VOORBEELD Proces-verbaal
Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW
Proces-verbaal van het stembureau bedienden

Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE
Dossiernummer toegekend door de Federale Overheidsdienst: 08000-2 (-1 voor OR)
Stembureau nr.: (in grote ondernemingen kent men aan de stembureau’s nummers toe bvb. 5 voor bedienden met familienaam
van G tot K; u kan hier ook aangeven of het gaat om een secundair bureau (+ nummer of plaatsnaam) of hoofdstembureau.)
Verkiezingen gehouden op: 7 mei 2012

Bureau

Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.

NAAM
NAAM
NAAM
NAAM
NAAM
NAAM

voorzitter,
bijzitter,
bijzitter,
bijzitter,
bijzitter,
secretaris,

LET OP: voor een gemeenschappelijk stembureau dienen er 2 PV’s opgemaakt te worden als er voor beide
werknemerscategorieën kandidatenlijsten worden ingediend. Indien voor één van beide werknemerscategorieën een
gedeeltelijke stopzetting werd doorgevoerd, zal het stembureau de stopzetting daarvan ten vroegste op X+79 vaststellen.

Proces-verbaal

Aantal ontvangen stembiljetten
Aantal kiezers die aan de stemming hebben deelgenomen
Aantal teruggenomen stembiljetten
Aantal niet gebruikte stembiljetten
Opmerkingen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

500
400
5
95
.........

, de 7e mei 2012

Gedaan te Brussel
De secretaris,

De voorzitter,

De bijzitters,

X

X

X (4 bijzitters)

(1) Dit zijn het aantal stembiljetten ter beschikking gesteld van de voorzitter van het stembureau. In geval van stemming per
brief bevat dit cijfer niet alleen het aantal stembiljetten voorzien voor de kiezers die komen stemmen in het bureau maar
ook het aantal stembiljetten die door de voorzitter van het stembureau per post werden verstuurd.
(2) Het aantal kiezers aangestipt op de kiezerslijst. In geval van stemming per brief bevat dit cijfer ook de kiezers die per brief
gestemd hebben.
(3) Het aantal stembiljetten dat de voorzitter heeft teruggenomen (kiezer heeft een nieuw biljet gekregen)
(4) Het is aangeraden om meer stembiljetten als nodig te voorzien. Bij (4) schrijft u het aantal niet-gebruikte biljetten. In geval
van stemming per brief, worden hier niet de niet teruggestuurde stembiljetten vermeld ( het is dus mogelijk dat (2) + (3) +
(4) niet overeen stemt met (1))
(5) Hier kunnen de getuigen opmerkingen schrijven. Hier kan u eventueel het “aantal teruggenomen stemmingen per brief
waarbij de handtekening op de omslag ontbreekt”, noteren alsook de namen van deze kiezers. In geval van stemming per
brief kan u hier ook het aantal stembiljetten vermelden die niet werden teruggestuurd.

Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden

Verkiezingen gehouden op: 07/05/2012
Aantal stembiljetten in de bus gevonden
Aantal blanco stembiljetten
Aantal ongeldige stembiljetten
Aantal geldige stembiljetten

(1)
(2)

400
25
15
360

(1) het aantal stembiljetten waarop niet gestemd is.
(2) Zijn ongeldig:
i. Andere stembiljetten dan die welke aan de kiezer werden overhandigd
ii. Stembiljetten waarop meer dan één stem bovenaan een lijst werd uitgebracht (bvb. lijststem voor
werknemersorganisatie X en werknemersorganisatie Q)
iii. Stembiljetten waarop de kiezer tezelfdertijd een lijststem heeft uitgebracht (bvb. lijststem voor
werknemersorganisatie Z en naamstem voor kandidaat van werknemersorganisatie Q), of stembiljetten
waarbij de kiezer een stem gaf aan de kandidaten van verschillende lijsten (gepanacheerde stembiljetten).
iv. Stembiljetten waaraan de kiezer door een teken, een schrapping of een merk zou kunnen worden herkend.
In geval van stemming per brief worden eveneens als ongeldig beschouwd:
i.
de na de afsluiting van stemming binnengekomen stembiljetten (worden in het daarvoor voorziene speciaal
PV opgenomen maar niet in bovenstaande aantallen
ii.
De stembiljetten teruggezonden in een omslag waarop de handtekening van de kiezer ontbreekt (kunnen op
voorgaande pagina bij opmerkingen opgenomen orden, maar niet in bovenstaande aantallen.)
iii.
De stembiljetten die teruggestuurd werden door een kiezer die reeds is komen stemmen in het stembureau
(worden in het daarvoor voorziene speciaal PV opgenomen maar niet in bovenstaande aantallen).

