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1 Inleiding

Dit document geeft een toelichting op de koppelvlakken ‘opvragen bestanden’ en 
‘opvragen laatste energielabel pand’.
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2 Belangrijk

2.1 Waaruit bestaat de interface?
1.  Een maandelijks bestand met alle actuele energielabels. Deze kunt u handmatig (via de webinterface) of automatisch 

(via de webservice) aanvragen.
2.  Dagelijkse mutatiebestanden. Deze kunt u handmatig (via de webinterface) of automatisch (via de webservice) 

aanvragen.
3.  Een webservice om het laatst geregistreerde energielabel van een pand op te vragen.

2.1.1 Vertaling naar koppelvlak

 Koppelvlak In bovenstaande alinea
 
 Opvragen bestanden  beschreven bij nummer 1 en 2 

 Opvragen laatste energielabel pand  beschreven bij nummer 3 

2.2 Aansluitvoorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de interface moet u een afnemeraccount aanvragen bij RVO.nl. Nadat u de 
gebruikersverklaring heeft ondertekend wordt voor u een account aangemaakt. Als u al een account in ep-online heeft, 
dan kunnen de rechten van dit account worden uitgebreid.

2.3 De rol van afnemer

 Niveau Wat houdt de rol in?
 
 Organisatie  Een organisatie met deze rol kan gebruikers bevatten met deze rol.

 Gebruiker   Een gebruiker met deze rol kan gebruikmaken van de hiervoor beschreven 
interface.

2.4 Representativiteit
Bij representativiteit wordt een enkele opname gebruikt om meerdere energielabels te registreren. Niet elke 
methodiek is hiervoor geschikt. Voor registraties die gebaseerd zijn op een opname van een ander gebouw wordt dit 
aangegeven via de vlag “Pand_is_op_basis_van_referentie_gebouw”.
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3 Opvragen van bestanden

Het koppelvlak ‘opvragen bestanden’ genereert maandelijks een totaalbestand en dagelijks mutatiebestanden. 
Deze kunt u uitlezen om zo een eigen, lokale schaduwkopie van de registratie op te bouwen en te onderhouden. 

Het maandelijkse totaalbestand en de dagelijkse mutatiebestanden kunt u handmatig of automatisch opvragen. U kunt 
de bestanden handmatig downloaden via de website ep-online.nl, of automatisch laten downloaden via een tijdelijke 
download-URL. Automatisch downloaden regelt u met de webservice. 

3.1 Inhoud van het totaalbestand
Dit bestand bevat een overzicht van de actuele situatie van geregistreerde energielabels en EI-certificaten in Nederland. 
Van alle geregistreerde gebouwen is het meest recente energielabel of EI-certificaat opgenomen in het totaalbestand. 
Bij het label zijn de labelklasse en de EI-waarde (indien aanwezig) vermeld. Het formaat van het totaalbestand is XML. 
Het bestand bestaat uit een (lange) lijst met pandcertificaten. Elk totaal-bestand heeft een extra gegeven: het laatst 
verwerkte mutatievolgnummer. De waarde van dit volgnummer moet overeenkomen met de waarde uit de laatst 
beschikbaar gestelde dagmutatie van de vorige maand. Wanneer dat niet zo is, kunt u aannemen dat de lokale kopie 
van de registratie één of meerdere mutatieslagen heeft gemist en gedurende een periode niet actueel was.
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3.2 Inhoud van het mutatiebestand
Het dagmutatiebestand bevat mutaties op het totaalbestand van dezelfde maand. Mutatiebestanden moeten op 
volgorde verwerkt worden om samen met het totaalbestand de actuele stand van een dag op te bouwen. Elk 
mutatierecord heeft een volgnummer. Het volgnummer van het eerste mutatierecord in het eerste dagmutatiebestand 
van de maand moet een getal hoger zijn dan het laatste verwerkte volgnummer in het totaalbestand. Wanneer bij 
verwerking de volgnummers meer dan één getal afwijken, betekent dit dat bij de verwerking van mutatiebestanden één 
of meer bestanden gemist zijn. De verwerking moet dan afgebroken worden. Elk mutatierecord heeft een stuurcode. 
Stuurcode “1” betekent toevoegen, stuurcode “2” betekent verwijderen.
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3.3 Handmatig opvragen
Er zijn twee soorten bestanden te downloaden: een totaalbestand en een dagmutatiebestand. Het dagmutatiebestand 
bevat de dagelijkse update van het totaalbestand. Het totaalbestand wordt op de eerste dag van de maand gegenereerd 
en begint met een “v”. Deze set bevat alle geregistreerde energielabels en EI-certificaten met bijbehorende EI-waarde 
en energielabelklasse. Dagmutatiebestanden worden elke dag gegenereerd en beginnen met een “d”. Deze set bevat 
updates van het totaalbestand van dezelfde maand.

