn arbeid en van zijn behoeften, recht
heeft, verklaart zij dat het onontbeerlijk is de politieke democratie door een economische en
sociale democratie aan te vullen.
Te dien einde moet de arbeid, schepper van alle waarden en bron van alle goederen, eindelijk
als alles overheersende factor beschouwd worden, aangezien de andere factoren slechts van
ondergeschikte of parasitaire aard zijn.

6.

Door haar oorsprong, haar aard en de bestendigheid van haar ideaal is zij aangewezen als het
stuwende element van deze opbouwende revolutie.

7.

In een geest van gerechtigheid, verloochent zij uitdrukkelijk de valse waarden, zoals de rechten
gesteund op geboorte en rijkdom en gehuldigd door een kapitalistisch regime. Van hen, die
uitgebuit en gedwongen worden hun arbeidskracht te verkopen, wil ze mensen maken die
vrijelijk deelnemen aan de gemeenschappelijke taak der voortbrengst.

8.

Zij zal zich dan ook, overeenkomstig haar opvattingen toeleggen op het tot stand brengen van
organismen, welke er uiteindelijk moeten naar streven de krachten van de arbeid in ruime mate
te betrekken bij de leiding van de in het belang der gemeenschap, hervormde economie.

9.

Het syndicalisme wil de partijen uit hun politieke activiteit niet verdringen. Het doet op de
arbeiders beroep in hun hoedanigheid van voortbrengers, vermits van hun economische
toestand de perspectieven van sociale, intellectuele en culturele ontwikkeling zullen afhangen.

10.

Om deze taak van ontvoogding tot een goed einde te brengen mag op de vakbeweging geen
dwang uitgeoefend worden; om deze reden weigert deze hoe dan ook in gelijk welk corporatief
systeem ingelijfd te worden.

11.

Het syndicalisme aanvaardt de natie-idee; in het kader van een politieke, economische en
sociale democratie, zal het zijn verantwoordelijkheid weten op te nemen met het oog op het
behoud en de versteviging der democratie.

12.

Het is van mening dat de socialisatie der grote banken en industriële trusts zich opdringt en dat
het noodzakelijk is de buitenlandse handel te organiseren, te leiden en te controleren.
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13.

Het verwerpt de idee van staats- of bureaucratisch beheer en is de mening toegedaan dat het
beheer der genationaliseerde bedrijven aan de arbeiders (technici, bedienden en werklieden)
en aan de verbruikers, voorafgaandelijk georganiseerd in de schoot van bestuurs- en
coördinatieraden van de nationale economie, dient toevertrouwd te worden.

14.

De Belgische Vakbeweging zal de verwezenlijking van haar doeleinden en objectieven
voortzetten in samenwerking met alle internationale syndicale organismen, die een
democratisch ideaal nastreven.

15.

Ten einde de arbeider van de sociale vrees te bevrijden en er borg voor te staan dat hij, in ruil
voor zijn arbeid, zal beveiligd worden tegen de rampen en kwalen welke aan zijn toestand
verbonden zijn, staat de vakbeweging niet alleen in de bres voor de structuurhervormingen en
de omvorming der kapitalistische maatschappij, doch tevens voor de onmiddellijke eisen der
arbeiders.
Bewust van de grootsheid zijner humanitaire zending, verklaart het syndicalisme zich bekwaam
deze veelvuldige taken tot een goed einde te brengen, want door het onverdeelbare blok der
krachten van de arbeid vormt het een der hoekpijlers der maatschappij van morgen.
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STATUTEN
TITEL I - ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK I - Benaming en zetel
Artikel 1 – De organisatie waarvan het doel, de actiemiddelen, de samenstelling en de structuur in
deze titel worden bepaald, draagt de naam van Algemeen Belgisch Vakverbond. Ze heeft haar zetel te
Brussel.

HOOFDSTUK II - Doel
Artikel 2 – Het ABVV stelt zich tot doel de beginselen te verwezenlijken die vervat zijn in de
principesverklaring die voorafgaat en die de rechtsgrondslag is van onderhavige statuten.
(Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23 november 1959).

HOOFDSTUK III - Actiemiddelen
Artikel 3 – Voor de actie die door het ABVV wordt ondernomen om het bij artikel 2 beoogde doel te
bereiken, worden inzonderheid volgende middelen aangewend:
a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)

de algemene richtlijnen en de oriëntering vastleggen van de vakbeweging in België; de
vakbeweging vertegenwoordigen in alle bestendige of tijdelijke, federale of internationale
organismen, die de algemene belangen van de arbeiders behandelen;
een band leggen, zowel op gewestelijk als op federaal plan, tussen de vakverenigingen van
België die de beginselverklaring van het Algemeen Belgisch Vakverbond onderschrijven;
de vakbondsactie leiden en versterken van alle arbeiders van België, zonder onderscheid van
origine, kleur, geslacht, seksuele geaardheid en nationaliteit. (Aldus gewijzigd door het statutair
Congres van 8 en 9 juni 2006);
vakverenigingen oprichten en de oprichting van vakverenigingen bevorderen in de nijverheden
die er thans nog van verstoken zijn; de ontwikkeling van de vakbeweging verzekeren; de
structuur van de aangesloten vakverenigingen samen ordenen door ze af te stemmen op de
nijverheid; de vakverenigingen van België één maken. (Aldus gewijzigd door het Statutair
Congres van 20/23 november 1959);
de samenstelling van de vakverenigingen en de oprichting van nieuwe verenigingen in de hand
werken, naar gelang van de vereisten der economische, industriële, commerciële of politieke
ontwikkeling;
de geschillen oplossen die tussen zijn aangesloten vakverenigingen zouden kunnen oprijzen,
de vakbondsgrenzen afbakenen en ze doen eerbiedigen;
de aansluiting bij het internationaal verbond van vakverenigingen verzekeren en een nauwere
samenwerking tot stand brengen met de buitenlandse organismen, waarvan de doeleinden
overeenstemmen met deze van het ABVV;
de deelneming van de arbeiders aan de organisatie van het bedrijfsleven verzekeren, een
degelijke sociale wetgeving voorbereiden en waken op de strikte toepassing ervan door de
arbeiders bij haar controle te betrekken;
deelnemen aan het beheer van alle organismen der sociale zekerheid en, in het algemeen, de
vertegenwoordiging van de arbeiders verzekeren in alle organismen en commissies van
economische, sociale en politieke aard, opgericht zowel op federaal als op internationaal plan;
alle problemen bestuderen die de arbeiders aanbelangen, deze vertegenwoordigen zowel op
federaal als op internationaal plan in alle gepaste lichamen. (Aldus gewijzigd door het Statutair
Congres van 20/23 november 1959);
syndicale pers uitgeven en, in het algemeen, alle vereiste documenten, brochures en
statistieken opstellen of publiceren;
de in hoofdstuk V voorziene gewestelijke afdelingen inrichten en leiden;
het bedrag van de bijdragen harmoniëren en dezer omslag vaststellen; de
stakingsherverzekeringskas beheren; de administratie, propaganda en aanwervingsactie der
aangesloten vakverenigingen coördineren.
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HOOFDSTUK IV - Samenstelling
AFDELING I - Algemene bepalingen
Artikel 4 – Het ABVV is samengesteld uit federale Centrales die de beginselen, vervat in de verklaring
die deze statuten voorafgaat, aankleven.
AFDELING II - Aansluiting van de Centrales
Artikel 5 – De federale Centrales die om aansluiting verzoeken, richten hun aanvraag tot het
Secretariaat van het ABVV samen met een exemplaar van hun statuten.
Artikel 6 – De vraag tot aansluiting wordt door het Bureau aan het Federaal Comité onderworpen. De
aanvaarding geschiedt bij de twee derden van de in de schoot van dit comité uitgebrachte stemmen.
Artikel 7 – De Centrales, wier aansluiting door het Federaal Comité niet werd aanvaard, kunnen
beroep instellen bij het Congres van het ABVV, dat zich bij meerderheid van twee derden der
uitgebrachte stemmen uitspreekt.
AFDELING III - Organisatie van de Centrales
Artikel 8 – Behoudens andersluidende beslissing van het Federaal Comité, bekrachtigd door het
Congres, erkent het ABVV slechts één federale Centrale per nijverheid.
Artikel 9 – De federale Centrales bestaan uit Gewestelijke Afdelingen die op hun beurt samengesteld
zijn uit plaatselijke en/of ondernemingsafdelingen. Voor het overige beslissen de Centrales souverein
over hun inwendige organisatie, die evenwel niet in tegenspraak mag zijn met de besluiten van
congressen, genomen in overeenstemming met artikel 58. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres
van 20/23 november 1959).
Artikel 10 – De bij het ABVV aangesloten federale Centrales moeten hun gewestelijke vakafdelingen
aansluiten bij de Gewestelijke Afdelingen van het ABVV waarvan sprake is in Hoofdstuk V.
AFDELING IV - Uitsluiting van de Centrales
Artikel 11 – Kunnen uitgesloten worden:
a)
b)
c)
d)

e)

de Centrales die een erge inbreuk gemaakt hebben op één van de beginselen vervat in de
verklaring die deze statuten voorafgaat;
de Centrales die in hun statuten artikels opgenomen hebben die in strijd zijn met de algemene
strekking van de reglementen en richtlijnen van het ABVV;
de Centrales die zwaarwichtige daden gepleegd hebben in strijd met de beslissingen genomen
door de Congressen van het ABVV;
de Centrales die weigeren zich te schikken naar de beslissingen van een Congres van het
ABVV of naar de beslissingen van een zijner bevoegde organen zodra die door een Congres
zijn goedgekeurd;
de Centrales die de onder Titel III van deze statuten bedoelde verplichtingen niet nakomen.
(Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23 november 1959).

