Hoe kunt u geldig per brief stemmen?
U stemt bovenaan één lijst (kopstem) of naast één of meerdere kandidaten van dezelfde lijst met in dit laatste geval maximum zoveel
voorkeurstemmen als er effectieve leden kunnen gekozen worden.
U kan dus stemmen :
a. bovenaan één lijst (lijststem of kopstem)
U kan slechts voor één enkele lijst stemmen (één vakbond)! Dit betekent dat u akkoord gaat met de volgorde waarin de kandidaten
op de lijst vermeld staan. De stemmen bovenaan de lijst worden verdeeld volgens de volgorde waarin de kandidaten vermeld staan
op de lijst.
b. voor één kandidaat
U wenst voor één welbepaalde kandidaat van een lijst te stemmen.
c. voor meerdere kandidaten
U dient de volgende voorwaarden na te leven :
de kandidaten moeten op dezelfde lijst vermeld staan;
het aantal naamstemmen is beperkt tot het aantal te verdelen effectieve mandaten (wat dit aantal betreft : zie stembiljet).
Indien u voor verschillende lijsten (verschillende vakbonden) stemt, zijn zowel de stemmen bovenaan de lijst als de naamstemmen nietig!
U vouwt het stembiljet terug in zijn oorspronkelijke vorm (met de stempel naar buiten) en u steekt het in de bruine omslag, die u vervolgens dicht kleeft.
U mag geen andere voorwerpen of documenten in de bruine omslag steken. U mag evenmin iets op de witte omslag schrijven!!
U steekt de bruine omslag in de gefrankeerde terugzendomslag die geadresseerd is aan de voorzitter van het stembureau. U ondertekent de omslag op de daartoe bestemde plaats. Indien u niet tekent, is de stembrief niet geldig.
U verzendt deze omslag over de post of u laat hem om op het even welke andere wijze toekomen bij de voorzitter van het stembureau
vóór 12 mei 2016 te 14 uur.
Stembiljetten die laattijdig toekomen zijn niet geldig!!

Ondernemingsraad

Veiligheid

1 Freddy BAKKER

1 Freddy BAKKER

2 Kristof VAN DE MAELE

2 David VAN DYCKE

3 Pascal VAN HOVE

3 David COENE

4 Jurgen DE LAERE

4 John BOGAERT

5 Rik DE LY

5 Wesley SCHEERENS

6 Davy ARENTS

6 Mario SALEMBIER

7 Stefan KYNDT

7 Franky DE PIERE

8 David COENE

8 Stephanie DECLERCQ

9 Geert MATTHYS

9 Pascal VAN HOVE

10 David VAN DYCKE

10 Kristof VAN DE MAELE

