Checklist digitaal systeem OR-verkiezingen
Waar moet een digitaal systeem voor OR-verkiezingen aan voldoen?
1)

Als het digitale systeem het gehele verkiezingstraject beslaat, dus van kandidaatstelling tot en met
stemming en uitslagbepaling, dan moet vooraf goed gekeken worden of de
kandidaatstellingsprocedure WOR-proof is ingericht. Is die conform art. 9 lid 2 van de Wet op de
ondernemingsraden (WOR)? Namelijk: kandidaten worden voorgedragen op kandidatenlijsten door
werknemersorganisaties (de zogenaamde vakbondslijsten) en ongeorganiseerde medewerkers +
leden van een bond die geen lijst indient (de zogenaamde vrije lijsten).

2) Het verkiezingsproces moet objectief controleerbaar zijn. Als bijdrage daaraan legt de facilitator van

het digitale kiessysteem een (kort) logboek aan waarmee inzichtelijk gemaakt wordt welke stappen er
in het proces gezet zijn. Ook levert het systeem een volledig ‘proces verbaal’ van de uitslag.
3)

Het digitale systeem draagt bij aan de transparantie van het verkiezingsproces. Vooraf worden de
verantwoordelijkheden van verkiezingscommissie en de aanbieder van de digitale tool onderscheiden
en vastgelegd.

4)

Het digitale systeem moet de toegankelijkheid van de verkiezingen waarborgen (door bijvoorbeeld het
aanleveren van informatiebronnen die voor medewerkers begrijpelijk zijn. Denk aan film, handleiding,
etc). Dit houdt ook in dat voor alle kiesgerechtigden het digitale systeem makkelijk toegankelijk moet zijn.
Ondernemingsraad en leverancier beoordelen samen of digitale verkiezingen passen bij de organisatie.

5) Het digitale systeem zorgt dat er niet gefraudeerd kan worden:

a) het systeem moet borgen dat iedere kiesgerechtigde maar één stem kan uitbrengen.
b) bij verlies van de unieke stemcode: duplicaatcodes (dezelfde code opnieuw aan dezelfde
kiesgerechtigde) mogen alleen verstrekt worden indien het technisch onmogelijk is om dezelfde
stemcode meer dan een keer te gebruiken. Extra codes mogen niet verstrekt worden.
c) het systeem moet borgen dat alleen kiesgerechtigde personen de gelegenheid krijgen te stemmen
(het systeem zorgt dat de stemcodes alleen afgeleverd worden bij de door de verkiezingscommissie
aangeleverde kiesgerechtigden)
6)

Het digitale systeem moet het stemgeheim borgen: de uitgebrachte stem mag niet direct herleidbaar zijn
tot de kiezer. Het systeem registreert wel welke kiezer zijn stem heeft uitgebracht (in elk geval nodig
wanneer sprake is van gecombineerd digitaal stemmen en per post) maar registreert niet welke stem naar
welke kandidaat gaat.

7)

Het digitale systeem moet garanderen dat de bezwarenprocedure or-verkiezingen uit het reglement
(SER- modelreglement art.16) onverkort toepasbaar is.

Een aanbieder die voldoet aan bovenstaande criteria is www.wiekiesjijor.nl.

