FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Handleiding webapplicatie
sociale verkiezingen 2012

ALGEMENE DIRECTIE INDIVIDUELE ARBEIDSBETREKKINGEN
CEL INSPRAAKORGANEN

Deze handleiding is te verkrijgen op de website: www.werk.belgie.be/essv/socialeverkiezingen.aspx
Ce document peut être également obtenue en français.
Gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging van de teksten uit deze brochure
mag alleen met bronvermelding
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Deze brochure richt zich tot de contactpersoon die aangeduid zal worden in de
onderneming met het oog op de organisatie van de sociale verkiezingen.
Deze brochure begeleidt de contactpersoon bij het in gebruik nemen van de
webapplicatie gedurende de verschillende fases van de verkiezingsprocedure. De
webapplicatie is een elektronisch communicatiemiddel die de contactpersoon in staat
stelt informatie mee te delen aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg en aan de representatieve werknemersorganisaties en de
representatieve kaderledenorganisatie.
De blauwe vraagtekens op de verschillende schermen van de applicatie bevatten
hulpboodschappen. Door deze vraagtekens aan te klikken verschijnt de boodschap.
In deze handleiding zijn een aantal aandachtspunten voorzien. Deze worden aangeduid
met volgend teken:
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1.

Toegang

De webapplicatie is toegankelijk via de module ‘sociale verkiezingen 2012’ op de website
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (verder:
FOD WASO): www.werk.belgie.be/es-sv/socialeverkiezingen.aspx
of via de directe url: http://appsv2012.belgie.be
De toegang tot de webapplicatie is uniek voor elke technische bedrijfseenheid (verder:
TBE). De toegang is beveiligd.
Sociale verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de TBE en deze wordt
gedefinieerd op grond van economische en sociale criteria (voor meer informatie zie
Hoofdstuk 1, afdeling 1 van de brochure sociale verkiezingen 2012)
Aan elke TBE wordt een uniek dossiernummer toegekend. Dit dossiernummer bestaat uit
5 cijfers (bv. 07528). Als een juridische entiteit is samengesteld uit meerdere TBE’s,
worden dus ook meerdere dossiernummers toegekend.
Het dossiernummer toegekend aan één TBE is geldig voor zowel het comité voor
preventie en bescherming op het werk (verder: CPBW) als voor de ondernemingsraad
(verder: OR). Aan het basisdossiernummer, bv. 07528 wordt, om de beide
inspraakorganen te kunnen onderscheiden op de applicatie, een code 2 toegekend voor
het CPBW (07528-2) en een code 1 voor de OR (07528-1).
DE LOGINPAGINA

Om toegang te krijgen tot de webapplicatie moet op de loginpagina het
basisdossiernummer (5 cijfers) en het paswoord, beide toegestuurd door de FOD WASO,
ingevuld te worden.
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Welke problemen kunnen zich voordoen bij het inloggen op de webapplicatie?
-

-

-

Bij herhaaldelijk proberen krijgt u geen toegang tot de webapplicatie met de codes
die u werden opgestuurd?
o Let er op dat u enkel het basisdossiernummer invult, zonder de code 1 voor de
OR en code 2 voor het CPBW
U hebt in de tweede week van november nog geen dossiernummer en paswoord
van de FOD WASO ontvangen?
o gelieve de FOD via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be te contacteren.
Er bestaan meer TBE’s dan er dossiernummers werden toegekend. Bijv. de
procedure wordt opgestart voor 3 verschillende CPBW’s en er is slechts één
dossiernummer toegkend
o Gelieve de FOD via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be te contacteren.
Bij het inloggen merkt u dat er geen aparte fiche wordt voorzien voor de OR terwijl
een een procedure werd opgestart voor de OR. Of er wordt een fiche voorzien voor
de OR terwijl er geen procedure werd opgestart voorde OR.
o Gelieve de FOD via sociale.verkiezingen@werk.belgie.be te contacteren.

Bij het contacteren van de FOD wegens één van bovenstaande of andere problemen,
vermeldt u steeds uw dossiernummer.
2. contactgegevens
Éénmaal ingelogd komt u op het eerste tabblad “contact” waar contactgegevens
ingevuld moeten worden. Dit eerste tabblad is gemeenschappelijk voor het CPBW en de
OR. De contactpersoon vult er zijn contactgegevens in en kan hier ook zijn paswoord
aanpassen. Er zijn geen specifieke vereisten wat de keuze van het paswoord betreft.

