
Opnieuw wetswijzigingen voor sociale verkiezingen 

 

Versoepelingen Sociale Verkiezingen  

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere 

context van de COVID-19 pandemie. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige 

omstandigheden kan worden gestemd. 

De nieuwe wetswijzigingen voor de sociale verkiezingen versoepelen de regels voor het stemmen per 

brief en elektronisch stemmen.  Veel ondernemingen maken zich zorgen om de verkiezingen corona-

veilig te kunnen organiseren.  De sociale partners werkten daarom een aantal oplossingen uit. 

De consensus van de sociale partners betreft de volgende principes: 

Stemmen per brief en e-voten ook mogelijk na X + 56 

Aan ondernemingen en organisaties die kandidaten hebben voorgedragen wordt de mogelijkheid 

gelaten om, ook na dag X+56, nog akkoorden te sluiten inzake elektronisch stemmen op afstand en 

stemming per brief. Zo nodig kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de 

stembureaus nog worden aangepast overeenkomstig dit akkoord. 

Corona als motief voor stemmen per brief 

Een akkoord inzake stemming per brief kan in principe enkel bij de 4 hypotheses voorzien bij wet, zijnde 

schorsing van de arbeidsovereenkomst, nachtarbeid, aanzienlijke spreiding van het personeel, of bij 

tewerkstelling buiten de openingsuren van het stembureau. 

De COVID-19 maatregelen worden aan deze lijst toegevoegd. 

Deadline terugzenden brief stemming 

In geval van stemming per brief, kan er met de organisaties die kandidaten hebben voorgedragen een 

akkoord worden gesloten dat stembiljetten per brief die tot maximaal 5 kalenderdagen na het sluiten 

van de stemming toekomen (Y+5), als geldig in aanmerking worden genomen bij de stemopneming.  

Geen aangetekende verzending meer vereist 

In het geval van stemming per brief, kunnen de stembiljetten samen met de oproepingsbrief ook via een 

gewone prioritaire zending aan de kiezer worden bezorgd: een aangetekende zending is niet langer 

noodzakelijk. De getuigen kunnen nauwlettend toezien op deze handeling. 

 

 

 


