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Version du 

document 

Date de 

version 
Code 

Commentaire/contenu de 

la modification 

Auteur(s) de la 

modification 

Date de 

diffusion 
Destinataire(s) 

2.0 08/02/2019 MA1L-VLR-NL-02 Corrections SUY/CEVI - Utilisateurs MA1L 

Documents de référence : Transversale/Martine 



 

Bijlage 2: Codering van de kandidaten via CSV-import 
 

Het bestand moet de volgende gegevens van elke kandidaat bevatten: 

• Zone 1* : Kandidaat (E (effectieve) S (opvolger) ) 

• Zone 2* : Rijksregisternummer 

• Zone 3* : Naam 

• Zone 4* : Voornamen 

• Zone 5* : Wil de kandidaat een roepnaam of dubbele naam gebruiken (0=nee/1=ya)? 

• Zone 6** : Volledige naam zoals op stembiljet (achternaam en voornaam): eventueel 

met dubbele achternaam en/of roepnaamzone (alleen als zone 5 = 1 (ja)) 

• Zone 7* : Geslacht 

• Zone 8* : Geboortedatum 

• Zone 9 : Straat en huisnummer 
• Zone 10 : Postcode 
• Zone 11 : Gemeente 

• Zone 12* : Land van verblijf (Belgïe = BE) 

• Zone 13 : Beroep 

• Zone 14** : Gebruikte naam (Roepnaam) 

• Zone 15** : Gebruikte voornaam (Roepnaam) 

• Zone 16** : Nationaliteit 

* = Verplicht 

** = Alleen invullen als zone 5 = 1 

Lijst met controles die bij het importeren worden uitgevoerd: 

- Het bestand is een tekstbestand bestaande uit UTF8-tekens. 

- Geen blanco regels in het bestand 

- De eerste letter van elke rij moet E zijn 

- De nummers van de E-rijen moeten dezelfde zijn als de rijen die gecodeerd zijn bij het 

opstellen van de lijst.  

- Controle van de geldende pariteit voor de verkiezing. 

- De nummers van de kandidaten moeten elkaar opvolgen (zonder gaten) 

- Controle van het rijksregisternummer 

- Correlatie tussen rijksregisternummer, geboortedatum en geslacht van de kandidaat 

- Controle van de vereiste leeftijd van de kandidaat voor de verkiezing 

- Als veld 5 op positie 1 staat,  

- is het veld 'Gekend als' verplicht 

- de velden voor de elektronische stemming moeten afhankelijk van de kieskring worden 

ingevuld  

Voorbeeld van een importbestand met kandidaten (zonder roepnaam)  

E;72041300182;Vandijks;Jack;0;;M;13/04/1972;Bredabaan 999;2192;Schoten;BE;Facteur;;;BE 

Voorbeeld van een importbestand met kandidaten (met roepnaam) 

AANDACHT! Wanneer de lijst wordt 

geïmporteerd, worden er technische en 

functionele controles uitgevoerd (zie 

referentiedocument). Als de controles 

mislukken, wordt de lijst niet geïmporteerd. 



 
E;88022300206;Delavegas;Marie-Louise;1;1;F;23/02/1988;Grand Place, 

12;5000;Namen;BE;Ambtenaar;Delavegas;Marilou;BE 


