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Het allerbeste toegewenst, thuis, in je vriendenkring, 
op je werk.Laten we samen voort vechten voor jobs, 
voor koopkracht, voor sociale bescherming. Welvaart 
en welzijn worden niet gemaakt door kapitaal maar 
door ons werk. Ze moeten eerlijk verdeeld worden. 
Na de fusie van ABVV-TKD en de Algemene Centrale 

van het  ABVV staan we sterker voor die strijd. 

AC-info  is het militantenblad van de Algemene Centrale van het 
ABVV. Voor de eerste keer krijgen ook de militanten uit de textiel, 
de kleding en de diamant dit tijdschrift. Want samen met hen 
vormen we nu een versterkte arbeiderscentrale.

Dit is een speciaal nummer, geheel gewijd aan de fusie van 
onze twee vakbondscentrales. Het moet ertoe bijdragen alles 
en iedereen zo snel mogelijk te leren kennen. Zodat we meteen 
samen aan de slag kunnen.

Welkom, kameraden van ABVV-tKD. Of nee, zeg liever bedankt, 
zoals Alain Clauwaert doet op blz. 3.

Beste wensen voor ... 
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Het WOOrD AAn PAuL, ALAin, DOminique & JOHn

Verenigd zijn we alles,  
onverenigd zijn we niets

Dominique: Kleine correctie. Vanaf 1 
januari ben ik geen voorzitter meer en John 
ook geen algemeen secretaris. ABVV-tKD 
integreert volledig in de Algemene Centrale 
van het ABVV. en ons de architecten noemen 
van de fusie is ook overdreven. Je vergeet 
alle medewerkers die mee gesleuteld hebben 
aan het project. trouwens, al sinds vele 
jaren waren er bij ABVV-tKD mensen die 
toenadering zochten tot andere centrales van 
het ABVV.

Verenigd sterker en verdeeld niets, 
was dat dan een noodkreet?

John: een noodkreet is veel gezegd, ABVV-
tKD was nog altijd een gezonde organisatie 
met een sterke syndicale aanwezigheid 
in zijn sectoren. maar we moeten er geen 
doekjes om winden, door de forse terugval 
van het aantal werknemers  in onze sectoren 
was het niet de goede keuze om autonoom 
voort te bestaan. een fusie geeft nieuwe 
toekomstperspectieven. en dan krijgt de 
oude slogan die wat in de vergetelheid raakte 
zijn volle betekenis: verenigd zijn we alles, 
onverenigd zijn we niets.

Had die fusie niet al vroeger 
moeten gebeuren?

Dominique: Zo eenvoudig is het 
wel niet hé. Je doekt niet zomaar een 
vakbondscentrale op die 115 jaar bestaat. 
Wij hebben mee gebouwd aan een groter, 
sterker en moderner ABVV, wij hebben onze 
plaats in het sociaal overleg, onze ervaring in 
onze sectoren. er is ook onze dienstverlening 
aan de leden. en onze militantenwerking en 
vorming. een fusie moest niet alleen zorgen 
dat dat bleef voortbestaan, we moesten er 
ook sterker van worden.

En is dat zo, worden we sterker 
door deze fusie?

Paul: Ja, en dat geldt trouwens voor 
alle leden en militanten van de Algemene 
Centrale van het ABVV, uit grote en kleine 
sectoren. We kunnen nu met meer militanten 
uit meer sectoren nauw samenwerken. Dat 
verstevigt de solidariteit en die hebben we 
broodnodig. militanten uit de bewaking of uit 
de schoonmaak zijn maar al te blij dat ze nu 
direct contact hebben met de militanten in 
textiel- of kledingbedrijven waar zij opdrachten 
uitvoeren. De mensen uit de houtnijverheid 
en uit de textiel staan nu zij aan zij tegenover 
dezelfde werkgeversfederatie fedustria. We 
zijn samen een grote ledenorganisatie waar 

het patronaat en de regering meer nog dan 
gisteren rekening moeten mee houden.

John: Onze organisatie wordt ook sterker. 
een grotere studiedienst. een grotere 
vormingsdienst. meer communicatiemiddelen. 
en binnen die versterkte structuren blijft er 
plaats voor de werking en de eigen accenten 
die ABVV-tKD meebrengt. Daarover zijn alle 
nodige afspraken gemaakt.

Welkom dus, kameraden van de 
textiel, de kleding en diamant?