Lijst nr. naargelang de loting (1, 2 of 3 voor ABVV, ACV of ACLVB en 4 NCK en 5 huislijsten)

Aantal volledige lijststembiljetten
(stemmen bovenaan de lijst)

40

110 (1)

Naam van de kandidaten
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

De secretaris,
X

Aantal onvolledige lijststembiljetten
(naamstemmen)

naam, voornaam kandidaat 1
naam, voornaam kandidaat 2
naam, voornaam kandidaat 3
naam, voornaam kandidaat 4
naam, voornaam kandidaat 5
naam, voornaam kandidaat 6
naam, voornaam kandidaat 7

De voorzitter,
X

Aantal naamstemmen toegekend aan de kandidaten
op onvolledige stembiljetten
80
20
60
30
40
25
80

De bijzitters,
X (4 bijzitters)

(1) Hier wordt weergegeven hoeveel onvolledige lijststembiljetten er zijn, niet hoeveel naamstemmen er zijn uitgebracht. Op
één stembiljet kan voor dezelfde lijst op verschillende kandidaten gestemd worden.
LET OP:
- dit onderdeel van het proces-verbaal wordt aangemaakt per werknemersorganisatie die een lijst heeft ingediend.
- Tot hier loopt de taak van de secundaire stembureau’s. Resultaatbepaling en het toewijzen van mandaten gebeurt door
het hoofdstembureau. De voorzitter van het secundair stembureau zendt deze processen-verbaal naar het
hoofdstembureau.

Proces-verbaal
Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW
Algemene telling der stemmen bedienden

Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE
Dossiernummer toegekend door de Federale Overheidsdienst: 08000-2 (-1 voor OR)
Stembureau nr.: (in grote ondernemingen kent men aan de stembureau’s nummers toe. De algemene telling der stemmen
gebeurt ALTIJD door het hoofdstembureau.
Verkiezingen gehouden op: 07/05/2012
Bureau

Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.
Dhr./Mevr.

NAAM
NAAM
NAAM
NAAM
NAAM
NAAM

voorzitter,
bijzitter,
bijzitter,
bijzitter,
bijzitter,
secretaris,

I. Kiescijfers

Aanduiding van de bestanddelen die het
kiescijfer bepalen

Lijst nr. 1 - X

Lijst nr. 2 - Q

1. Volledige lijststembiljetten

40

20

2. Onvolledige lijststembiljetten

110

190

Totaal dat het kiescijfer uitmaakt

150

210

LET OP: Aantal kolommen is afhankelijk van het aantal ingediende lijsten. In dit voorbeeld zijn er twee lijsten ingediend. Dit
geldt ook voor de onderdelen II & III
II. Verdeling van de zetels onder de lijsten

Kiescijfers

Lijst nr 1 - X: 150

Delers

Quotiënten

1
2
3
4
Aantal toegekende zetels (1)

150
75
50
37

Lijst nr 2 - Q: 210

Volgnummers van de
quotiënten
2
4

Quotiënten
210
105
70
52

Volgnummers van de
quotiënten
1
3

(1) Het kiescijfer wordt gedeeld door het aantal toegekende zetels aan deze categorie. In dit voorbeeld is dit 4 zetels aan de categorie
bedienden.

III. Berekening van de verkiesbaarheidscijfers

Aanduiding van de bestanddelen die het verkiesbaarheidscijfer
bepalen

Lijst nr. 1 - X

Lijst nr. 2 - Q

Volledige lijststembiljetten
Onvolledige lijststembiljetten

40
110

20
190

Totaal
Te vermenigvuldigen met het aantal aan de lijst toegekende
zetels

150
X2

210
X2

Product van deze vermenigvuldiging
Te delen door het aantal aan de lijst toegekende zetels plus
één

300
2+1=3

420
2+1=3

Quotiënt van deze deling dat het verkiesbaarheidscijfer
uitmaakt

100

140

IV. Aanwijzing van de effectief verkozenen
Verkiesbaarheidscijfer
Aantal aan de lijst toegekende zetels
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 moeten worden
toegekend

Naam van de
kandidaten volgens de
orde van voordracht

Lijst nr. 1 - X

100
2
40
x2
________

80

Aantal naamstemmen
(1)

Aantal lijststemmen bij
overdracht toegekend
(2)

Aantal stemmen die
aan elke kandidaat
toekomen

Rangschikking op basis
van het aantal
stemmen die aan elke
kandidaat toekomen (1
en/of 2)

Kandidaat 1

80

+20

100 *

1

Kandidaat 2

20

+60

80 *

2

Kandidaat 3

60

60

4

Kandidaat 4

30

30

6

Kandidaat 5

25

25

7

Kandidaat 6

40

40

5

Kandidaat 7

80

80

3

Kandidaat 1 en 2 zijn verkozen.
LET OP: indien van toepassing moet er per ingediende lijst hiervan een formulier ingevuld worden. We bespreken hier enkel
de aanwijzing van de effectief verkozenen van lijst X.