Alle velden in dit tabblad moeten ingevuld worden voordat men toegang kan
krijgen tot het volgende tabblad.
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Als bij het in gebruik nemen van de applicatie de schermen in een andere taal dan de
gewenste taal verschijnen, kan men de taal wijzigen door bovenaan het scherm de
gewenste taal aan te klikken.
3. de basissteekkaart
De basissteekkaart wordt aangevuld uiterlijk op X-60. De gegevens op de
basissteekkaart staan vooraf reeds ingevuld en moeten dus enkel verder aangevuld of,
indien nodig, verbeterd worden.
De procedure voor de oprichting van een CPBW en de procedure voor de oprichting
van een OR zijn twee onafhankelijke procedures. De basissteekkaart moet zowel voor
het CPBW als voor de OR, indien van toepassing, ingevuld worden (zie paarse pijlen).
2.1.

de juridische entiteit

De administratieve gegevens van de juridische entiteit worden nagekeken en indien
nodig verbeterd.
Indien meerdere juridische entiteiten één technische bedrijfseenheid vormen, worden de
gegevens ingevuld van de juridische entiteit die het grootste aantal werknemers
tewerkstelt.
2.2.

de technische bedrijfseenheid

De administratieve gegevens van de technische bedrijfseenheid worden nagekeken en
indien nodig verbeterd.
Op dag X-60 is de bepaling van de technische bedrijfseenheid nog niet definitief.
Indien de bepaling van de technische bedrijfseenheid nog zou veranderen ná X-60,
omdat de werkgever na de raadplegingen die plaatsvinden tussen X-60 en X-35 beslist
om de bepaling van de technische bedrijfseenheden te wijzigen of omdat de technische
bedrijfseenheid wordt gewijzigd na beroep; kan deze wijziging nog steeds aangepast
worden op de basissteekkaart.
Het rsz-nummer en het ondernemingsnummer van de juridische entiteit worden
ingevuld. Als de technische bedrijfseenheid bestaat uit meerdere juridische entiteiten
wordt het ondernemingsnummer ingevuld van de juridische entiteit die de meeste
werknemers omvat. Hetzelfde geldt voor het rsz-nummer.
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DE BASISSTEEKKAART

Nieuw aan de basissteekkaart in vergelijking met 2008: de technische
bedrijfseenheid moet duidelijker gedefinieerd worden (zie hierboven het paarse kader).
Drie situaties zijn mogelijk:
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I.

de juridische entiteit stemt overeen met de technische bedrijfseenheid

Indien de technische bedrijfseenheid en de juridische entiteit overeen stemmen moet
enkel het ondernemingsnummer van deze juridische entiteit ingevuld te worden.

II. ofwel is de technische bedrijfseenheid samengesteld uit meerdere juridische
entiteiten
In dit geval wordt het ondernemingsnummer ingevuld van de juridische entiteit die de
meeste werknemers tewerkstelt, wordt de tweede optie aangeklikt en worden onderaan
de ondernemingsnummers van de andere juridische entiteiten aangevuld.
vergeet niet om op
voegen.

te klikken als u een ondernemingsnummer wenst toe te

zoals ook hierboven reeds vermeldt moeten deze gegevens voor zowel het CPBW
als de OR meegedeeld worden.
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III. Ofwel bestaat de juridische entiteit uit meerdere technische bedrijfseenheden.
In dit geval wordt het ondernemingsnummer ingevuld van de juridische entiteit, wordt
de derde optie aangeklikt en worden, indien van toepassing, onderaan de nummers van
de vestigingseenheden waaruit de technische bedrijfseenheid is samengesteld
aangevuld.
vergeet niet om op
wenst toe te voegen.

te klikken als u een nummer van een vestigingseenheid

zoals ook hierboven reeds vermeldt moeten deze gegevens voor zowel het CPBW
als de OR meegedeeld worden.

2.3.

