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1. DE GETUIGEN
Als getuige dient u te waken over het goede verloop van de kiesverrichtingen en de werking van het 
stembureau. U heeft het recht om alle opmerkingen die u nuttig acht te doen opnemen in het proces-
verbaal. Deze opmerkingen of afwezigheid van opmerkingen kunnen een rol spelen indien de 
verkiezingsresultaten achteraf worden betwist voor de arbeidsrechtbank. 

De inrichting van het stemlokaal moet het stemgeheim en de  neutraliteit garanderen. Als getuige moet 
u hierop toezien.

De getuigen mogen aanwezig zijn bij al de verrichtingen vereist door de stemming per brief  
(vb. het verzenden van de oproepingsbrief + stembrief).

De getuigen stemmen in het bureau waar ze hun opdracht vervullen. Indien u omwille van de 
werknemerscategorie (arbeider, bediende, jeugdige werknemer of kaderlid) in een ander bureau 
moeten stemmen, kan u vragen om de kiesverrichtingen te schorsen voor de tijd die nodig is om te  
gaan stemmen. 

2. WIE MAG STEMMEN?
• Nagaan of de kiezers die zich aanbieden op de kiezerslijst voorkomen.
 Wie niet op de definitieve kiezerslijst staat, mag niet stemmen.
• Nagaan of u wel degelijk beschikt over de definitieve kiezerslijst.
 (Uiterlijk op dag X + 77 kan de ondernemingsraad of het comité of bij ontstentenis van raad of 

comité, mits unaniem akkoord, de werknemers die intussen de onderneming verlaten hebben of 
 uitzendkrachten die niet voldoen aan de voorwaarden, van de  kiezerslijsten schrappen.)

3. DE STEMBILJETTEN
• Erop toezien dat de juiste soort en aantal stembiljetten wordt  uitgereikt.
 Bij een afzonderlijk kiescollege voor arbeiders, bedienden, jeug dige werknemers en kaderleden  

krijgt de kiezer één stembiljet voor het comité en één stembiljet voor de ondernemingsraad. 
 Als er enkel een comité moet worden gekozen, dan krijgt de kiezer enkel een stembiljet voor  

het comité.
 Bij een gemeenschappelijk kiescollege voor arbeiders en bedienden krijgt de kiezer een stembiljet 

voor de arbeiderskandidaten én een stembiljet voor de bediendekandidaten.
• Erop toezien dat de vervangen stembiljetten worden vernietigd.
 Wanneer een stembiljet al dan niet opzettelijk aangebrachte tekens vertoont (vb. scheur, vlekken, 

onregelmatig vouwen), dan moet de voorzitter een nieuw stembiljet overhandigen.  
Het oorspronkelijk stembiljet moet worden vernietigd.

• Bijhouden van het aantal teruggenomen stembiljetten en noteren in het proces-verbaal.
• De stembussen moeten op het einde van iedere kieszitting  verzegeld worden. De getuige moet 

nagaan of de verzegeling zorgvuldig is gebeurd.
 De getuige kan zijn handtekening plaatsen op de verzegelingsband, zodat de verzegeling niet kan 

worden verbroken zonder zichtbare tekens.

4. ELEKTRONISCH STEMMEN 
De wet schrijft voor dat niet alleen de leden van de stembureaus en hun plaatsvervangers, maar ook de 
getuigen en de kiezers in geval van elektronisch stemmen een passende opleiding moeten krijgen.

