
Overzicht wijzigingsvoorstellen EML_NL

Beschrijving BSN-nummer onderdeel van EML-210

Wijzigingsnummer W-1

Datum voorstel 9-10-2013

Grondslag Wijziging modellenregeling

Datum stuurgroep 16-10-2013

Oordeel stuurgroep Doorgevoerd

EML onderdeel EML210

Omschrijving wijziging In het modelformulier H9 (de instemmingsverklaring) wordt bij de 

kandidaatgegevens het BSN-nummer opgenomen. De vermelding van het BSN-

nummer dient ter ondersteuning van de controle van de kandidaatsgegevens door 

het centraal stembureau. Om dit gegeven beschikbaar te maken voor 

verkiezingssoftware is het voorstel om het BSN-nummer op te nemen in het EML-

210 bericht.

Voorstel wijziging EML Opnemen van het optionele child element <ns6:NationalIdentificationNumber> aan 

het <Candidate> element in de EML210.

Beschrijving Opgave van Kieskringen voor centrale inlevering in EML-210

Wijzigingsnummer W-2

Datum voorstel 9-10-2013

Grondslag Wijziging Kieswet, modellenregeling

Datum stuurgroep 16-10-2013

Oordeel stuurgroep Doorgevoerd

EML onderdeel EML-210

Omschrijving wijziging Alle kandidatenlijsten worden voortaan bij het centraal stembureau ingeleverd. Op 

de kandidatenlijst (H1) wordt aangegeven voor welke kieskringen de lijst wordt 

ingeleverd. Een EML-210 bericht kan eveneens voor meerdere kieskringen worden 

ingeleverd, in het EML-210 bericht zijn in dat geval de kieskringen opgenomen 

waarvoor de lijst wordt ingeleverd.

Voorstel wijziging EML In geval van meerdere kieskringen krijgt het bestaande element <ListData> de child 

element <Contests> met vervolgens de mogelijkheid van meerdere child elementen 

<Contest>. In het element <Contest> is de kieskring naam opgenomen.

Voorbeeld meerdere kieskringen: 

<ns6:ListData PublishGender="true">

 <ns6:Contests>

  <ns6:Contest Id="1">Groningen</ns6:Contest> 

  <ns6:Contest Id="2">Leeuwarden</ns6:Contest> 

 </ns6:Contests>

</ns6:ListData>

Voorbeeld enkele kieskring:

<ns6:ListData PublishGender="true" /> 



Beschrijving CreatedByAuthority in EML-210

Wijzigingsnummer W-3

Datum voorstel 9-10-2013

Grondslag Voorstel

Datum stuurgroep 16-10-2013

Oordeel stuurgroep Doorgevoerd

EML onderdeel EML-210

Omschrijving wijziging Het opnemen van het CreatedByAuthority element maakt het mogelijk om in de 

EML-210 vast te leggen door welke instantie, politieke partij of CSB, het EML 

bestand is aangemaakt.

Voorstel wijziging EML Opnemen van het optionele child element <ManagingAuthority> aan het <EML> 

element in de EML-210. Het <ManagingAuthority> bevat de child elementen: 

<AuthorityIdentifier Id="0000" />, <AuthorityAddress /> en <ns6:CreatedByAuthority 

Id="0000">.

Voorbeeld: <ns6:CreatedByAuthority>Political party</ns6:CreatedByAuthority>.



Beschrijving Verklaringen telverschillen EML-510

Wijzigingsnummer W-4

Datum voorstel 14-1-2014

Grondslag Wijziging Kieswet, wijziging modellenregeling

Datum stuurgroep 31-1-2014

Oordeel stuurgroep Doorgevoerd

EML onderdeel EML-510

Omschrijving wijziging In de recente wijziging van de Kieswet is opgenomen dat extra gegevens worden 

vastgelegd die inzicht geven in eventuele telverschillen en het aantal 

volmachtstemmen.  Deze gegevens worden vastgelegd in modelformulieren die 

worden gebruikt bij de vaststelling van de uitslag (model N10, N11, O3 en P22). In 

het EML-510 bericht zullen de getallen die horen bij deze gegevens worden 

opgenomen.

Voorstel wijziging EML Opnemen van het child element <UncountedVotes>  binnen het element 

<ReportingUnitVotes> met het attribute ReasonCode. Deze implementatie is 

vergelijkbaar met het element <RejectedVotes> dat wordt gebruikt voor het aantal 

blanco en ongeldige stemmen. De gebruikte ReasonCode verwijst naar de verklaring 

voor het opgenomen getal. De volgende ReasonCode zijn toegestaan: "geldige 

stempassen", "geldige volmachtbewijzen", "geldige kiezerspassen", "toegelaten 

kiezers", "meer getelde stembiljetten", "minder getelde stembiljetten", 

"meegenomen stembiljetten", "te weinig uitgereikte stembiljetten", "te veel 

uitgereikte stembiljetten", "geen briefstembiljetten", "te veel briefstembiljetten", 

"kwijtgeraakte stembiljetten", "geen verklaring" en "andere verklaring".

Voorbeeld:
<UncountedVotes ReasonCode="geldige stempassen">4438</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="geldige volmachtbewijzen">97</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="geldige kiezerspassen">0</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="toegelaten kiezers">4535</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="meer getelde stembiljetten">5</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="minder getelde stembiljetten">10</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="meegenomen stembiljetten">9</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="te veel uitgereikte stembiljetten">0</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="kwijtgeraakte stembiljetten">1</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="geen verklaring">5</UncountedVotes> 

<UncountedVotes ReasonCode="andere verklaring">0</UncountedVotes> 


