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 Werkplan met deliverables  
1.1 Cluster Voorlichting en Adoptie 
Naam programmamanager: Jacqueline Meerkerk   
 
Ontwikkelingen 2018 

Activiteiten  Resultaat  Betrokkenen Planning 
Corporate communicatie (van-voor-door) 
 

Reguliere communicatie  Ca. 6x nieuwsbrief NL, ca. 6x 
nieuwsbrief ENG 

 Twitter, LinkedIn 
 Actuele website 

Bureau en 
kennisinstellingen, 
(branches) 

Q1-Q4 

Bedrijfsbezoeken  Ca. 10 x bezoeken regulier, overige Directeur, financiers Q1-Q4 

Centrale voorlichting (etalage)   

Website  Nieuwe website BIM Loket 
 Integratie websites eigen 

standaarden BIM Loket 
 NB planning mede afhankelijk van 

IT-technische omstandigheden 

Bureau, kennisinstellingen Q1-Q3  
Q4 
(onder 
voorbehoud) 

PR (project) Storytelling: 
 Film 
 Best practices 
 Artikelen/blogs 

BIM Loket, BIR,  
Rijkswaterstaat, Schiphol, 
Gemeente Rotterdam, 
representant 
opdrachtnemers 

Q1-Q2 

Gebruikersbijeenkomsten 
ondersteuning 

 Q1 programmering  
 Ondersteuning organisatie 

Gebruikersbijeenkomsten (ca 1x per 
kwartaal?) 

Bureau, kennisinstellingen, 
gebruikers(commissies) 

Q1 
Q1-Q4 

Evenementen  BIM praktijkdag – mei 2018 
 GeoBIM 2018 – november 2018 
 Bijdrage evenementen 

financier/sector, op verzoek (mits 
passend) 

 Q2 
Q4 

Adoptie (waarom en dialoog) 
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Interactie  Dialoogtafels  Bureau, branches,  
stakeholders 

Q1-Q4 

Interactie  BIM Loket Kennisdag – 5 okt. 2018 
 

Bureau, kennisnstellingen, 
RVB, koplopers, early 
adopters 

Q4 

Gebruikersmeting  Verkenning gebruiksmeting Bureau, ambassadeurs uit 
netwerk, Ketenstandaard 
Bouw & Installatie 

Q3-4 

Strategische agendering  N.t.b. Bureau,  kennisinstellingen, 
branches, ambassadeurs  

 

Acquisitie  Acquisitie nieuwe projecten i.s.m. 
cluster (inter)nationale 
aansluiting/BIR 

 Q1-Q4 

 
 

1.2 (Inter)nationale aansluiting 
Programmamanagers: Dik Spekkink en Alex Worp 
 
Ontwikkelingen 2018 
 Intensivering van de inspanning voor internationale aansluiting en coördinatie van Nederlandse 

inbreng in buildingSMART International, CEN/TC 442 “Building Information Modelling” en 
ISO/TC59 SC13 “House of BIM”. 

 Stimuleren synergie tussen standaarden in het palet van BIM Loket (inhoudelijke en IT-
technische afstemming van de standaarden). 

 Volgende stap in de ontwikkeling van een toekomstvisie op standaarden  
 Update Atlas van Open BIM Standaarden 
 Afstemmen van initiatieven van Aedes, RVB, Schiphol, Nederlandse universiteiten en andere 

organisaties in de B&U-sector om te komen tot model Informatie Leveringsspecificaties.  
Doel: ontwikkeling van één systematiek voor het opstellen van ILS’en in de B&U-sector 

 Coördinatie/projectleiding van nader te bepalen/overeen te komen projecten in het kader van 
de Bouwagenda.  

 Faciliteren van bottom-up initiatieven als de Uniforme Sparingsopgave en Richtlijnen gebruik 
Pointclouds. 
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Marketing, bijeenkomsten en communicatie 
 Publicatie van voortgang / resultaten CEN/TC 442, ISO/TC 59 SC 13, buildingSMART 

International. 
 Verzorgen van presentaties bij gelegenheden als BIM Praktijkdag, BIM Loket Kennisdag, …. 
 
Internationaal voor cluster IT 
 Deelnemen in het werk van CEN/TC 442.  
 Deelnemen aan meetings van buildingSMART International. 
 Bewerkstelligen mapping CB-NL – ETIM – NL/SfB – IFC – bSDD. 
 Coördineren Nederlandse inbreng in deze gremia. 
 
Activiteiten: 
 
Activiteiten  Resultaat  Betrokkenen Planning 

Coördineren afstemming 
Nederlandse inbreng in 
internationale 
standaardisatie 

 Nederlandse inbreng in CEN/TC 
442 geborgd en afgestemd op 
Nederlandse belangen. 

 Waar mogelijk: Nederlandse open 
standaarden ingebracht in 
Europa. 

 Mapping CB-NL – bSDD (en via 
deze: mapping IFC, ETIM en 
NL/SfB 

 Periodieke publicaties over 
voortgang op website 

Programmamanager 
(Inter)nationale aansluiting / 
werkgroepleden CEN/TC 
442, buildingSMART Benelux 

Q1-Q4 

Stimuleren synergie 
tussen Nederlandse 
open BIM standaarden 

 Deelname in Expertcommissies 
van aangesloten standaarden 

 Update atlas van open BIM 
standaarden, onder voorbehoud 
uitwerking van een visie en 
roadmap voor open (BIM-) 
standaarden.  

 Presentaties / publicaties 

Programmamanager 
(Inter)nationale aansluiting / 
Expertcommissies, 
Progammacommissie BIM 
Loket 

Q1-Q4 
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Afstemmen 
ontwikkeling ILS’en 
B&U-sector 

 Eén afgestemde systematiek voor 
het opstellen van ILS’en in de 
B&U-sector / OTL voor de B&U-
sector 

Aedes, RVB, Schiphol, 
afdelingen Asset 
Management van de 
Universiteiten, Root BV (als 
uitvoerende opdrachtnemer 
van vrijwel al deze 
organisaties)  

Q1 

Deelnemen aan 
Kernteamoverleg 

 Werkzaamheden cluster 
gecoördineerd met bureau en 
andere clusters 

Bureaumedewerkers en 
programmamanagers 

Q1-Q4 

Deelnemen aan / mede 
voorbereiden van 
bijeenkomsten 
Programmacommissie 

 Samenhang programma BIM 
Loket,  

Programmamanagers / 
Bedrijfsbureau, 
Programmacommissie 

Q1-Q4 

1.3 Cluster Gezamenlijk beheer 
Programmamanager Jan-Pieter Eelants 
 
Ontwikkelingen 2018 
Acceptatie NLCS en COINS op Pas-toe-of-leg-uit-lijst. 
Transparant beheer en open documentatie. 
 