1.  Log in op ep-online.nl. U dient een gebruiker te zijn met de rol van afnemer.
2.  Selecteer ‘Mutatiebestanden’. Er verschijnt een lijst met ZIP-bestanden.

 

3.  Selecteer het bestand dat u wilt ‘openen’ of ‘opslaan als’.
4.  Volg verdere instructies.

Alle bestanden zijn gecomprimeerd tot ZIP-bestanden. 

3.4 Automatisch opvragen bestanden
U kunt het totaalbestand en de dagmutatiebestanden automatisch downloaden door gebruik te maken van de 
webservice ‘opvragen bestanden’. De URL van de webservice is: 

https://downloadmutation.ep-online.nl/EpbdDownloadMutationFile.asmx

De webservice kunt u via onderstaande request aanroepen. Bij de aanroep dient u de accountgegevens (inlognaam en 
wachtwoord) mee te geven. Bij het opvragen van het totaalbestand, dient het veld “mutationType” de waarde 
“Complete” te krijgen. Bij het opvragen van een dagmutatiebestand moet het veld “mutationType” de waarde 
“Mutation” krijgen. Tevens moet u in het veld “date” de datum invoeren van de dagmutatie die u wilt ophalen.
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3.4.1 Voorbeeld opvragen totaalbestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Voorbeeld opvragen dagmutatiebestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra het bestand beschikbaar is, ontvangt u een antwoordbericht. Hierin staat de naam van het bestand, de URL die u 
kunt gebruiken om het bestand te downloaden en de datum en het tijdstip waarop de geldigheid van de URL verloopt.
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3.4.3 Voorbeeld antwoordbericht
De opvraagservice houdt geen historie van bestanden bij. Het opvragen van een totaalbestand of van 
dagmutatiebestanden levert altijd bestanden op die bij de huidige maand horen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 XML-parser
U krijgt de gedownloade bestanden als XML-bestanden in een ZIP-bestand aangeleverd. Uit de bestanden kunt u zelf de 
gewenste informatie halen. Het is niet mogelijk om met generieke XML-tools in combinatie met het bijgevoegde 
XSD-bestand het maandbestand te verwerken. Daarvoor is de omvang van het bestand te groot. U kunt dit oplossen 
door het implementeren van een sequentiële parser. Voor meer info zie: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simple_API_for_XML.

Het bijgevoegde script “EPBDparser.py” laat zien hoe de zeer grote XML-totaalbestanden verwerkt kunnen worden tot 
een CSV-bestand. Dit is bedoeld voor afnemers van de totaalsets. Om het script “EPBDparser.py” te kunnen draaien, 
heeft u Python 2.7 of hoger nodig. Deze ontwikkeltaal is gratis te downloaden op www.python.org.

Een andere oplossing is om uit het overzicht van de mutatiebestanden het totaalbestand in CSV-formaat te 
downloaden:
 

Dit bestand is te groot om in Excel geopend te worden, dus u moet een andere editor kiezen om het bestand te openen.