Alain: Wel, ik zeg eigenlijk liever bedankt 
kameraden van de textiel, de kleding en 
de diamant. Bedankt, want jullie hebben 
een moedige stap gezet die ons allemaal 
sterker maakt voor tal van strijdpunten die we 
delen. Denk maar aan de index waar men 
wil aan prutsen. Of ons vakantiegeld dat ter 
discussie komt bij de verdere harmonisering 
van de werknemersstatuten. en op 25 mei 
zijn er verkiezingen. We stappen naar de 
politieke partijen om steun te zoeken voor 
onze syndicale prioriteiten. en we zullen 
onze militanten en leden informeren over de 
verschillende verkiezingsprogramma’s, zodat 
ze in het stemhokje een duidelijke keuze ter 
linkerzijde maken. Het zal hard nodig zijn. n

ABVV Textiel-Kleding-Diamant en de Algemene Centrale van het ABVV smelten samen tot één grote 
socialistische vakbondscentrale. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle leden van de beide organisaties lid van 
de Algemene Centrale van het ABVV. Het zorgt voor meer gewicht, meer slagkracht. Want “verenigd zijn 
we alles, onverenigd zijn we niets”, zoals John Colpaert, de algemeen secretaris van ABVV-TKD zei in 
zijn toespraak op het fusiecongres van 22 november. In dit eerste nummer van AC-Info dat ook naar alle 
militanten uit de textiel en de aanverwante sectoren gaat, krijgen de architecten van de fusie het eerste 
woord. Naast John Colpaert zijn dat Dominique Meyfroot, voorzitter van ABVV-TKD, en Alain Clauwaert 
en Paul Lootens, voorzitter en algemeen secretaris van de Algemene Centrale van het ABVV.

3

ACinfo



De ALgemene CentrALe VAn Het ABVV

Altijd in beweging

Twee vakbondscentrales    in de achteruitkijkspiegel

De naam ‘Algemene Centrale’ zegt alles over deze vakbondscentrale. Het is een verzameling van 

centrales. Eerst bundelden de bouwarbeiders hun krachten. Dan kwam de samensmelting met de 

schilders en de houtbewerkers. En in de loop  der jaren kwamen daar tal van andere sectoren bij. 

De fusie met ABVV Textiel-Kleding-Diamant past dus perfect in dat vervolgverhaal.

De Algemene Centrale van het ABVV is 

inderdaad voortdurend in beweging, mee 

met de evolutie van de arbeidsmarkt. 

nieuwe sectoren, zoals bijvoorbeeld de 

dienstencheques of het uitzendwerk namen 

zo de laatste jaren een belangrijke plaats in. 

Verenigde krachten

De socialistische vakbeweging ontluikt  

in de 19de eeuw. er ontstaan dan heel 

lokale vakbonden die beroepsgroepen 

apart organiseren. Al in 1850 bestonden 

er in het Brusselse vakbonden van de 

marmerbewerkers, de houtsnijders en de  

typografen. 

in 1909 verenigen alle vakbonden 

van bouwarbeiders zich in één 

vakbondscentrale. naar dat voorbeeld 

richten ook arbeiders uit andere sectoren 

centrales op. De schilders en de 

houtbewerkers bijvoorbeeld. Dat verklaart 

de naam ‘centrale’. in 1921 komt voor 

de eerste keer de naam ‘Algemene 

Centrale’ ter sprake. in dat jaar bundelen 

de bouwarbeiders, de schilders en de 

houtbewerkers hun krachten en vormen ze 

één ‘algemene centrale’.

solidariteit als motor

in de loop der jaren zetten andere 

arbeiderscentrales dezelfde stap en worden 

ze onderdeel van de Algemene 

Centrale van het ABVV zoals 

we die vandaag kennen.  

er ontstond een eenheid 

die de solidariteit tussen 

arbeiders aanzienlijk 

versterkte. Dat heeft hen 

altijd meer slagkracht gegeven om hun 

rechten te verdedigen.

De Algemene Centrale van het ABVV is 

er met andere woorden altijd geweest om 

werknemers te vertegenwoordigen en 

te verdedigen uit vele diverse sectoren. 

traditionele en nieuwe sectoren, sterke en 

minder sterke. Dat verhaal wordt voortgezet 

met de fusie met ABVV-textiel-Kleding-

Diamant: krachten worden verenigd om de 

werknemersbelangen beter te verdedigen. 

n

Arbeiders uit de Boomse 

steenbakkerijen, met hun 

bazen, begin de jaren dertig. 