Marketing, bijeenkomsten en communicatie 
Leveranciersbijeenkomst, Bijeenkomst Productmanagers Standaarden, 
Expertbijeenkomst NLCS en COINS vanuit Forum Standaardisatie. 
Bijwonen bijeenkomsten Beheercommissie’s ( en waar nodig Expertcommissie en 
Gebruikerscommissie) 
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Activiteiten: 
 
Activiteiten  Resultaat  Betrokkenen Planning 

Schrijven richtlijn 
beheer 

 Vastgestelde Richtlijn beheer 
open standaarden BIM loket 

Programmamanager 
Gemeenschappelijk Beheer + 
andere programma-
managers 

Q1 

Expert bijeenkomst  
COINS, NLCS vanuit 
Forum Standaardisatie 

 COINS en NLCS op de lijst “Pas 
toe of leg uit’ (laatste toets op 
openheid beheerorganisaties) 

Programmamanagers 
Gemeenschappelijk Beheer + 
(Inter)nationale aansluiting 

Q1 

Organiseren 
bijeenkomst beheer-
organisaties van de 
standaarden 

 Gedragen, gezamenlijke richtlijn 
voor beheer  

 Bekendheid met rollen, structuren 
en verantwoordelijkheden bij de 
deelnemers aan de 
beheerorganisatiea 

Programmamanager 
Gemeenschappelijk Beheer + 
Bedrijfsbureau 

Q2 

Organiseren 
leveranciersbijeenkomst 
vergelijkbimsoftware.nl 

 (Input voor) verbeterde webtool Programmamanager 
Gemeenschappelijk Beheer + 
Communicatiemedewerker 

Q3 

Bijeenkomsten 
Productmanagers 
Standaarden 

 Beheer van de standaarden 
afgestemd 

Programmamanager 
Gemeenschappelijk Beheer,  
Bedrijfsbureau + Product-
managers standaarden 

Q1 t/m 4 
Totaal ca 2x 

Diverse bijeenkomsten 
Beheer  commissies 

 Betere afstemming/inzicht 
beheercommissie – 
beheerorganisatie - BIM loket 

Programmamanager 
Gemeenschappelijk Beheer 

Q1 t/m 4 
Totaal ca 6x 

1.4 CB-NL 
Productmanager:  Henny Stolwijk (gemeente Rotterdam)   
 
Doel van de ‘Conceptenbibliotheek Nederland’ (CB-NL) is om een einde te maken aan de 
spraakverwarring in de bouw. De CB-NL is een digitaal woordenboek van bouw-gerelateerde 
begrippen. De CB-NL is ontwikkeld als een ‘vertaalmechanisme’, een verbinder van verschillende 
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bestaande gegevensverzamelingen, bibliotheken, normen en dergelijke, waarin vaak verschillende 
termen worden gebruikt voor dezelfde begrippen of ‘concepten’.  
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
Ontwikkelprojecten kunnen ter hand worden genomen als er voldoende gebruikers en/of financiers 
zijn die hierin willen investeren. Dit kan vaak in de vorm van een ‘Proof of Concept’ om de principes 
en de werking aan te tonen.  
In het eerste kwartaal zal een positioneringsdocument worden opgesteld voor CB-NL, omdat er veel 
vragen zijn over de rol van CB-NL. De vraag hoe we omgaan met eigenschappen in CB-NL zal 
moeten worden beantwoord, waarbij het uitgangspunt is goed aan te sluiten op standaarden die al 
bestaan, bezien vanuit de nationale en internationale context. 
Het voornemen is om concrete stappen te zetten in de (internationale) aansluiting van CB-NL op de 
buildingSMART Data Dictionary (bSDD) en daarmee onder andere ook IFC. Dit werkpakket is 
ondergebracht bij het cluster (Inter)nationale aansluiting, mede omdat dit meerdere standaarden 
van het BIM-loket raakt. 
 
Ontwikkelingen 
De PoC Zoeken en Vinden wordt in 2018 mogelijk verder doorontwikkeld, zie ook de positionering 
van CB-NL. Daarnaast het realiseren van op gebruikers gerichte services, gekoppeld aan CB-NL, 
zoals het project OTL-BOR. Rond de kern van CB-NL wordt een aantal services aangeboden, zoals 
mappings, maar ook een modulair opgebouwde OTL-structuur, waar organisaties op eenvoudige 
wijze gebruik van kunnen maken. Deze services hebben als doel om eenheid te bevorderen in het 
maken van OTL’s, zodat niet iedereen vanaf nul een OTL hoeft op te bouwen. Ook voor 
opdrachtnemende partijen geeft dit meer eenheid en zekerheid.  
Indien hiervoor projectfinanciering kan worden gerealiseerd, wordt in 2018 wordt ingezet op de 
ontwikkeling van OTL-modules met de standaard GWSW van RioNed en de decomposities van NEN 
2767-4. Kansen voor samenwerking liggen bij CROW (IMBOR en mogelijk de eisenbibliotheek), 
RioNed (GWSW) en Geonovum (IMGeo) en verder bij STABU met de classificaties NL/SfB en BS&I.. 
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
Via nieuwsbrieven en de site zullen voortgang en resultaten worden gecommuniceerd. 
Halverwege 2018 zal weer een gebruikersbijeenkomst worden georganiseerd, waarbij dieper op de 
resultaten van projecten wordt ingegaan. De gebruikersbijeenkomst dient als toets of we met de 
onderhanden projecten op de goede weg zijn. 
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Activiteiten: 
 
Activiteiten beheer Resultaat  Betrokken partijen Planning 

Beheer 
 

 Inhoud van de CB-NL continu 
beschikbaar voor gebruikers en 
ontwikkelaars via de webbrowser 
en Sparql Endpoint en technische 
handleiding in wiki 

 Verbeterde inhoud door herstel 
van fouten en tekortkomingen in 
de huidige inhoud 

 Bestaande mappings actualiseren 
 Ondersteunende software 

(webbrowser, API) op orde 
 Projectleiding. Organisatie 

Stuurgroep en Technische 
Werkgroep op orde en 
functionerend.  

Productmanager CB-NL, BIM 
Loket 

Q1-Q4 
 

Verspreiding 
gedachtegoed 
 

 Ambassadeurs doorlopend op pad 
om nieuwe kansen te verkennen 

 Gebruikersbijeenkomst  
 Nieuwsberichten en content van 

website CB-NL voortdurend 
actueel 

Productmanager CB-NL, BIM 
Loket, Beheercie CB-NL 

Q1-Q4 
 
Q2 

Positionering CB-NL  Document positionering CB-NL 
(nationaal en internationaal) 
 

 Uitspraak BIR over dit document 

Productmanager CB-NL, 
Beheercommissie CB-NL, 
BIM Loket  

Q1  
 
Q2 

Ontsluiting CB-NL 
(PRIORITEIT!) 

 Verbeterde gebruikersinterface 
afhankelijk van budget  

Expertcommissie CB-NL Q4 

Praktijkcases en 
verrijking door mapping 
(afhankelijk van 
financiering) 
 

 Voortzetting van project om met 
behulp van CB-NL via één 
zoekopdracht bouwmaterialen te 
vinden in verschillend 
geclassificeerde databestanden. 