Let op: vanwege de altijd aanwezige technische verschillen tussen lokale omgevingen is het niet mogelijk te 
garanderen dat dit programma op uw locatie foutloos werkt.
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4  Webservice: opvragen laatste 
energielabel van een pand

Deze webservice kunt u gebruiken om voor één specifiek adres of BAG-id op te vragen of er een energielabel of 
EI-certificaat is geregistreerd. De database wordt direct geraadpleegd. 

https://opvragen.ep-online.nl/EpbdOpvragenPandEnergieLabelService.asmx

De webservice maakt gebruik van onderstaande schema’s voor bevraging. In het eerste schema wordt gebruikgemaakt 
van een postcode, huisnummer en toevoeging om het object te identificeren. In het tweede schema wordt gebruik-
gemaakt van een BAG verblijfsobject-id om het object te identificeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding ep-online.nl Opvragen van bestanden (handmatig en automatisch) en webservice

Handleiding ep-online.nl Opvragen van bestanden (handmatig en automatisch) en webservice11

https://opvragen.ep-online.nl/EpbdOpvragenPandEnergieLabelService.asmx


12/13Handleiding ep-online.nl Opvragen van bestanden (handmatig en automatisch) en webservice

Het antwoord wordt gegeven volgens onderstaand schema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het antwoord zijn twee objecten gespecificeerd. De elementen beginnend met “PandVanMeting” specificeren 
gegevens van het object waar de opname van het energielabel heeft plaatsgevonden. De elementen beginnend met 
“Pand” specificeren gegevens van het pand waarvoor het energielabel is afgegeven. In geval van registratie op basis van 
representativiteit is het mogelijk dat het pand van opname afwijkt van het pand waarvoor het energielabel wordt 
afgegeven.

Handleiding ep-online.nl Opvragen van bestanden (handmatig en automatisch) en webservice

Handleiding ep-online.nl Opvragen van bestanden (handmatig en automatisch) en webservice12



Dit is een publicatie van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
Slachthuisstraat 71
Postbus 965 | 6040 AZ Roermond
T +31 (0)88 042 42 42 
E klantcontact@rvo.nl 
W www.rvo.nl/energielabel 

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | mei 2019
Publicatienummer: RVO-039-1901/BR-DUZA

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert 
ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal 
ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis 
en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht 
van ministeries en de Europese Unie.

RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat. 

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is 
samengesteld kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.  
Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die 
informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van 
subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de 
officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Handleiding ep-online.nl Opvragen van bestanden (handmatig en automatisch) en webservice

Handleiding ep-online.nl Opvragen van bestanden (handmatig en automatisch) en webservice13

mailto:klantcontact%40rvo.nl?subject=
http://www.rvo.nl/energielabel

	Colofon
	Projectnaam	ep-online
	Locatie	Roermond 
	Applicatie-eigenaar	Martijn Habets 
	Contactpersoon	Marjolein Heinemans 
	Auteurs	Yvonne Nieuwenhuijzen 
	Inhoud 
	Colofon �2
	1	Inleiding�4 
	2	Belangrijk�5 
		2.1	Waaruit bestaat de interface?�5
		2.1.1	Vertaling naar koppelvlak�5
		2.2	Aansluitvoorwaarden�5
		2.3	De rol van afnemer�5
		2.4	Representativiteit�5
	3	Opvragen van bestanden�6 
		3.1	Inhoud van het totaalbestand�6
		3.2	Inhoud van het mutatiebestand�7
		3.3	Handmatig opvragen bestanden�8
		3.4	Geautomatiseerd opvragen bestanden�8
		3.4.1	Voorbeeld opvragen totaalbestand�9
		3.4.2	Voorbeeld opvragen dagmutatie bestand�9
		3.4.3	Voorbeeld antwoordbericht�10
		3.5	XML-parser�10
	4	Webservice: opvragen laatste energielabel van een pand�11
	1	Inleiding
	Dit document geeft een toelichting op de koppelvlakken ‘opvragen bestanden’ en ‘opvragen laatste energielabel pand’.
	2	Belangrijk
	2.1	Waaruit bestaat de interface?