In 2009, bij de 100ste 

verjaardag van de Algemene 

Centrale van het ABVV werd 

deze foto als affiche gebruikt 

voor de grote tentoonstelling 

in Brussel: ‘Wij zijn de 

bouwers van een nieuwe 

wereld’.

Waarom sterker?
7 redenen om te zeggen dat de Algemene Centrale van 
het ABVV sterker wordt na de fusie met ABVV-TKD. 
Zoals je merkt worden niet alleen de leden en militanten 
uit de textiel en de aanverwante sectoren hier beter van. 
De fusie betekent voor IEDEREEN meer slagkracht.

•	Een	vakbondscentrale	met	430.000	leden	en	13.000	
militanten. Daar moet rekening mee gehouden worden. 
Onze standpunten worden duidelijker hoorbaar.

•	Verbeterde	dienstverlening.	Een	goed	ingeplant	
netwerk van kantoren waar de leden uit alle sectoren 
terecht kunnen met hun vragen of voor bijstand.

•	Meer	communicatie.	Publicaties	over	de	vele	sectoren.	
Militanten	krijgen	meer	informatie	over	de	werking	en	
de	acties	in	andere	sectoren.	Kijk	ook	op	de	achterflap.

•	Solidariteit	kan	beter	georganiseerd	worden.	Militanten	
kunnen sneller bij andere sectoren en bedrijven 
steun vinden voor acties. Gemeenschappelijke 

Une histoire sociale de la Belgique à l’occasion 

du 100e anniversaire de la Centrale Générale de la FGTB

LES
ARTISANS
D’UN
NOUVEAU
MONDE

NOUS
SOMMES

EXPOSITION
7 MARS–5 AVRIL 2009

ATELIERS DES TANNEURS

Rue des Tanneurs 58, 1000 Bruxelles

tous les jours de 10 à 20h — les jeudis jusqu’à  22h

entrée 3 euro,  gratuit pour les  -18, les +60, les étudiants et les demandeurs d’emploi

info 02 549 05 98 — www.pac-g.be — www.accg.be 

Instituut voor Sociale Geschiedenis
Instituut voor Sociale Geschiedenis
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Twee vakbondscentrales    in de achteruitkijkspiegel
ABVV teXtieL-KLeDing-DiAmAnt

Minder jobs, maar nog belangrijk
De textielvakbond, die in 1998 zijn honderdste verjaardag vierde, stond mee aan de wieg van de socialistische arbeidersbeweging. Vooral in Gent en Verviers was de textielsector de motor van de syndicale beweging. In 1906 werd trouwens in Verviers, na 6 weken staking, de eerst collectieve arbeidsovereenkomst van ons land afgesloten. In beide steden blijft van die textielsector niet veel meer over.

Een geruchtmakende strijd voor werk in de textiel en de kleding was de 

bezetting van de Salikfabriek in Quaregnon, in 1978. De jeansproducent 

stopte ermee, maar de driehonderd arbeidsters bezetten het bedrijf en zetten 

de productie een jaar  lang in eigen beheer verder. In het hele land ontstond 

solidariteit en verkochten actiegroepen de jeans van de Salik-arbeidsters.

een golf van sluitingen en 
herstructureringen deed de tewerkstelling 
sterk dalen. Vooral in 2008 en 2009 
kwamen er zware klappen. Van de 
traditionele wol-en katoenindustrie is 
niet veel meer over, maar toch blijft 
de textielsector belangrijk in België. 
De tapijtsector en het technisch textiel 
staan vandaag voor een groot aantal 
arbeidsplaatsen, met belangrijke bedrijven 
als Balta, Beaulieu, Ontex en sioen. 
Deze bedrijven werden marktleider in hun 
branche. 

Delocalisatie 
Het ABVV textiel, Kleding en Diamant is 
meer dan de textielsector. Deze centrale 
zag het daglicht eind 1994. toen smolten 
het ABVV  textiel en de Algemene 
Kleding- en Diamantbewerkersbond 
samen. een jaar eerder was er  al de fusie 
geweest tussen kleding en diamant.
in deze twee sectoren is de productie 
grotendeels gedelokaliseerd naar 
lageloonlanden. Hun belang situeert zich 
nu meer in ontwerp en de distributie. De 
grote werkgevers uit de kleding (Alsico, 
sioen, Van de Velde) stellen veel meer 
personeel tewerk in lageloonlanden dan in 
eigen land. Ontwerp en commercialisering 
gebeuren in België, de  productie gebeurt 

in noord-Afrika of 
Zuidoost-Azië.

