
 
 

                    

 

 

Q&A Assets Energie Update Training 21 april 2022  
 

Algemeen  

 

Methodiek   

 

Functionaliteiten  

Vraag: 
Is er een limiet aan het aantal objecten dat je kunt importeren in mutatietools met behulp van een 
CSV import? 
Antwoord: 
Er is geen sprake van een limiet. Voor de duur van het muteren is het aan te raden om de import 
niet te groot te maken. 
 
Vraag: 
Klopt het dat het registreren op basis van representativiteit vanaf versie 9.0 mogelijk is? 
Antwoord: 
Hoogstwaarschijnlijk zit deze functionaliteit inderdaad in versie 9.0. Vanaf dat moment is het via de 
software mogelijk om op basis van representativiteit te registreren.  
Er is voor nu wel een work-around. In samenspraak met de certificerende instellingen kunt u in veel 
gevallen al op basis van representativiteit registreren door de volgende stappen te volgen: 
1. De invoer van objecten kopiëren naar de objecten die 'obv representativiteit' worden 
geregistreerd. 
2. De objecten registreren. 
3. Duidelijk aangeven in de objectdossiers dat er sprake is van representativiteit. 
 
Vraag: 
Kunnen de maatregelen ook worden verwijderd of worden aangepast? 
Antwoord: 
Het is inderdaad mogelijk een maatregel te verwijderen of te wijzigen. Dit kan op twee manieren: 
1. Vanuit het tabblad Maatregelen. In het maatregelenscherm is het mogelijk om een maatregel te 
verwijderen of te wijzigen; 
2. Vanuit het energieplan zelf. De maatregelen die zijn geselecteerd in het vak ‘Maatregelen binnen  
selectie’ kunnen worden verwijderd of geopend waarna deze kunnen worden gewijzigd.  
 
Vraag: 
Kan je ook bij hoekwoningen bijvoorbeeld 8 PV-panelen selecteren en bij tussenwoningen 6 PV-
panelen? 
Antwoord: 
Dit is nu nog niet mogelijk. Dit is een goede suggestie voor het gebruik maken van de maatregelen.  
We zullen dit intern voorleggen. 
 
Vraag: 
Kunnen de energieplannen in de toekomst ook berekend worden op deelvoorraad niveau (met > 
enkele duizenden objecten tegelijk)? 
Antwoord: 
Dit wordt in de toekomst mogelijk. Hiervoor gaan we een functionaliteit ontwikkelen welke 
vergelijkbaar is met de functionaliteit ‘scenario's’ uit de Nader Voorschrift versie van Assets Energie. 
Zie hier welke functionaliteiten er op de planning staan. 
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Vraag: 
Is het aan te raden om energieplannen te gebruiken als we veel (1000) woningen willen berekenen 
of loopt Assets Energie dan vast? 
Antwoord: 
Momenteel kunnen er maximaal 150 woningen in een energieplan worden geselecteerd om de kans 
op vastlopen te reduceren.  
Daarom raden we aan om deze functionaliteit nu vooral op complex niveau te gebruiken. Het is 
hierbij mogelijk om snel meerdere energieplannen te maken door deze bijvoorbeeld te kopiëren. Op 
deze wijze kan gemakkelijk en snel een energieplan per complex worden opgesteld.  
Een volgende versie van Assets Energie zal wel ondersteunen dat er meer woningen kunnen 
worden doorgerekend omdat de rekenmethode wordt geoptimaliseerd.  
 
 
  
 