 Oplevering PoC OTL-BOR 
(Beheer Openbare Ruimte) 

 Voortzetting van project ‘Het 
opbouwen van een OTL-BOR’ 
gekoppeld aan CB-NL, die kan 

Bouwend Nederland, TBI 
Groep, BAM, DuraVermeer, 
BIM Loket 
 
Expertcommissie CB-NL 
 
Provincies Noord-Holland en 
Gelderland, Gemeenten 
Amsterdam en Rotterdam, 

Q1 – Q4 
 
 
 
Q1 
 
Q2-Q3 
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worden ingezet als basis voor OTL 
van andere organisaties. 

 Koppeling GWSW van RioNed 
met OTL-BOR en COINS2. 
(nieuw) 

 Eventuele andere toepassingen 
(n.a.v. overleg met gebruikers-
organisaties) 

CROW, RioNed, Geonovum,  
 
RioNed e.a. (n.t.b.) 
 
Afhankelijk van nieuwe 
vragen die ontstaan 
 

 
 
Q2-Q4 
 
Q2-Q4 

Mappings 
(afhankelijk van 
financiering) 

 Mapping van BS&I aan CB-NL 
 Afhankelijk van openstellen 

bSDD: mapping IFC aan CB-NL, 
mede in relatie tot NL-Sfb (in 
cluster (Inter)nationale 
aansluiting) 

STABU, BIM Loket 
buildingSMART Benelux, 
bSDD/bSI 

Q1-Q4 

Koppeling SE 
Uitwisselingsstandaard 
(afhankelijk van 
financiering) 

 Begrippen uit de SE 
Uitwisselingsstandaard 
opgenomen in CB-NL 

Werkgroep SE-BIM, BIR, 4P 
Stuurgroep SE, 
Expertcommissie CB-NL 

Q1 

1.5 NLSfb en GB-CAS 
Productmanager: Radboud Baayen (STABU) 
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
Onder meer met de introductie van de Basis ILS is een grotere behoefte kenbaar gemaakt om 
NL/SfB als classificatie te blijven gebruiken in de Nederlandse Bouwsector.  
 
Ontwikkelingen 
De vragen uit de markt die in 2017 zijn binnengekomen bij de Helpdesk BIM Loket geven een beeld 
van de behoeften die in de markt leven. Twee belangrijke speerpunten die hierbij komen zijn: 

 Doorontwikkeling van de NL/SfB, met name voor het vakgebied Technische Installaties en 
t.b.v. aansluiting op nieuwe werkvormen; 

 Vertaling naar het Engels tbv internationale samenwerking. 
 
Voor GB-CAS worden vooralsnog geen activiteiten voorzien, anders dan dat mogelijke 
consequenties van aanpassingen in de NL/SfB classificatie in ogenschouw zullen worden genomen 
zodra dit aan de orde is (GB-CAS omvat een lagenindeling van 2D tekeningen op basis van de 
NL/SfB-classificatie).  
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Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
Ter ondersteuning van de standaard en inbreng van behoeften van stakeholders is reeds vastgesteld 
dat een beheerstructuur volgens BOMOS zal worden opgezet voor NL/SfB. 
Doel is in Q1 van 2018 de structuur voor het beheer en doorontwikkeling van NL/SfB te hebben 
gerealiseerd. Van daaruit zal de agenda voor de rest van 2018 worden bepaald vanuit behoeften van 
de stakeholders. 
 
Internationaal 
Teneinde de vraag om meertalige ondersteuning te leveren wordt gezocht naar een aansluiting met 
internationale werkmethoden en/of standaarden. De NL/SfB, inclusief Engelse vertaling kan op 
worden toegevoegd aan bSDD om snel aansluiting met IFC en ETIM snel te realiseren (zie ook de 
activiteiten in het cluster (Inter)nationale aansluiting.  
 
Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
In eerdere projecten is reeds werk uitgevoerd om de ‘mapping’ van NL/SfB en IFC te realiseren, hier 
ligt een duidelijke kans voor BIM samenwerking.  
Basis afspraken voor tekenwerk (2D) liggen vast in de GB-CAS Standaard. Het doorontwikkelen van 
NL/SfB kan aanleiding zijn om deze 2D tekenafspraken (outputspecificaties) bij te werken. 
 
Activiteiten: 
 
Activiteiten Resultaat  Betrokken partijen Planning 
Beheer  Opzet Beheerorganisatie 

 Bijeenkomsten Beheer-, Expert- en 
Gebruikerscommissie (1 à 2x) 

 Gebruikersbijeenkomst 

STABU, BIM Loket Q1 
Q1-Q4 
 
Q1 

Structuur  Ontwikkelagenda STABU, BIM Loket Q2-4 

NL/SfB internationaal  Engelse vertaling beschikbaar 
 NL/SfB opgenomen in bSDD 

STABU, Schiphol, bSDD 
(Catenda) 

Q2 

NL/SfB internationaal 
(Afhankelijk van 
financiering) 

 Uitgewerkte koppeling naar IFC Oadis Q3 

NL/SfB – GB-CAS Bijgewerkte GB-CAS standaard 
(beheerplan GBCAS) 

STABU, BIM Loket, ... Q4 
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1.6 NLCS 
Productmanager: Corné Helmons (gemeente Rotterdam) 
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018  
De Nederlandse CAD Standaard voor de GWW-sector (NLCS) bestaat ruim tien jaar. In deze periode 
is de standaard volwassen geworden. Het aantal gebruikers groeit nog steeds, ondanks de opkomst 
van 3D modelleren en BIM. Sinds 2016 is de NLCS meegegroeid in het BIM-denken.  
De Beheercommissie NLCS wil deze ontwikkeling voortzetten, verbreden en vooral ook verankeren. 
De ambitie is om de NLCS te positioneren als een volwaardige ‘Level 2’ standaard, die in combinatie 
met COINS volledig inzetbaar is in BIM-projecten in de buitenruimte.  
 
Reeds langere tijd wordt een uitbreiding van NLCS geambieerd ten behoeve van stedelijk spoor en 
netbeheerders. De ervaring leert dat dit langlopende trajecten zijn, waarbij we afhankelijk zijn van 
de bereidheid vanuit de sectoren. Om deze reden worden deze werkpakketten voortgezet in 2018.  
  
In 2017 is gestart met het proces om de NLCS te toetsen aan de BOMOS-criteria en op basis van die 
toetsing geplaatst te krijgen op de lijst ‘Pas toe of leg uit’ van het Forum Standaardisatie. Dat proces 
zal in 2018 worden afgerond. 
 
Ontwikkelingen  

1. Uitbreiding van NLCS voor Stedelijk Spoor 
Een werkgroep met vertegenwoordigers van de grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag en Utrecht) en deskundigen uit de Expertcommissie NLCS ontwikkelt voorstellen voor 
uitbreiding van de NLCS voor gebruik in projecten (en beheer) op het gebied van Stedelijk Spoor 
(trambaannetwerken).  

