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Voorstelling
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Voorstelling

ASSEMBLY VOTING

ORIGINE Denemarken

ALGEMEEN Dé e-voting referentie in Scandinavië. 

ERVARING > 3500 succesvolle verkiezingen in Scandinavië en de UK (zowel 
politieke als professionele verkiezingen).

COMPLIANCY 100% conform Belgische wetgeving

STEMSOFTWARE Web-based

IDENTIFICATIE 
VOORZITTER Via login/paswoord

IDENTIFICATIE KIEZER Enkel via login/paswoord

TALEN NL, FR, DE, ENG

CONTROLEMETHODE 
VAKBOND Via real-time getuigenscherm

GEHEIM STEMMING Gegarandeerd



Mogelijke 
opstellingen



Mogelijke opstellingen
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Klassieke opstelling – stemhokje in klassiek stembureau

TRADITIONELE
OPSTELLING

VOORZITTER, SECRETARIS, BIJZITTERS,
(GETUIGEN)

GEEN 
STEMBILJET

EN POTLOOD

ALLE WERKNEMERS
OP DEZELFDE LOCATIE



Mogelijke opstellingen
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Kioskmodus

VOORZITTER, SECRETARIS, BIJZITTERS
(GETUIGEN)

[ [
KIOSK + COMPUTER
OP DIVERSE PLAATSEN IN 
DE ONDERNEMING

lokaaltje/bureautje 

stemhokje

…

ONDERNEMINGEN MET 
VERSCHILLENDE 

LOCATIES

NIET ALLE WERKNEMERS
HEBBEN EEN EIGEN BEDRIJFSCOMPUTER

winkelketens, productiebedrijven,
zorgsector,…

!
EEN VOLTALLIG STEMBUREAU
ERGENS IN DE ONDERNEMING

(bv. op de hoofdzetel)

verwerking van de resultaten

opstellen van PV



Mogelijke opstellingen
Kioskmodus

UITDAGING

MAATREGELEN AFSPREKEN IN AKKOORD
OM GEHEIMHOUDING STEMMING EN VLOT 

VERLOOP STEMBUSGANG TE BEWAKEN

(Afgeslankt) stembureau installeren aan elke kiosk

“Vliegende brigade” met werkgeversvertegenwoordigers 
en getuigen om steekproeven uit te voeren

Per kiosk iemand van werknemers- en werkgeverskant 
afvaardigen om toezicht te houden

Gerechtsdeurwaarder als neutrale partij die steekproeven 
kan uitvoeren

…



Mogelijke opstellingen
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Vanop eigen werkpost binnen de onderneming

WERKNEMERS STEMMEN
VANOP EIGEN BUREAU,

MET EIGEN BEDRIJFSCOMPUTER
(binnen een bepaalde periode)

!
EEN VOLTALLIG STEMBUREAU
ERGENS IN DE ONDERNEMING

(bv. op de hoofdzetel)

verwerking van de resultaten

opstellen van PV

ONDERNEMINGEN MET 
VERSCHILLENDE 

LOCATIES

ALLE WERKNEMERS
HEBBEN EEN EIGEN BEDRIJFSCOMPUTER

IT, dienstensector, …



Mogelijke opstellingen
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Vanop eigen werkpost buiten de onderneming

WERKNEMERS STEMMEN
VANOP EEN COMPUTER

VERBONDEN MET BEDRIJFSNETWERK (VPN, …)
(binnen een bepaalde periode)

!
EEN VOLTALLIG STEMBUREAU
ERGENS IN DE ONDERNEMING

(bv. op de hoofdzetel)

verwerking van de resultaten

opstellen van PV

ONDERNEMINGEN WAARBIJ 
WERKNEMERS OVER EEN EIGEN 

COMPUTER BESCHIKKEN

WERKEN
PLAATSONAFHANKELIJK

(thuis, co-workingstations, …)
IT, dienstensector, …



Opstelling in uw onderneming?
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Hét akkoord

Ga op voorhand na welke keuzes er werden gemaakt in de overlegorganen (OR/CPBW of VA) of met de 
vertegenwoordigers van de vakbonden die kandidatenlijsten neerlegden.

