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In deze handleiding ziet u schermafbeeldingen met een bruine of groene achtergrond. Dit geeft aan 

dat deze beelden afkomstig zijn van onze testomgeving. 

 

Rol rapporteur in gebruikersbeheer (ACM/IDM) 
Het nieuwe extranet is een nieuwe tab “Rapportering” in certificatendatabank: 

 

Om te vermijden dat diegenen die de rapporteringen doen ook toegang hebben tot alle info ivm de 

certificaten, is er een nieuwe rol “rapporteur” beschikbaar in gebruikersbeheer:
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Enkel wie deze rol heeft, ziet de tab “Rapportering” en kan dus het nieuwe extranet gebruiken. 

De optie Rapporteur is enkel beschikbaar voor DNB’s en leveranciers. U kan deze combineren met 

de reeds bestaande profielen Gebruiker/Verantwoordelijke (hiertussen is geen verschil) of 

Raadpleger (= alleen-lezen). 

Voorlopig is er voor dit nieuwe profiel geen “alleen-lezen” optie beschikbaar. Als u Raadpleger 

combineert met Rapporteur dan kan die persoon geen handelingen doen in de rest van de 

certificatendatabank, maar wel nog altijd nieuwe berichten sturen als Rapporteur. 

Wie enkel het profiel Rapporteur heeft, ziet enkel de nieuwsberichten op de beginpagina en de tab 

“Rapportering”: 

 

Meer informatie over het toekennen van profielen in gebruikersbeheer vindt u op 

https://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer onder de tab “Praktisch”. U kan met vragen 

hierover ook terecht op het gratis nummer 1700. 

 

Bericht versturen  
Een bericht versturen doet u via Rapportering > Nieuw bericht:

 
 
  

https://overheid.vlaanderen.be/gebruikersbeheer
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U selecteert het type rapportering dat u wil versturen. De uitklaplijst bevat enkel de voor u 
relevante rapporteringen: 

 
 
Staat het type bericht dat u wenst te versturen niet in de lijst, contacteer ons dan via 
certificatendatabank@vreg.be of 02 553 13 95 om dit te laten aanpassen. 
 
U kan de periode waarvoor u rapporteert niet kiezen; 

  
 

 Maandelijkse rapporteringen: tem de 24e van de maand laadt u op voor de vorige maand, 
vanaf de 25e wordt dat de huidige maand  
Voorbeeld:  op 22 januari → u kan opladen voor december 

op 26 januari → opladen voor januari 
 

 Kwartaal rapporteringen:  
vanaf 25/1 laadt u op voor Q1,  
vanaf 25/4 voor Q2,  
vanaf 25/7 voor Q3 en  
vanaf 25/10 voor Q4 

Voorbeeld:  op 23/1/18 → u kan opladen voor Q4 2017 
op 27/1/18 → opladen voor Q1 2018 

 

 Jaarlijkse rapporteringen: vanaf 1/1 van het nieuwe jaar wordt de jaarrapportering voor het 
vorige jaar toelaten.  
Voorbeeld:  op 2/10/17 → u kan opladen voor 2016 

op 31/12/2017 → voor 2016 
op 1/1/18 → voor 2017 

mailto:certificatendatabank@vreg.be
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Een bijlage toevoegen is verplicht. Eventueel kan u via de beschrijving nog bijkomende informatie 
aan de VREG meegeven. 
 
Meteen na het verzenden kan u onder Rapportering > Verzonden rapportering nagaan of het bericht 
correct werd verstuurd en de details ervan bekijken: 

 
 

 

Opvolgen van de verwerking: feedback berichten 
Nadat de verwerking is afgerond krijgt u een feedback bericht in het “Overzicht rapportering”. Een 

nieuw bericht wordt aangegeven door het rode bolletje met een cijfer in bij de tab “Rapportering”:

 

Als de verwerking goed is gegaan wordt dat ook gemeld, bijvoorbeeld voor groenrapportering:
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Bij een fout in de verwerking vindt u hier meer informatie over de reden waarom het bestand niet 

verwerkt kon worden:

 

 

 

Als u een foutboodschap ontvangt kan u meteen zelf een gecorrigeerd bestand opladen. 

 

Bestanden voor groenrapportering  
Voor de maandelijkse groenrapportering stopt het proces niet nadat een bestand succesvol is 

opgeladen; er worden vervolgens bestanden per DNB gemaakt om aan te vullen met afnamecijfers, 

en het resultaat wordt opnieuw aan de leveranciers bezorgd. 

Ook deze bestanden kan u via extranet terugvinden; via het Overzicht rapportering: 
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Voorbeeld van een bericht voor de netbeheerders: 

 

Voorbeeld van een bericht voor de leveranciers (de titel hiervan wordt nog aangepast, zie verder): 

 

 

Bericht verzonden door VREG 
Als er nog een bericht moet worden opgeladen voor een periode waarvoor u dat zelf niet meer kan, 
dan doen wij dat voor u.  
In dat geval krijgt u in het Overzicht rapportering een notificatie om u hiervan op de hoogte te 
brengen. Het door de VREG opgeladen bestand kan u daar terugvinden in bijlage:

 
 



 
 

 

 
10/04/2018 

 

 
 

10/04/2018  Pagina 7 van 7 
 

 
Vervolgens krijgt u ook voor berichten die door de VREG zijn verstuurd, een feedback bericht om u te 
informeren over de verdere verwerking. 
 

Verdere stappen – gekende bugs 
Tegen de zomer komt er een nieuwe versie van het extranet online. Er zitten momenteel immers nog 

enkele kleine foutjes in, die dan zullen worden rechtgezet: 

 Een nieuw bericht wordt aangegeven door het rode bolletje met een cijfer in bij de tab 

“Rapportering”. Zodra u meer dan 10 ongelezen feedback berichten heeft, klopt dat cijfer 

niet meer; het blijft dan gelijk aan 10. 

 De optie “Markeer alle items als gelezen” werkt nog niet, de berichten één voor één 

selecteren zorgt er wel voor dat ze als gelezen worden weergegeven. 

 Als de verwerking succesvol is verlopen, staat in alle feedback berichten een tekst die enkel 

voor de groenrapportering bedoeld is: 

 

Deze is niet relevant voor de andere types rapporteringen. 

 In de titel van het bericht dat wordt verstuurd naar de leveranciers met daarin de 

aangevulde groenrapportering, staat overal de VREG. Dat wordt eruit gehaald. 

 

Vragen? 
Als u vragen hebt bij de werking van het extranet, kan u ons bereiken via 
certificatendatabank@vreg.be of 02 553 13 95. 

mailto:certificatendatabank@vreg.be

