
SOCIALE VERKIEZINGEN: E-VOTING

1 |  VOORDELEN

- Tijdswinst voor het stembureau door  
automatische telling;

- Geen discussies meer over geldige of ongeldige 
stemmen;

- Geen vergissingen bij het deponeren van het  
stembiljet in de urne mogelijk;

- De uitslag is onmiddellijk bekend;
- Door elektronische logging is de kans op  

fraude kleiner;
- Geen duur drukwerk;
- Milieuvriendelijker

4 |  E-VOTING / STEMMEN OP PAPIER / STEMMEN PER BRIEF / MENGVORM
De eigenheden van de onderneming inzake organisatie, sociaal klimaat, enz. bepalen of elektronisch stemmen 
een meerwaarde kan zijn. De nieuwe wetgeving biedt alvast ruime technische en praktische mogelijkheden. Een 
verstandige toepassing van de klassieke bepalingen inzake sociale verkiezingen, kunnen zelfs nog een extra 
dimensie geven.

VOORBEELD

3 |  MOGELIJKE OPSTELLINGEN E-VOTING

2 | NIEUW: 
UITBREIDING MOGELIJKHEDEN

Mits akkoord met ondernemingsraad, comité of  
vakbondsafvaardiging. Stemming mogelijk ‘vanaf  
gebruikelijke werkpost, via een drager die aangesloten 
is op het beveiligde netwerk van de onderneming’. 

Het akkoord bepaalt:
- Voorwaarden geheim stemming
- Definitie van ‘gebruikelijke werkpost’
- Modaliteiten met oog op goede werking stembureau,  

met aandacht voor identificatie kiezer

stemcomputer in 
klassiek stembureau

binnen de onderneming staan 
een aantal stemcomputers opgesteld,  
met afgeslankt of geen stembureau

kiezers stemmen
vanop eigen 

computer

wet zegt immers  
‘verbonden met 

netwerk’ (vb. telewerkers)

stemhokje kioskmodus eigen werkpost binnen 
de onderneming

werkpost buiten 
de onderneming

UITERAARD ZIJN ER SCENARIO’S MOGELIJK MET COMBINATIES VAN DIVERSE STEMVORMEN

alle werknemers 
verspreid

tewerkgesteld

werken op andere uren 
(vb. ambulante zorgbedrijven,

schoonmaaksector, ...)

WN kunnen tijdens een van 
hun shiften inloggen op 

het bedrijfsnetwerk (via hun 

bedrijfspc/tablet) en hun  
stem uitbrengen

(elektronisch) stembureau 
is gedurende een week 

7 dagen op 7, 24 uur op  
24 uur open

24/7



5 |  ONZE PARTNERS
ASSEMBLY VOTING ELEGIO

origine Denemarken België (onderdeel van de AXI groep)

algemeen Dé e-voting referentie in Scandinavië pionier e-voting in België

ervaring

> 3500 succesvolle verkiezingen in 
Scandinavië en de UK (zowel politieke als 
profesionele verkiezingen). Eerste SoVe in 
België.

succesvolle sociale verkiezingen in 2012 
en 2016

compliancy 100% conform Belgische wetgeving 100% conform Belgische wetgeving

system software web based web based

identificatie voorzitter via login/paswoord via sleutelsysteem

identificatie kiezer enkel via login/paswoord login/paswoord of eID-reader

talen NL / FR / D / ENG NL / FR / D / ENG

controlemethode vakbond via realtime getuigenscherm via realtime getuigenscherm

geheime stemming gegarandeerd gegarandeerd

6 | TECHNISCHE BENODIGHDHEDEN 

TECHNISCHE 
OPSTELLING

OPTIONEEL

PC, laptop, tablet, stabiele internetverbinding, internetbrowser

eID-card lezer (enkel mogelijk bij Elegio)

Q: Heeft de werkgever zicht op login/
paswoorden van de werknemers?  
A: neen. Tijdens het verwerkingsproces is dit 
afgeschermd. Enkel in geval van verlies van 
gegevens kan dit worden opgeroepen.

Q: Kan iemand twee maal stemmen?  
A: neen, zodra een kiezer zijn stem heeft uitge-
bracht, wordt hij elektronisch afgepunt en wordt een 
hergebruik van dezelfde e-ID of login onmogelijk.

Q: Kan de werkgever of iemand anders achterhalen op wie een kiezer  
gestemd heeft?  
A: neen, anonimiteit is gegarandeerd, zoals de wet dit oplegt. 

Q: Kiezer heeft zijn e-ID-kaart of logingegevens 
niet bij. Wat nu?  
A: Als hij/zij zich kan identificeren, kan de voorzitter 
een vervangkaart aanmaken of zijn login/paswoord 
terug oproepen. Deze actie wordt elektronisch gelogd 
en genoteerd op het PV om fraude tegen te gaan.

Q: Wat als het internet wegvalt tijdens 
de stemming?  
A: Reeds bevestigde stemmen blijven bewaard. 
Kiezers die net hun keuze aan het maken, waren, 
zien een ‘error’. Zij kunnen vervolgen als de 
connectie terug is.

FAQ

www.sdworx.be/socialeverkiezingen


