Toelichting op totaal- en dagmutatiebestand

Op deze pagina kunt u bestanden downloaden met actuele energielabels. Het betreft een
maandelijks bestand met alle actuele energielabels, en dagelijkse bestanden met daarin mutaties.
Het maandbestand bevat een overzicht van de actuele situatie van geregistreerde energielabels en
energieprestaties in Nederland, waarbij per gebouw alleen de meest recente en geldige registratie
is opgenomen. Het dagmutatiebestand bevat mutaties op het totaalbestand van dezelfde maand.
Het totaalbestand wordt op de eerste dag van de maand gegenereerd en begint met een “v”.
Dagmutatiebestanden worden elke dag gegenereerd en beginnen met een “d”. Deze set bevat
updates van het totaalbestand van dezelfde maand. Alle bestanden zijn gecomprimeerd tot ZIPbestanden.

Inhoud van het totaalbestand
Dit bestand bevat een overzicht van de actuele situatie van geregistreerde energielabels en
energieprestaties in Nederland. Van alle geregistreerde gebouwen is het meest recente
energielabel en/of energieprestatie opgenomen in het totaalbestand. Bij het label zijn de
labelklasse en/of de energieprestatie-indicatoren vermeld. Het formaat van het totaalbestand is
XML. Het bestand bestaat uit een (lange) lijst met pandcertificaten. Elk totaalbestand 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.

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.

