EXPORT VAN DE
GEGEVENS VAN HET
STOOKOLIEFONDS
GEBRUIKERSHANDLEIDING

U opent de homepage en klikt op "Export van de verwarmingstoelagen voor een periode".

Standaard biedt het systeem u de huidige maand in het huidige jaar aan als periode. U kunt deze waarde
uiteraard wijzigen en het jaar en de maand van uw keuze invullen (bv.: 09/2007).
Als u op "Zoeken" klikt, selecteert de functionaliteit een hele reeks gegevens die in PrimaWeb
geregistreerd zijn (cf. hieronder) voor alle aanvragen van verwarmingstoelagen die werden ingediend
in de loop van de door u opgegeven periode.

Als resultaat van uw opzoeking verschijnt er een reeks gegevens met betrekking tot de aanvragen die
werden ingediend in de loop van de door u gekozen periode.
U moet nu alleen nog de extensie van het bestand selecteren onderaan het scherm (SCV, XML of
Excel).

Nadat u op de extensie van uw keuze geklikt hebt, verschijnt er een nieuw scherm. In dit scherm kunt u
kiezen of u het bestand wil openen of wil opslaan op de harde schijf van uw pc of op een andere
gegevensdrager (diskette, cd, USB-stick, …).

OPMERKING IN VERBAND MET HET EXCEL-BESTAND:
Het Excel-bestand dat u op deze manier kunt aanmaken, is in werkelijkheid een tekstbestand (.txt)
waarvan de extensie gewijzigd werd in .xls. Om een echt Excel-bestand te bekomen waarin u wijzigen
kunt opslaan, bepaalde verwerkingen kunt uitvoeren (filters, dynamische gekruiste tabel, …) of dat u
kunt importeren in een andere software zoals Access, moet u het bestand eerst opslaan als een echt
Excel-bestand.
Hiervoor opent u het bestand dat resulteert uit de export, hetzij aan de hand van de functie "open",
hetzij door twee keer te klikken op het bestand met de linkermuisknop:

Eens het bestand geopend is, slaat u het opnieuw op via de functie "Opslaan als..." of "Save As…", al
naargelang u beschikt over Nederlandstalige of Engelstalige Microsoft-programma's.

U moet dan enkel nog de naam van het bestand wijzigen zoals u wil, de extensie van het tekstbestand
(*.txt) veranderen in een Excel-bestand (*.xls) en klikken op "Opslaan" of "Save".

De beschikbare rubrieken in de geëxporteerde bestanden zijn de volgende.
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Aanvraagnummer (intern referentienummer eigen aan de software).
INSZ-nummer van de hoofdbegunstigde
Naam van de hoofdbegunstigde
Voornaam van de hoofdbegunstigde
Naam van de straat van de hoofdbegunstigde (feitelijke verblijfplaats)
Nummer van de straat van de hoofdbegunstigde (feitelijke verblijfplaats)
Brievenbusnummer van de hoofdbegunstigde (feitelijke verblijfplaats)
Postcode van de feitelijke verblijfplaats van de hoofdbegunstigde
Naam van de gemeente/stad van de feitelijke verblijfplaats van de hoofdbegunstigde
Categorie waartoe de hoofdbegunstigde behoort (3 categorieën: Categorie 1 - gerechtigden op
verhoogde verzekeringstegemoetkoming; Categorie 2 - personen met een laag inkomen;
Categorie 3 - personen met overmatige schuldenlast)
Datum waarop de database RVV/Omnio geconsulteerd werd voor de hoofdbegunstigde
Bedrag van de verwarmingstoelage die toegekend werd of zal worden aan de hoofdbegunstigde
Creatiedatum van de aanvraag van de verwarmingstoelage
Aantal personen ten laste vermeld in het "formulier verwarmingstoelage"
INSZ-nummer(s) van de bijkomende begunstigde(n).
Type beslissing (3 modaliteiten: Toekenning - Weigering - Blanco (als er nog geen beslissing
werd genomen)
Datum van de beslissing
Tekst van de motivering van de beslissing
Datum waarop het "formulier verwarmingstoelage" werd verzonden naar de POD (in geval van
weigering mag het formulier niet verzonden worden)
Toelagenummer toegekend door de POD eens het formulier aanvaard is
Datum van het kasticket voor de forfaitaire toelagen
Datum van de facturatie voor de toelagen per eenheid (facultatieve rubriek).
Gefactureerd totaalbedrag voor een toelage per eenheid ongeacht of de factuur (geheel of
gedeeltelijk) recht geeft op een verwarmingstoelage of niet
Type brandstof (4 mogelijke waarden: 1) Huisbrandolie aan de pomp; 2)
Verwarmingspetroleum aan de pomp; 3) Huisbrandolie in bulk; 4) Bulkpropaangas).
Aantal liters dat in aanmerking werd genomen voor de toekenning van een verwarmingstoelage
per eenheid
Leveringsdatum van de huisbrandolie in bulk of het propaangas in bulk
Commentaren ingevoerd in het "formulier verwarmingstoelage" (facultatieve rubriek)