Ook nieuwe activiteiten
Bij de confectie is er ook een subsector 
‘autotoelevering’. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om Johnson Controls, dat 
autozetels assembleert voor Volvo. 
De confectie van de zetelhoezen 
verhuisde ook naar het buitenland. De 
zetelassemblage gebeurt in Assenede.
Onze industrie wordt jammer genoeg al 
te vaak getroffen door herstructureringen, 
sluitingen en delokalisatie. tegelijkertijd 
slagen andere bedrijven er ook in 
nieuwe activiteiten aan te boren. in deze 
economische jungle is het de rol van de 
vakbond degelijke arbeidsvoorwaarden 
te garanderen, en respect af te dwingen 
voor de werknemers én voor het sociaal 
overleg. nvakbondsactie	kan	nu	efficiënter.	In	het	uitzendwerk	

bijvoorbeeld,	of	in	het	aanvullend	paritair	comité	100,	
of in de uitbesteding en onderaanneming, of in de 
grote dossiers zoals pensioen, koopkracht, veiligheid 
en gezondheid.

•	Betere	vorming	voor	de	militanten.	Zowel	ABVV-TKD	
als de Algemene Centrale – ABVV hebben een stevige 
ervaring	in	de	vakbondsvorming.	Programma’s	en	
methodes	worden	nu	samengebracht.	Militanten	
krijgen een rijker aanbod, verzorgd door een 
sterkere ploeg vormingswerkers.

•	Versterkte	studiediensten.	Economisten,	
juristen, experten in sociale materies, bundelen 
hun krachten om de militanten alle nodige 
ondersteuning te geven.

•	De	kers	op		de	taart	is	Floreal	Club.	Alle	leden	
en militanten genieten 25% reductie in de 
vakantiecentra en op  de kampeerterreinen van 
Floreal.	Lees	ook	blz.11.

5

ACinfo



tWee COngressen, één fusie

“De samenwerking met zoveel  
 militanten uit andere sectoren  
 is een grote verrijking” 

22 november 2013 werd een historische dag voor de socialistische vakbondsbeweging in ons land. De 
fusie van ABVV-TKD met de Algemene Centrale van het ABVV werd bezegeld met twee congressen. Voor 
de middag hield ABVV-TKD een statutair congres. 150 militanten gaven unaniem hun  goedkeuring aan de 
ontbinding van hun centrale en aan de integratie in de Algemene Centrale van het ABVV. Na de middag werd 
dan een fusiecongres gehouden, in aanwezigheid van 400 deelnemers. 
Militanten uit de textiel, de kleding en de diamant staan nu zij aan zij met militanten uit de bouw, uit tal van 
industriële takken, uit de  social profit en uit de diensten. 
Dominique Meyfroot en John Colpaert, de laatste voorzitter en algemeen secretaris van ABVV-TKD voegen 
zich bij het federaal secretariaat van de Algemene Centrale. Zij zullen het integratieproces voort in goede 
banen leiden. En zij blijven bevoegd voor de textiel, de kleding en de diamant op het federale niveau.

Paul	Haesendonckx werkt bij drukkerij Proost in turnhout en is daar delegee. 
Op het fusiecongres had hij een bemoedigende boodschap voor de kameraden 
van ABVV-tKD. Paul was militant van de Centrale voor Boek en Papier toen die 
in 1995 geïntegreerd werd in de Algemene  Centrale  van het ABVV. “Voor ons 
is  dat een uitstekende  zaak geworden” vertelde hij. “We kwamen in een heel  
grote structuur terecht, maar we behielden onze eigenheid. De samenwerking met 
zoveel militanten uit andere sectoren is een grote verrijking. We waren meteen 
elkaars gelijken en dat zal niet anders zijn voor de kameraden van ABVV-tKD. 
Daar moeten ze niet bang voor zijn. ik wil hen aanmoedigen om snel hun plaats in 
te nemen in alle instanties van de Algemene Centrale.”
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in dit nummer  van AC-info stellen we alle federale secretarissen voor. 
maar er zijn natuurlijk ook de vele tientallen gewestelijke 
vakbondssecretarissen. Onmogelijk  om met hen allen 
meteen kennis  te maken, en dus pikten we  er twee uit. Yrida 
Decroubele (links) komt van ABVV-tKD en is afdelingssecretaris in 
Waregem. tegelijk was zij voorzittster van de vrouwencommissie van 
ABVV-tKD. Viviane Lecocq is al lang actief bij de Algemene Centrale 
van het ABVV en is vakbondssecretaris in het gewest Charleroi. Zij werkt 
in de sectoren schoonmaak, dienstencheques, beschutte werkplaatsen, 
en kappers – fitness - schoonheidszorgen. Na de fusie behouden zij, net 
als al hun collega’s secretarissen hun functies. Viviane en Yrida zullen 
elkaar terugvinden in de gendercommissie van de Algemene Centrale 

