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In de landelijke energielabeldatabase ep-online.nl staan energielabels geregistreerd van 
utiliteitsgebouwen, woningen, woonwagens en woonboten in Nederland. Alleen deze geregistreerde 
labels zijn rechtsgeldig. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beheert ep-online.nl.  
 
Dit document geeft een toelichting hoe de ‘opvragen bestanden’ en ‘opvragen laatste energielabel pand’ service, middels een API-
key op te vragen zijn. Deze API-key (toegangssleutel) heeft u nodig om de API aan te roepen. 
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1.1 Waaruit bestaat de API? 
De public API bestaat uit drie onderdelen: 

1. Een totaal bestand met alle actuele energielabels. Deze kunt u handmatig (via een link op de website 
EP-Online) of automatisch (via de PublicAPI) opvragen.  

2. Mutatiebestanden ten opzichte van het geldende totaalbestand. Deze kunt u handmatig (via een link 
op de website EP-Online) of automatisch (via de PublicAPI) opvragen. 

3. Een webservice (PublicApi) om het laatst geregistreerde energielabel van een pand op te vragen op 
basis van adres of adresseerbaarobject. 

1.2 Waar staat de API 
https://public.ep-online.nl/swagger.

1.3 Hoe krijg ik toegang tot de API 

https://epbdwebservices.rvo.nl/ , 

 

1.4 Beschikbaarheid bestanden 

 

https://public.ep-online.nl/swagger
https://epbdwebservices.rvo.nl/


 
 

2. Opvragen van bestanden 

 

 5 van 16 

 

. 

2.1 Inhoud van het totaalbestand 

 

 

2.2 Inhoud van het mutatiebestand 

 

 

2.3 Handmatig opvragen 

 

 a naar de optie Openbare Data in het Menu.

https://www.ep-online.nl/
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https://epbdwebservices.rvo.nl/

 

 https://public.ep-online.nl/api/v3/Mutatiebestand/DownloadInfo 

: https://public.ep-online.nl/api/v3/Mutatiebestand/DownloadInfo/[{datum} 

Waarbij {datum} gevuld wordt in het format YYYY-MM-DD 
 
Variabelen Totaalbestand. 
Het totaalbestand kent twee variabelen om mee te geven 

1. Bestandstype 
?fileType= dan vult u in xml, csv of xlsx 

2. Bestandsversie 
&xmlVersion= Deze is altijd 2. Die mag u opgeven, hoeft niet. 

 
Een totale aanroep ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit. 
'GET' \ 
'https://public.ep-online.nl/api/v3/Mutatiebestand/DownloadInfo?fileType=xml&xmlVersion=2' \ 
  -H 'accept: text/plain' \ 
  -H 'Authorization: 
QUQ3ODdFQTk2N134567891xMDFDM0MwRjA2RjczRThDQkIyNDUMMYKEYUyQkM0RTBFOTQ4OEM2QjgwNDhCNzJGNjI0NEFEMzYwQjhBNTFGNUNFO
UEwRjRBOKZEMDlCNjlG' 

 
Hierbij ziet u dat de API key ingegeven dient te worden in de parameter Authorization. 

https://public.ep-online.nl/swagger

 
Indien 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.
{ "bestandsnaam": "d20220501_v2.zip", 
  "downloadUrl": "https://ep-online.nl/Download/MutationFile?token=%2BVk9iYAgZi25896OvH0zMTHOVEK4XHYh819bQqKF07
PKgGDPyzUuhmscCaWNRz6RAbdxmZNTEST!nahUf4nS7i5cDVgyJJ12tul%2Bo5E8xGjKIUJwN%2BDDZfELjrzneWPi68GV5uA%3D%3D", "geld
igTotEnMet": "2022-05-10T12:10:53.9616963+02:00" } 

 

https://epbdwebservices.rvo.nl/
https://public.ep-online.nl/api/v3/Mutatiebestand/DownloadInfo?xmlVersion=2
https://public.ep-online.nl/api/v3/Mutatiebestand/DownloadInfo/%5b%7bdatum%7d
https://public.ep-online.nl/swagger
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https://public.ep-
online.nl/api/v3/PandEnergielabel/Adres?postcode=1234AA&huisnummer=2&huisletter=A&huisnummertoe
voeging=02&detailaanduiding=Fabriek  
 

  
https://public.ep-online.nl/api/v3/PandEnergielabel/AdresseerbaarObject/{Adresseerbaarobject}   