V. Aanwijzing van de plaatsvervangers
Lijst nr. 1 - X
Verkiesbaarheidscijfer
Aantal aan de lijst toegekende zetels
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 moeten worden
toegekend

Naam van de
kandidaten volgens de
orde van voordracht

Aantal naamstemmen

100
2
40
x2
________

80

Aantal lijststemmen bij
overdracht toegekend

Aantal stemmen die
aan elke kandidaat
toekomen

Kandidaat 3

60

+40

100 *

Kandidaat 4

30

+40

70

Kandidaat 5

25

25

Kandidaat 6

40

40

Kandidaat 7

80

80 *

Kandidaat 3 en kandidaat 7 zijn plaatsvervanger. De andere 3 zijn niet-verkozenen. Deze worden overgenomen op de volgende pagina.
LET OP: Indien van toepassing moet er per ingediende lijst hiervan een formulier ingevuld worden. We bespreken hier enkel de
aanwijzing van de plaatsvervangers van lijst X.

VI. Schikking van de niet-verkozen kandidaten
Lijst nr. 1 - X

Naam van de kandidaten volgens de orde
van voordracht

Aantal stemmen die aan elke
kandidaat toekomen*
(zie tabel V – laatste kolom)

Kandidaat 4

70

(1)

Kandidaat 5

25

(3)

Kandidaat 6

40

(2)

* Teneinde de niet-verkozen kandidaten te rangschikken, gaat men terug naar de rangschikking die gemaakt werd bij de aanwijzing van de
plaatsvervangers. Van die rangschikking gaat men de plaatsvervangers schrappen. De rangschikking van de niet-verkozenen wordt bepaald
in functie van het aantal bekomen naamstemmen vermeerderd met de hen toegewezen lijststemmen bij de tweede individuele toewijzing.
LET OP: Indien van toepassing moet er per ingediende lijst hiervan een formulier ingevuld worden. We bespreken hier enkel de
schikking van de niet-verkozenen van lijst X.

De lijst nr 1 bekomt..............2........................zetels
De lijst nr 2 bekomt..............2........................zetels
De lijst nr 3 bekomt............../….....................zetels
De lijst nr 4 bekomt............../.........................zetels
Worden tot personeelsafgevaardigden aangewezen:
Lijst nr 1 : naam kandidaat 1 en kandidaat 2
Lijst nr 2 : zelfde oefening als hierboven
Lijst nr 3 : n.v.t. (enkel twee lijsten ingediend)
Lijst nr 4 : n.v.t. (enkel twee lijsten ingediend)
Worden tot plaatsvervangende afgevaardigden aangewezen:
Lijst nr 1 : naam kandidaat 3 en kandidaat 7
Lijst nr 2 : zelfde oefening als hierboven
Lijst nr 3 : n.v.t. (enkel twee lijsten ingediend)
Lijst nr 4 : n.v.t. (enkel twee lijsten ingediend)
Rangschikking van de niet-verkozen kandidaten:
Lijst nr 1 : naam kandidaat 4, kandidaat 6 en kandidaat 5
Lijst nr 2 : zelfde oefening als hierboven
Lijst nr 3 : n.v.t. (enkel twee lijsten ingediend)
Lijst nr 4 : n.v.t. (enkel twee lijsten ingediend)
Gedaan te Brussel, de 7e mei 2012
De secretaris,
X

De voorzitter,
X

De bijzitters,
X (*4)

Speciaal Proces Verbaal I (in geval van stemming per brief)
Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW
Proces-verbaal van het stembureau bedienden
Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE
Dossiernummer toegekend door de Federale Overheidsdienst: 08000-2 (-1 voor OR)
Stembureau nr.: (in grote ondernemingen kent men aan de stembureau’s nummers toe bvb. 5 voor bedienden met naam van
G-K; u kan hier ook aangeven dat dit gaat om een secundair bureau (+nummer of plaatsnaam) of hoofdstembureau)
Aantal stembiljetten teruggezonden door een kiezer die reeds is komen stemmen in het stembureau:

Naam van de kiezers die reeds zijn komen stemmen in
het stembureau
naam kiezer
naam kiezer
naam kiezer

Gedaan te Brussel
De secretaris,
X

, de 7e mei 2012
De voorzitter,
X

3

Speciaal Proces Verbaal II (in geval van stemming per brief)
Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW
Proces-verbaal van het stembureau bedienden
Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE
Dossiernummer toegekend door de Federale Overheidsdienst: 08000-2 (-1 voor OR)
Stembureau nr.: (in grote ondernemingen kent men aan de stembureau’s nummers toe bvb. 5 voor bedienden met naam van
G-K; u kan hier ook aangeven dat dit gaat om een secundair bureau (+nummer of plaatsnaam) of hoofdstembureau)
De na de sluiting van de stemming binnengekomen stembiljetten:

Naam van de kiezers waarvan hun stembiljet na de
stemming is binnengekomen
Naam kiezer
Naam kiezer

Gedaan te Brussel
De secretaris,
X

, de 7e mei 2012
De voorzitter,
X

2