Artikel 12 – De uitsluiting wordt uitgesproken door het Federaal Comité, op voorstel van het Bureau.
De betrokken Centrale moet vooraf gehoord worden. Om aangenomen te zijn moet het voorstel tot
uitsluiting de twee derden van de in de schoot van het Federaal Comité uitgebrachte stemmen
verenigen.
Artikel 13 – De Centrales, waarvoor de uitsluiting uitgesproken werd overeenkomstig het voorgaand
artikel, kunnen binnen de twee maanden na de betekening van de beslissing van het Federaal Comité
beroep aantekenen bij het Congres van het ABVV. Het beroep dient tot het Secretariaat van het ABVV
gericht. Het Congres beslist met dezelfde meerderheid van stemmen als het Federaal Comité.
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Zolang het beroep tegen de uitsluiting van een Centrale hangende is, is haar aansluiting geschorst,
tenzij het Federaal Comité er met 2/3 der stemmen op gelijk welk ogenblik anders over beschikt.
(Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23 november 1959).
Artikel 14 – De Centrales, die hetzij ingevolge uitsluiting, hetzij door uittreding, ophouden deel uit te
maken van het ABVV verliezen ieder recht op het vermogen van deze organisatie. (Aldus gewijzigd
door het Statutair Congres van 20/23 november 1959).

HOOFDSTUK V - Structuur
AFDELING I - Van de Gewestelijke Afdelingen
Artikel 15 – Het ABVV richt Gewestelijke Afdelingen in. Het grondgebied dat onder het gezag van
deze laatsten wordt geplaatst, wordt door het Federaal Comité van het ABVV afgebakend.
Artikel 16 - § 1 – De gewesten richten een dienst voor Sociaal Recht in; beheren de abonnementen
van het ledenblad; controleren de uitgifte en afrekening van bijdragezegels en vignetten, en
naargelang het geval organiseren zij een leden- en bijdragendienst; ze organiseren de gewestelijke
interprofessionele vorming.
De Gewestelijke Afdelingen organiseren de interprofessionele syndicale propaganda en animatie,
onder meer de begeleiding en de ondersteuning van:
doelgroepen volgens de prioriteiten vastgelegd door de gewestelijke instanties, in synergie met
de Intergewestelijken. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december
1997)
en van het Vrouwenbureau krachtens artikel 37 bis §1. (Aldus gewijzigd door het Statutair
Congres van 8 en 9 juni 2006)
§ 2 - De rol van de Gewestelijke Afdeling verandert met de maatschappelijke evoluties. Er zijn
duidelijke afspraken nodig in elk gewest. De Gewestelijke Afdeling kan alle werkgroepen en diensten
oprichten die vereist zijn voor een optimale interprofessionele werking, mits een syndicale financiering
voorzien is. Zo kan een gewest, op een statutaire wijze, samen met de betrokken Centrales en in
nauwe samenwerking en coördinatie met de Intergewestelijken en/of het Federaal ABVV,
bedrijfsondersteunende initiatieven ontwikkelen, mits een syndicaal-gewestelijke financiering is
voorzien. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
Artikel 17 – (Afgeschaft door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
Artikel 17 - § 1 - De gewestelijk secretaris staat in voor de in artikel 16 geschetste syndicale werking
van de Gewestelijke Afdeling. Hij legt hierover verantwoording af t.a.v. het Gewestelijk Congres. Hij
vertegenwoordigt het gewestelijk ABVV, intern en extern.
De gewestelijk secretaris oefent zijn taken, zoals vermeld in art. 44 § 2, en in het bijzonder zijn
opdrachten inzake de werkloosheidsdienst uit in het kader van de richtlijnen van het ABVV-Federaal.
(Aldus gewijzigd en bekrachtigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
§ 2 – Teneinde de gewestelijke structuur optimaal te laten werken, adviseert de vergadering van de
gewestelijke secretarissen aan het Federaal Secretariaat. (Aldus gewijzigd en bekrachtigd door het
Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
Artikel 18 – De statuten van de Gewestelijke Afdelingen worden door het Statutair Gewestelijk
Congres uitgewerkt op basis van de huidige statuten; zij worden door het Bureau van het ABVV
bekrachtigd.
AFDELING II - Van de Intergewestelijken
Artikel 18bis - § 1 – Het ABVV richt op:
a)
b)

de Vlaamse Intergewestelijke die de Vlaamse Gewestelijke Afdelingen verenigt;
de «Interrégionale Wallonne» die de Waalse Gewestelijke Afdelingen en de vertegenwoordigers
van de Duitstalige Gemeenschap verenigt; (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 30
en 31mei en 1 juni 2018)
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c)

de Intergewestelijke Brussel.

§ 2 – De organen van de Intergewestelijken opgesomd in § 1, zijn het Intergewestelijk Congres, het
Intergewestelijk Comité, het Intergewestelijk Bureau en het Intergewestelijk Secretariaat.
§ 3 – De samenstelling van de organen opgesomd in § 2 wordt bepaald, met uitzondering van het
Intergewestelijk Secretariaat, op basis van een verhouding 50% voor de Centrales en 50% voor de
Gewestelijke Afdelingen.
Deze regeling kan nochtans niet strikt van toepassing zijn voor Brussel.
§ 4 – Voor de vertegenwoordiging op het Intergewestelijk Congres wordt rekening gehouden met de
beschikkingen van Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling 1 betreffende het Federaal Congres.
Voor de Intergewestelijke Brussel wordt evenwel rekening gehouden met de beschikkingen van
toepassing voor de Gewestelijke Afdelingen.
§ 5 – Voor de vertegenwoordiging op het Intergewestelijk Comité wordt rekening gehouden met de
beschikkingen van Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling 1 betreffende het Federaal Comité; nochtans wordt
het aantal van 20.000 leden bepaald in artikel 32, vervangen door 10.000 leden.
Voor de Intergewestelijke Brussel wordt evenwel rekening gehouden met de beschikkingen van
toepassing voor de Gewestelijke Afdelingen.
§ 6 – De leden van het Bureau van de Intergewestelijke worden bij geheime stemming verkozen door
het Intergewestelijk Congres. Hun aantal mag niet minder zijn dan 16. (Aldus gewijzigd door het
Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
§ 7 – De Intergewestelijke Secretaris wordt verkozen bij geheime stemming door het Intergewestelijk
Congres. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 27 mei 1978).
§ 8 – De Voorzitter, de Algemeen Secretaris en de Federale Secretarissen zijn van rechtswege lid van
hun respectievelijke Intergewestelijke instanties. Ze zijn stemgerechtigd. (Aldus gewijzigd door het
Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
Artikel 18ter – De opdrachten van de Intergewestelijken zijn deze toegewezen aan de politieke
machten van de Gewesten. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 27 mei 1978).
Artikel 18quater – De opdrachten van de Gemeenschapsraden vallen onder de bevoegdheid:
-

voor de Franstalige Gemeenschap: van de vertegenwoordigers van de Waalse
Intergewestelijke en van de Franstalige vertegenwoordigers van de Afdeling Brussel;
voor de Nederlandstalige Gemeenschap: van de vertegenwoordigers van de Vlaamse
Intergewestelijke en van de Nederlandstalige vertegenwoordigers van de Afdeling Brussel;
voor de Duitstalige Gemeenschap: van de vertegenwoordigers aangesteld door de Gewestelijke
Afdeling Verviers.
(Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).

TITEL II - ORGANEN VAN HET ABVV
Artikel 19 – De organen van het ABVV zijn het Federaal Congres, het Federaal Comité, het Bureau
en het Secretariaat. In al die instanties streeft men naar pariteit tussen vrouwen en mannen.
Artikel 20 – Het Congres is het opperste orgaan van het ABVV. Het Federaal Comité en het Bureau
verzekeren de leiding van het ABVV.
Artikel 21 – Elk jaar duidt het Bureau in zijn schoot een voorzitter en een ondervoorzitter van het
Federaal Comité aan. Deze zullen de Congressen voorzitten, die in de loop van dat jaar zouden
worden gehouden.
Zij zijn niet herkiesbaar bij de afloop van hun mandaat.
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Het voorzitterschap van het Bureau wordt waargenomen door één zijner leden door hen aangeduid.
(Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23 november 1959 en door het Buitengewoon
Congres van 29 juni 1982).