Sinds 2020 is het mogelijk om een akkoord te sluiten over het elektronisch stemmen vanaf de 
gebruikelijke werkpost, uiterlijk op datum X (90 dagen voor de verkiezingen). In de ondernemingen 
waar een dergelijk akkoord werd gesloten, dient u als getuige toe te zien op de bijzondere voorwaarden 
eigen aan de onderneming om het geheim van de stemming te verzekeren en elke beïnvloeding van het 
stemgedrag tijdens de stemming te voorkomen. Er dient ook  bijzondere aandacht te worden besteed 
aan de wijze van identificatie van de kiezers. 
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5. SLUITING VAN DE STEMMING EN DE STEMOPNEMING

5.1 Sluiting van de stemming
Telling van:
1. Aantal kiezers die aan de stemming hebben deelgenomen
2. Aantal teruggenomen stembiljetten
3. Aantal niet-gebruikte stembiljetten
4. Aantal ontvangen stembiljetten (punten 1 + 2 + 3)

5.2 De Stemopneming

5.2.1 Rangschikking van de stembiljetten door de voorzitter
• Openen stembussen en omslagen van de per brief uitgebrachte stemmen
• Stembiljetten uit omslag halen en opnieuw in stembus steken
• Ledigen stembus, telling en rangschikken stembiljetten

• Blanco: 
 stembiljetten waarop geen enkele aanduiding is gebeurd.

• Ongeldig:
– panacheren: het stemmen op verschillende lijsten of op namen van verschillende lijsten;
– andere stembiljetten dan de overhandigde;
– stembiljetten waarvan de vorm of afmeting werd veranderd, of die binnenin enig papier of 

voorwerp bevatten of waarvan de kiezer door een teken, doorhaling of merk kan worden 
herkend;

– Stembiljetten teruggezonden in een omslag zonder  handtekening;
– Stembiljetten teruggezonden door een kiezer die al is komen stemmen in het stembureau;
– na de sluiting van de stemming binnengekomen  stembrieven.

• Verdacht: 
– stembiljetten waarbij men twijfelt over de geldigheid;
– op het einde van de werkzaamheden van het stembureau worden ze door de voorzitter 

(getuigen kunnen voorbehoud maken en dit laten opnemen in het proces-verbaal) na overleg 
aan een categorie toegewezen (geldig, ongeldig of blanco).

5.2.2 Telling van de geldige stemmen
• Lijststembiljetten (= volledige lijststembiljetten):  

biljetten met een stem bovenaan één lijst, lijststem + naamstemmen op dezelfde lijst,  
meer naamstemmen op dezelfde lijst dan er effectieve mandaten te begeven zijn.

• Naamstembiljetten (= onvolledige lijststembiljetten):  
biljetten met een stem voor één of meerdere kandidaten van één lijst, maar niet meer dan  
effectieve mandaten.

6. NA DE STEMVERRICHTINGEN

6.1 Opstellen van een proces-verbaal
Een model hiervan vindt u in bijlage. Dit document is analoog met het officiële proces-verbaal en  
laat u toe de werkzaamheden van het stembureau te volgen.
• Laat als getuige al uw opmerkingen opnemen in het proces-verbaal.
• Bij weigering door de voorzitter tot het noteren van opmerkingen verwittigt u na de 

stemverrichtingen onmiddellijk uw Bestendig Secretaris (werkbladen zorgvuldig bijhouden).
• De voorzitter van het bureau is verplicht het proces-verbaal elektronisch door te sturen (uploaden)  

op de site van FOD WASO (of verzenden). 
 Resultaten die niet worden overgemaakt aan de FOD WASO worden niet opgenomen in de 

statistieken. 
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Verkiezingen gehouden op:  ........................ / ........................ / 2020

Ondernemingsraad – Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Categorie: Arbeiders – Bedienden – Jeugdige werknemers – Kaderleden

BLADZIJDE 1

PROCES-VERBAAL

Aantal ontvangen stembiljetten

Aantal kiezers die aan de stemming hebben deelgenomen

Aantal teruggenomen stembiljetten

Aantal niet gebruikte stembiljetten

Aantal stembiljetten in de bus gevonden

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Aantal geldige stembiljetten
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BLADZIJDE 2 A

LIJST 1  ACLVB

Aantal volledige lijststembiljetten
(stem bovenaan de lijst)

Aantal onvolledige lijststembiljetten
(naamstembiljetten)