Vraag een kopie van het akkoord en neem dit even door.



Verschillende 
actoren



Verschillende actoren
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Personen

Het stembureau
- Voorzitter

- Secretaris

- Bijzitters

Aanwezigen

- Getuigen
- Consultant?

!
Het onderscheid hoofd- en secundair stembureau 
vervaagt vaak in de praktijk aangezien de stembus zich 
bij e-voting in de ‘cloud’ bevindt.



Verschillende actoren
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Voorzitter

Wie:
- Aangeduide persoon tijdens voorafgaande procedure
- Bij afwezigheid van voorzitter zal de plaatsvervangende voorzitter aantreden
- Verantwoordelijke voor het stembureau

Taken:
- Stembusgang in goede banen leiden
- Stembusgang openen en sluiten
- Incidenten noteren en oplossen
- Verloren/vergeten inloggegevens ophalen
- Resultaatverwerking uitvoeren
- Het Proces Verbaal opstellen

!
De voorzitter neemt best vooraf de Gids van de 
Voorzitter zeer aandachtig door.  



Verschillende actoren
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Secretaris

Wie:
- Aangeduide persoon tijdens voorafgaande procedure

- Bij afwezigheid van secretaris zal een plaatsvervanger aantreden

- Rechterhand voorzitter

Taken:

- Stembusgang mee in goede banen leiden
- De voorzitter ondersteunen en de gedelegeerde taken uitvoeren



Verschillende actoren
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Bijzitters

Wie:
- Vier aangeduide persoon tijdens voorafgaande procedure

- Bij afwezigheid van een bijzitter zal een plaatsvervanger aantreden

Taken:

- Stembusgang mee in goede banen leiden

- De voorzitter en secretaris ondersteunen en de gedelegeerde taken uitvoeren



Verschillende actoren
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Getuigen

Wie:
- Door de vakbond aangeduide personen tijdens voorafgaande procedure

Taken:
- Stembusgang observeren

- Louter controlerende functie, maar kunnen wel vragen aan de voorzitter om 
bepaalde incidenten te laten akteren in het PV. 
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Scherm voorzitter



Inlogscherm voorzitter
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Vraag de logingegevens aan de HR/SOVE 
verantwoordelijke.!



Basisscherm voorzitter
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Actie kandidaten controleren: klik 
op ‘kandidaten’
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Overzicht digitaal stembiljet

26

! Toon dit op voorhand even aan de getuigen ter controle.



Actie digitale stembus openen: klik 
op ‘inschakelen’
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!
Inschakelen = inschakelen voor alle procedures.

Respecteer de openingsuren.



Status: ‘stemming ingeschakeld’
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Actie pauzeren: klik op ‘pauzeren’
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Status bij ‘pauze’
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Actie wachtwoord verloren/vergeten:
klik op ‘afpuntingslijst’
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Selecteer naam van de werknemer
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Selecteer ‘e-voting logingegevens 
ophalen’ en kies om de gegevens te 
verzenden per sms of weer te geven
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! Let op! Deze acties worden 
geregistreerd in het 
getuigenscherm én het 
proces-verbaal.



Per sms verzenden aan werknemer
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nummerinvoer: 0477123123



SMS verstuurd
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Normale weergave - bevestiging
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Normale weergave



Actie stemming definitief beëindigen:
1. klik op ‘pauzeren’
2. klik op ‘beëindigen’
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1 2



Vink de waarschuwing aan en klik 
op ‘e-voting’ beëindigen

40

! Deze actie kan NIET ongedaan gemaakt worden. 
Wees dus zeer voorzichtig alvorens dit uit te 
voeren.

Afsluiten = afsluiten voor heel het dossier.