HOOFDSTUK I - Het Federaal Congres
AFDELING I - Samenstelling en stemmingen
Artikel 22 - § 1 – Het Federaal Congres is samengesteld uit de afgevaardigden van de aangesloten
Centrales en van de Intergewestelijken van het ABVV. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon
Congres van 29 juni 1982).
§ 2 – Iedere Centrale kan 1 afgevaardigde per schijf en breuk van 2.000 leden naar het Congres
zenden. De Centrales zullen afgevaardigden met raadgevende stem kunnen aanduiden. Hun aantal
zal vastgesteld worden door het Bureau.
§ 3 – De Intergewestelijken van het ABVV zijn op het Congres vertegenwoordigd door een aantal
afgevaardigden dat gelijk is aan de helft van het totaal aantal afgevaardigden waarop de Centrales
krachtens voorgaande paragraaf recht hebben. Het Bureau verdeelt de mandaten tussen de
Intergewestelijken. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
§ 4 – Voor de toepassing van de twee vorige paragrafen wordt het aantal leden van elke organisatie
vastgesteld op grondslag van de bijdragen die betaald zijn op het einde van het voorlaatste kwartaal
dat dit, gedurende hetwelk het Congres wordt gehouden, voorafgaat.
§ 5 – Alleen de organisaties die de verplichtingen hebben nageleefd die hen door Titels III en IV van
deze statuten werden opgelegd, hebben het recht afgevaardigden voor het Congres aan te duiden.
Artikel 23 – De leden van het Bureau hebben beraadslagende stem op het Congres.
Artikel 24 - § 1 – De stemmingen in het Congres hebben plaats bij handopsteken.
§ 2 – Op verzoek van één tiende der aanwezige afgevaardigden of van de Centrales en
Intergewestelijken die alleen of gezamenlijk één tiende van het aantal leden van het ABVV
vertegenwoordigen, zal de stemming bij naamafroeping op basis van het aantal leden geschieden.
Voor personenkwesties is de stemming geheim. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van
29 juni 1982).
§ 3 – Telkens als bij een hoofdelijke stemming blijkt dat er een breuk is tussen de stemming van de
Centrales en deze van de Intergewestelijken, of tussen deze laatste, moet er naar een vergelijk
worden gestreefd.
Een vergelijk moet nagestreefd worden wanneer uit de stemming over een belangrijke kwestie blijkt
dat de volgende meerderheden niet voorhanden zijn:
1)
2/3 van de stemmen van het Congres.
2)
Zo dit quorum niet bereikt wordt, moet de beslissing om geldig te zijn, 50% van de stemmen
behalen die uitgebracht worden:
-

door de Interrégionale Wallonne;
door de Vlaamse Intergewestelijke;
door de Centrales.

Bij hun stemmingen moeten de Centrales en de Intergewestelijken de in hun organisatie uitgedrukte
stemmen vóór, tegen, alsmede de onthoudingen, vertolken.
De meest gerede partij maakt, op initiatief van een Centrale of een Intergewestelijke, bij het Congres
de vraag aanhangig of het noodzakelijk is een vergelijk te zoeken.
(Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 27 mei 1978 en door het Buitengewoon
Congres van 29 juni 1982).
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AFDELING II - Bevoegdheid
Artikel 25 – Het Congres is inzonderheid bevoegd om:
a)
b)
c)
d)
e)

de verslagen van het Secretariaat te bespreken en goed te keuren;
de voorstellen tot wijziging van de statuten te bespreken;
het verhaal ingesteld door de betrokken Centrales in toepassing van artikels 7 en 14 van de
huidige statuten te onderzoeken;
de leden van het Bureau en van het Secretariaat te benoemen;
de door de aangesloten vakverenigingen verschuldigde minimumbijdrage vast te stellen,
alsmede de verdeling ervan en de voordelen waarop ze recht geeft. De bepaling van de
minimumbijdrage houdt rekening met de diverse categorieën leden, o.a. de jongeren, de
werklozen, de bruggepensioneerden en de gepensioneerden. (Aldus gewijzigd door het
Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).

Artikel 26 – § 1 – Alleen de punten die ten minste twee maand vóór de vergadering van het Congres
op de agenda werden geplaatst, kunnen worden besproken.
§ 2 – Bij meerderheid van 2/3 kan het Congres besluiten een bij het Bureau van het Congres
ingediende schriftelijke motie of resolutie bij dringendheid te onderzoeken. (Aldus gewijzigd door het
Statutair Congres van 20/23 november 1959).
AFDELING III - Vergaderingen van het Congres
Artikel 27 – Het Federaal Congres vergadert om de vier jaar. Het wordt samengeroepen door het
Bureau overeenkomstig de bepalingen van artikel 28. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon
Congres van 27 mei 1978 en het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
Artikel 28 - § 1 – Minstens vier maand vóór de datum vastgesteld voor het Congres, nodigt het
Bureau de betrokken organisaties uit hun voorstellen tot inschrijving op de agenda aan het
Secretariaat van het ABVV te richten.
§ 2 – Deze voorstellen, vergezeld van een memorie van toelichting, moeten tenminste drie maand
vóór de datum van het Congres in het bezit zijn van het Secretariaat.
§ 3 – De verslagen van het Secretariaat moeten tenminste 1 maand vóór de datum van het Federaal
Congres in het bezit gesteld worden van de aangesloten Centrales en de Gewestelijke Afdelingen.
§ 4 – Teneinde de punten vermeld op de dagorde van het Federaal Congres te onderzoeken moeten:
a)
b)

de aangesloten Centrales hun bevoegde instanties samenroepen voor elk Congres van het
ABVV;
de Intergewestelijken van het ABVV een Congres houden vóór dit van het ABVV. (Aldus
gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).

Artikel 29 – § 1 – Indien de omstandigheden het vereisen kunnen buitengewone Congressen worden
bijeengeroepen.
§ 2 – Het Bureau bepaalt hun samenstelling en stelt hun agenda vast, zonder de modaliteiten voor de
gewone congressen te moeten naleven.

HOOFDSTUK II - Het Federaal Comité
AFDELING I - Samenstelling en stemmingen
Artikel 30 – § 1 – Het Federaal Comité bestaat uit:
a)
b)

de leden van het Bureau;
de vertegenwoordigers van de aangesloten Centrales;
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c)

de vertegenwoordigers van de Intergewestelijken van het ABVV. (Aldus gewijzigd door het
Buitengewoon Congres van 29 juni 1982, en gewijzigd door het Statutair Congres van 30 en 31
mei en 1 juni 2018 (bijlage 2))

§ 2 – De stemming heeft plaats bij handopsteken of bij naamafroeping.
§ 3 – Telkens als bij een hoofdelijke stemming blijkt dat twee groepen tegenover elkaar staan, wordt
de procedure toegepast bepaald in artikel 24, § 3. (Aldus gewijzigd door het Buitgenwoon Congres
van 27 mei 1978).
Artikel 31 – § 1 – De Centrales hebben in het Federaal Comité recht op één vertegenwoordiger per
schijf en breuk van 10.000 leden.
§ 2 – Telt een Centrale minder dan 10.000 leden, dan heeft zij niettemin recht op één
vertegenwoordiger.
Artikel 32 – § 1 – De Intergewestelijken worden in het Federaal Comité vertegenwoordigd door
afgevaardigden van de Gewestelijke Afdelingen. Deze hebben recht op één vertegenwoordiger per
schijf en breuk van 20.000 leden. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
§ 2 – Telt een Gewestelijke Afdeling minder dan 20.000 leden, dan heeft zij niettemin recht op één
vertegenwoordiger.
Artikel 33 – § 1 – De leden van het Federaal Comité worden aangeduid voor de termijn die verloopt
tussen twee Statutaire Congressen. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23 november
1959).
§ 2 – De aangesloten Centrales en de Intergewestelijken maken binnen de maand volgend op het
Statutair Congres, aan het Secretariaat van het ABVV de lijst over met hun effectieve
vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers.
Elke wijziging aan deze lijst moet schriftelijk aan het Secretariaat van het ABVV betekend worden.
(Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
Artikel 34 – Elke vertegenwoordiger in het Federaal Comité neemt aan de vergaderingen deel. Elke
afwezigheid moet gemotiveerd worden. Een vertegenwoordiger die op meer dan 2/3 van de
vergaderingen afwezig is, kan geschrapt worden als lid van deze instantie. De organisatie die hem of
haar heeft aangeduid zal dan verzocht worden in zijn of haar vervanging te voorzien.
N.B. De aanwezigheden zullen per kalenderjaar geverifieerd worden. (Aldus gewijzigd door het
Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
AFDELING II - Bevoegdheid
Artikel 35 – Het Federaal Comité is inzonderheid bevoegd om:
a)
b)
c)
d)

de aanvragen tot aansluiting bij het ABVV te onderzoeken;
de door het Bureau geformuleerde voorstellen tot uitsluiting te onderzoeken;
de syndicale grenzen af te bakenen;
iedere zaak die de ganse vakbeweging aanbelangt te onderzoeken.

AFDELING III - Vergaderingen van het Federaal Comité.
Artikel 36 – Het Federaal Comité vergadert bij besluit van het Bureau tenminste acht maal per jaar.
Het Secretariaat verzendt de uitnodigingen. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29
juni 1982).

HOOFDSTUK III - Het Bureau
AFDELING I – Samenstelling
Artikel 37 - § 1 – Het Bureau is, rekening houdend met artikel 37bis §2, samengesteld uit:
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a)

b)
c)

14 vertegenwoordigers van de Centrales en 14 vertegenwoordigers van de Intergewestelijken in
de verhouding van: 6 vertegenwoordigers van de Interrégionale Wallonne, 6 van de Vlaamse
Intergewestelijke, 2 vertegenwoordigers (1 van elke taalgroep) van de Intergewestelijke BrusselHalle-Vilvoorde-Liedekerke, verkozen door de afgevaardigden op het Congres.
de door het Congres benoemde Secretarissen die deel uitmaken van het Federaal Secretariaat.
(Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982.)
de Voorzitsters van de Vrouwenbureaus van de intergewestelijken. (Aldus gewijzigd door het
Statutair Congres van 8 en 9 juni 2006.)