	1.	�Een maandelijks bestand met alle actuele energielabels. Deze kunt u handmatig (via de webinterface) of automatisch (via de webservice) aanvragen.
	2.	�Dagelijkse mutatiebestanden. Deze kunt u handmatig (via de webinterface) of automatisch (via de webservice) aanvragen.
	3.	�Een webservice om het laatst geregistreerde energielabel van een pand op te vragen.
	2.1.1	Vertaling naar koppelvlak
	￼
	2.2	Aansluitvoorwaarden



	Om gebruik te kunnen maken van de interface moet u een afnemeraccount aanvragen bij RVO.nl. Nadat u de gebruikersverklaring heeft ondertekend wordt voor u een account aangemaakt. Als u al een account in ep-online heeft, dan kunnen de rechten van dit accou
	2.3	De rol van afnemer

	￼
	2.4	Representativiteit

	Bij representativiteit wordt een enkele opname gebruikt om meerdere energielabels te registreren. Niet elke methodiek is hiervoor geschikt. Voor registraties die gebaseerd zijn op een opname van een ander gebouw wordt dit aangegeven via de vlag “Pand_is_o
	3	Opvragen van bestanden

	Het koppelvlak ‘opvragen bestanden’ genereert maandelijks een totaalbestand en dagelijks mutatiebestanden. Deze kunt u uitlezen om zo een eigen, lokale schaduwkopie van de registratie op te bouwen en te onderhouden. 
	Het maandelijkse totaalbestand en de dagelijkse mutatiebestanden kunt u handmatig of automatisch opvragen. U kunt de bestanden handmatig downloaden via de website ep-online.nl, of automatisch laten downloaden via een tijdelijke download-URL. Automatisch d
	3.1	Inhoud van het totaalbestand

	Dit bestand bevat een overzicht van de actuele situatie van geregistreerde energielabels en EI-certificaten in Nederland. Van alle geregistreerde gebouwen is het meest recente energielabel of EI-certificaat opgenomen in het totaalbestand. Bij het label zi
	￼￼ ￼￼￼ ￼￼￼￼
	￼ ￼￼￼
		￼ ￼￼￼￼￼
		￼ ￼￼￼
		￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼
		￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼
		￼
	￼
	3.2	Inhoud van het mutatiebestand
	Het dagmutatiebestand bevat mutaties op het totaalbestand van dezelfde maand. Mutatiebestanden moeten op volgorde verwerkt worden om samen met het totaalbestand de actuele stand van een dag op te bouwen. Elk mutatierecord heeft een volgnummer. Het volgnum
	￼￼ ￼￼￼ ￼￼￼￼
	￼ ￼￼
		￼ ￼￼￼￼
		￼ ￼￼
		￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼
		￼
		￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼￼￼
		￼
		￼
	￼
	vvvvDit is een publicatie van 
	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
	Slachthuisstraat 71 
	Postbus 965 | 6040 AZ Roermond 
	T +31 (0)88 042 42 42 
	E klantcontact@rvo.nl 
	W www.rvo.nl/energielabel 
	Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen. 
	© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | mei 2019 
	Publicatienummer: RVO-038-1901/BR-DUZA
	De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministerie
	RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. 
	Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die informeren over
	7	Begrippenlijst 

