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1. Introductie 

 
Dit document bevat de handleiding van het MS BI Project  voor de automatisering van de 
marktstatistieken bij VREG.  

 
In dit document staat uitgelegd wat de nieuwe functionaliteiten van de website zijn met name de 
inlogprocedure en het opladen van de bestanden. 

 
2. Werking van de Website 
 

Om bestanden te kunnen opladen via de website moet men eerst toegang krijgen tot de website. 
Indien u geen login hebt, neem dan contact op met de Vreg om een nieuwe gebruiker en paswoord 
te bekomen. 
 

2.1 Inlog procedure 
 

Als u een gebruiker en paswoord hebt surft u naar http://www.vreg.be/ 
U kan inloggen links onderaan de pagina: 

 

Indien u dit niet ziet klikt u op de knop ‘Sector’ bovenaan de pagina: 

 

Na het inloggen krijgt u een scherm waar je bestanden kan opladen. 
 
 
 
 
 



  Handleiding Netbeheerders 

 
 

 Page 4 of 10 

 

 

 
 

2.2 Opladen van bestanden 
 

Nadat u een bestand hebt opgeladen en op de knop ‘Bevestigen’ hebt geklikt moet u ook nog 
meegeven voor welk bestandtype en periode het is.  
Men heeft de keuze om een periode kiezen van het huidige jaar of 5 jaar in de toekomst. 
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De volgende stap is het selecteren van het juiste bestandtype en juiste periode.  
Voor het bestandtype heb je keuzes tussen: 

 Maandelijkse marktrapportering Netbeheerder 
 Jaarlijkse rapportering i.k.v. SODV Netbeheerder 

Voor het bestandtype heb je keuzes tussen maandelijks, 3 maandelijks en jaarlijks 
 
Na dat er een bestand opgeladen is krijgt men een overzicht van welke bestanden er recent zijn 
opgeladen. 
 

 
 
Als u een nieuw bestand wil opladen drukt u op de knop ‘Extranet’. 
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3. Werking van de BI toepassing 
 

Er zijn verschillende stappen die moeten doorlopen worden vóór dat de rapporten gemaakt kunnen 
worden.  

• Eerst en vooral moeten de leveranciers en netbeheerders via de website op een 
maandelijkse, drie maandelijkse of jaarlijkse basis bestanden opleveren. 

• Tijdens het opladen van de bestanden wordt er al een eerste controle uitgevoerd of de 
bestanden een correct formaat hebben, de periode correct is ingevuld en of er geen slechte 
GLN Nummers zijn ingevuld. 

• Nadien kan de Vreg de bestanden nogmaals openen en bekijken alvorens ze in te laden in de 
datawarehouse. 

• Als alle stappen goed zijn doorlopen kunnen de rapporten gemaakt worden. 
 

3.1 Oplevering van bestanden 
 

Voor het opleveren van een bestand moet de leverancier of netbeheerder eerst inloggen via de 
website van de Vreg. Na het inloggen kan via het extranet een bestand opladen voor een bepaalde 
periode en een bepaald type bestand. 
 
Eén van de volgende bestanden dienen als input voor een bepaald type rapportering: 

• Maandelijks Netbeheerder 
• Jaarlijks Netbeheerder (SODV rapportering) 

 

3.1.1 Oplevering maandelijks Netbeheerder 
 
Deze inflow bevat de rapportering van maandelijkse switchgegevens door de netbeheerders 
(Netbeheerders #toegangspunten). Er worden 2 bestandformaten ondersteunt: CSV en XML. 
 
Een heel belangrijk punt is dat het scheidingsteken in de csv bestanden ; moet zijn en geen , 
Als de csv opgemaakt wordt via Excel moet er ook voor gezorgd worden dat de formatering van de 
gln nummers een nummer is. Anders is het mogelijk dat de waarde van een gln nummer 
5,42501E+12 is ipv 5425010539961 wat een probleem zal geven bij de verwerking. 
 

Algemene opmerkingen 
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• ContactPersoon, EmailContactPersoon, TelContactPersoon, FaxContactPersoon zijn optionele 
velden.  Als deze niet ingevuld zijn dan worden vorige waarden in het systeem behouden.  Zijn 
ze wel ingevuld dan worden de nieuwe waarden opgeladen 

 
• NetbeheerderNaam en LeverancierNaam zijn  louter informatief.  De gegevens worden geladen 

op basis van GLN nummer 
• Periode wordt genoteeerd JJJJMMDD, bijvoorbeeld oktober 2008 wordt 20081001 
• EnergieType: Elektriciteit of Gas 
• Categorie: H of NH  