2. Uitbreiding van NLCS voor Netbeheerders 

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de grotere netbeheerders (Alliander, Tennet), 
gemeenten (Amsterdam, Rotterdam) en deskundigen uit de NLCS Werkgroep Objecten ontwikkelt 
voorstellen voor uitbreiding van de NLCS voor gebruik in projecten (en beheer) op het gebied van 
Netbeheerders (kabels en leidingen).  
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3. Controle tooling 

De software leveranciers hebben allen een controlemogelijkheid voor tekeningen in hun applicaties 
opgenomen om te toetsen of de tekening conform de standaard is opgebouwd. Om te borgen dat 
er geen verschillen in de resultaten van de controles optreden, is het wenselijk om een standaard 
controleset te definiëren.  

4. Update mapping BGT – NLCS 
De mapping tussen de NLCS en de BGT is onderzocht door Geonovum, de rapportage hiervan 
dateert uit 2014. Op basis van de conclusies die hieruit getrokken werden, zijn in de tussentijd de 
beide standaarden doorontwikkeld. Daardoor is deze rapportage deels achterhaald. Diverse 
softwareleveranciers hebben hier reeds op ingespeeld en de uitwisseling tussen BGT en NLCS 
geïmplementeerd in hun software. We zien daarbij dat iedere leverancier de onvolkomenheden in 
de mapping naar eigen inzicht heeft opgelost. In dit werkpakket bundelen we deze inzichten en 
werken hierop gebaseerd het rapport bij.  

5. Verdieping NLCS-GWSW 
RioNed heeft het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) ontwikkeld. Dit is een 
ontologie, een digitale verzameling van eenduidige definities van objecten, hun kenmerken en 
onderlinge relaties, met alle daarbij relevante aanvullende informatie (kennis). De GWSW is het 
centrale instrument tot een beter en gestandaardiseerd gegevensbeheer voor het stedelijk 
waterbeheer. Eén van de kenmerken van GWSW-objecten is de representatie van deze objecten op 
een tekening of op een GIS kaart.  
Er zal een praktijkproef worden uitgevoerd, waarin een koppeling wordt gerealiseerd tussen de 
GWSW en de NLCS, om aan te tonen dat GWSW (en naar analogie daarvan ook andere standaarden 
als COINS) gebruik kunnen maken van de NLCS ten behoeve van de representatie. 
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
Mede in verband met de gewenste plaatsing van de NLCS op de lijst ‘Pas toe of leg uit’ zal een 
Gebruikerscommissie in het leven worden geroepen, die de communicatie met gebruikers ter hand 
neemt en gebruikersbijeenkomsten zal organiseren. In 2018 is tenminste één 
gebruikersbijeenkomst voorzien.  
Op de website zijn voorbeeldtekeningen in NLCS beschikbaar. De huidige voorbeeldtekeningen zijn 
nog opgezet op een oude versie van de NLCS. Om gebruikers een goede indruk te geven van de 
mogelijkheden en toepassing van de NLCS moeten de tekeningen conform de vigerende versie 4.2 
beschikbaar gesteld worden. 
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Op de website zijn eveneens demonstratiefilms beschikbaar. Deze zijn alleen beschikbaar voor de 
Autodesk producten. Er is echter ook een grote groep gebruikers die software van Bentley gebruikt. 
Daarom zullen de voorlichtingsfilms ook worden uitgewerkt in Bentley software. 
 
Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
In 2018 wil de Beheercommissie NLCS de link met BIM in het algemeen en met de andere open BIM 
standaarden van het BIM Loket in het bijzonder verder versterken. In de eerste plaats door het 
bijwerken van de mapping tussen de NLCS en de BGT. Maar ook door de afstemming tussen de 
NLCS en het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) van stichting RioNed te realiseren 
en het uitwisselen van gegevens in de praktijk te testen en te demonstreren. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten Resultaat  Betrokken partijen Planning 

Beheer  Beheerorganisatie conform generiek 
beheerproces BIM Loket 

 Verslagen bijeenkomsten Beheer-
commissie, Expertcommissie op de 
website 

 Gebruikersbijeenkomst 
 Leveranciersoverleg (2x) 

 
 Indien van toepassing: nieuwe 

release NLCS 5.0 
 Voorbeeldtekeningen in actuele 

versie van NLCS 
 Demonstratiefilms voor Bentley 

gebruikers beschikbaar 

Productmanager, 
Beheercommissie NLCS,  
BIM Loket 
 
 
 
Kerngroep, 
softwareleveranciers 
Expertcommissie, 
Caducation, Productman. 
Caducation, software-
leverancier(s) 
Caducation, Scanopy 

Q1 
 
Q1-Q4 
 
 
Q2 
Q2, Q4 
 
Q4 
Q1 
 
Q1-Q2 

Uitbreiding NLCS 
voor stedelijk spoor 
(Afhankelijk van 
projectfinanciering) 

 NLCS uitgebreid met objecten/ 
laagdefinities voor stedelijk spoor 

Movares, vervoersbedrijven 
gemeenten Rotterdam, 
Amsterdam, Den Haag en 
Utrecht, Expertcommissie 

Q1-Q4 
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Uitbreiding NLCS 
voor netbeheerders 
(Afhankelijk van 
projectfinanciering) 

 NLCS uitgebreid met objecten/ 
laagdefinities voor netbeheer 

Productmanager, 
Expertcommissie, Aleander, 
Tennet, … 

Q1-Q4 

Ontwikkeling controle 
tooling 

 Standaard controleset beschikbaar 
en verwerkt in de applicaties van de 
softwareleveranciers 

Softwareleveranciers, 
Expertcommissie. 
Productmanager 

Q2 

Update mapping 
NLCS-BGT 

 Nieuwe versie rapportage mapping 
NLCS-BGT 

Productmanager, Geonovum Q2-Q3 

Verdieping NLCS-
GWSW 

 Rapportage praktijkproef koppeling 
GWSW-NLCS 

Productmanager, Rioned, 
Caducation 

Q1-Q4 

 

1.7 COINS 
Productmanager: vacature 
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
 Afronding uitwerking beheerproces en -organisatie, afronding opname op de lijst “Pas toe of 

leg uit”; verdere integratie met beheerproces van VISI. 
 Verbreden van het gebruik; publicatie van handleidingen/richtlijnen/voorbeelden die de 

instapdrempel verlagen. 
 Een COINS 2.0 referentiemodel Systems Engineering is dringend gewenst. Basis daarvoor is de 

SE Uitwisselingsstandaard die in mei 2017 is opgeleverd door de Werkgroep SE-BIM. 
 Evaluatie COINS 2.0, voorbereiding release 2.1 of 3.0 (afhankelijk van resultaten van de 

evaluatie) conform de daarvoor vastgelegde procedure(s) in het beheerproces.  
 