Naam van de kandidaten Aantal naamstemmen



BLADZIJDE 2 B

LIJST 2  ACV

Aantal volledige lijststembiljetten
(stem bovenaan de lijst)

Aantal onvolledige lijststembiljetten
(naamstembiljetten)

Naam van de kandidaten Aantal naamstemmen



BLADZIJDE 2 C

LIJST 3  ABVV

Aantal volledige lijststembiljetten
(stem bovenaan de lijst)

Aantal onvolledige lijststembiljetten
(naamstembiljetten)

Naam van de kandidaten Aantal naamstemmen



BLADZIJDE 3

I.  KIESCIJFERS

II.  VERDELING VAN DE ZETELS ONDER DE LIJSTEN

Aanduiding der bestanddelen die het kiescijfer uitmaken LIJST 1 ACLVB LIJST 2 ACV LIJST 3 ABVV

1. Volledige lijststembiljetten

2. Onvolledige lijststembiljetten (naamstembiljetten)

Totaal dat het kiescijfer uitmaakt

Kiescijfers LIJST 1 ACLVB LIJST 2 ACV LIJST 3 ABVV

Delers Quotiënten
Volgnummers 

van de  
quotiënten

Quotiënten
Volgnummers 

van de  
quotiënten

Quotiënten
Volgnummers 

van de  
quotiënten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

Aantal toegekende zetels



BLADZIJDE 4

III. BEREKENING VAN DE CIJFERS VAN VERKIESBAARHEID

Aanduiding van de bestanddelen die het cijfer 
van verkiesbaarheid bepalen LIJST 1 ACLVB LIJST 2 ACV LIJST 3 ABVV

Volledige lijststembiljetten

Onvolledige lijststembiljetten (naamstembiljetten)

Totaal

Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende zetels × × ×

Product van deze vermenigvuldiging

Te delen door het aantal aan de lijst toegekende zetels plus één

Quotiënt van deze deling dat het cijfer van verkiesbaarheid uitmaakt



BLADZIJDE 5 A

IV. AANWIJZING VAN DE EFFECTIEVEN

LIJST 1  ACLVB

Namen van de kandidaten
volgens de voordrachtorde

Aantal
naamstemmen

Aantal lijststemmen  
bij overdracht

toegekend

Aantal stemmen die 
aan de kandidaat  

toekomen

Aantal volledige lijststembiljetten

Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende zetels

Product dat het aantal stemmen vertegenwoordigt die bij overdracht aan de kandidaten  
in de orde van hun voordracht toe te kennen zijn

Cijfer van verkiesbaarheid



BLADZIJDE 5 B

IV. AANWIJZING VAN DE EFFECTIEVEN

LIJST 2  ACV

Namen van de kandidaten
volgens de voordrachtorde

Aantal
naamstemmen

Aantal lijststemmen  
bij overdracht

toegekend

Aantal stemmen die 
aan de kandidaat  

toekomen

Aantal volledige lijststembiljetten

Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende zetels

Product dat het aantal stemmen vertegenwoordigt die bij overdracht aan de kandidaten  
in de orde van hun voordracht toe te kennen zijn

Cijfer van verkiesbaarheid



BLADZIJDE 5 C

IV. AANWIJZING VAN DE EFFECTIEVEN

LIJST 3  ABVV

Namen van de kandidaten
volgens de voordrachtorde

Aantal
naamstemmen

Aantal lijststemmen  
bij overdracht

toegekend

Aantal stemmen die 
aan de kandidaat  

toekomen

Aantal volledige lijststembiljetten

Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende zetels

Product dat het aantal stemmen vertegenwoordigt die bij overdracht aan de kandidaten  
in de orde van hun voordracht toe te kennen zijn

Cijfer van verkiesbaarheid



BLADZIJDE 6 A

V. AANWIJZING VAN DE PLAATSVERVANGERS

LIJST 1  ACLVB

Aantal volledige lijststembiljetten

Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende zetels

Product dat het aantal stemmen vertegenwoordigt die bij overdracht aan de kandidaten  
in de orde van hun voordracht toe te kennen zijn