 

https://public.ep-online.nl/swagger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://public.ep-online.nl/api/v3/PandEnergielabel/Adres
https://public.ep-online.nl/api/v3/PandEnergielabel/Adres?postcode=1234AA&huisnummer=2&huisletter=A&huisnummertoevoeging=02&detailaanduiding=Fabriek
https://public.ep-online.nl/api/v3/PandEnergielabel/Adres?postcode=1234AA&huisnummer=2&huisletter=A&huisnummertoevoeging=02&detailaanduiding=Fabriek
https://public.ep-online.nl/api/v3/PandEnergielabel/Adres?postcode=1234AA&huisnummer=2&huisletter=A&huisnummertoevoeging=02&detailaanduiding=Fabriek
https://public.ep-online.nl/api/v3/PandEnergielabel/AdresseerbaarObject/%7bAdresseerbaarobject%7d
https://public.ep-online.nl/swagger
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.ep-online.nl/EpbdExportTypesV3" 
           xmlns="http://schemas.ep-online.nl/EpbdExportTypesV3" 
           attributeFormDefault="unqualified" 
           elementFormDefault="qualified" 
           targetNamespace="http://schemas.ep-online.nl/EpbdExportTypesV3" 
           id="EpbdExportTypes" 
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
  <xs:simpleType name="Class"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">Class: Energieklasse. Uitkomst van de certificaatsoftware.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="A+++++" /> 
      <xs:enumeration value="A++++" /> 
      <xs:enumeration value="A+++" /> 
      <xs:enumeration value="A++" /> 
      <xs:enumeration value="A+" /> 
      <xs:enumeration value="A" /> 
      <xs:enumeration value="B" /> 
      <xs:enumeration value="C" /> 
      <xs:enumeration value="D" /> 
      <xs:enumeration value="E" /> 
      <xs:enumeration value="F" /> 
      <xs:enumeration value="G" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="EpbdDate"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">EpbdDate: formaat is YYYYMMDD</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:length value="8" /> 
      <xs:pattern value="([0-9]{4}((0[1-9])|(1[0-2]))((0[1-9])|(([1-2][0-9])|(3[0-1]))))" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="EPIndex"> 
    <xs:restriction base="xs:decimal"> 
      <xs:pattern value="-?[0-9]{0,2}\.[0-9]{2}" /> 
      <xs:minInclusive value="-99.99" /> 
      <xs:maxInclusive value="99.99" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="Detailaanduiding"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0" /> 
      <xs:maxLength value="25" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="Gebouwklasse"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1" /> 
      <xs:maxLength value="1" /> 
      <xs:enumeration value="W"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Woning</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="U"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Utiliteit</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
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    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="Huisletter"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0" /> 
      <xs:maxLength value="1" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="HuisnummerToevoeging"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0" /> 
      <xs:maxLength value="4" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="Number"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">Number: Huisnummer van de kavel waarop het te certificeren gebouw aanwezig is.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:integer" /> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="Opnametype"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="Basisopname" /> 
      <xs:enumeration value="Detailopname" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="Status"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1" /> 
      <xs:maxLength value="256" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="TypeBagId"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{16}" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="TypeBuilding"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">TypeBuilding: Woningtype.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1" /> 
      <xs:maxLength value="75" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:complexType name="TypeBuildingCertificate"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_opnamedatum" type="tns:EpbdDate" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_opnametype" type="tns:Opnametype" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_status" type="tns:Status" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_berekeningstype" type="tns:TypeCalculation" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_energieindex" type="tns:EPIndex" nillable="true" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_energieklasse" type="tns:Class" nillable="true" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_energielabel_is_prive" type="xs:boolean" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_is_op_basis_van_referentie_gebouw" type="xs:boolean" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_gebouwklasse" type="tns:Gebouwklasse" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Meting_geldig_tot" type="tns:EpbdDate" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_registratiedatum" type="tns:EpbdDate" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_postcode" type="tns:ZipCode" /> 
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pand_huisnummer" type="tns:Number" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_huisletter" type="tns:Huisletter" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_huisnummertoevoeging" type="tns:HuisnummerToevoeging" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_detailaanduiding" type="tns:Detailaanduiding" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_bagverblijfsobjectid" type="tns:TypeBagId" /> 
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      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_bagligplaatsid" type="tns:TypeBagId" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_bagstandplaatsid" type="tns:TypeBagId" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_bagpandid" type="tns:TypeBagId" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_gebouwtype" type="tns:TypeBuilding" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_gebouwsubtype" type="tns:TypeBuildingSupplement" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_projectnaam" type="xs:string" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_projectobject" type="xs:string" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_SBIcode" type="tns:TypeSBIcode" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_gebruiksoppervlakte" type="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_energiebehoefte" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_eis_energiebehoefte" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_primaire_fossiele_energie" type="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_eis_primaire_fossiele_energie" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_primaire_fossiele_energie_EMG_Forfaitair" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_aandeel_hernieuwbare_energie" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_eis_aandeel_hernieuwbare_energie" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_aandeel_hernieuwbare_energie_EMG_forfaitair" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_temperatuuroverschrijding" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_eis_temperatuuroverschrijding" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_warmtebehoefte" type ="xs:decimal" /> 
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Pand_energieindex_met_EMG_forfaitair" type ="xs:decimal" /> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:simpleType name="TypeBuildingSupplement"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">TypeBuildingSupplement: Woning subtype.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1" /> 
      <xs:maxLength value="75" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="TypeCalculation"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">TypeCalculation: Berekeningswijze.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string" /> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="TypeSBIcode"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">TypeSBIcode: SBI code.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1" /> 
      <xs:maxLength value="20" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="TypeStuurCode"> 
    <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:enumeration value="1"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Toevoegen energielabel</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
      <xs:enumeration value="2"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Verwijderen energielabel</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:enumeration> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="TypeVersionNr"> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="4" /> 
      <xs:minLength value="1" /> 
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      <xs:maxLength value="6" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="Year"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">EpbdYear: formaat is YYYY</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="([0-9]{4})" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
  <xs:simpleType name="ZipCode"> 
    <xs:annotation> 
      <xs:documentation xml:lang="nl">ZipCode: Postcode van het te certificeren gebouw.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{4}[A-Z]{2}" /> 
    </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
</xs:schema> 
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Veld Beschrijving