van het ABVV waar de Vrouwencommissie van ABVV-tKD 
mee samensmelt.
Alle gewestelijke secretarissen worden uiteraard ook lid van het federaal 
Bestuur van de Algemene Centrale van het ABVV. Daarnaast krijgen 
vertegenwoordigers van ABVV-tKD ook een plaats in het uitvoerend 
bestuur en in de financiële commissie van de Algemene Centrale.

Yrida Decroubele Viviane Lecocq

Voor de federale medewerkers van 
ABVV-TKD is  er wel een belangrijke 
verandering. Zij verhuizen naar de kantoren 
van de Algemene Centrale van het ABVV 
in de Hoogstraat in Brussel. Zij komen er de 
verschillende diensten versterken. Zij krijgen 
dus ook  nieuwe telefoonnummers. en alle 

medewerkers van ABVV-tKD krijgen een 
nieuw e-mailadres op het systeem van de 
Algemene Centrale. 
De nieuwe telefoonnummers worden 
systematisch bekengemaakt. Wie nog naar 
de kantoren van ABVV-tKD in Brugge belt 
zal doorverwezen worden naar het algemeen 

nummer van de Algemene Centrale in Brussel.
De nieuwe e-mailadressen zien er altijd 
als volgt uit: voornaam.naam@accg.be. De 
oude mailadressen zullen nog een tijdje werken 
en via een automatisch antwoord zullen nieuwe 
adressen meegedeeld worden.
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12 feDerALe seCretArissen

Wie doet wat?
Als gevolg van de fusie met ABVV-TKD is er ook verandering in het 

federaal secretariaat van de Algemene Centrale van het ABVV. Dominique 

Meyfroot en John Colpaert komen de federale ploeg versterken. De 

Algemene Centrale is nu actief in zowat 60 sectoren, een heel spectrum 

gaande van de bouw  en de chemie, over arbeiders in de diensten en de 

non-profit, tot nu ook de textiel en de diamant. Het federale secretariaat 

telt nu 12 leden: een voorzitter en een algemeen secretaris, en 10 federale 

secretarissen. Elke federale secretaris is bevoegd voor een aantal 

sectoren of het federale niveau. Wie doet wat? Dat lees je hieronder.

Alain Clauwaert 

voorzitter

bouwnijverheid 

grensarbeiders

Paul Lootens algemeen secretaris
uitzendwerk

grensarbeiders
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Rik Desmet 
federaal secretaris

bouwnijverheid
steenbakkerijen

pannenbakkerijen
vezelcement

pottenbakkerijen
sociale woningen (NL)

Klavdija Cibej 
federaal secretaris

bewaking
papierproductie

papier- en kartonverwerking
terugwinning papier

terugwinning  
diverse producten

kappers, schoonheids-
zorgen en fitness

John Colpaert 

federaal secretaris

textielverzorging

terugwinning lompen

diamantnijverheid  

en diamanthandel

diamantzagerijen

kleinbranche in de 

diamantnijverheid en -handel

vakopleiding in de 

diamantnijverheid en -handel

Brahim Hilami federaal secretaris
glas

steengroevengrind- en zandgroevenkeramiek
bioscopen

mijnwerkersgroothandelaars-verdelers geneesmiddelen
leder
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Eric Neuprez 
federaal secretaris

schoonmaak
ETA- franstalige beschutte 

werkplaatsen
vrij onderwijs (FR)opvoedingsinstellingen (FR)dienstenchequesgezondheidsdiensten (FR)sociaal-culturele sector (FR)

Robert Vertenueil federaal secretaris
bouwnijverheid

cementnijverheid
sociale woningen (NL)