Ontwikkelingen 
Gewenste ontwikkelingen zijn:  
 COINS Referentiemodel SE; ontwikkeling van oplossingen voor/wijze van omgaan met 

semantische verschillen tussen COINS 2.0 kernmodel en SE Uitwisselingsstandaard 
 Ontwikkelingen die verbreding van het gebruik ondersteunen en/of de instapdrempel verlagen: 
 COINS ‘instapmodel’ naar voorbeeld van ICDD part 1 (zie ook ‘Internationaal’); 
 Publicatie van ‘simpele voorbeelden’; 
 Implementatiehandleiding voor softwareontwikkelaars; 
 Handleiding voor opstellen van Referentiekaders; 
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 Overige wensen/ideeën  
o Referentiekader IFC (aanhaken B&U-sector); 
o Referentiekader GeoSparql (aanhaken Geosector: nadere uitwerking van COINS voor 

uitwisseling van GIS-data, mogelijke samenwerking met Geonovum); 
o Onderzoek naar de mogelijke impact van Shacl (nieuwe W3C standaard). 

Daadwerkelijke uitvoering van deze ontwikkelingen is afhankelijk van de mate waarin 
projectfinancieringen kunnen worden verkegen. 
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
Inmiddels is er een gezamenlijk Gebruikerscommissie VISI/COINS, dat drie à vier keer per jaar een 
gebruikersbijeenkomst organiseert. Doel van de bijeenkomsten: voorlichting over beide 
standaarden én terugkoppeling van ervaringen en wensen van gebruikers.  
 
Internationaal 
COINS vormt de basis voor een nieuwe EN-ISO-norm die wordt ontwikkeld onder Nederlands 
voorzitterschap (convenor is Henk Schaap). Engelse naam: Information Container for Data Drop 
(ICDD). Kosten zijn in 2017 gedragen door RWS; voor 2018 moet projectfinanciering worden 
gezocht.  
 
Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
Algemeen: COINS respecteert en koppelt verschillende standaarden; COINS linkt informatie die 
over één object in verschillende digitale documenten en volgens verschillende standaarden is 
opgeslagen.  
Specifiek: VISI en COINS vullen elkaar aan; de beheerorganisaties van beide standaarden worden 
zoveel mogelijk in elkaar geschoven. Ook COINS en CB-NL vullen elkaar aan en maken gebruik van 
dezelfde (Linked Data) technologie.  
Mogelijkheden voor nadere samenwerking met IMGeo (Geonovum), bijvoorbeeld op basis van 
GeoSparql.  
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Activiteiten: 
 
Activiteiten  Resultaat  Betrokken partijen Planning 

Afronden inrichting 
beheerorganisatie 

 Transparante beheerorganisatie en 
beheerproces gepubliceerd op de 
website. 

 Beheerproces dat voldoet aan 
BOMOS-criteria; COINS op de lijst 
“Pas toe of leg uit” 

 Beheerorganisatie verregaand 
geïntegreerd met die van VISI 

BIM Loket, CROW, 
Beheercommissie 
VISI/COINS; 
Expertcommissie COINS; 
Expertcommissie VISI; 
Gebruikerscomité 
VISI/COINS 

Q1 

Dagelijks beheer  (Voorbereiding en afhandeling van) 
vergaderingen Beheer-commissie, 
Expertcommissie, Gebruikerscomité, 
gebruikersbijeenkomsten (samen 
met VISI) 

 Nieuwe release 2.1 of 3.0 

BIM loket (secretariaat), 
Product manager/beheerder 
(CROW? Combinatie met 
VISI?) 

Q1 – Q4 

Onderhoud software 
en documentatie 

 Software (COINS Navigator, COINS 
Validator) en COINS wiki up to date 

TNO, Sysunite, Expertgroep 
COINS 

Q1 – Q4 

Beheren validatie-
service 

 Validatietool online beschikbaar 
 Applicatiebeheer en releasebeleid 

geïntegreerd in beheerorganisatie en 
- proces 

BIM Loket, Sysunite, RWS,  Q1 – Q4  

Ontwikkelen 
Referentiekader SE 
(Afhankelijk van 
projectfinanciering) 

 COINS Referentiekader SE TNO, Expertgroep COINS Q1 

Verbreding gebruik / 
verlagen 
instapdrempel 
(Afhankelijk van 
projectfinanciering) 

 COINS instapmodel naar voorbeeld 
van ICDD part 1 

 Simpele voorbeelden gepubliceerd 
 Implementatiehandleiding voor 

softwareontwikkelaars 

Gobar, BuildingBits, 
Expertgroep COINS 

Q1-2 
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Ontwikkelen 
referentiekader IFC 
(Afhankelijk van 
projectfinanciering) 

 Referentiekader IFC 
 Aanhaking op B&U-sector 

BuildingBits, Expertgroep 
COINS, Verhoeven & 
Leenders 

Q3-4 

Ontwikkelen 
referentiekader 
GeoSparql 
(Afhankelijk van 
projectfinanciering) 

 Referentiekader GeoSparql Geonovum, BuildingBits, 
Expertgroep COINS 

Q3-4 

1.8 VISI 
Productmanager: Paul Jansen (CROW) 
 
VISI is dé bouwbrede standaard voor digitale communicatie- en informatieoverdracht in de 
bouwsector, waardoor integratie in de keten, en transparant samenwerken in de bouw wordt 
bevorderd. VISI heeft zich ontwikkeld in lijn met de initiële doelstellingen, te weten:  
• het vastleggen en faciliteren van communicatie binnen (tijdelijke) samenwerkingen;  
• het inrichten van procedures en werkafspraken;  
• het beter beheersbaar maken van samenwerkingen.   
 
VISI wordt al veel gebruikt (meer dan 800 organisaties met ruim 11.000 accounts verrichten per jaar 
meer dan 100.000 transacties, en versturen meer dan 300.000 berichten met totaal meer dan 
250.000 bijlagen).  
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
De strategie om het gebruik van VISI te bevorderen in (primaire) werkprocessen omvat:  
 Sterkere focus op het managen van het product ‘VISI Open Standaard’ (door een ‘Product 

Manager’ (*)). 
 Uniformeren en vereenvoudigen van raamwerken.  
 Geven van voorlichting over toepassing en best practices in gebruikersbijeenkomsten.  
 Verlagen drempel voor implementatie in software (verbeterde/geactualiseerde documentatie, 

integratie en/of koppelingen met andere standaarden).  
 Stimuleren van de toepassing van VISI voor en door softwarebouwers.  
Terugkeer naar de basis die DEMO biedt is hierbij van wezenlijk belang. 
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Ontwikkelingen 
 Uitwerking Release Candidate VISI 1.6;. 
 Uitwerking VISI 2.0 in technische specificaties. 
 Verdere samenwerking in VISI/COINS beheerorganisatie. 
 Verdere uitbreiding aanzet integratie van standaarden VISI en COINS op de relevante 

raakvlakken. 
 Integratie van standaarden VISI en COINS op de relevante raakvlakken. 
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
 Minimaal 2 gebruikersbijeenkomst gezamenlijk met VISI/COINS. Leveranciersbijeenkomst VISI 

voor onderzoek en terugkoppeling verbeter mogelijkheden implementatie. 
 