§ 2 – De pariteit Centrales – Intergewestelijken en de pariteit Waalse Intergewestelijke – Vlaamse
Intergewestelijke moeten geëerbiedigd worden.
Om deze dubbele pariteit te waarborgen, wordt dit aantal aangevuld met leden die door het Federaal
Comité aangewezen worden. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
Artikel 37 bis – § 1 – In de schoot van het ABVV wordt op gewestelijk, Intergewestelijk en federaal
vlak een representatief vrouwenbureau opgericht dat de belangen van de vrouwen behartigt, met
name via de gelijkheid man-vrouw. Op federaal vlak bestaat het Vrouwenbureau uit 7
vertegenwoordig(st)ers aangewezen door de Centrales en 7 vertegenwoordig(st)ers aangewezen door
de Intergewestelijken.
Het komt minstens om de twee maanden bijeen.
De actie van het ABVV om het in het onderhavig artikel beschreven doel te bereiken, steunt op de
Vrouwenbureaus. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 8 en 9 juni 2006.)
§ 2 – In al zijn interprofessionele instanties streeft het ABVV naar de pariteit man-vrouw. Bij gebrek
daaraan garandeert het minstens een derde vertegenwoordiging van de vrouwen. Wanneer een
geleding een derde vertegenwoordiging van de vrouwen niet kan bereiken, zorgt zij voor een
vertegenwoordiging die overeenstemt met de eigen samenstelling man-vrouw.
Instanties die deze representatieve vertegenwoordiging niet bereiken via directe verkiezingen, stellen
bij hun installatie zelf een correctiemechanisme op om deze doelstelling stapsgewijze te bereiken.
(Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997 en gewijzigd door het
Statutair Congres van 8 en 9 juni 2006.)
Artikel 37 ter – Na ieder statutair congres duidt het Federaal Bureau, in samenwerking met het
Federaal Vrouwenbureau, in zijn schoot een nieuwe opvolgings-, evaluatie- en controlecommissie
voor de gelijkheid man-vrouw aan bestaande uit leden van die federale bureaus, onder de
verantwoordelijkheid van het Federaal Secretariaat. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 8
en 9 juni 2006.)
Art. 37 quater – Wat de vertegenwoordiging van de vrouwen in het Federaal Bureau betreft, worden
10 volwaardige mandaten, toegekend aan de vertegenwoordiging van vrouwen in het Federaal
Bureau, voorgedragen door de Beroepscentrales in overleg met de drie Intergewestelijken.
Om een evenwicht mogelijk te maken tussen beroepscentrales en intergewestelijken zullen 9
mandaten verdeeld worden, waarvan 6 onder de Centrales en 3 onder de Intergewestelijken. Het 10 e
mandaat wordt aangeduid door de Voorzitter en de Algemeen secretaris en hierbij zullen zij trachten
de verschillende evenwichten te herstellen, indien nodig.
(Aldus goedgekeurd door het Federaal Congres van 30-31 mei en 1 juni 2018.)
Artikel 38 – § 1 – De leden van het Bureau worden verkozen voor een termijn die verloopt tussen
twee Statutaire Congressen. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23 november 1959).
§ 2 – De leden van het Bureau die de Intergewestelijken vertegenwoordigen moeten het peterschap
van hun respectievelijke Intergewestelijke bekomen. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres
van 29 juni 1982).
Artikel 38bis – Elke vertegenwoordiger in het Federaal Bureau neemt aan de vergaderingen deel.
Elke afwezigheid moet gemotiveerd worden. Een vertegenwoordiger die op meer dan 2/3 van de
vergaderingen afwezig is, kan geschrapt worden als lid van deze instantie. De organisatie die hem of
haar heeft aangeduid zal dan verzocht worden in zijn of haar vervanging te voorzien.
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N.B: De aanwezigheden zullen per kalenderjaar geverifieerd worden. (Aldus gewijzigd door het
Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
AFDELING II - Bevoegdheid
Artikel 39 – Het Bureau is inzonderheid bevoegd inzake:
a)
b)
c)
d)

de algemene leiding van het ABVV;
de uitvoering van de beslissingen van het Congres en van het Federaal Comité;
het toezicht over de toepassing van onderhavige statuten;
het opmaken van het barema der bezoldigingen en van het statuut van het personeel van het
ABVV.

De aangesloten organisaties zijn gehouden de bezoldigingsbarema’s en het statuut van hun
personeel aan die van het ABVV aan te passen.
Artikel 40 – In alle dringende gevallen die door onderhavige statuten niet werden voorzien, kan het
Bureau op eigen initiatief handelen, mits zijn actie te schikken naar de geest van de statuten en naar
de beslissingen van het Congres, onder voorbehoud van bekrachtiging door het Federaal Comité
binnen de maand.
AFDELING III - Vergaderingen van het Bureau
Artikel 41 – Het Bureau vergadert zo dikwijls als de omstandigheden het vereisen.

HOOFDSTUK IV - Het Secretariaat van het ABVV
Artikel 42 - § 1 – Het beheer van het ABVV wordt verzekerd door een College van Bestendige
Secretarissen, waarvan het aantal wordt vastgesteld, rekening houdend met het taalevenwicht, met
uitzondering van de Secretaris van de Brusselse Intergewestelijke, door het Federaal Congres dat tot
hun benoeming overgaat.
§ 2 – De kandidaten moeten het peterschap van hun taalgemeenschap bekomen.
§ 2 bis – De taalgemeenschappen moeten elk minstens een vrouwelijke en een mannelijke
kandidatuur voordragen voor de twee mandaten die van hun peterschap afhangen, teneinde de
pariteit man-vrouw te respecteren. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 8 en 9 juni 2006.)
§ 2 ter – De inwerkingtreding van § 2 bis mag niet beletten dat voorheen verkozen federale
secretarissen opnieuw verkiesbaar zijn. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 8 en 9 juni
2006.)
§ 3 – Het Congres duidt onder hen de Voorzitter aan, alsmede de Algemeen Secretaris, die tot de
andere taalrol behoort.
§ 4 – Er is onverenigbaarheid tussen de functies van Voorzitter, Algemeen Secretaris, Federaal
Secretaris en Secretaris van een Intergewestelijke.
§ 5 – De secretarissen van de Interrégionale Wallonne, de Vlaamse Intergewestelijke en de Brusselse
Intergewestelijke, zijn lid van het Federaal Secretariaat van het ABVV.
Als dusdanig wordt hun verkiezing door hun Intergewestelijk Congres bekrachtigd door het Federaal
Congres.
§ 6 – De secretarissen worden verkozen voor de tijdspanne tussen twee Statutaire Congressen.
(Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
Artikel 43 – § 1 – De Voorzitter of in zijn afwezigheid de Algemeen Secretaris, neemt het
voorzitterschap van het Secretariaat waar.
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§ 2 – Op voorstel van het College van de Bestendige Secretarissen verdeelt het Bureau de taken die
aan hun College opgelegd zijn. (Aldus gewijzigd door het Buitengewoon Congres van 29 juni 1982).
Artikel 44 – (Afgeschaft door het Buitengewoon Congres van 27 mei 1978).
Artikel 44 – § 1 – Het Bureau richt in zijn schoot een Commissie Financiën op. De Commissie
Financiën van het Bureau is samengesteld uit:
-

7 effectieve vertegenwoordigers van de Centrales en 4 plaatsvervangende vertegenwoordigers
van de Centrales;
7 vertegenwoordigers van de Intergewestelijken;
de leden van het Federaal Secretariaat.

De plaatsvervangende leden kunnen aan elke vergadering van de COFI deelnemen. (Aldus gewijzigd
en bekrachtigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)
§ 2 – A. De Commissie Financiën is bevoegd voor het toezicht en de controle op:
-

de statutaire verplichtingen van de aangesloten organisaties en de interprofessionele
structuren;
het beheer van de gelden van de interprofessionele structuren;
de administratieve werking van de interprofessionele structuren.

B. De Commissie Financiën is bevoegd voor:
-

de controle en evaluatie van de werking van de Federale Werkloosheidskas.

Op vraag van de Raad van Beheer van de Federale Werkloosheidskas kan de COFI de gewestelijke
werkloosheidskassen onder federale begeleiding plaatsen en alle nodige maatregelen treffen.
De beslissingen van de Commissie Financiën zijn dwingend, beroep is enkel mogelijk bij het Federaal
Bureau. (Aldus gewijzigd en bekrachtigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december
1997).
§ 3 – Elke aangesloten organisatie moet in zijn schoot een Financiële Commissie oprichten waarvan
de samenstelling en de werkingsreglementen worden medegedeeld aan de Federale
Interprofessionele Financiële Commissie. Binnen de aangesloten organisaties hebben de
respectievelijke Financiële Commissies minstens dezelfde bevoegdheid en actiemogelijkheden als de
Federale Interprofessionele Financiële Commissie. (Aldus gewijzigd en bekrachtigd door het Statutair
Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
Artikel 44 bis – De interne democratie is de absolute regel van de syndicale organisaties. Alle
syndicale vrijgestelden zijn gehouden om op alle niveaus van de professionele en interprofessionele
structuren congressen en statutaire vergaderingen samen te roepen.
De algemene regel en de gebruiken voorzien dat alle mandaten om de vier jaar vernieuwd worden.
Krachtens dit beginsel stellen de instanties hun eigen statuten op, evenals de ontslagregels bij
ernstige tekortkomingen. De instanties respecteren mekaars beslissingen inzake de ontslagregels
ingeval van dringende reden. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december
1997.)
Artikel 44ter – Er is binnen het ABVV geen plaats voor racistische, seksistische, fascistische ideeën
en gedragingen, noch voor vreemdelingenhaat. Het lidmaatschap van het ABVV is onverenigbaar met
het militeren voor of de toetreding tot extreem rechtse partijen of bewegingen. (Aldus gewijzigd door
het Congres van 11, 12 en 13 december 1997 en gewijzigd door het Statutair Congres van 8 en 9 juni
2006.)

