
Elektronisch stemmen met Elegio

De identificatie van de kiezer bij de sociale verkiezingen gebeurt door middel van de eID  kaart 



De meest gebruikte en veiligste authenticatie methode is de Belgische elektronische identiteitskaart 

Elektronische identiteitskaarten = met een “chip *” zullen in het Elegio systeem worden aanvaard

Belgische elektronische identiteitskaart

*Chip op voor- of achterzijde van de eiD kaart

Elektronische vreemdelingenkaart



De kiezer geeft zijn eID kaart aan de de voorzitter, 
die de identiteit van de kiezer controleert



De voorzitter stopt de eID kaart in een vrije kaartlezer 
en vraagt de kiezer om naar het stemhokje met 
hetzelfde nummer.

De PC in het stemhokje is verbonden met de 
kaartlezer.



In het stemhokje krijgt de kiezer op het scherm 
van de PC de exacte stembiljetten te zien. 
Deze beantwoorden aan de categorie voor 
dewelke hij moet stemmen.

De kiezer 
ü heeft 15 minuten om te stemmen.

ü kan door het kiesprogramma steeds terugkeren 
om zijn keuze aan te passen.

ü ziet elke stap waar hij zich bevindt in het 
kiesprogramma.



De kiezer krijgt nu op het schermzijn ”introductie” pagina te zien.



Op het scherm van de PC zal 
de kiezer de juiste 
stembilje8en zien

Men stemt met een 
muisclick.

AAN   en   UIT



Bij het binnenkomen in het stemhokje zie je het instructiescherm.



Op het scherm verschijnt het eerste stembiljet voor de OR –
Ondernemingsraad 

De kiezer ziet de 
evolutie van zijn 
“kiessessie” in de 
evolutiebalk

De kiezer heeft
15 minuten om te 
stemmen 



Lijststem

Naamstem



Kiezer mag 5 kandidaten aanduiden



Meer kandidaten aanduiden 
als aangegeven mag niet en 
gee; aanleiding tot een 
verwi>ging



Kandidaten kiezen op twee lijsten 
is uitgesloten  ! ! !

Het systeem gee; een 
verwi>ging  ! ! ! 



Indien de kiezer GEEN 
kandidaten aanduidt, 
stem hij BLANCO 

Het systeem geeft dit 
aan.

Dit moet bevesNgd 
worden door op OK te 
klikken.



Indien de kiezer klaar is 
met de keuze voor de OR
klikt  hij op 



Via  Terug en Volgende kan de kiezer altijd zijn keuze aanpassen. 



Voor dat de kiezer zijn keuze gaat bevestigen, krijgt hij een ” OVERZICHT van zijn 
keuze. 

Via  Terug en Volgende kan de kiezer altijd zijn keuze aanpassen. 



Wanneer de kiezer tevreden is met zijn keuze gaat hij deze  VERZENDEN





De kiezer mag het stemhokje verlaten en aan de voorzitter zijn eiD kaart terugvragen.