Pand_opnamedatum Datum van opname van het object.

Pand_opnametype Indicator voor Basis of Detailopname

Pand_status
Aanleiding voor het registreren van het gebouw. Vergunningsaanvraag, Oplevering, 

Bestaand.

Pand_berekeningstype Welke rekenmethodiek is gebruikt.

Pand_energieprestatieindex Prestatieindex. Wordt niet getoond bij registraties met de NTA8800 methodiek.

Pand_energieklasse De labelletter  ligt tussen A++++ en G voor woningbouw. Voor utiliteitsbouw A+++++ en G

Pand_energielabel_is_prive
Indicator labelinformatie is publiek toegankelijk. 0 betekend dat het niet prive is, 1= prive. 

Dan wordt het niet getoond in openbare data.

Pand_is_op_basis_van_referentie_gebouw
0 betekend dat het niet op basis van een referentie gebouw is, 1=  wel op basis van een 

referentie gebouw. 

Pand_gebouwklasse W= woningbouw en U=utiliteitsbouw

Meting_geldig_tot Geldigheid label = opnamedatum+10 jaar

Pand_registratiedatum Datum van registreren van het label. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan de opnamedatum.

Pand_postcode Postcode van het geregistreerde pand

Pand_huisnummer Huisnummer van het geregistreerde pand

Pand_huisletter Huisletter van het geregistreerde pand

Pand_huisnummertoevoeging Huisnummer toevoeging van het geregistreerde pand

Pand_detailaanduiding

Een extra kenmerk die kan worden meegegeven ter identificatie van het gebouw. B.v. een 

afwijkend BAG-ID of een tekstuele aanpassing als een specifiek gebouw op een terrein 

aangeduid wordt.

Pand_bagverblijfsobjectid Indien bekend, de verblijfsobject aanduiding in BAG.

Pand_bagligplaatsid Indien bekend, de ligplaats aanduiding in BAG.

Pand_bagstandplaatsid Indien bekend, de standplaats aanduiding in BAG.

Pand_bagpandid Pand_id uit de BAG

Pand_gebouwtype
Hoofd aanduiding voor het object. Denk aan vrijstaande woning of Appartement, 

Woonboot, etc.

Pand_gebouwsubtype
Subindeling voor objecten. Alleen gevuld bij hoofdtye Rijwoning Hoek en Appartement. 

Geeft aan waar de woning zich bevind. Hoek/dak of Tussen/midden, etc.

Pand_projectnaam
Vrij invoerveld voor bv. de naam van het bouwproject van het gebouw. Alleen bij status 

vergunningsaanvraag

Pand_projectobject

Nadere omschrijving van het object waarvoor de berekening is uitgevoerd. Denk aan een 

perceel- of kavelnummer, of een projectspecifiek woningtype. Alleen bij status 

vergunningsaanvraag

Pand_SBIcode SBI is gevuld als de opname niet een nta8800 opname is.