TITEL III - VERPLICHTINGEN DER ORGANISATIES
HOOFDSTUK I - Bijdragen
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Artikel 45 - § 1 – De vakverenigingen aangesloten bij het ABVV zijn gehouden van hun leden een
bijdrage te vergen waarvan het minimumbedrag wordt vastgesteld door het Congres.
§ 2 – Deze bijdrage wordt geïnd door middel van:
-

zegels uitgegeven door het ABVV of
vignetten uitgegeven door het ABVV.

Enkel het ABVV-Federaal is gemachtigd deze zegels en vignetten uit te geven. Uitzonderingen op
deze regel kunnen toegestaan worden aan federale beroepscentrales op voorwaarde dat de
informaticasystemen die ze gebruiken transparant en veilig zijn en de gegevens overdraagbaar zijn
naar het systeem van het ABVV-Federaal; en dat de systemen controleerbaar zijn voor het ABVVFederaal.
Deze systemen dienen expliciet erkend te worden door het ABVV-Federaal.
(Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)
§ 3 – Zij dient gestort te worden per maand, volgens regels vastgelegd door het Congres van het
ABVV. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)
Artikel 46 – § 1 – Op aanbeveling van de COFI stelt het Federaal Comité het aandeel van het ABVV
in deze bijdrage vast om het toe te laten zijn federale diensten te verzekeren. (Aldus gewijzigd en
bekrachtigd door Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)
§ 2 – Het bepaalt insgelijks het minimum aandeel te storten aan de weerstandskassen en aan de
stakingsherverzekeringskas.

HOOFDSTUK II - Verplichtingen van algemene aard
Artikel 47 – De vakverenigingen aangesloten bij het ABVV zijn gehouden:
a)

b)
c)

regelmatig aan het Secretariaat alle rapporten, manifesten, dagbladen, nota’s en andere
documenten mee te delen die van belang zijn voor de vakbeweging, en die uitgaan van hun
diensten of van elke andere bron;
alle door het Secretariaat gevraagde inlichtingen te verstrekken;
het Secretariaat in te lichten over iedere revendicatieve beweging, ieder dreigend conflict of
ieder conflict oprijzend in de nijverheid of nijverheidstak die tot hun werkingsveld behoort, het op
de hoogte te houden van de ontwikkeling van de toestand en alle overeenkomsten mee te
delen die tussen partijen gesloten worden om een einde aan het conflict te stellen.

Artikel 48 – De Gewestelijke Afdelingen van het ABVV:
a)

b)
c)

d)

e)

groeperen alle arbeiders van het Gewest en waken, in overeenstemming met de Gewestelijke
Afdelingen der Centrales, over de vrijwaring van hun zedelijke en stoffelijke belangen. (Aldus
gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23 november 1959.);
volgens alle onderrichtingen gegeven door het ABVV;
roepen ten minste om de vier jaar een Congres bijeen dat dient bijgewoond door
vertegenwoordigers van het ABVV. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en
13 december 1997.);
richten, in overeenstemming met de Gewestelijke Afdelingen der Centrales, alle diensten of
bureaus op, die nuttig zijn voor de arbeiders van het Gewest alsmede voor de ontwikkeling en
de propaganda der vakbeweging;
voorzien, in overeenstemming met de besluiten en volgens de richtlijnen van het Bureau, in de
geldelijke middelen voor hun werking. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 20/23
november 1959.)

HOOFDSTUK III - Solidariteit en financiële hulp ingeval van strijd
Artikel 49 – Wanneer een belangrijk conflict nopens een vakbondsprincipe of een eis van algemene
aard, zich voordoet, kan het Federaal Comité beslissen dat het ABVV de actie gevoerd door de
vakvereniging, die het meest rechtstreeks in het conflict betrokken is, zal steunen.
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Artikel 50 – Voorgaand artikel zal nochtans slechts van toepassing zijn wanneer de betrokken
vakvereniging:
a)
b)
c)
d)
e)

wat de positie betreft die zij in het conflict inneemt, de goedkeuring heeft bekomen van meer
dan de twee derden van haar leden die er bij betrokken zijn;
de verplichting opgelegd door deze statuten, en namelijk bij Titel III, nakomt;
te gepasten tijde de tussenkomst vraagt van het Federaal Comité;
de modaliteiten van de steun, voorgesteld door het Federaal Comité, aanvaardt;
zich ertoe verbindt de beslissingen van het Comité met betrekking tot het verloop van het
conflict, te eerbiedigen en door haar leden te doen eerbiedigen.

Artikel 51 – In de voorwaarden, vastgesteld door het vorig artikel, kan het Federaal Comité:
a)
b)
c)

alle leden van het ABVV een speciale bijdrage opleggen;
op de geldelijke solidariteit in het land beroep doen;
alle aangesloten vakverenigingen waarvan het de tussenkomst nuttig acht, de uitbreiding van
de beweging opleggen.

Artikel 52 – § 1 – De vakverenigingen die door het Federaal Comité in het conflict betrokken worden,
verbinden zich het gezag van het Bureau te eerbiedigen inzake de leiding van het conflict en de
vormen van steunverlening die het voorstelt.
§ 2 – In deze voorwaarden, genieten zij de volledige steun van het ABVV en van al zijn
vakverenigingen voor de ganse duur van het conflict.
Artikel 53 - § 1 – Het Federaal Comité of het Bureau beslist souverein over het al dan niet
voortzetten, uitbreiden of stopzetten van de ondernomen strijd.
§ 2 – Het Federaal Comité bepaalt, in overeenstemming met de meest rechtstreeks in het conflict
betrokken vakvereniging, de voorwaarden tot werkhervatting die door de vakbeweging worden
gesteld.
Artikel 54 – § 1 – Buiten de solidariteitsacties voorzien bij voorgaande artikels, kan het Federaal
Comité een gedeeltelijke of algemene staking afkondigen:
a)
b)
c)

wanneer een eis het geheel der arbeiders van het land aanbelangt;
wanneer het bestaan der vakverenigingen in gevaar wordt gebracht;
wanneer de vrijheid en de democratische instellingen van het land worden bedreigd.

§ 2 – In de gevallen voorzien in voorgaande paragraaf kan het Federaal Comité al de leden van het
ABVV iedere vorm van steun opleggen die nuttig wordt geacht voor het welslagen van de
ondernomen actie.

TITEL IV - BEHEER DER GELDEN EN FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF
TOEZICHT
Artikel 55 – Het Bureau is belast met het beheer der fondsen van het ABVV.
Artikel 56 – Een Commissie van Toezicht controleert minstens alle drie maanden de boeken en
rekeningen van het ABVV. Deze Commissie bestaat uit vier leden, benoemd door het Congres,
waarvan er drie herkiesbaar zijn. Zo er geen vacature is, is het oudste lid in dienstjaren uittredend en
niet herkiesbaar. Een uittredend lid kan niet onmiddellijk worden vervangen door een lid voorgesteld
door dezelfde Centrale of Gewestelijke Afdeling ABVV.
Artikel 56 bis – De Commissie van Toezicht wordt bijgestaan door een bedrijfsrevisor en door de
Federale Auditdienst bij het uitoefenen van haar opdracht, zoals beschreven in artikel 56. (Aldus
gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)
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Artikel 57 – Er wordt een Federale Auditdienst opgericht. Deze wordt belast met de controles op het
beheer en de financiële verrichtingen van de aangesloten organisaties en interprofessionele
structuren, overeenkomstig de beslissingen in het kader van het protocol «financiële controle» met
referentie H 63/95 van 6 september 1995, hierover afgesloten in het Buitengewoon Congres van 28
september 1995. (Aldus gewijzigd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)

TITEL V - WIJZIGING DER STATUTEN
Artikel 58 – § 1 – Voorstellen tot wijziging van onderhavige statuten dienen aan het Federaal Congres
voorgelegd overeenkomstig de procedure beschreven in art. 28.
§ 2 – Dit laatste kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de twee derden zijner afgevaardigden
aanwezig zijn.
§ 3 – Geen wijziging kan als aangenomen aanzien worden zo ze niet ten minste de twee derden der
stemmen verenigt.
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BIJLAGE 1
Bijlage aan de statuten: syndicale grenzen
Voor wat artikel 8 betreft, formuleren we opnieuw de resolutie goedgekeurd door de Congressen van
27/05/1978 - 26/06/1982 – december 1986 – november 1990.
«De maatschappelijke veranderingen, de ontwikkeling van nieuwe sectoren kunnen problemen doen
rijzen van syndicale grenzen.
Teneinde concurrentie tussen Centrales te vermijden en conflicten te voorkomen, zullen het ABVV en
de Centrales een inventaris opstellen over de grensproblemen en regels opstellen m.b.t. deze
aangelegenheid.
In geval van geschil over de syndicale grenzen moeten deze in de eerste plaats tussen de betrokken
Centrales worden opgelost.
De betrokken Centrales kunnen op hun initiatief de bemiddeling vragen van de Voorzitter en de
Algemeen Secretaris.
In geval er een blokkering ontstaat tussen de Centrales hebben de Voorzitter en Algemeen Secretaris
een arbitrerende rol na overleg met de groep van Centrales en eventueel het Federaal Bureau, in het
kader van de opgestelde regels zoals vermeld in de 2de alinea van deze bijlage».
(Aldus goedgekeurd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)
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BIJLAGE 2
ABVV-STATUTEN
Buitengewoon Congres «ABVV-structuren» van 29 juni 1982
VERKLARENDE EN INTERPRETERENDE TEKST
De voorgestelde statutaire wijzigingen zijn gebaseerd op volgende gemeenschappelijke
verzuchtingen:
1.