Paritaire comités

Op de basissteekkaart worden voor de categorieën arbeiders en bedienden het paritair
comité meegedeeld.
Het nummer van het paritair comité waaronder de onderneming ressorteert voor de
meerderheid van de arbeiders en de meerderheid van de bedienden wordt ingevuld.
Indien van toepassing wordt het vak aangevinkt waarmee men aangeeft dat de
onderneming tot één of meer andere paritaire comités behoort dan erboven vermeld.
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3. de preëlectorale steekkaart
De preëlectorale steekkaart wordt ingevuld op dag X zowel voor het CPBW als, indien
van toepassing, voor de OR.
DE PREËLECTORALE STEEKKAART - CPBW
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DE PREËLECTORALE STEEKKAART - OR

3.1. De datum van de verkiezingen wordt meegedeeld. Indien de verkiezingen over
meerdere dagen worden georganiseerd, wordt de laatste dag van de verkiezingen
vermeld.
3.2. Punt 29 wordt aangevinkt indien de onderneming een OR en een CPBW moet
oprichten maar zich in de situatie bevindt waarbij er geen verkiezingen hebben
plaatsgevonden voor de ondernemingsraad omdat de onderneming gedaald is onder de
drempel van 100 werknemers, maar de mandaten voor de ondernemingsraad
uitgeoefend worden door de voor het CPBW verkozen afgevaardigden.
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Dit is het geval bij ondernemingen waar bij de vorige sociale verkiezingen een raad werd
opgericht of had moeten worden opgericht, maar die ondertussen gewoonlijk gemiddeld
minder dan 100 werknemers maar ten minste 50 werknemers tewerkstellen.
3.3. Punt 32 wordt aangevinkt indien het de eerste verkiezingen betreft voor alle
betrokken categorieën. Met eerste verkiezingen wordt de eerste keer dat de men de
procedure sociale verkiezingen opstart bedoeld en niet de eerste keer dat er een
stemming plaatsvindt.
3.4. Bij punt 33 wordt het aantal werknemers per categorie en per geslacht
tewerkgesteld op de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de
verkiezingen aangekondigd (dag X) meegedeeld.
Ook hier worden het aantal uitzendkrachten (die geen vaste werknemers
vervangen gedurende de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst)
meegeteld teneinde het aantal mandaten te bepalen.
Bij punt 33 worden ook de leidinggevenden verbonden door een
arbeidsovereenkomst meegeteld. Voor het comité worden ze ondergebracht onder de
categorie bedienden. Voor de ondernemingsraad worden de leidinggevenden verbonden
door een arbeidsovereenkomst ondergebracht onder de categorie kaderleden. De
leidinggevenden verbonden door een arbeidsovereenkomst tellen dus ook mee voor het
bepalen van het aantal mandaten. Hetzelfde geldt voor de verdeling van de mandaten
tussen de verschillende werknemerscategorieën.
3.5. Bij punt 34 worden het aantal mandaten per werknemerscategorie meegedeeld.
Voor de verdeling van het aantal mandaten tussen de verschillende
werknemerscategorieën worden de uitzendkrachten niet meegeteld. De leidinggevenden
moeten daarentegen wel meegeteld worden voor de verdeling van het aantal mandaten.
3.6. Bij punt 41 wordt voor elke werknemerscategorie het aantal werknemers
meegedeeld die op de dag van de aanplakking van het bericht dat de datum van de
verkiezingen aankondigt op de voorlopige kiezerslijsten voorkomen. Deze lijsten
hernemen de in de onderneming tewerkgestelde werknemers die aan de voorwaarden
inzake kiesrecht voldoen op de dag van de verkiezing. Indien een bepaald kiescollege
niet moet worden opgericht (kiescollege jeugdige werknemers, arbeiders, bedienden,
kaderleden of gemeenschappelijk kiescollege) moet betreffende deze onbestaande
colleges dus ook niets ingevuld te worden.
Meer informatie over de samenstelling van de kiescolleges vindt u op pagina 42 van de
brochure sociale verkiezingen 2012.
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4. de verkiezingssteekkaart
De verkiezingssteekkaart wordt ingevuld op dag Y zowel voor het CPBW als, indien van
toepassing, voor de OR.
DE VERKIEZINGSSTEEKKAART – CPBW
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DE VERKIEZINGSSTEEKKAART – OR
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4.1. Indien de procedure volledig of gedeeltelijk werd stopgezet kan u dit aanduiden
door punt 30 aan te vinken. Er kunnen zich drie verschillende soorten stopzetting
voordoen:
I.