 
CSV Layout 

 
De eerste rij van het bestand bevat de kolom titels: 
Er wordt geen text qualifier gebruikt 
 

Voorbeeld layout 
NetbeheerderGLNNummer;NetbeheerderNaam;ContactPersoon;EmailContactPersoon;TelContactPersoon;FaxCo
ntactPersoon;Periode;EnergieType;LeverancierGLNNummer;LeverancierNaam;Categorie;AMR;MMR;JG 
5414496999987;WVEM;Gunter Reweghs;informatiebeheer@infrax.be;011 72 24 
40;0;200811;Elektriciteit;8712423013506;Anode BV;NH;;; 
5414496999987;WVEM;Gunter Reweghs;informatiebeheer@infrax.be;011 72 24 

40;0;200811;Elektriciteit;5425010539978;City Power NV;NH;;;….. 

 
XML Layout 

 
De XML definitie is beschreven in een XSD schema: 
(MaandelijkseRapporteringSwitchGegevensNetbeheerder.xsd) 

 
Voorbeeld layout 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<MaandelijkseRapporteringSwitchGegevensNetbeheerder> 
<Netbeheerder NetbeheerderGLNNummer="5414496999987" NetbeheerderNaam="WVEM"  
ContactPersoon="Gunter Reweghs" EmailContactPersoon="informatiebeheer@infrax.be" 
TelContactPersoon="011 72 24 40" FaxContactPersoon ="0"> 
 <AantalToegangsPunten Periode="200811" EnergieType="Elektriciteit"> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="8712423013506" 
LeverancierNaam="Anode BV" Categorie="NH" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5425010539978" 
LeverancierNaam="City Power NV" Categorie="NH" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="8712423013506" 
LeverancierNaam="Anode BV" Categorie="H" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5425010539978" 
LeverancierNaam="City Power NV" Categorie="H" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
 </AantalToegangsPunten> 
 <AantalToegangsPunten Periode="200811" EnergieType="Gas"> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5425010534904" 
LeverancierNaam="ALG Negoce SA" Categorie="NH" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5425010535000" 
LeverancierNaam="City Power NV" Categorie="NH" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
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  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5499764946900" 
LeverancierNaam="Distrigas NV" Categorie="NH" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5425010534904" 
LeverancierNaam="ALG Negoce SA" Categorie="H" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5425010535000" 
LeverancierNaam="City Power NV" Categorie="H" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  <AantalToegangsPuntenLeverancier LeverancierGLNNummer="5499764946900" 
LeverancierNaam="Distrigas NV" Categorie="H" AMR="0" MMR="0" JG="0"/> 
  </AantalToegangsPunten> 
</Netbeheerder> 
</MaandelijkseRapporteringSwitchGegevensNetbeheerder> 

 

3.1.2 Oplevering jaarlijks Netbeheerder 
 

Deze flow bevat de rapportering voor de Jaarlijkse Netbeheerders. 
Er worden 2 bestandformaten ondersteunt: CSV en XML. 

 
Een heel belangrijk punt is dat het scheidingsteken in de csv bestanden ; moet zijn en geen , 
Als de csv opgemaakt wordt via Excel moet er ook voor gezorgd worden dat de formatering van de 
gln nummers een nummer is. Anders is het mogelijk dat de waarde van een gln nummer 
5,42501E+12 is ipv 5425010539961 wat een probleem zal geven bij de verwerking. 

 
Algemene opmerkingen 
 
• De VraagOmschrijving is louter informatief. De Vraag wordt bepaald door de VraagID. 
• De postcode of gemeente is niet verplicht. Voor de verwerking van de gemeente zijn er meerdere 

scenario’s: 
o Als de postcode ingevuld is met bijvoorbeeld 9200 en de gemeente met “Dendermonde”. 

Dan zullen de gegevens op de correcte gemeente terecht komen. 
 
o Als enkel de postcode ingevuld is met bijvoorbeeld 9200 en de gemeente met “”. Dan 

zullen de gegevens op de eerste gemeente terechtkomen die het systeem vind met als 
postcode 9200, dus dit zal in dit voorbeeld Appels zijn. 

o Als de postcode ingevuld is met bijvoorbeeld 9200 en een verkeerde gemeente of 
verkeerd getypt zoals  “Dendrmond”. Dan zullen de gegevens ook op de eerste 
gemeente terechtkomen die het systeem vind met als postcode 9200.  

o Vullen ze geen enkele van de 2 velden in, dan zullen de gegevens op de gemeente 
‘Onbekend’ (-1) terechtkomen. Ook als de postcode in combinatie met de gemeente niet 
correct is zal dit ook op Onbekend’ (-1) terechtkomen. 