Het ABVV is en blijft één en ondeelbaar
De Centrales ook.
De solidariteit tussen de arbeiders moet zwaarder wegen dan elke idee van verdeeldheid. De
nationale bevoegdheden zijn en blijven belangrijk. De tegenmacht op federaal vlak vereist de
samenhorigheid van het ABVV.

2.

De Centrales behouden de 2/3 der stemmen in het Federaal Comité en in het Congres, maar ze
erkennen tevens de noodzaak van de vertegenwoordiging en de uitdrukking van de
Intergewestelijken.

3.

De Gewestelijke Afdelingen spelen de rol die al vandaag de hunne is. Geen enkele
bevoegdheid wordt hun ontnomen.

4.

De opdrachten van de Intergewestelijken zijn deze toegewezen aan de politieke machten van
de gewesten.
Ze zijn gelijkaardig en evolutief en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de
Intergewestelijken.

5.

De bevoegdheden van de Gemeenschapsraden behoren uitsluitend tot de bevoegdheidssfeer
van de respectievelijk Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap. Deze bestaan uit de
vertegenwoordigers van de Vlaamse of de Waalse Intergewestelijke, aangevuld met de
Nederlandstalige of Franstalige vertegenwoordigers van de Afdeling Brussel.

5bis. De bevoegdheden waarvan sprake is in artikel 18quater in verband met de Duitstalige
Gemeenschap, zijn de bevoegdheden die grondwettelijk worden toegewezen aan de Duitstalige
Gemeenschap en ook de bevoegdheden die onder het Waalse Gewest vallen en waarvan de
uitoefening via een samenwerkingsakkoord aan de Duitstalige Gemeenschap werd
toevertrouwd.
6.

De Brusselse Intergewestelijke komt overeen met de Gewestelijke Afdeling Brussel-HalleVilvoorde-Liedekerke. Deze speelt haar rol zoals de andere Gewestelijke Afdelingen en bestaat
uit twee Afdelingen.
De Afdeling Halle-Vilvoorde-Liedekerke maakt deel uit van de Vlaamse Intergewestelijke daar
zij politiek deel uitmaakt van het Vlaamse Gewest.
Voor de gemeenschapsbevoegdheden wordt de Afdeling Brussel vertegenwoordigd zoals
bepaald in punt 5.

7.

De Duitstalige Gemeenschap wordt vertegenwoordigd via de Gewestelijke Afdeling VerviersOstbelgien die zelf instaat voor de (organisatie van de) vertegenwoordiging van de leden die in
de Duitstalige Gemeenschap wonen of werken (zonder afbreuk te doen aan de geldende regels
binnen de ABVV-centrales). Er zullen specifieke mandaten worden voorbehouden voor de
Duitstalige vertegenwoordiging binnen de federale en Waalse instanties. Concreet wordt de
vertegenwoordiging van de werknemers van de Duitstalige Gemeenschap versterkt door een
extra-mandaat toe te kennen aan het Waals ABVV voor het ABVV-congres en ABVV-comité om
de vertegenwoordiging van de Duitstalige gemeenschap te garanderen. Dit impliceert een
bijkomend mandaat voor het Vlaams ABVV en 2 bijkomende mandaten voor de centrales.
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8.

Het algemeen federaal beleid wordt verder door de federale organen bepaald (Federaal
Secretariaat, Federaal Bureau, Federaal Comité, Federaal Congres).
In deze instanties nemen de Intergewestelijken volgens de voorziene statutaire regels aan de
bepaling van het federaal beleid deel.
De voorbereiding van het algemeen beleid moet gebeuren in een geest van samenhorigheid en
niet van botsingen, ten einde te voorkomen dat het tot een breuk komt tussen de Centrales en
de Intergewestelijken of tussen de Intergewestelijken onderling.
In de in artikel 24 bepaalde uitzonderlijke gevallen zal eerst een vergelijk worden nagestreefd in
de schoot van het Bureau.

9.

De Gewestelijke Afdelingen behouden al hun bevoegdheden, maar beschikken over geen
stemrecht meer in de federale organen van het ABVV.
-

-

De vertegenwoordiging van de Intergewestelijken in het Federaal Congres en het
Federaal Comité zal gebeuren op basis van de proportionele verdeling tussen de
Gewestelijke Afdelingen die tot hun territoriale bevoegdheidssfeer behoren. De mandaten
worden rechtstreeks door deze verdeeld.
De Intergewestelijken moeten een Congres houden voor het Federaal Statutair Congres.

10.

Het Federaal Comité zal minstens 8 maal per jaar bijeenkomen. Doel is de verantwoordelijken,
waaronder de Gewestelijke Secretarissen van het ABVV, dichter bij de werkzaamheden van het
Federaal ABVV te betrekken.

11.

Het Bureau is paritair samengesteld. 14 vertegenwoordigers van de Centrales en 14
vertegenwoordigers van de Intergewestelijken. De vertegenwoordiging van de
Intergewestelijken wordt bepaald in artikel 37.
Een dubbele pariteit moet in acht genomen worden tussen Centrales en Intergewestelijken. Dat
impliceert steeds een even aantal vertegenwoordigers van beide samenstellende partijen.
Het Congres of bij ontstentenis daarvan het Federaal Comité vult het Bureau aan om de
pariteiten te herstellen.
De grote Centrales verbinden er zich toe een gepaste vertegenwoordiging van de kleine
Centrales in acht te nemen.

12.

De nieuwe formulering van artikel 42 betreffende het Secretariaat brengt geen belangrijke
veranderingen mee.
De Intergewestelijke Secretaris van Brussel-Halle-Vilvoorde-Liedekerke maakt deel uit van het
Federaal Secretariaat.
In § 4 van artikel 42 wordt de onverenigbaarheid opgenomen tussen de functies van Voorzitter
(nieuwe titel in de plaats van Algemeen Secretaris), Algemeen Secretaris (nieuwe titel in de
plaats van Adjunct-Algemeen Secretaris), Federaal Secretaris en Secretaris van een
Intergewestelijke.
De idee van een tweekoppige leiding werd verworpen.

13.

De financiële middelen van de Intergewestelijken
Het Federaal Bureau bepaalt, op voorstel van de COFI, de financieringsmodaliteiten.
Het is duidelijk dat de Intergewestelijken zullen beschikken enerzijds over een dotatie uit de
begroting in functie van de opdrachten voortvloeiend uit het protocol van 21 juni 1963, maar ook
rekening houdend met de financiële lasten die federaal zouden blijven (voorbeeld: pers…);
anderzijds over een terugbetaling van een deel van de federale bijdrage.
Opmerkingen
-

Elke belangrijke toename van het personeelsbestand doet financiële problemen rijzen.
Overlappingen moeten vermeden worden.
Eén enkele technische en administratieve structuur blijft aangewezen.
Het is het Bureau van de Intergewestelijke dat eventueel één of meerdere AdjunctSecretarissen aanstelt.
Hun geldelijk statuut wordt geregeld door de federale bepalingen terzake.
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-

14.

Wat de studiediensten van het Federaal ABVV betreft, moeten de Intergewestelijken, wat
de federale problemen betreft die rechtstreeks of onrechtstreeks onder hun bevoegdheid
vallen, een beroep kunnen doen op de studiediensten van het ABVV.
Elke beslissing aangaande de organisatie en het beheer van deze laatste moet dan ook
collegiaal genomen worden door het Federaal Secretariaat van het ABVV samengesteld
zoals bepaald in artikel 42 van de statuten.

Het Protocol van 21 juni 1963
De Intergewestelijken zijn belast met de bevoegdheden die voortvloeien uit voornoemd protocol
(Syndicale Pers – Propaganda – Informatie – Vorming).
Maar in het Protocol wordt eveneens bepaald dat het algemeen beleid door de federale
instanties wordt vastgelegd en dat het gemeenschappelijk moet zijn.
Het Federaal Secretariaat en het Federaal Bureau coördineren de tenuitvoerlegging daarvan.

15.

De specifieke groepen
-

-

16.

Het betreft de jongeren, de vrouwen, de gepensioneerden en bruggepensioneerden, de
werklozen en de gastarbeiders.
De Intergewestelijken organiseren die specifieke groepen, maar de verwezenlijking van
de op federaal vlak vastgelegde algemene doelstellingen vergt een federale coördinatie
en actie. Een Federaal en Intergewestelijk reglement van inwendige orde zal opgesteld
en ter goedkeuring aan de respectieve Bureaus voorgelegd worden.
De Vrouwencommissie heeft haar ontwerp opgemaakt.
Het wordt aan het Federaal Bureau voorgelegd.
De Federale Commissie van elke specifieke groep zal minstens één maal per jaar door
het Federaal Comité van het ABVV gehoord worden.