Internationaal 
Deelname aan het Overleg Coördinatie Internationale Aansluiting met de vertegenwoordigers van 
BIM Loket in CEN/TC 442, ISO/TC59 SC13, de Nederlandse spiegelcommissie 381184 en 
buildingSMART International. In 2018 wordt een ‘systematic review’ voorzien van de ISO 29481-2, 
waarvoor VISI model heeft gestaan. Voor VISI is het belangrijk dat het gedachtegoed van VISI het 
fundament blijft vormen van deze norm, die onder de zogenaamde ‘Vienna Agreement’ via de 
CEN/TC 442 ook de status van Europese norm (EN) zal krijgen. Deze EN norm moet vervolgens 
worden overgenomen door de nationale normalisatie-instituten van de lidstaten van de EU. Het is 
derhalve van strategisch belang om actief te participeren in de genoemde ‘systematic review. 
 
Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
Verdere uitbreiding van de samenwerking van VISI- met de COINS-beheerorganisatie. Afstemming 
tussen beide standaarden. 
 
Activiteiten Productmanagement: 
 
Activiteiten  Resultaat  Betrokken partijen Planning 

Beheer  Beheerde backlog in Github  
 

 Kwartaalrapportages 
 Heldere productvisie, doelstellingen 

en strategie incl. roadmap 

Gebruikerscommissie,  
Productmanager 
Productmanager 
BIM loket, CROW, 
commissies 

Q1 
 
Q1-Q4 
Q2 
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 Inbreng ervaringen en expertise tot 
verbetering van het product-
management binnen het BIM Loket 

 VISI-leveranciers met VISI Keurmerk 
(momenteel twee leveranciers; er 
zijn enkele prospects) 
 

 Relatiebeheer en werving 
 

 Actuele website (tekst) met diverse 
downloads, verslagen, flyers/blogs. 

Productmanager/CROW, 
andere productmanagers 
 
Momenteel alleen 
Bakker&Spees en Technia 
Transcad(*); TNO doet 
keurmerktest 
Productmanager, M&C 
adviseur BIM loket 
CROW, Webmaster, TNO, 
bureau BIM Loket  

Q1-Q4 
 
 
 
Q3-Q4  
 
 
Q1-Q4 
 
Q1-Q4 

Faciliteren open 
besluitvorming 

 Beheercommissie en 
Expertcommissie (2*3 x per jaar): 
vastgestelde prioriteitenlijst m.b.t. 
ontwikkeling van versies;  vast-
gestelde VISI-systematiek 

 Werksessies van de Expertcommissie 
(6xpj): technisch uitgewerkte issues 
in de systematiek (1.6, over 2.0) 
Input van belangstellende gebruikers 

 Gebruikerscommissie VISI/COINS 
(4xpj): inventarisatie wensen, 
behoeften c.q. in de systematiek op 
te lossen issues 

Beheercommissie + BIM 
Loket (agenda, notulen); 
Expertcommissie   
 
 
Expertcommissie, TNO 
Belangstellende gebruikers  
 
 
Gebruikerscommissie, 
gebruikers  
 

Q1-Q4 

VISI 2.0   Openbare consultatie voor VISI 2.0 
 

Expertcommissie 
Gebruikers, stakeholders,  

Q2 

Uitwerken Release 
Candidate VISI 1.6 
 
 
 
 
 
 

 Documentatie en testscenario’s 
Release Candidate VISI 1.6 

  

BIM  Loket, commissies Q3 
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Uitwerken en 
documenteren 
Technische 
specificaties VISI 2.0 +  
projectleiding 
(Afhankelijk van 
projectfinanciering) 

 Concept technische specificaties VISI 
2.0 
 

 Concept Leidraad VISI 2.0,  synergie 
met COINS 

Expertcommissie, TNO, 
Productmanager 
 
Inqa, VISI Expertcommissie 
(werksessies),  Ad hoc: 
Beheercommissie, 
Gebruikerscommissie 

Q4 
 
 
Q1-Q2 

  

1.9 Nationaal model BIM Protocol en nationaal model BIM Uitvoeringsplan 
Productmanager: Dik Spekkink  
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
 Updates van de Nationale Modellen naar aanleiding van terugkoppelingen van ervaringen en 

wensen van gebruikers.  
 Update van de BIR Kenniskaarten 4A en 4B (dat wil zeggen: in overeenstemming brengen met 

de Nationale Modellen). 
 
Ontwikkelingen 
 Geen grote nieuwe ontwikkelingen, mogelijk afstemming met/op ontwikkelingen in het kader 

van CEN/TC 442 WG3  
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
 Gebruikersbijeenkomst organiseren 
 
Internationaal 
 Modellen (gedeeltelijk) vertalen en inbrengen in internationale normalisatie (CEN/TC 442 

“Building Information Modelling”, WG3 “Information Delivery”) 
 
Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
Indirect: in BIM Protocollen en BIM Uitvoeringsplannen maken opdrachtgevers en opdrachtnemers 
afspraken over het gebruik van open standaarden in individuele projecten. 
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Activiteiten: 
 
Activiteiten  Resultaat  Betrokken partijen Planning 

Organiseren 
gebruikersbijeen-
komst 

 Gebruikersbijeenkomst 
 Teruggekoppelde ervaringen en 

wensen van gebruikers 

BIM Loket, Productmanager, 
Werkgroep BIM Protocol 

Q1 

Actualiseren / 
updaten van de 
Modellen 

 Nationaal Model BIM Protocol versie 
1.1  

 Nationaal Model BIM 
Uitvoeringsplan versie 1.1 

Productmanager, Werkgroep 
BIM Protocol 

Q2-Q3 

Actualiseren 
Kenniskaarten 4A en 
4B 

 Update Kenniskaart 4A “BIM 
juridisch, algemeen” 

 Update Kenniskaart 4B “BIM 
juridisch, checklist BIM-
werkafspraken” 

Productmanager, Werkgroep 
BIM Protocol 

Q1 

Inbrengen modellen 
in Europese 
normalisatie 

 Engelse vertaling van essentiële 
delen, ingebracht in WG3 van 
CEN/TC 442 

BIM Loket, Productmanager Q1 

1.10 BIM Basis ILS richtlijn 
Productmanager: Mathijs Natrop (buildingSMART Benelux) 
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
BIM basis ILS verbreding, verdieping en verbetering 
 
Ontwikkelingen 
BIM basis ILS informatiebehoeften van verschillende belanghebbenden 
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
BIM basis ILS gebruikersdag en een vervolg hierop (idem 2017) 
 
Internationaal 
Evenementen zijn ook toegankelijk voor mensen buiten NL 
 
 



 

 

