
 

 
 
STAPPENPLAN GEMEENTELIJKE VERKIEZINGEN 
 

 

OR-reglement op orde           november/december 2022 

Samenvattend zorg je in de voorbereidende stap voor de volgende punten:  

• Gezamenlijk vaststellen datum verkiezingen door OR en bestuurder en communicatie 

hierover in de organisatie en naar de betrokken vakbonden. 

• Instellen verkiezingscommissie door de OR en regelen van de faciliteiten inclusief 

vaststellen van het draaiboek verkiezingen, op basis van de stappen en termijnen in 

het OR reglement. 

• Input verzamelen voor de wervingscampagne; zowel vanuit de huidige OR als de 

bestuurder en management. 

 

Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden      uiterlijk 9 weken voor verkiezingen 

Tot uiterlijk 9 weken voor de verkiezingsdatum dient het kiesregister ingezien te kunnen 

worden door de in de onderneming werkzame personen. Het is belangrijk om de lijsten met 

actief en passief kiesgerechtigden op te stellen op basis van de criteria in het OR reglement. 

De afdeling HRM kan hier de OR bij helpen.  

 

Kandidatenlijsten vakorganisaties   uiterlijk 6 weken voor verkiezingen 

Op dit moment dienen de vakbonden hun kandidatenlijsten aan te leveren. In december zijn 

de vakorganisaties gevraagd om de kandidatenlijsten aan te leveren. Dit is het uiterste 

moment waarop de lijsten binnen moeten zijn.  

Daarnaast is het van belang bekend te maken in de organisatie dat verkiesbare medewerkers 

zich via de vrije lijsten kandidaat kunnen stellen tot uiterlijk drie weken voor de verkiezingen. 

Maak bekend welke vakbonden een lijst hebben ingediend en dat verkiesbare werknemers die 

geen lid zijn van een vakbond, of die lid zijn van een vakbond die geen kandidaten heeft 

gesteld, zich kunnen kandideren op een vrije kandidatenlijst. Wil je je kandideren met een vrije 

lijst, terwijl je lid bent van een bond die kandidaten levert? Dat kan, maar dan moet een ander 

(niet vakbondslid) je lijst inleveren.10 

 

Vrije lijsten indienen       tot uiterlijk 3 weken voor verkiezingen  
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Check lijsten        3 weken voor verkiezingen 

De ingediende lijsten moeten door de OR worden gecontroleerd. Voldoen ze aan de 

voorschriften in wet en OR-reglement? Check of een stemming noodzakelijk is. Zijn er minder 

kandidaten dan er zetels zijn, of evenveel, dan worden zij “geacht verkozen te zijn” en is een 

stemming niet nodig. 

 

Bekendmaken kandidatenlijsten            2 weken voor verkiezingen 

Zijn de lijsten akkoord? Zijn er meer kandidaten dan zetels? Dan kunnen uiterlijk twee weken 

voor de verkiezingen de kandidatenlijsten bekend worden gemaakt.  

 

Oproepkaarten             2 weken voor verkiezingen 

Uiterlijk 2 weken voor de verkiezingen kunnen de (digitale) oproepkaarten worden verstrekt 

aan de kiesgerechtigden.  

 

Stemmen!    15 maart 

In de week van de verkiezingen worden de laatste voorbereidingen getroffen. Zorg ervoor dat 

de stembureaus worden ingericht en bemand en dat een afsluitbare stembus aanwezig is als 

een papieren stemming plaatsvindt. Na sluiting van het (virtuele) stemlokaal worden de 

stemmen geteld door een lid van het stembureau. Nu wordt duidelijk:  

• Het totaal uitgebrachte stemmen  

• Het opkomstpercentage 

• Het aantal geldige en ongeldige stemmen 

Dit wordt bijgehouden op de tellijst. Voor de uitkomsten geldt het twee-ogen-principe. 

Onafhankelijk van de eerste teller, wordt alles nogmaals geteld. De oproepkaarten, ingevulde 

stembiljetten en tellijsten worden minimaal 3 maanden bewaard. Op die manier is de 

vastgestelde uitslag ook later nog controleerbaar.  

 

Bekendmaking            direct na de verkiezingen 

De OR-verkiezingscommissie stelt de verkiezingsuitslag vast na het vaststellen van de uitslag. 

Deze uitslag wordt gedeeld met de WOR-bestuurder, de medewerkers, betrokken 

vakorganisaties en de indieners van een vrije lijst. In ieder geval wordt gedeeld: 

• Het aantal geldige stemmen per lijst en per kandidaat 

• De gekozen kandidaten 

• De reserve kandidaten in opvolgingsvolgorde per lijst 

 

Aantreden nieuwe OR           na verkiezingen 

Direct na de verkiezingen treedt de nieuwe OR aan. Een overdracht van de “oude” naar de 

“nieuwe” OR verdient de aanbeveling.  
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