41

Status definitief beëindigd



Scherm getuigen



Toegang getuigenscherm: via 
deze link
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Getuigenscherm: enkel 
statistieken, geen tussentijdse 
resultaten!
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Status 
stembussen

Update: +- 5 
minuten

Acties 
voorzitter



Getuigenscherm
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Praktisch

De voorzitter heeft twee opties:
- De link (en het scherm) enkel openen op zijn eigen computer en het beeld met de getuigen delen via een 
tweede scherm of beamer.
- De link versturen naar de getuigen zodat zij de link op hun eigen computer kunnen openen. Opgelet: risico 
op (te) grote verspreiding naar niet-officiële getuigen. 

Tip: door op ‘sleutel vernieuwen’ te klikken, kan de voorzitter de oude link onbruikbaar maken. 



Sleutel vernieuwen
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Voorzitter heeft de sleutel vernieuwd: 
oud scherm is onbruikbaar 
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Scherm kiezer



Webadres van de stemmingspagina
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Scherm kiezer als verkiezing 
gesloten/gepauzeerd is

50
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Scherm kiezer als verkiezing open 
is

taalkeuze

naam verkiezing Geef hier login in

Geef hier 
wachtwoord in

Opgelet: 
hoofdlettergevoelig



Oproepingsbrief standaard
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Oproepingsbrief werkplek
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Digitaal stembiljet: 
presentatie lijsten
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Keuze maken



Foutmelding 1
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Foutmelding 2
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Samenvatting
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Definitief en goed ontvangen stem
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Time out na 10 minuten
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Twee keer stemmen is onmogelijk
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Foute login/wachtwoord
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Elektronisch 
stemmen



Actie resultaten importeren: klik op 
“resultaten ingeven”
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Resultatenscherm: klik op 
“opvullen”
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Opgevuld met resultaten: 
controleer en klik op “volgende”
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Resultaten per lijst; controleer en 
klik op “volgende”
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Resultaten per kandidaat: 
controleer en klik op “opslaan”



Stembureau is gesloten 
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Herhaal deze stappen voor elk stembureau.!

Foutje? Heropen.Lijst afprinten?
Klik hier.

PV maken? 
Klik hier.



Ook stemmen per 
brief?



Elektronisch stemmen in combinatie met stemmen per brief (SPB)

73

Belangrijke aandachtspunten

! Een kiezer mag nooit twee keer een stem uitbrengen. 

! Het geheim van de stemming moet steeds gewaarborgd blijven.



Elektronisch stemmen in combinatie met stemmen per brief (SPB)
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Stap 1: verzamel de SPB die terug gestuurd werden.

Stap 2: verdeel de SPB per procedure en per kiescollege.  

Stap 3: ga na of er voor een bepaalde procedure/kiescollege weinig SPB terug gestuurd werden.

scenario 1: veel SPB in elk kiescollege >> geen actie vereist

scenario 2: weinig SPB in bepaald kiescollege of twijfel/onzekerheid of er wel voldoende SPB zullen zijn >> laat een 
aantal kiesgerechtigden op papier stemmen zodanig dat deze groep ≥ 10 bedraagt (cfr. advies FOD WASO).

Voorbereiding – ruime tijd vóór het afsluiten van de stemming



Elektronisch stemmen in combinatie met stemmen per brief (SPB)
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Stap 1: sluit de elektronische stemming definitief af, maar maak de resultaten nog niet bekend.

Stap 2: bekijk de afpuntingslijst in de ED-tool. Daarop ziet u wie al elektronisch gestemd heeft.

Stap 3: doe een klassieke telling van de SPB

- kijk op de terugzendenveloppe en punt de naam van de werknemer af op de afpuntingslijst. 

> had de werknemer al elektronisch gestemd en was hij dus al afgepunt >> SPB ongeldig

> had de werknemer nog niet elektronisch gestemd >> SPB (potentieel) geldig

- doe de terugzendenveloppe open en steek de neutrale enveloppe in de juiste stembus

- schudt de stembus en tel de stembiljetten

Stap 4: tel de brutoresultaten van e-voting én SPB samen en maak de resultaatberekening en het Proces-Verbaal

Resultaatverwerking – Na afsluiten van de elektronische stemming



Afpuntingslijst consulteren
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Digitale afpuntingslijst
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Papieren afpuntingslijst
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Resultaten samentellen: klik op 
‘resultaten ingeven’
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Tel handmatig de resultaten SPB 
op bij de elektronische resultaten

80



De uitslag…



De uitslag berekenen: klik op 
‘berekenen’… 
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Herhaal deze stappen voor elk stembureau.!