	Certificaathouder (CH)  
	Een bedrijf (bijvoorbeeld een adviesbureau) dat door een certificerende instantie is gecertificeerd voor het uitgeven van energielabels. Een certificaathouder kan meerdere adviseurs in dienst hebben. 
	Certificaatnummer Zie registratienummer. Certificerende instellingen gebruiken deze term soms om te refereren aan het ‘inschrijfnummer’. 
	Certificerende instelling (CI) Bedrijven of instellingen die zijn gemachtigd om NL/EPBD procescertificaten te verstrekken aan bedrijven en instellingen (certificaathouders). 
	EP-online.nl Het webadres waarop de energielabeldatabase te bereiken is. 
	Erkend deskundige Iemand met een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform BRL 9500-01 of met een met goed gevolg afgelegd examen ‘Erkend deskundige Energielabel woningbouw’. Een erkend deskundige mag een via www.energielabelvoor-woningen.nl aangevraagd de
	Monitoringsbestand Een digitaal bestand (in .xml formaat) dat wordt gegenereerd door rekensoftware. Dit bestand bestaat uit de opnamegegevens en de uitkomst van de berekening, aangevuld met enkele andere variabelen. Door dit monitorings-bestand te uploade
	Registreren Het uploaden van een monitoringbestand naar de energielabeldatabase en terugkrijgen van een registratienummer. 
	Registratienummer Het nummer dat door de energielabeldatabase wordt gegenereerd bij het registreren van een monitoringbestand. Dit nummer wordt overgenomen op het energielabel om het rechtsgeldig te maken. 
	Representativiteit Het concept dat op basis van een representatief gebouw(deel) vergelijkbare gebouw(del)en van eenzelfde energielabel worden voorzien. Het representatief gebouw(deel) vertegenwoordigt op deze manier de vergelijkbare gebouw(del)en. 
	Dit is een publicatie van 
	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
	Slachthuisstraat 71 
	Postbus 965 | 6040 AZ Roermond 
	T +31 (0)88 042 42 42 
	E klantcontact@rvo.nl 
	W www.rvo.nl/energielabel 
	Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen. 
	© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | mei 2019 
	Publicatienummer: RVO-038-1901/BR-DUZA
	De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministerie
	RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. 
	Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die informeren over
		Koppelvlak	In bovenstaande alinea
		
		Opvragen bestanden	�beschreven bij nummer 1 en 2 
		Opvragen laatste energielabel pand	�beschreven bij nummer 3 
		Niveau	Wat houdt de rol in?
		
		Organisatie	�Een organisatie met deze rol kan gebruikers bevatten met deze rol.
		Gebruiker 	�Een gebruiker met deze rol kan gebruikmaken van de hiervoor beschreven interface.
	3.3	Handmatig opvragen

	Er zijn twee soorten bestanden te downloaden: een totaalbestand en een dagmutatiebestand. Het dagmutatiebestand bevat de dagelijkse update van het totaalbestand. Het totaalbestand wordt op de eerste dag van de maand gegenereerd en begint met een “v”. Deze
	1.	�Log in op ep-online.nl. U dient een gebruiker te zijn met de rol van afnemer.
	2.	�Selecteer ‘Mutatiebestanden’. Er verschijnt een lijst met ZIP-bestanden.
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	3.	�Selecteer het bestand dat u wilt ‘openen’ of ‘opslaan als’.
	4.	�Volg verdere instructies.
	Alle bestanden zijn gecomprimeerd tot ZIP-bestanden. 
	3.4	Automatisch opvragen bestanden

	U kunt het totaalbestand en de dagmutatiebestanden automatisch downloaden door gebruik te maken van de webservice ‘opvragen bestanden’. De URL van de webservice is: 
	https://downloadmutation.ep-online.nl/EpbdDownloadMutationFile.asmx
	De webservice kunt u via onderstaande request aanroepen. Bij de aanroep dient u de accountgegevens (inlognaam en wachtwoord) mee te geven. Bij het opvragen van het totaalbestand, dient het veld “mutationType” de waarde “Complete” te krijgen. Bij het opvra
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	Zodra het bestand beschikbaar is, ontvangt u een antwoordbericht. Hierin staat de naam van het bestand, de URL die u kunt gebruiken om het bestand te downloaden en de datum en het tijdstip waarop de geldigheid van de URL verloopt.
	3.4.3	Voorbeeld antwoordbericht
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	3.5	XML-parser