22 

Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
 RvB norm 
 ILS voor opdrachtgevers 
 USO (uniforme sparingopgave) 
 BCF (BIM collaboration format) 
 MVD (modelview definition) 
 
Activiteiten: 
 
Activiteiten  Resultaat  Betrokken partijen Planning 

Beheer BIM Basis ILS  Beheerplan volgens BOMOS (light) buildingSMART Benelux, 
BIM Loket en kartrekkers 
BIM basis ILS 

Q1 

  Ingerichte beheer organisatie buildingSMART Benelux, 
BIM Loket en kartrekkers 
BIM basis ILS 

Q1 

Ontwikkelen ruleset  Ruleset voor Modelchecker via BIM 
Loket website BIM Loket 
beschikbaar 

buildingSMART Benelux, 
BIM Loket en kartrekkers 
BIM basis ILS 

Q2 

Organiseren 
Gebruikersdag 

 Gebruikersdag, 
gebruikerservaringen en -wensen 
 

 Relevante gebruikerservaringen en -
wensen verwerkt in eventuele 
update 

buildingSMART Benelux, 
BIM Loket en kartrekkers 
BIM basis ILS 

Q2 
 
 
Q4 

    

1.11 IMGeo 
Ingevuld door:  Arnoud de Boer 
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
In 2018 moet IMGeo beter aansluiten bij gebruikers die aansluiten op IMGeo, waaronder beheer 
openbare ruimte, wegen en verkeer en waterbeheer. Daarom wordt gewerkt in 2018 verder gewerkt 
aan nieuwe versie van IMGeo. Daarnaast is een van de speerpunten voor 2018 om IMGeo beter te 
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laten aansluiten (zowel inhoud als procesoptimalisatie) op andere geo(basis)registraties, o.a. BAG, 
BRT, NWB en WOZ. 
 
Ontwikkelingen 
In 2018 wordt verder gewerkt aan IMGeo 3.0. Doel van de nieuwe versie van IMGeo is om praktische 
issues en wensen vanuit de opbouwfase van de BGT mee te nemen in een optimalisatieslag van de  
BGT|IMGeo standaarden. IMGeo gaat mee in de ontwikkeling van het krijgen van meer samenhang 
in het stelsel van basisregistraties (zie speerpunten 2018) wat wordt vervuld door Min. IenM. 
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
Geonovum ondersteunt IenM bij de uitvoering van communicatie over de BGT. Wij organiseren het 
BGT-congres, een bijdrage aan de Overheid en ICT en voorlichtingsbijeenkomsten en we maken 
voorlichtingsmateriaal. 
Internationaal 
IMGeo is een extensie (ADE) op de internationale standaard OGC CityGML.  
 
Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
IMGeo heeft inhoudelijke raakvlakken / overlap met de bouwwereld: NLCS, NEN2767-4 en CB-NL.  
Samenwerking is belangrijk om te zorgen dat deze standaarden bij doorontwikkeling goed op 
elkaar afgestemd blijven en waar nodig beter op elkaar afgestemd worden. 
 
Activiteiten: 
 
Activiteiten beheer 
Geonovum is beheerder van de BGT | IMGeo standaard. Het beheer omvat de gegevenscatalogus 
BGT, het informatiemodel IMGeo, het objectenhandboek BGT, de berichtenstandaard, de 
visualisatiehandreiking, templates en kleuren- en symbologieschema’s, voorbeeldbestanden, 
certificeringsdocumenten en instrumentarium, mappings naar NLCS en NEN 2767-4 en 
validatietools. 
 
Activiteiten ontwikkeling 
Geonovum stelt in 2018 de wijzigingsvoorstellen voor de nieuwe versie van IMGeo op, organiseert 
werkbijeenkomsten met gebruikers van de IMGeo standaarden, voert de openbare consultatie uit, 
en publiceert de nieuwe set BGT|IMGeo standaarden.CityGML 
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1.12 CityGML 
Ingevuld door:  Jantien Stoter / Arnoud de Boer 
 
Gebruikersbehoeften en speerpunten 2018 
Zie ontwikkelingen. 
 
Ontwikkelingen 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe versie van CityGML, versie 3.0. Deels op basis van 
wijzigingsverzoeken van Geonovum die uit het afstemmen van IMGeo op CityGML zijn 
voortgekomen. De nieuwe versie was gepland voor eind 2016 maar de verwachting is dat dit 2018 
zal worden. IMGeo is gemodelleerd als een CityGML profiel. In 2018 zal Geonovum de 
implementatie hiervan verder in de praktijk brengen. De link met informatie uit de bouwwereld is 
hierbij een belangrijk ontwikkel-principe. 
 
Voorlichting en gebruikersbijeenkomsten 
N.v.t. 
 
Internationaal 
De ontwikkeling van CityGML vindt plaats in internationale samenwerking binnen het OGC. Voor de 
link tussen de geo-  en de bouw-wereld heeft een samenwerkingsgroep bestaande uit OGC-leden en 
BuildingSMART-leden een white paper opgesteld. Ook is er in 2017 door OGC een Future City Pilot I 
uitgevoerd waarin de link tussen Geo en BIM een van de use cases was. In 2018 zal er een Future City 
II pilot worden uitgevoerd met vragen die voortkwamen uit FCP 1. In een samenwerking met 10 
andere Europese landen wordt bovendien een GeoBIM project uitgevoerd onder EuroSDR vlag 
(European Spatial Data Research). In dit project wordt geïnventariseerd hoe in de verschillende 
landen de GeoBIM integratie wordt opgepakt, welke ontwikkelingen hiervoor nodig zijn en worden 
initiële oplossingen ontwikkeld hiervoor. 
 
Kansen voor samenwerking / raakvlakken met andere open standaarden 
 
CityGML: Invloed op nieuwe CityGML versie is nog mogelijk als dit relevant is voor de bouwwereld. 
 
Interface CityGML – IFC, Geo-BIM:  Vanuit de bouwsector ligt er een vraag over afstemming tussen 
3D geo-informatie enerzijds en anderzijds 3D uit BIM (Bouw Informatie Modellering) dat in de 
bouwwereld wordt gebruikt. Aan de hand van een use case willen we inzicht krijgen in de effecten 
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van geplande ruimtelijke ingrepen, ontworpen in BIM, door ruimtelijke analyses uit te voeren in een 
3D GIS-omgeving. Hiervoor werken we een interface (koppelvlak) uit tussen de meest gebruikte 3D 
BIM-standaard (IFC) en 3D geo-standaard (CityGML).  Geonovum voert dit uit in samenwerking met 
BIM-Loket, Kadaster, RWS, gemeente Den Haag en gemeente Rotterdam. We helpen mee om de 
resultaten hiervan te verankeren in het Open BIM standaarden pakket van het BIM-Loket. 
 
Activiteiten: 
 
Activiteiten beheer 
In beheer bij het Open Geospatial Consortium (OGC). Geonovum is OGC lid en neemt actief deel in 
de CityGML standards working group. 
 