De kiesprocedure wordt volledig stopgezet wanneer geen enkele lijst werd
ingediend voor geen enkele werknemerscategorie. Hetzelfde geldt wanneer alle
kandidaturen ingetrokken werden of alle kandidaturen nietig verklaard werden in
het kader van een beroep voor de arbeidsrechtbank.
Bij een volledige stopzetting moet de stemming niet georganiseerd worden en
kunnen er op de verkiezingssteekkaart dus geen gegevens meegedeeld worden.
In geval van volledige stopzetting moet dus enkel punt 30 aangevinkt worden.

II.

De kiesprocedure wordt gedeeltelijk stopgezet wanneer geen enkele kandidatenlijst
werd ingediend voor één of meerdere werknemerscategorieën (bv. arbeiders),
maar één of meerdere lijsten werden ingediend voor minstens één andere
werknemerscategorie (bv. bedienden).
In dit geval worden op de verkiezingssteekaart de gegevens voor de
werknemerscategorieën waarvoor de kiesprocedure niet werd stopgezet verder
ingevuld.

III.

De kiesprocedure wordt gedeeltelijk stopgezet voor één of meerdere
werknemercategorieën wanneer voor de betrokken werknemerscategorie slechts
één
kandidatenlijst
werd
ingediend door
één
enkele
representatieve
werknemersorganisatie of één enkele representatieve organisatie van kaderleden
of één enkele groep van kaderleden, en wanneer het aantal kandidaten
voorgedragen op deze lijst lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te kennen
gewone mandaten.
In dit geval worden op de verkiezingssteekkaart voor de categorieën waarvoor de
kiesprocedure werd stopgezet enkel het aantal kandidaten en het aantal van
rechtswege verkozenen meegedeeld.

4.2. Bij de punten 35 tot en met 37 voor het CPBW en 35 t.e.m. 40 voor de OR worden
het door iedere representatieve organisatie aantal voorgedragen kandidaten, per
geslacht, meegedeeld.
4.3. Bij punt 51 worden het aantal kiezers meegedeeld die effectief hebben
deelgenomen aan de verkiezing in elk van de betrokken kiescolleges. Dit aantal voor
ieder kiescollege mag niet hoger zijn dan het aantal kiezers ingeschreven in elk
kiescollege meegedeeld op de preëlectorale steekkaart bij punt 41.
4.4. De punten 52, 64 en 65 hernemen respectievelijk het aantal geldige stemmen, het
aantal blanco stemmen en het aantal ongeldige stemmen.
Voor elke werknemerscategorie moet de som van het aantal geldige, blanco en
ongeldige stemmen gelijk zijn aan het aantal kiezers (punt 52 + punt 64 + punt 65 =
punt 51).
Voor het gemeenschappelijk college van arbeiders en bedienden, moet de som van
het aantal geldige stemmen en de blanco en ongeldige stemmen voor de categorieën
arbeiders en bedienden gelijk zijn aan het dubbele van het aantal kiezers (punt 52 +
punt 64 + punt 65 voor de arbeiders + punt 52 + punt 64 + punt 65 voor de bedienden
= punt 51 * 2), voor zover dat de kiezer 2 stembiljetten ontvangt (één voor de
arbeiders en één voor de bedienden).
In het geval dat de kiezer 1 enkel stembiljet ontvangt omdat er slechts kandidaten
zijn voor één van de categorieën (arbeiders of bedienden) werden voorgedragen, moet
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de som van het aantal geldige stemmen en de blanco en ongeldige stemmen voor deze
categorie gelijk zijn aan het aantal kiezers (punt 52 + punt 64 + punt 65 = punt 51).
4.5. Bij de punten 54 tot en met 56 voor het CPBW en de punten 54 tot en met 58 voor
de ondernemingsraad worden de kiescijfers meegedeeld per representatieve organisatie
voor elke werknemerscategorie.
Het kiescijfer
werknemerscategorie,
werknemerscategorie
organisaties gelijk zijn

is gelijk aan het aantal geldige stembiljetten die, per
toekomen aan elke representatieve organisatie. Voor elke
moet de som van het kiescijfer van de representatieve
aan het aantal geldige stembiljetten.