• NetbeheerderNaam is louter informatief.  De gegevens worden geladen op basis van GLN 
nummer 

• Periode wordt genoteeerd JJJJMMDD, bijvoorbeeld 2009 wordt 20090101 
• EnergieType: Elektriciteit of Gas 
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• De waardes voor Beschermde of Niet_Beschermde moet ingevuld zijn. Indien dit niet beschikbaar 
is moet er een koppelteken ingevuld worden. 
 
 
 

CSV Layout 
 
De eerste rij van het bestand bevat de kolom titels: 
Er wordt geen text qualifier gebruikt 
 

Voorbeeld layout 
NetbeheerderGLNNummer;NetbeheerderNaam;Postcode;Gemeente;VraagID;VraagOmschrijving;Periode;Energi
eType;Beschermde;Niet_Beschermde 
5414496999987;WVEM;;;2000;Totaal aantal geplaatste ingeschakelde (actieve) budgetmeters op 1 
januari van het rapporteringsjaar (momentopname);20070101;Elektriciteit;142;520 
5414496999987;WVEM;;;2020;Aantal in het rapporteringsjaar geplaatste of opnieuw ingeschakelde 
budgetmeters, inclusief deze als gevolg van verhuis afnemer;20070101;Elektriciteit;-;342 
5414496999987;WVEM;;;2040;Aantal in het rapporteringsjaar geplaatste of opnieuw ingeschakelde 
budgetmeters, exclusief deze als gevolg van verhuis afnemer;20070101;Elektriciteit;33;301 
5414496999987;WVEM;;;2060;Aantal in het rapporteringsjaar uitgeschakelde budgetmeters, inclusief 
de uitschakelingen ingevolge verhuis afnemer;20070101;Elektriciteit;6;40 

….. 

 
XML Layout 
 

De XML definitie is beschreven in een XSD schema: 
(JaarlijkseRapporteringSwitchGegevensNetbeheerder.xsd) 
 

Voorbeeld layout 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<JaarlijkseSODVRapporteringNetbeheerder> 
<Netbeheerder NetbeheerderGLNNummer="5414496999987" NetbeheerderNaam="WVEM"> 
 <AantalToegangspunten Periode="20070101" EnergieType="Elektriciteit"> 
  <SODV_Netbeheerder Postcode="0" Gemeente="" VraagID="2000" 
VraagOmschrijving="Totaal aantal geplaatste ingeschakelde (actieve) budgetmeters op 1 januari van 
het rapporteringsjaar (momentopname)" Beschermde="142" Niet_Beschermde="520" /> 
  <SODV_Netbeheerder Postcode="0" Gemeente="" VraagID="2020" 
VraagOmschrijving="Aantal in het rapporteringsjaar geplaatste of opnieuw ingeschakelde 
budgetmeters, inclusief deze als gevolg van verhuis afnemer" Beschermde="35" 
Niet_Beschermde="342" /> 
  <SODV_Netbeheerder Postcode="0" Gemeente="" VraagID="2040" 
VraagOmschrijving="Aantal in het rapporteringsjaar geplaatste of opnieuw ingeschakelde 
budgetmeters, exclusief deze als gevolg van verhuis afnemer" Beschermde="-" Niet_Beschermde="301" 
/> 
  <SODV_Netbeheerder Postcode="0" Gemeente="" VraagID="2060" 
VraagOmschrijving="Aantal in het rapporteringsjaar uitgeschakelde budgetmeters, inclusief de 
uitschakelingen ingevolge verhuis afnemer" Beschermde="6" Niet_Beschermde="40" /> 
  <SODV_Netbeheerder Postcode="0" Gemeente="" VraagID="2061" VraagOmschrijving="a) 
omwille van afsluiting van de afnemer" Beschermde="0" Niet_Beschermde="0" /> 
 </AantalToegangspunten> 
</Netbeheerder> 
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</JaarlijkseSODVRapporteringNetbeheerder> 

 

 
 

 

3.2 Validatie van bestanden 
 
Tijdens het opladen van een bestand wordt er een validatie uitgevoerd om te controleren of de GLN 
nummers correct zijn en of de periode die is ingevuld via de website wel degelijk klopt het de 
periode die in het bestand staat vermeld. 
Een tweede controle dat uitgevoerd wordt is dat de inhoud van een XML bestand voldoet aan een 
voorgedefinieerd formaat. Dit word met een XSD bestand wordt vergeleken. 

3.3 Bekijken van bestanden 
 
De bestanden die men net heeft opgeladen kunnen  in het overzicht scherm geopend worden , en 
eventueel ook terug verwijderd worden. 

 