	U krijgt de gedownloade bestanden als XML-bestanden in een ZIP-bestand aangeleverd. Uit de bestanden kunt u zelf de gewenste informatie halen. Het is niet mogelijk om met generieke XML-tools in combinatie met het bijgevoegde XSD-bestand het maandbestand t
	https://nl.wikipedia.org/wiki/Simple_API_for_XML.
	Het bijgevoegde script “EPBDparser.py” laat zien hoe de zeer grote XML-totaalbestanden verwerkt kunnen worden tot een CSV-bestand. Dit is bedoeld voor afnemers van de totaalsets. Om het script “EPBDparser.py” te kunnen draaien, heeft u Python 2.7 of hoger
	Een andere oplossing is om uit het overzicht van de mutatiebestanden het totaalbestand in CSV-formaat te downloaden:
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	Dit bestand is te groot om in Excel geopend te worden, dus u moet een andere editor kiezen om het bestand te openen.
	Let op: vanwege de altijd aanwezige technische verschillen tussen lokale omgevingen is het niet mogelijk te garanderen dat dit programma op uw locatie foutloos werkt.
	4	�Webservice: opvragen laatste energielabel van een pand

	Deze webservice kunt u gebruiken om voor één specifiek adres of BAG-id op te vragen of er een energielabel of EI-certificaat is geregistreerd. De database wordt direct geraadpleegd. 
	https://opvragen.ep-online.nl/EpbdOpvragenPandEnergieLabelService.asmx
	De webservice maakt gebruik van onderstaande schema’s voor bevraging. In het eerste schema wordt gebruikgemaakt van een postcode, huisnummer en toevoeging om het object te identificeren. In het tweede schema wordt gebruik-gemaakt van een BAG verblijfsobje
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	Het antwoord wordt gegeven volgens onderstaand schema.
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	In het antwoord zijn twee objecten gespecificeerd. De elementen beginnend met “PandVanMeting” specificeren gegevens van het object waar de opname van het energielabel heeft plaatsgevonden. De elementen beginnend met “Pand” specificeren gegevens van het pa
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	7	Begrippenlijst 

	Certificaathouder (CH)  
	Een bedrijf (bijvoorbeeld een adviesbureau) dat door een certificerende instantie is gecertificeerd voor het uitgeven van energielabels. Een certificaathouder kan meerdere adviseurs in dienst hebben. 
	Certificaatnummer Zie registratienummer. Certificerende instellingen gebruiken deze term soms om te refereren aan het ‘inschrijfnummer’. 
	Certificerende instelling (CI) Bedrijven of instellingen die zijn gemachtigd om NL/EPBD procescertificaten te verstrekken aan bedrijven en instellingen (certificaathouders). 
	EP-online.nl Het webadres waarop de energielabeldatabase te bereiken is. 
	Erkend deskundige Iemand met een geldig bewijs van vakbekwaamheid conform BRL 9500-01 of met een met goed gevolg afgelegd examen ‘Erkend deskundige Energielabel woningbouw’. Een erkend deskundige mag een via www.energielabelvoor-woningen.nl aangevraagd de
	Monitoringsbestand Een digitaal bestand (in .xml formaat) dat wordt gegenereerd door rekensoftware. Dit bestand bestaat uit de opnamegegevens en de uitkomst van de berekening, aangevuld met enkele andere variabelen. Door dit monitorings-bestand te uploade
	Registreren Het uploaden van een monitoringbestand naar de energielabeldatabase en terugkrijgen van een registratienummer. 
	Registratienummer Het nummer dat door de energielabeldatabase wordt gegenereerd bij het registreren van een monitoringbestand. Dit nummer wordt overgenomen op het energielabel om het rechtsgeldig te maken. 
	Representativiteit Het concept dat op basis van een representatief gebouw(deel) vergelijkbare gebouw(del)en van eenzelfde energielabel worden voorzien. Het representatief gebouw(deel) vertegenwoordigt op deze manier de vergelijkbare gebouw(del)en. 
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