Ingediende amendementen werden door het Bureau onderzocht.
Het gaat om de volgende voorstellen:
-

Bij artikel 15 toevoegen:
“In elke gemeente wordt een plaatselijke ABVV-afdeling opgericht. Als interprofessionele
organisatie behartigt zij de lokale vakbondsbelangen”
Bij artikel 16 § 2 toevoegen:
“… en stellen een Gewestelijk Secretaris aan”
Opmerking: de gewestelijke autonomie laat niet toe dergelijke maatregelen op te leggen
Bij artikel 42:

“schrapping van de Secretaris van de Brusselse Intergewestelijke”

“Het aantal Secretarissen wordt vastgesteld op 6”

“Er is onverenigbaarheid tussen de functie van Federaal Secretaris en van
Voorzitter van een Beroepscentrale”
Deze voorstellen werden niet weerhouden.
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BIJLAGE 3
Statutair Congres van het ABVV 5 – 6 – 7 december 1986

PROTOCOL van toepassing tussen het Congres van december 1986 en het
daaropvolgend Congres
Voorafgaande Verklaring
Het ABVV is en blijft “één en ondeelbaar”. De solidariteit tussen de arbeiders heeft voorrang op elk
idee van verdeeldheid. De federale bevoegdheden zijn en blijven belangrijk. De tegenmacht op
federaal vlak vereist de samenhorigheid van het ABVV.
De opdrachten van de Intergewestelijken zijn deze toegewezen aan de politieke machten van de
gewesten; ze zijn gelijkaardig en evolutief en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de
Intergewestelijken.
De Gewesten spelen de rol die al vandaag de hunne is. Geen enkele bevoegdheid wordt hun
ontnomen.
(Besluiten Buitengewoon Congres van 29.6.1982).
1.

STRUCTUREN
-

Congres: ongewijzigd
Federaal Comité: ongewijzigd
Bureau: ongewijzigd
Intergewestelijken: ongewijzigd.

De Intergewestelijken blijven de politieke evolutie van de bevoegdheden der Gewesten en
Gemeenschappen volgen.
2.

FEDERAAL SECRETARIAAT

Het Federaal Secretariaat blijft een Federaal College dat het beheer van het ABVV verzekert en dat
zich als dusdanig uitdrukt ten overstaan van het Bureau, van het Federaal Comité en van het
Congres.
Derhalve kan het Federaal Secretariaat niet uitgesplitst worden in Colleges van Secretarissen
behorend tot de verschillende Gemeenschappen.
Het Federaal Secretariaat zal aan het Bureau een taakverdeling voorstellen die de coördinatie en de
cohesie verzekert, nodig voor zijn goede werking.
De Voorzitter
Het mandaat van Voorzitter blijft een federaal en interprofessioneel mandaat.
De onverenigbaarheid van het mandaat van Voorzitter van het ABVV en dat van Secretaris van een
Intergewestelijke van het ABVV blijft gehandhaafd.
De Voorzitter is ambtshalve lid van zijn Intergewestelijke.
De Voorzitter, in samenwerking met de Algemeen Secretaris, leidt het Federaal Secretariaat,
vertegenwoordigt het ABVV naar buiten, federaal en internationaal en neemt het intern beheer van het
ABVV waar.
De Algemeen Secretaris vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid.
De Algemeen Secretaris
De Algemeen Secretaris behoort tot een andere taalrol dan deze van de Voorzitter.
Het mandaat van Algemeen Secretaris blijft een federaal en interprofessioneel mandaat.
De onverenigbaarheid van het mandaat van Algemeen Secretaris van het ABVV en dat van Secretaris
van een Intergewestelijke van het ABVV blijft gehandhaafd.
De Algemeen Secretaris is ambtshalve lid van zijn Intergewestelijke.
Deze Intergewestelijke duidt in haar schoot een Voorzitter van haar Bureau aan.
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Het waarnemen van dit voorzitterschap is niet onverenigbaar met het mandaat van Algemeen
Secretaris. Het mag echter geen dualiteit teweegbrengen in het uitoefenen van het federaal mandaat,
maar moet integendeel een betere werking en een betere samenhorigheid van het Federaal
Secretariaat waarborgen.
3.

DE INTERGEWESTELIJKEN

Het ABVV is samengesteld uit Centrales. De bestuursorganen van het ABVV zijn samengesteld uit
Centrales en Intergewestelijken.
a)

b)

De Intergewestelijken zijn door het Congres van het ABVV opgerichte organen die zich binnen
het ABVV bevinden en een specifieke opdracht hebben, zoals bepaald door het Congres van
1982 en reeds nader omschreven door het Protocol van 1963.
De deelname aan de besluitvorming omtrent problemen van algemene en federale aard is een
recht dat aan de Intergewestelijken is toegezegd. De uitoefening ervan geschiedt evenwel
binnen de ABVV-structuren en volgens de regels die de werking van deze structuren
beheersen.

4.

NA HET CONGRES …

… van december 1986 zal het Bureau een Commissie ermede gelasten om binnen de 6 maand aan
het Bureau voorstellen te doen met betrekking tot:
•
•
•
•
•
•

5.

het uitwerken van een systeem van financiering van de Intergewestelijken en de modaliteiten
vaststellen volgens dewelke deze over hun beheer dienen te informeren;
de taak en de verantwoordelijkheid van de Intergewestelijken in de werking van het
Vormingsinstituut;
de taak en de verantwoordelijkheid van de Intergewestelijken in de syndicale pers;
de verduidelijking van de opdrachten van de Intergewestelijken in de werking van de specifieke
groepen;
de rationele organisatie en werking van de Studiediensten van het ABVV met de bezorgdheid
dubbel gebruik te vermijden en de efficiëntie te verhogen;
de werking van de Gewesten ABVV, op gebied van beheer, financiën en
werkloosheidsdiensten.
EEN COMMISSIE, …

… samengesteld uit vertegenwoordigers van de VLIG en van de Intergewestelijke Brussel-HalleVilvoorde-Liedekerke, zal binnen de 6 maand de toepassing van de statuten nagaan, en meer in het
bijzonder de beschikkingen van artikels 18bis, -ter en –quater, alsmede de punten 4 , 5 en 6 van de
verklarende en interpreterende tekst van het Congres van 1982.
Deze voorstellen plaatsen zich in het verlengde van het Protocol van 1963 en van het Congres van
1982.
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BIJLAGE 4
PROTOCOL van 28 september 1995
1.

Onderhavig protocol heeft tot doel - in het kader van de vigerende statuten en de protocollen
van 1963, 1968, van de verklarende en interpreterende tekst bij het buitengewoon congres van
29 juni 1982 inzake de ABVV-structuren en met eerbiediging van de bevoegdheids- en
beslissingsregels van de ABVV-organen zoals die door dit congres werden vastgelegd - in de
nodige maatregelen te voorzien om de algemene werking van de organisatie te verbeteren, een
betere coördinatie van de beleidsinstanties tot stand te brengen en voor een betere participatie
van iedereen aan de voorbereiding en de besluitvorming te zorgen.

2.

Ter herinnering bepalen de artikelen 18 ter en 22 van de statuten dat:
-

3.

de Intergewestelijken ten volle bevoegd zijn voor de gewestelijke en communautaire
materies;
de Intergewestelijken, samen met de Vakcentrales, volwaardige samenstellende delen
van het ABVV uitmaken en in die hoedanigheid deelnemen aan de voorbereiding en de
besluitvorming inzake de federale materies.

Betere werkingsregels in het algemeen
De werkingsregels moeten verbeterd worden met eerbiediging van de autonomie en de
respectieve functies enerzijds en van de federale loyauteit en solidariteit anderzijds.
Dit betekent:
-

-

4.

betere wederzijdse informatie en coördinatie van de beslissingen en werkingen op de
verschillende beleidsniveaus;
dat elk debat tijdig wordt aangekaart, dus voorafgaandelijk aan de besluitvorming en
binnen een voldoende lange termijn zodat de diverse instanties hun standpunt kunnen
bepalen op grond van door het federaal Secretariaat voorbereide analyse- en
discussiedocumenten; die documenten moeten rekening houden met de gevoeligheden
van de gewesten en de centrales. Dit om te vermijden dat de rol van het ABVV a
posteriori beperkt wordt tot een keuze of arbitrage tussen eerder bepaalde standpunten.
een betere samenwerking tussen de verschillende studiediensten (federaal,
Intergewestelijken). Voor de federale vraagstukken moeten de Intergewestelijken een
beroep kunnen doen op de studiediensten van het federaal ABVV; en omgekeerd moet
voor de regionale en communautaire materies het federaal ABVV een beroep kunnen
doen op de studiediensten van de Intergewestelijken (cf. verklarend document van 29
juni 1982).
een gecoördineerd beheer van de informatica tussen het ABVV en de Intergewestelijken.

Verbetering van de werking van het federaal secretariaat, de federale instanties en diensten
Meer in het bijzonder wordt de werking van de federale instanties en diensten als volgt
verbeterd:
-

-

Om een betere syndicale visie op alle materies in hun geheel te verzekeren en om de
beleidsinstanties beter op elkaar af te stemmen, worden de Voorzitters van de
Intergewestelijken 1 in het kader van voorbereidende vergaderingen betrokken bij
bepaalde werkzaamheden van het federaal secretariaat, inzonderheid m.b.t. materies
waarvoor, communautair en regionaal gezien, bepaalde gevoeligheden bestaan. Dit
impliceert geenszins een wijziging van art.42 § 1 van onze statuten.
De Voorzitters van de Intergewestelijken worden bij de vergaderingen van de Voorzitters
en Ondervoorzitters van de Centrales betrokken.

1

Het gaat om de voorzitters van de Vlaamse Intergewestelijke en de Interrégionale Wallonne conform
de statuten (art. 37 § 2 samenstelling bureau – art. 24 § 3 stemmingen in het congres) waaruit blijkt
dat er een specifiek statuut in de Intergewestelijke Brussel bestaat.
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-

-

5.

