Toelichting bij dataset Kleinverbruiksgegevens Open Data Enexis
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Versie 1.5

Inhoud:
Het bestand bevat de geaggregeerde verbruiksgegevens van alle Kleinverbruiksaansluitingen (KV) in
het verzorgingsgebied van de Netbeheerder. Om de anonimiteit van de gegevens te waarborgen
worden deze gegevens geaggregeerd. Per regel worden minimaal tien aansluitingen samengevoegd,
waarbij het samenvoegen van postcodes voor kan komen.
Update: Doordat de uniciteit van de aansluitingen niet gegarandeerd was in de eerder gepubliceerde
Kleinverbruiksdataset peildatum 01012018, zijn in sommige gevallen standaardjaarverbruiken en
andere kengetallen dubbel geteld. Hierdoor kwamen percentages van meer dan 100% voor in het
bestand en klopten sommige standaardjaarverbruiken niet. Dit is hersteld in Kleinverbruiksdataset
peildatum 01012018 versie 2.
Geldigheid:
Elk jaar worden de gegevens opnieuw vervaardigd. De bestandnaam van het gecomprimeerde
bestand geeft aan in welk jaar de gegevens zijn vervaardigd. De peildatum is altijd 1 januari van het
betreffende jaar. Het Standaard Jaar Verbruik (SJV), zoals opgenomen in het bestand, is gebaseerd op
het verbruik in het voorafgaande jaar.
Bestandsnaam:
De bestanden kennen de volgende naamgeving:
NaamNetbeheerder_kleinverbruiksgegevens_Peildatum
(Voorbeeld: Enexis_kleinverbruiksgegevens_01012018)
Formaat (algemeen):
De gegevens worden gepubliceerd in een CSV-formaat. Dit formaat is het meest eenvoudige formaat
voor tabelbestanden. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, zodat het gemakkelijk kan worden
verwerkt. CSV-bestanden kun je o.a. importeren en bekijken met behulp van een
spreadsheetprogramma.
Formaat (specifiek):
• De kolomwaarden worden gescheiden door tab-tekens.
• Alle tekstvelden worden omsloten door aanhalingstekens (“).

• Het decimaalteken is een komma en er wordt geen gebruik gemaakt van scheidingstekens voor
duizendtallen.
• Alle numerieke waarden en percentages zijn rekenkundig afgerond op 2 decimalen.
• De gebruikte characterset is Unicode/UTF-8 (BOM).

Indeling:
Het bestand bevat per regel de volgende elementen:

1 Binnen het C-AR wordt gebruik gemaakt van een eenduidige rubricering van gegevens. Deze kolom verwijst naar de betreffende rubriek in het C-AR. In het
Centraal Aansluitingenregister (C-AR), worden de gegevens van alle aansluitingen voor elektriciteit en gas in Nederland opgeslagen. Het C-AR wordt beheerd
door Energie Data Services Nederland (EDSN). Een efficiënte uitwisseling van data zorgt ervoor dat de energiemarkt effectief en snel opereert. Dankzij het CAR-systeem kan EDSN transparant en effectief de processen faciliteren. Sinds april 2013 maken alle netbeheerders gebruik van dit systeem