Het begrip “kiescijfer” mag niet worden verward met het begrip “verkiesbaarheidscijfer”
die beide voorkomen in het proces-verbaal van de verkiezingen.
4.6. Bij de punten 59 tot en met 61 voor het CPBW en de punten 59 tot en met 63 voor
de ondernemingsraad worden het aantal gewone verkozenen per werknemerscategorie
en per geslacht voor iedere representatieve organisatie meegedeeld.
Het aantal gewone verkozenen mag niet hoger zijn dan het aantal te begeven
gewone mandaten voor iedere werknemerscategorie.
5. Het uploaden van documenten
Via de applicatie kunnen verschillende documenten bestemd voor de representatieve
werknemersorganisaties en de FOD WASO geüpload worden.
Op 4 verschillende momenten moeten gegevens
representatieve organisaties en/of aan de FOD WASO.
FASE
Uiterlijk op
dag X-60
(tussen 9 en
22 dec. ’11)

Uiterlijk op
dag X-35
(tussen 3 en
16 jan. ’12)

Op dag X
(tussen 7 en
20 feb. ’12)

Op dag Y
(tussen 5 en
20 mei ’12)

Uiterlijk
dag Y

op

WAT
Afschrift
van
de
eerste
schriftelijke mededeling aan de
raad of het comité of bij
ontstentenis
ervan,
aan
de
vakbondsafvaardiging
Afschrift van de schriftelijke
mededeling van de beslissingen
van de werkgever aan de raad of
het comité of bij ontstentenis
ervan,
aan
de
vakbondsafvaardiging
Afschrift van de schriftelijke
mededeling van het bericht dat de
datum
van
de
verkiezingen
aankondigt
Het proces-verbaal
verkiezingen

van

Het
proces-verbaal
gedeeltelijke stopzetting
Het
bericht
stopzetting

van

de

van

volledige
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meegedeeld

worden

aan

de

BESTEMMELINGEN
Æ CPBW: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties
Æ OR: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties en aan de
representatieve organisatie van
kaderleden
Æ CPBW: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties
Æ OR: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties en aan de
representatieve organisatie van
kaderleden
Æ CPBW: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties
Æ OR: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties en aan de
representatieve organisatie van
kaderleden
Æ CPBW: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties en de FOD
WASO
Æ OR: aan de 3 representatieve
werknemersorganisaties en aan de
representatieve organisatie van
kaderleden en de FOD WASO

Om deze gegevens mede te delen kan men gebruik maken van de gratis modellen die
beschikbaar zijn op de website van de FOD WASO (www.werk.belgie.be/essv/socialeverkiezingen.aspx).
Via de upload worden de documenten automatisch doorgestuurd naar de
bestemmelingen vermeld in de derde kolom van bovenstaande tabel. Als de documenten
niet geüpload worden, moeten ze via post verstuurd worden naar alle in de derde kolom
vermelde bestemmelingen en ingeval van het proces-verbaal gebeurt dit via een
aangetekende verzending.

18

De documenten worden geüpload per orgaan (comité en ondernemingsraad).
Om een document up te loaden klikt men op “bladeren”, wordt het betreffende
document van op de persoonlijke computer gekozen en wordt daarna op “toevoegen”
geklikt.
Er wordt een standaardbenaming gegeven aan de documenten die geüpload worden,
maar het is aangeraden om bij het benoeming van het document zowel het
dossiernummer als de fase (X-60, X-35, X, proces-verbaal, bericht) te vermelden.
Enkele beperkingen:
- enkel documenten met volgende extensies kunnen geüpload worden: .doc;
.docx; .xls; .xlsx; .pdf; .odt; .ods
- gelieve de bestandsgrootte te beperken om een snelle upload mogelijk te
maken.
Vragen? Problemen?
Via mail kan u bij ons terecht met u vragen en problemen betreffende de webapplicatie:
sociale.verkiezingen@werk.belgie.be
Vermeld ook steeds uw dossiernummer als u contact met ons opneemt.
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