De ondersteuning van de syndicale structuren, met name de gewestelijke afdelingen
(werkloosheid, DAR, audit), vanuit de federale diensten zal versterkt worden.
Een algemene dynamisering van de gewestelijke afdelingen zal worden aangemoedigd,
niet alleen op het vlak van de diensten en de financiën, maar ook op dit van het
interprofessioneel syndicaal beleid, de propaganda en de recrutering.
De werkzaamheden van de COFI zullen voortgezet worden met eerbiediging van de
financiële autonomie van de respectieve organen; tevens moet er gezorgd worden voor
de follow-up en de strikte naleving van de regels die door de COFI werden vastgelegd.
De beslissingen van de COFI moeten, in het kader van art.17 § 2, voorbereid en
uitgevoerd kunnen worden door vergaderingen van de Gewestelijke Secretarissen per
taalgroep, met eerbiediging van de rol van de statutaire instanties en van de statuten.

Externe communicatie: verbetering van de procedures
-

-

De vrijheid van meningsuiting van de Centrales en de Intergewestelijken wordt verzekerd;
hierbij dient rekening gehouden met de nodige cohesie.
In dezelfde geest moet er, inzake externe communicatie (propaganda en informatie
inbegrepen), een overlegd beleid tot stand komen; dit impliceert synergie tussen
Intergewestelijken, federaal niveau én Centrales.
De syndicale pers (De Nieuwe Werker - Syndicats) zal federaal beheerd worden, waarbij
de communautaire bevoegdheden evenals die van de Centrales gewaarborgd blijven.
Overleg en synergie blijven nodig om rekening te houden met de bestaande
gevoeligheden, zowel communautair en regionaal als professioneel.
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BIJLAGE 5
Bijlage aan de statuten – intern protocol (m.b.t. art. 24 § 3)
De kenmerken van de Intergewestelijke Brussel in vergelijking met de beide andere
Intergewestelijken, beletten haar helemaal niet in de instanties van het ABVV ten volle deel te nemen
aan de beslissingen met behoud van haar eigen specificiteit.
De Intergewestelijke Brussel heeft de uitsluitende bevoegdheid voor de materies aangaande het
Gewest Brussel en dit krachtens artikel 18ter.
De opdrachten die aan de Gemeenschapsraden toegekend worden, vallen onder de bevoegdheid
-

voor de Franstalige Gemeenschap, van de Franstalige vertegenwoordigers van de Brusselse
Intergewestelijke en de vertegenwoordigers van de Waalse Intergewestelijke;
voor de Vlaamse Gemeenschap, van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Intergewestelijke
en de Nederlandstalige vertegenwoordigers van de Intergewestelijke Brussel. (Art. 18quater).

Wat de stemmingen op het Congres betreft, de plaats van de Intergewestelijke Brussel ligt nu al vast
in artikel 24.
Dit artikel voorziet in zijn § 2 de mogelijkheid voor de Intergewestelijke Brussel om een stemming bij
naamafroeping te vragen. Brussel heeft dus het recht om een procedure op te starten om naar een
vergelijk te streven. Inderdaad, krachtens artikel 24, § 3 moet er naar dit vergelijk gestreefd worden in
geval van breuk tussen de stemming van de Centrales en deze van de Intergewestelijken of in geval
van breuk tussen de stemming van de drie Intergewestelijken.
Krachtens de laatste alinea van artikel 24 wordt er naar dit vergelijk gezocht op vraag van de meest
gerede partij – Centrale of Intergewestelijke.
De Intergewestelijke Brussel kan dus het initiatief nemen om naar een vergelijk te streven.
De twee derden van de stemmen op het Congres maken een beslissing geldig (art. 24 §3, al.2, 1).
Het volstaat de huidige regels te behouden wanneer dit quorum van de 2/3 niet bereikt wordt.
Al wordt de aanwezigheid van Brussel via dit mechanisme bekrachtigd, door rekening te houden met
de stemmen uitgebracht door de 3 Intergewestelijken, past het een consensueel evenwicht te vinden.
Om geldig te zijn moet een beslissing de 2/3 behalen van de stemmen uitgebracht door de 3
Intergewestelijken, dit met inbegrip van 50% van de stemmen van de Vlaamse Intergewestelijke en
50% van de stemmen van de Waalse Intergewestelijke.
(Aldus goedgekeurd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997.)
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BIJLAGE 6
Interne motie
Een interprofessionele actiekas
Het principe van de financiering van de door de federale instanties besliste interprofessionele acties
wordt goedgekeurd. Het Federaal Comité geeft opdracht aan het Bureau en de COFI om de
modaliteiten hiervan vast te leggen.
(Aldus goedgekeurd door het Statutair Congres van 11, 12 en 13 december 1997).
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BIJLAGE 7
Interne resolutie: DOELGROEPEN
Statutair Congres van 11,12 en 13 december 1997
1.

Voor de bruggepensioneerden en de gepensioneerden: ze op intergewestelijk, gewestelijk en
plaatselijk vlak organiseren; een grootscheepse campagne en een echt beleid voor werving van
de gepensioneerden lanceren, gekoppeld aan dienstverlening, syndicale begeleiding en
ondersteuning, culturele activiteiten en vrije tijdsbesteding.

2.

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.

3.

Voor de werklozen: een echt beleid voeren inzake begeleiding en ondersteuning op
intergewestelijk, gewestelijk en plaatselijk vlak; bijzondere aandacht moet hierbij gaan naar
werklozen tewerkgesteld door de PWA’s, de oudere werklozen en de jongeren met
wachtvergoeding; ze moeten hulp krijgen bij het zoeken naar werk, steun en begeleiding krijgen
om te vermijden dat ze in de marginaliteit terecht komen of gerecupereerd worden door nietdemocratische organisaties.

4.

Voor de migranten:
-

-

ABVV-Commissies oprichten en/of versterken op intergewestelijk en gewestelijk niveau;
in deze ABVV-commissies de standpunten bepalen die in Verenigingen en
Integratiecentra verdedigd zullen worden;
Aan het samenwerkingsakkoord met het Centrum voor Gelijke Kansen een concrete
gestalte geven door in de gewesten het onthaal en de behandeling van de klachten tegen
daden van racisme te organiseren.

5.

Via een aangepaste bijdrage oplossingen zoeken voor de leden die lid van de vakbond willen
blijven, maar die slechts lage uitkeringen of vergoedingen hebben (bijvoorbeeld: slachtoffers
van artikel 80 en bestaansminimumtrekkers).

6.

Een eenvormige bijdrage invoeren voor de werklozen met wachtvergoeding.

6bis. De eenvormige minimumbijdrage voor de gepensioneerden van de centrales uit de privé
bevestigen. Rekening houdend met de soms zeer uiteenlopende situaties volgens de centrales,
de gewestelijke beroepsafdelingen en de toegekende voordelen, moet met het oog op deze
harmonisering naar boven toe in meerdere stappen gewerkt worden.
Voor de punten 6 en 6bis moet het dossier opnieuw voor de Cofi, het Bureau en het Federaal
Comité komen.
7.

De ventilatie van de bijdragen – tussen centrales en interprofessioneel - voor de werklozen
moet leiden tot een echte, nieuwe ontplooiing van de syndicale begeleiding. Ze moet het
federaal ABVV en vooral de gewesten en intergewestelijken de mogelijkheid bieden hun taken
te vervullen inzake beheer, dienstverlening en syndicale begeleiding, die in de statuten voorzien
zijn.
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7bis. De ventilatie van de bijdragen – tussen centrales en interprofessioneel – voor de
gepensioneerden en bruggepensioneerden moet leiden tot een echte, nieuwe ontplooiing van
de syndicale begeleiding in de centrales en de interprofessionele geledingen. Ze moet het
federaal ABVV en vooral de gewesten en intergewestelijken de mogelijkheid bieden hun taken
te vervullen inzake beheer, dienstverlening en syndicale begeleiding, die in de statuten voorzien
zijn.
Voor de punten 7 en 7bis moet de discussie verder gevoerd worden in de bevoegde instanties.
8.

Voor de werklozen moeten een grotere aanwezigheid en inspraak voorzien worden op
professioneel en interprofessioneel vlak, en met name in het interprofessioneel federaal Comité
van het ABVV en in het interprofessioneel federaal Congres van het ABVV.

8bis. Voor de gepensioneerden en de bruggepensioneerden moet, op professioneel en
interprofessioneel vlak, gestreefd worden naar een proportionele vertegenwoordiging in alle
instanties waarin actieve (niet bestendige) delegees zetelen. Teneinde hun representativiteit zo
goed mogelijk te verzekeren moeten in dit kader de vergaderingen op alle niveaus worden
voorbereid.
9.

Krachtens de verklarende en interpretatieve tekst van 29 juni 1982 betreffende de ABVVstructuren, organiseren de Intergewestelijken de doelgroepen (gepensioneerden,
bruggepensioneerden, werklozen, migranten). De verwezenlijking van de na te streven
algemene doelstellingen vereist een federale coördinatie van de Intergewestelijken.
In de federale coördinaties zal rekening gehouden moeten worden met de punten 8 en 8bis om
aan de Centrales een relais te waarborgen voor de adviezen uitgebracht in hun coördinaties.
Hierbij moeten de bevoegdheden van elkeen geëerbiedigd worden om de samenwerking
maximaal te bevorderen.
Een huishoudelijk reglement zal de samenstelling van de afvaardigingen voor de federale
coördinaties vastleggen teneinde synergie en representativiteit te waarborgen. Hiertoe zal een
inventaris opgemaakt en een evaluatie uitgevoerd worden.
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