… vervolg en controleer alle 
tussenstappen…
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… en maak tenslotte het PV aan
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Herhaal deze stappen voor elk stembureau.

Meer info over resultaatverwerking  zie opleiding dag 3.
!
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Concrete timing



Concrete timing
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September 2020: opleidingssessies voorzitters en/of HR-medewerkers.

16 september 2020: uitrol testdossier. Fictief dossier waarbij elke klant vijf logins + stemmingslink krijgt zodat de stempagina 
getest kan worden op het bedrijfsnetwerk.

Interne test door uw interne IT-verantwoordelijke.

> 31 oktober 2020: Aanvang uitrol werkelijke dossiers. Afhankelijk van gekozen dag Y. 

Klaar zetten kiosken door uw interne IT-verantwoordelijke indien van toepassing. 

16 november 2020: Aanvang verkiezingen.

Kalender



Technische 
ondersteuning



Compatible 
browsers



Webbrowsers
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Google Chrome 76.0.3809 or higher (preferred browser)

Mozilla Firefox 67 or higher

Microsoft Edge 44.17763 or higher

Apple Safari 12 or higher

In alle browsers moet Javascript ingeschakeld zijn.

Opgelet: Internet Explorer is geen compatibele browser omwille van de verouderde beveiliging!



Diverse lijnen



Technische ondersteuning
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1. de interne ICT dienst/verantwoordelijke van uw onderneming

- bij lokale computerproblemen (hard- of software);

- bij internetstoringen;

- bij lokale elektriciteitspannes.

2. de helpdesk van SD Worx

- indien het geen lokaal probleem betreft;

- als de digitale stembiljetten verkeerd zouden blijken;

- als u geen toegang hebt tot de ED-tool; 

- als kiezers niet kunnen inloggen.

Afhankelijk van het probleem

! Assembly Voting staat achter de schermen paraat tijdens de 
verkiezingsperiode. Alle contact met Assembly Voting
verloopt echter via SD Worx. 

+32 3 220 25 10
Druk “3”, en wij zijn beschikbaar voor 
uw technische vragen.

Openingsuren: 8 uur tot 19 uur



Kioskmodus 
instellen



Kioskmodus instellen
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Via Google Chrome

Wat? 
Een kioskmodus zorgt ervoor dat kiezers op de stemcomputer enkel de stemwebsite kunnen raadplegen. 

Hoe?
Vraag uw interne ICT dienst/verantwoordelijke om op voorhand de stemcomputers te configureren in 
kioskmodus.

De instructiefiche is beschikbaar op: 
https://www.sd.be/esv-communication/shared/200129_CT_SoVe2020_stappenplan_kioskmodus_NL.pdf
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Q: is AV GDPR compliant?

A: Zeker en vast. Alle 
waarborgen zijn genomen 
ter bescherming van de zeer 
beperkte persoonsgegevens 
die naar AV worden 
overgedragen.

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.

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: Kan iemand twee maal 
stemmen?
A: Neen, zodra een kiezer 
zijn stem heeft uitgebracht 
wordt hij elektronisch 
afgepunt en wordt een 
hergebruik van dezelfde 
login onmogelijk.

Q: Een kiezer heeft zijn 
stem bevestigd, maar klikt 
daarna op ‘vorige pagina’ 
en kan precies opnieuw 
stemmen. Quid? 
A: Dit is niet zo. De stem 
werd onherroepelijk 
uitgebracht. De kiezer kan 
hoogstens de pagina terug 
zien die nog in het tijdelijke 
cache geheugen zit.

Q: Wat als iemand door 
time-out werd uitgelogd of 
zelf op de uitlogknop 
klikt?
A: Zolang een kiezer niet 
gestemd heeft kan hij altijd 
opnieuw inloggen.
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?
socialeverkiezingen@sdworx.com



Thank you
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