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1. Inleiding 

 
Madaster streeft naar een continue stroom van releases met verbeteringen of uitbreiding van de 

functionaliteiten. Bij elke release van het Madaster-platform vinden er veranderingen plaats, zichtbaar of 

onzichtbaar voor de gebruiker. In dit document vindt u een overzicht van deze aanpassingen binnen het 

Madaster Platform.  
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2. Apps - MPG Berekening 

2.1. MPG berekening in samenwerking met Solution Partner W/E Adviseurs 

Binnen het Madaster platform kan een MPG-berekening van een gebouw worden uitgevoerd. In samenwerking 

met onze solution partner W/E Adviseurs is deze mogelijkheid gerealiseerd en maakt het heel eenvoudig om 

vanuit een gebouw waarbij IFC-bestanden zijn geupload een MPG-berekening t.b.v. bijvoorbeeld een 

bouwbesluit aan te vragen. 

Hieronder geven wij u graag een toelichting op hoe deze functonaliteit in het platform beschikbaar is 

Om de MPG-berekening op te starten gaat u naar het gebouw waarvoor u een MPG-berekening wilt uitvoeren. 

Vervolgens gaat u naar de tab ‘Apps’. Onder de tab ‘Solution Partners’ vindt u W/E Adviseurs als solution partner 

met de mogelijkheid om met de knop ‘MPG-berekening’ de wizard op te starten die u begeleidt bij het 

uitrekenen van de MPG-berekening. 

 

Wanneer deze stappen succesvol zijn doorlopen worden in het dossier van het desbetreffende gebouw 2 

bestanden opgeslagen:  

• Een pdf-bestand waarin de gebruikte gegevens en de MPG-berekening in te zien is. 

• Een databestand dat u kunt gebruiken als u eventuele vragen/advies over uw MPG-berekening heeft. U 

kunt dit bestand aanleveren bij W/E Adviseurs zodat zij dit in hun systeem kunnen inlezen.  

De wizard bestaat uit een 7-tal stappen die u doorloopt: 

1. Introductie: Hier wordt een korte introductie, prijs, en voorwaarden waaraan voldaan moet worden 

voordat de MPG-berekening uitgevoerd kan worden. 

2. Bestanden: in deze stap selecteert u uit de actieve IFC-bestanden bij een gebouw de set aan IFC-

bestanden die u mee wilt nemen in de MPG-berekening. 

3. Voorberekenen: de in de vorige stap geselecteerde IFC-bestanden worden samengevoegd naar een 

bestand en worden de elementen uit de IFC-bestanden zover mogelijk gematcht met de NMD-

productenlijst op basis waarvan de MPG-berekening uitgevoerd gaat worden. 

4. Resultaat: in deze stap wordt het resultaat van de automatische matching getoond. Daarnaast worden 

een aantal belangrijke waardes zoals leeftijd, gebruiksfunctie en bruto vloeroppervlak van het gebouw 

getoond zoals deze zijn opgegeven in de Algemeen-tab van het gebouw. Deze waarden zijn 

noodzakelijk en worden meegenomen in de MPG-berekening. Zorg ervoor dat deze goed staan voordat 

u verder gaat! 

5. Verrijken: deze stap bestaat uit een aantal sub-stappen. Allereerst gaat u de niet-automatisch 

gematchte elementen handmatig koppelen en kunt u hier de automatisch gekoppelde producten 

controleren en daar waar nodig aanpassen. In de volgende sub-stap zijn automatisch de dimensies 

berekend en kunt u deze controleren of daar waar nodig aanvullen en/of aanpassen en indien u wenst 

een toelichting toevoegen bij een gekoppeld product. Daarnaast kunt u in deze stap eventuele 

ontbrekende producten toevoegen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld KWh en andere 
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producten/informatie die niet in een IFC-bestand voorkomt, maar wel eventueel noodzakelijk zijn voor 

de MPG-berekening. Als laatste substap wordt het totaaloverzicht getoond van de ingevoerde 

gegegevens en geeft u aan dat dit de juiste gegevens zijn. 

6. Betaling: de betaling van de MPG-berekening verloopt via de betaalomgeving van W/E Adviseurs. U 

voert hier een aantal administratieve gegevens in (NAW, e-mailadres t.b.v. ontvangen factuur etc.) en 

betaalt u de kosten direct aan W/E Adviseurs voor het berekenen van de MPG.  

7. Verzenden: Wanneer de betaling geslaagd is, zullen alle benodigde gegevens worden verzonden naar 

W/E Adviseurs waar de MPG-berekening zal worden uitgevoerd. 

8. Afronding: zodra de berekening is uitgevoerd, wordt in de laatste stap van de wizard de MPG-waarde 

getoond en kunt u direct naar het dossier van het gebouw om het uitgebreide MPG-rapport in te 

kunnen zien en te downloaden.  

 

Voor eventuele vragen over de MPG-berekening, betaling/factuurvragen of andere vragen over MPG kunt u 

contact opnemen met W/E Adviseurs.  

Wanneer u een berekening voor een specifiek gebouw heeft gemaakt, heeft u de mogelijkheid om voor één jaar 

geheel kosteloos nieuwe MPG-berekeningen voor dit gebouw uit te voeren. U start hiervoor gewoon opnieuw de 

wizard op via de solution partner. 

 

Hieronder vindt u ter illustratie nog een aantal schermafbeeldingen van de wizard zoals deze hierboven is 

beschreven. 
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3. Platform 

Binnen het platform zijn ook algemene verbeteringen doorgevoerd. Deze worden hieronder beschreven. 

3.1. Diverse kleine bugfixes 

In het gehele platform zijn diverse kleine bugfixes doorgevoerd. 
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4. Vragen/Opmerkingen 

Is u iets opgevallen tijdens het gebruik van het platform wat niet goed verliep? U kunt ons op de hoogte stellen 

door contact op te nemen met onze Servicedesk. 

 

E-mailadres  : service@madaster.com  

Telefoonnummer : 085-0657436 

 

mailto:service@madaster.com