Cijfer van verkiesbaarheid

Namen van de kandidaten
volgens de voordrachtorde

Aantal
naamstemmen

Aantal lijststemmen  
bij overdracht

toegekend

Aantal stemmen die 
aan de kandidaat  

toekomen



BLADZIJDE 6 B

V. AANWIJZING VAN DE PLAATSVERVANGERS

LIJST 2  ACV

Aantal volledige lijststembiljetten

Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende zetels

Product dat het aantal stemmen vertegenwoordigt die bij overdracht aan de kandidaten  
in de orde van hun voordracht toe te kennen zijn

Cijfer van verkiesbaarheid

Namen van de kandidaten
volgens de voordrachtorde

Aantal
naamstemmen

Aantal lijststemmen  
bij overdracht

toegekend

Aantal stemmen die 
aan de kandidaat  

toekomen



BLADZIJDE 6 C

V. AANWIJZING VAN DE PLAATSVERVANGERS

LIJST 3  ABVV

Aantal volledige lijststembiljetten

Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende zetels

Product dat het aantal stemmen vertegenwoordigt die bij overdracht aan de kandidaten  
in de orde van hun voordracht toe te kennen zijn

Cijfer van verkiesbaarheid

Namen van de kandidaten
volgens de voordrachtorde

Aantal
naamstemmen

Aantal lijststemmen  
bij overdracht

toegekend

Aantal stemmen die 
aan de kandidaat  

toekomen



BLADZIJDE 7

EFFECTIEVE PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN

PLAATSVERVANGENDE PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN

Lijst 1 krijgt ................................... zetel(s)

Lijst 2 krijgt ................................... zetel(s)

Lijst 3 krijgt ................................... zetel(s)

LIJST 1  ACLVB LIJST 2  ACV LIJST 3  ABVV

LIJST 1  ACLVB LIJST 2  ACV LIJST 3  ABVV



Bestendig Secretaris

naam onderneming

gemeente dossiernr.

Sociale verkiezingen 2020

Stemmen Ondernemingsraad
1  ACLVB 2  ACV 3  ABVV 4  NCK 5  Huislijst

Arbeiders — —
Bedienden — —
Jongeren — —
Kaders

Mandaten Ondernemingsraad
1  ACLVB 2  ACV 3  ABVV 4  NCK 5  Huislijst

Arbeiders — —
Bedienden — —
Jongeren — —
Kaders

Verkozenen Ondernemingsraad ACLVB
Effectieven Plaatsvervangers

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................

Verkozenen Comité ACLVB
Effectieven Plaatsvervangers

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................

Mandaten Comité
1  ACLVB 2  ACV 3  ABVV

Arbeiders

Bedienden

Jongeren

Stemmen Comité
1  ACLVB 2  ACV 3  ABVV

Arbeiders

Bedienden

Jongeren

Gelieve dit formulier ingevuld door te sturen naar jouw Bestendig Secretaris. Dit kan per mail of via GSM (neem een foto). 
De gegevens vind je op de keerzijde.