Activiteiten ontwikkeling 
Zie ontwikkeling. 

1.13 SALES 
In 2017 is het aantal gebruikers van de SALES-standaard weer fors toegenomen tot ruim 1000 met 
samen bijna 3000 vestigingen. Het is goed te merken dat de crisis voorbij is. Doordat de vraag groot 
is en het moeilijk is aan personeel te komen is de focus meer gericht op het automatiseren van 
processen en met name op de elektronische uitwisseling van data en transactieberichten. Hoewel 
dit in eerste instantie geld kost worden de efficiencyvoordelen snel gehaald en gaat de 
arbeidsproductiviteit snel omhoog. Daarbij spelen de 75 aangesloten softwareleveranciers een 
belangrijke rol, omdat de applicaties die worden aangeboden alle de communicatie met de SALES 
Standaard ondersteunen. Het betreft hier geen maatwerk meer, maar standaard modules of 
onderdeel van basis modules. De sterke groei in het gebruik van de SALES Standaard wordt ook 
veroorzaakt doordat in een jaar tijd 60 woningcorporaties zijn aangesloten. Zij richten zich op het 
onderhoudsproces, waar de elektronische opdracht automatisch kan worden verwerkt door het 
onderhoudsbedrijf, dat op zijn buurt statussen en factuur terug stuurt naar de woningcorporaties. In 
deze ontwikkeling werkt Ketenstandaard nauw samen met CorpoNet, de vereniging die ICT-
ontwikkelingen stuurt voor woningcorporaties. Vanuit de onderhoudssector was er grote vraag naar 
een bericht om een moment van uitvoering op te vragen: het planningsbericht. De SALES 
Vastgoedcommissie is momenteel bezig met de vormgeving van dit bericht dat eind 2017 
beschikbaar. 
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De ontwikkeling van de nieuwste versie van de SALES005 is in volle gang. Deze versie volgt de 
INSBOU003, INSBOU004 en beta-SALES005 op. De planning is om de nieuwe versie op 1 april 2018 
op te leveren, waarna een review periode zal volgen tot 1 juli. De nieuwe versie van SALES bevat 
een aantal belangrijke verbeteringen, waaronder: 
 
 SALES005 sluit beter aan op BIM. Er kunnen bijvoorbeeld ETIM MC (Modelling Classes) 

kenmerken worden meegestuurd met het productbericht; 
 Het wordt mogelijk bijlages en certificaten toe te voegen aan de SALES berichten;De nieuwste 

versie sluit volledig aan op Nederlandse wetgeving. 
 Het grootste voordeel van de SALES005 is dat deze forwards compatible wordt. Door de 

toevoeging van optionele veldstructuren kunnen updates plaatsvinden zonder dat er een 
nieuwe versie van SALES uitgebracht hoeft te worden. Dit resulteert uiteindelijk in een flinke 
tijd- en kostenbesparing. 
 

Het aantal facturen dat elektronisch wordt verstuurd groeit. Niet alleen in Nederland, maar ook in 
Europa. Dit wordt bevorderd vanuit de EU: voor de zomer is de Europese Norm gepubliceerd die 
beschrijft hoe landen elektronische facturen moeten versturen. NLCIUS is het initiatief dat als doel 
heeft één CIUS (Core Invoice Usage Specification) voor de (Nederlandse) markt te ontwikkelen. In 
het initiatief NLCIUS behartigt Ketenstandaard de belangen van de Nederlandse bouw- en 
installatiesector op het gebied van e-facturatie en zorgt dat de SALES Standaard hier op inspeelt. 

1.14 ETIM 
Op 1 september heeft ETIM International de nieuwste officiële versie van de classificatie 
gepubliceerd. In deze publicatie is een groot aantal verbeteringen opgenomen op basis van meer 
dan 6800 RFC’s (Request for Change).  Ook zijn een aantal klassen ingrijpend op de schop gegaan, 
waaronder de fittingen en de kabels. Gezien de continue toename van deelnemende landen binnen 
ETIM International, onlangs sloot Rusland aan als 18e land, neemt de kwaliteit, maar ook de steeds 
bredere inzetbaarheid van de ETIM-classificatie toe. In Nederland kennen we de ETIM Classificatie 
commissies per productgroep. Vanuit deze commissie worden RFC’s aangereikt aan ETIM 
International en worden RFC’s vanuit andere landen beoordeeld. Het aantal classificatiecommissie 
zal worden uitgebreid in 2018.  
 
Vanuit ETIM Nederland hebben we de  ETIM UP tool ontwikkeld. Met deze tool kan een deelnemer 
met één druk op de knop de oude ETIM-versie omzetten in de nieuwste ETIM-versie. Het is niet 
meer nodig dat iedere fabrikant wijzigingen in een nieuwe ETIM-versie ten opzichte van de oude 
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moet analyseren en handmatig moet doorvoeren in zijn classificatie. Voortaan de oude ETIM-versie 
worden geüpload naar ETIM UP en komt het bestand terug in de nieuwe versie. Het updaten in 
ETIM UP vindt plaats op basis van vastgelegde mappingregels, die de relatie bepalen tussen de 
oude en nieuwe classificatie. Dat is eenmalig gedaan voor alle klassen, kenmerken en 
kenmerkwaarden voor ETIM 5.0 naar ETIM 6.0 en ETIM 6.0 naar ETIM 7.0. Eenmalig is dit veel werk 
geweest. Voortaan zal  bij ieder goedgekeurd wijzigingsverzoek de bijbehorende mappingregels 
gemaakt worden, zodat ETIM UP ook gebruikt kan worden voor de dynamische publicaties. 
 
In 2018 zal de toepassing van ETIM MC voor het gebruik in 3D BIM-pakketten worden versnelt. In 
aanvulling op de basis ETIM klassen geeft ETIM-MC specifieke parameters om de betreffende 
producten als 3D geometrisch object te modelleren en/of parameters voor 
engineeringstoepassingen. MC klassen worden ook wel productmodellen genoemd. Omdat de MC 
klassen niet los kunnen worden gezien van de gekoppelde basisklassen (aangeduid met de bekende 
EC code) vormen de laatstgenoemde ook een integraal onderdeel van een ETIM-MC publicatie.  De 
samenwerking tussen BuildingSmart en ETIM International  moet er toe leiden dat ETIM en IFC 
beter op elkaar aan gaan sluiten. Hierdoor wordt informatie beter uitwisselbaar in BIM-modellen. In 
dit proces heeft Noorwegen het voortouw genomen.  
 
In 2018 zal ETIM ook veel meer gebruikers in de bouw in Nederland krijgen. Zowel een aantal 
groothandels als bouwbedrijven stimuleert fabrikanten om de ETIM classificatie toe te voegen aan 
hun producten. Voor de groothandel, maar ook voor de bouwbedrijven is dit essentieel om snel te 
kunnen zoeken in elektronische productcatalogi met kwalitatief goede data.  
 
 


