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Toelichting bij dataset kleinverbruiksgegevens 
 

Formaat 
Vanaf januari 2019 wordt het overzicht opgeleverd als een Excel bestand (.xlsx). 

 

De datasets van voor 2019 zijn in een .csv formaat gepubliceerd. Hierbij zijn tabs als scheidingstekens 

gebruikt en zijn de tekstvelden 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. 

 

Verversingsdatum 
Elk jaar wordt eind januari een nieuw bestand aangemaakt en toegevoegd aan de Open Data pagina. 

Elk bestand heeft als peildatum 1 januari. De bestandsnaam geeft aan voor welk jaar de data gelden. 

Bijvoorbeeld: CogasKV01012019.xlsx is het bestand met als peildatum 1 januari 2019. 

 

In onderstaande tabel wordt een omschrijving gegeven van de gebruikte kolommen in het bestand. 

 
 Variabele/veld  Mogelijke 

 waarden  
Toelichting  

[A.02] NETBEHEERDER  Naam  Naam van de regionale netbeheerder  

[A.06] NETGEBIED  Naam  Aanduiding van het gesloten 
inkoopgebied waar een aansluiting onder 
valt.  

[A.10] STRAATNAAM  Naam  Bij verschillende postcodes bij “van” en” 
naar”: de straatnaam van de eerste 
postcode  

[A.07] POSTCODE_VAN 4 cijfers 2 letters  De postcode in het formaat 4 cijfers 2 
letters zonder spatie 

[A.07] POSTCODE_TOT 4 cijfers 2 letters  Twee kolommen: van en naar  

[A.11] WOONPLAATS  Naam  Naam van de woonplaats  

[A.60] LANDCODE  Nl  Afkorting van de landsnaam conform 
GBA-landentabel (Tabel 34)  
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[A.17] PRODUCTSOORT  ELK of GAS  De energiesoort waarover het SJV 
gegeven wordt: ELK= elektriciteit, GAS = 
aardgas  

[A.18] VERBRUIKSSEGMENT  KVB  Kleinverbruik, dat wil zeggen dat de 
aansluitwaarde niet groter is dan 3x 80 
Ampère (elektra) of G25 (gas).  

AANSLUITINGEN_AANTAL getal  Het aantal aansluitingen in het 
betreffende postcodegebied voor het 
betreffende product.  

[A.19] LEVERINGSRICHTING_PERC  %  Percentage van de aansluitingen dat 
netto elektriciteits- of gasverbruik heeft. 
Dit percentage wordt lager naarmate er 
meer teruglevering plaatsvindt (bv 
vanwege zonnepanelen)  

[A.21] FYSIEKE_STATUS_PERC  %  Het percentage van de aansluitingen dat 
in bedrijf is. De overige aansluitingen zijn 
in aanleg, uit bedrijf of gesloopt.  

[A.29] SOORT_AANSLUITING_PERC % Hier wordt het percentage van de meest 
voorkomende aansluitwaarde 
weergegeven. 

[A.29] SOORT_AANSLUITING  tekst Naam van de meest voorkomende ‘Soort 
aansluiting’, waarop het percentage in de 
voorgaande kolom betrekking heeft.  

[A.33] SJV_GEMIDDELD getal Het gemiddeld standaardjaarverbruik. 

Voor elektriciteit in kWh (kilowattuur), 

voor gas in m3 (kubieke meters). 

[A.34] SJV_LAAG_TARIEF_PERC % Percentage van de aansluitingen met een 
dubbel tarief. 

[M.102] SLIMME_METER_PERC % Percentage slimme meters. Het betreft 
alle typen slimme meters, zowel de op 
afstand schakelbare als de niet op 
afstand schakelbare meters 
(respectievelijk C-AR codes DUS en DUN) 

 

  

 