Dominique Meyfroot 
federaal secretaris

meesterkleermakers, 
kleermaaksters en naaisters 

kleding en confectie
textielnijverheid en breiwerk

vlasbereiding
vervaardiging en  
handel jutezakken

bont en kleinvel
haarsnijderijen

vervaardiging bontwerk
pelslooierijen

Herman Baele 
federaal secretaris

chemie
petroleum

tabak

Katrien Van Der Helst 

federaal secretaris

stoffering en houtbewerking

houtnijverheid

grafische nijverheid

begrafenisondernemingen

betonindustrie 

aanvullend  paritair comité 

voor arbeiders (PC 100)

Werner Van Heetvelde 
federaal secretaris

dienstencheques
sociale werkplaatsen

beschutte werkplaatsen (NL)
opvoedingsinstellingen (NL)
gezins- en bejaardenhulp

vrij onderwijs (NL)
gezondheidsdiensten (NL)

sociaal-culturele sector (NL)
conciërges en huispersoneel
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WeDstriJD 

3 weekends 
voor twee personen!

Ken je Floreal? Dat is de vakantie-
organisatie van de Algemene Centrale van het ABVV. Zij beschikt 

over domeinen overal in het land. Of je nu kiest voor het strand en de zee of voor bossen en bergen, voor 
wandelen of voor fietsen, bij Floreal vind je altijd een plek op jouw  maat. Blankenberge, La Roche-en-
Ardenne, Mont-Saint-Aubert of Nieuwpoort, kampeerterreinen, kamerformules of appartementen, alle 
mogelijkheden staan open, kwaliteit tegen zachte prijzen.

25% korting
Beter nog, de floreal group heeft een 
voorkeurtarief voor alle leden van de 
Algemene Centrale van het ABVV. Zij krijgen 
25% korting. en dat voordeel geldt nu ook 
voor alle leden uit de sectoren van de textiel, 
de kleding en de diamant. 

Wil je meer weten over de vakanties die 
floreal aanbiedt ? Wil je  de prijzen kennen? 
Wil je reserveren? Op de website  
www.florealgroup.be wordt  alles uit de 
doeken gedaan.

Win een weekend
Dit is een speciaal nummer van AC-info. 
en dus is onze wedstrijd deze keer ook 
speciaal. er is niet één prijs, er zijn er drie. 
Drie weekends voor twee personen, in het 
vakantiedomein van je keuze, al naargelang 
de beschikbare plaatsen. Wil je je kans 
wagen, stuur ons dan je  antwoord op 
bijgaande vraag. Doe het voor 31 januari 
2014. De winnaars worden geloot onder de 
juiste antwoorden.

Heb je deze keer geen geluk, toch ben je 
altijd een beetje winnaar, want alle leden van 
de Algemene Centrale krijgen 25% korting. 
Kijk dus op www.florealgroup.be. Of vraag 
de vakantiebrochure op het nummer  
02 274 15 39. n

De winnaar van de wedstrijd in AC-Info van 
oktober 2013 was Frank Kurent. Hij kaapte 
een weekend voor twee personen weg in 
Floreal Blankenberge. Gefeliciteerd.

WeDstriJD AC-infO 
Vraag: Noem één van de zeven voordelen van de fusie van de Algemene Centrale  
van het ABVV met ABVV Textiel-Kleding-Diamant? 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
naam ............................................................ Voornaam ...........................................

straat + nr ................................................................................................................................

Postcode .................................... gemeente ...........................................................................

tel. .............................................. e-mail ................................................................

stuur deze antwoordstrook voor 31 januari naar : Algemene Centrale-ABVV, Hoogstraat 26-28,  
1000 Brussel. Of geef je antwoord per  mail: antonina.fuca@accg.be. De winnaars worden persoonlijk 
verwittigd.
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www.acc
g.be

Met één muisklik mis je niets meer van de syndicale actualiteit! 
Reeds ingeschreven op onze newsletter? Als abonnee ben je zeker dat je om de 2 weken de recentste 
informatie krijgt met ons standpunt, good practices of nog de laatste pamfletten en brochures. En als 
de actualiteit erom vraagt of als er een gebeurtenis op til is in de komende dagen, word je onmiddellijk 
verwittigd via dit systeem. En jij? Om je te abonneren ga je gewoon vliegensvlug naar

www.accg.be
De Algemene Centrale ABVV

ACCG.be