Pand_gebruiksoppervlakte_thermische_zone Gebruiksoppervlakte van de thermische zone in m2

Pand_energiebehoefte Indicator energiebehoefte, EP1

Pand_eis_energiebehoefte Eis energiebehoefte, BENG1

Pand_primaire_fossiele_energie Indicator primair fossiele energie, EP2

Pand_eis_primaire_fossiele_energie Eis primair fossiele energie, BENG2

Pand_primaire_fossiele_energie_EMG_Forfaitair

EMG forfaitaire waarde van de indicator ‘primaire fossiele energie’. Is verplicht indien er 

sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders moet het veld 

weggelaten worden. kWh per vierkante meter per jaar.

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie Indicator aandeel hernieuwbare energie, EP3

Pand_eis_aandeel_hernieuwbare_energie Eis aandeel hernieuwbare energie, BENG3

Pand_aandeel_hernieuwbare_energie_EMG_forfaitair

EMG forfaitaire waarde van de indicator ‘aandeel hernieuwbare energie’. Is verplicht 

indien er sprake is van een woning met gebiedsgebonden maatregelen (EMG), anders 

moet het veld weggelaten worden

Pand_temperatuuroverschrijding De maximale getalswaarde voor het risico van te hoge temperaturen in de maand juli 

Pand_eis_temperatuuroverschrijding
Eis voor de maximale getalswaarde voor het risico van te hoge temperaturen in de maand 

juli. Dit veld wordt niet getoond bij bestaande bouw .

Pand_warmtebehoefte
De hoeveelheid warmte die gemiddeld per jaar nodig is om een woning voldoende warm 

te krijgen. kWh per vierkante meter per jaar.

Energie Index met EMG forfaitair Energie Index met EMG forfaitair
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Gebruik API-Key voor Openbare Data 

In deze korte beschrijving doorloopt u de stappen voor het aanvragen van een API-Key en het gebruik hiervan.  

Wilt u alleen een API Key aanvragen dan kan dit via de website https://epbdwebservices.rvo.nl/. Gaat u gebruik maken van de 

openbare data volg dan de volgende stappen. 

 
Eerste keer gebruik van de Openbare Data met API Key 
1. Ga naar de website van EP-Online https://www.ep-online.nl 
2. In de het menu ziet u de optie ‘Openbare Data’, daar klikt u op. 
3. In het bovenste deel van de pagina vind u een korte uitleg van het gebruik en hier kunt u ook een API-key 

aanvragen. 

 
 

4. Er verschijnt een nieuw scherm waar u uw gegevens dient in te vullen.  
 

5. Na het klikken op  de knop “API-key aanvragen” verschijnt een API-key op het scherm.  
 

 

 
 

Deze heeft u nodig om de webservice aan te roepen. De API-key verschijnt eenmalig en wordt niet 
toegestuurd per e-mail. Deze dient u zelf op te slaan. Dit gaat eenvoudig door op de knop ‘Kopiëren’ te 
drukken en daarna kunt u de key ergens opslaan. U hoeft de API-key maar één keer aan te vragen, deze 
blijft geldig en kan dus meerdere malen gebruikt worden. Indien u de key een jaar niet gebruikt hebt dan 

https://epbdwebservices.rvo.nl/
https://www.ep-online.nl/
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vervalt deze. Na het verschijnen van de API-key dient u ongeveer 5 minuten te wachten alvorens deze 
voor het eerst gebruikt kan worden.  
 

6. U gaat, indien de 5 minuten verstreken zijn,  weer terug naar de pagina van ‘Openbare Data’, 
https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData en daar vult u in het vakje API-Key de ontvangen code 
(Stap1) in die u zojuist gekopieerd heeft of ergens al heeft opgeslagen en dan drukt u op de knop 
‘Controleer API-key’. (Stap 2) 

 
 

7. U blijft in dit scherm en ziet dat de ‘Download’ knoppen dan actief worden. U kunt dan het gewenste 
bestand downloaden. 

 

Vervolg gebruik van Openbare-Data 
Heeft u al eerder een API-Key aangevraagd en opgeslagen dan hoeft u dit niet nog eens te doen.  Deze key 
blijft geldig. Om gebruik te maken van de Openbare Data volgt u de volgende stappen. 
1. Ga naar de pagina van Openbare Data in EP-Online https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData. 
2. Hier vult u in het vakje API-Key de code (Stap1) in die u in het verleden reeds bewaard heeft en dan drukt 

u op de knop ‘Controleer API-key’ (stap2).  

 
Deze stap is nodig om de Download knoppen actief te maken. U dient dus altijd opnieuw uw API-Key te 
laten controleren.  

3. U kunt nu de bestanden downloaden. 

 

Mocht u onverhoopt uw code kwijt zijn geraakt kunt u een nieuwe code aanvragen zoals in het eerste deel van deze instructie 

beschreven.  

https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData
https://www.ep-online.nl/ep-online/PublicData
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