VLAANDEREN

Alain Overbergh 0477 26 47 17 alain.overbergh@aclvb.be

André De Keyser 0475 39 89 69 andré.de.keyser@aclvb.be

Annelies De Croo 0473 42 08 43 annelies.de.croo@aclvb.be

Carole De Wilde 0478 62 07 51 carole.de.wilde@aclvb.be

Christophe Van Audenhove 0468 33 22 84 christophe.van.audenhove@aclvb.be

Elke Goeminne 0497 53 15 80 elke.goeminne@aclvb.be

Els De Coster 0485 93 62 83 els.de.coster@aclvb.be

Els Depoorter 0478 58 95 62 els.depoorter@aclvb.be

Eric Horemans 0473 20 76 68 eric.horemans@aclvb.be

Eric Vuchelen 0472 19 42 87 eric.vuchelen@aclvb.be

Erik Quisthoudt (Haven) 0475 39 89 77 erik.quisthoudt@aclvb.be

Filip Lemberechts 0475 77 92 21 filip.lemberechts@aclvb.be

Fouad Bougrine 0476 88 45 53 fouad.bougrine@aclvb.be

Geert De Rous 0475 39 89 71 geert.de.rous@aclvb.be

Gert Steegmans 0473 92 22 74 gert.steegmans@aclvb.be

Joachim Van Impe 0472 19 51 33 joachim.van.impe@aclvb.be

Jochen Lefèvre 0472 44 68 18 jochen.lefèvre@aclvb.be

Joke Caesteker 0494 88 83 81 joke.caesteker@aclvb.be

Katleen Verhaegen 0499 41 78 39 katleen.verhaegen@aclvb.be

Kevin Lefever 0476 88 08 56 kevin.lefever@aclvb.be

Kimberly Meire 0471 59 21 76 kimberly.meire@aclvb.be

Kurt Marysse 0473 72 64 64 kurt.marysse@aclvb.be

Leen Van Lierde 0475 64 13 77 leen.van.lierde@aclvb.be

Luc Nijs 0478 78 22 91 luc.nijs@aclvb.be

Manuel Van Oostende 0470 25 17 23 manuel.van.oostende@aclvb.be

Miek Versavel 0474 84 50 85 miek.versavel@aclvb.be

Sandra Donders 0472 62 13 76 sandra.donders@aclvb.be

Sophie Crombain 0472 20 39 56 sophie.crombain@aclvb.be

Sven Desmedt 0479 13 99 98 sven.desmedt@aclvb.be

Sylvia Van Goethem 0473 43 51 96 sylvia.van.goethem@aclvb.be

Thomas Vanbiervliet 0476 94 64 56 thomas.vanbiervliet@aclvb.be

Tim Lycke 0475 41 09 30 tim.lycke@aclvb.be

Tim Roelandt 0475 79 73 51 tim.roelandt@aclvb.be

Wilson Wellens 0476 88 36 52 wilson.wellens@aclvb.be

BRUSSEL

Alexandre Liefooghe 0473 63 67 29 alexandre.liefooghe@cgslb.be

Anthony Osche 0477 96 99 93 anthony.osche@cgslb.be

Antigona Asaj 0470 46 18 23 antigona.asaj@cgslb.be

Fabian Duma 0476 88 21 91 fabian.duma@cgslb.be

Isabelle Janssens 0476 88 56 14 isabelle.janssens@cgslb.be

Nilüfer Polat 0479 99 20 41 nilufer.polat@aclvb.be

Stephan De Muelenaere 0475 39 89 88 stephan.de.muelenaere@aclvb.be

Stijn Pauli 0473 74 93 90 stijn.pauli@aclvb.be

Xavier Muls 0475 39 89 67 xavier.muls@cgslb.be

WALLONIË

Alesia Piro 0473 85 16 10 alesia.piro@cgslb.be

Anne-Claire Deldicque 0475 54 39 17 anne.claire.deldicque@aclvb.be

Barbara Leduc 0475 64 24 70 barbara.leduc@aclvb.be

Berenger Tsingos 0477 96 43 90 berenger.tsingos@cgslb.be

Bertrand Jonckers 0474 52 35 38 bertrand.jonckers@cgslb.be

Eugénie Ledoux 0475 77 40 34 eugenie.ledoux@cgslb.be

Fabrice Jardon 0476 87 09 58 fabrice.jardon@cgslb.be

Michael Bonneau 0476 88 33 58 mickael.bonneau@cgslb.be

Olivier Lecomte 0475 78 48 74 olivier.lecomte@cgslb.be

Roland Foucart 0477 69 38 21 roland.foucart@cgslb.be

Vicky Hendrick 0479 88 01 52 vicky.hendrick@cgslb.be

CONTACTGEGEVENS VAN DE BESTENDIG SECRETARISSEN



www.aclvb.be
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