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1 Inleiding
Om assetmanagement binnen Amsterdam Airport Schiphol (AAS) optimaal uit
te kunnen voeren gedurende de gehele asset life-cycle, heeft Schiphol
correcte, consistente, uniforme en gestructureerde assetinformatie nodig. Als
activiteiten tot gevolg hebben dat vastgelegde informatie van assets niet meer
overeenkomen met de werkelijkheid, dient de informatie hiervan aangeleverd
te worden. Om eenduidigheid te bereiken welke informatie wanneer
aangeleverd wordt en welke uitgangspunten gelden, is de Informatie Levering
Specificatie opgesteld.
1.1 Doelstelling
De doelstelling van de Informatie Levering Specificatie (ILS) is meerledig:
1 Informatie ten behoeve van ASM-processen: gedurende de gehele looptijd van het
project/werk heeft ASM voor haar taken informatie nodig, zoals het beoordelen van
ontwerpen en afwijkingen op ontwerpgrondslagen, verificatie van gestelde eisen, de
inbeheername en het beheer van assets, maar ook processen zoals Terminal Allocatie, het
op/afschalen van facilities of uitgifte van coderingen.
2 Opbouwen en verrijken Asset Informatiemodel: De asset-informatie is objectgericht
ingedeeld, dat wil zeggen kenmerken, geometrische gegevens, documenten en overige
informatie over de assets worden gerelateerd aan het object aangeleverd.
3 Goede en efficiënte verwerking van informatie: de informatie in de daartoe bestemde
informatiesystemen kunnen verwerken, met als doel dit steeds meer geautomatiseerd te
laten verlopen.
Schiphol als Opdrachtgever schrijft met de ILS de Opdrachtnemers voor wat er, gedurende het traject,
aangeleverd moet worden en hoe. De ILS specificeert:
– Welke objecten aangeleverd moeten worden, en wanneer;
– De informatie per object, eventueel per projectfase verder te detailleren;
– De vereiste normen en standaarden betreffende de objecten;
– In welke vorm de informatie aangeleverd dient te worden.

1.2 Reikwijdte en toepassing
De ILS beschrijft de uitwisseling van informatie tussen de opdrachtnemer (projectteam, adviseurs, aannemers) en
de opdrachtgever (Assetmanagement, ASM), als onderdeel van het contract tussen beide.
De ILS is van toepassing op projectmatige uitgevoerde werkzaamheden, evenals procesmatige, ongeacht of
daarin met BIM wordt samengewerkt. De ILS is complementair aan de BIM-samenwerkings-methodiek zoals
beschreven in het IM Protocol.
De bij aanvang van het project vigerende versie van de ILS en de in de ILS genoemde bijlagen zoals de DDS zijn
van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer stellen bij aanvang van het project vast welke versie (Bij DDS
alleen major en/of minor versie's) dit is. Gedurende de projectuitvoering kan in gezamenlijk overleg besloten
worden om tot een opvolgende versie over te gaan.
Pagina 4 van 33

Schiphol
ILS 4.0

1.3 Informatieleveringcyclus
Tijdens het ontwerpen, bouwen en beheren van een asset wordt asset informatie verrijkt. Schiphol maakt
daarvoor gebruik van het Asset Informatiemodel om de informatie gestructureerd vast te leggen. De assetinformatie is objectgericht ingedeeld, dat wil zeggen kenmerken, geografische gegevens, documenten en overige
informatie over de assets zijn gerelateerd aan het object.
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Figuur 1: Informatieleveringscyclus; informatie opgedeeld in Bestanden, Niet-geometrisch en geometrie
De hierboven getoonde Informatie Leveringscyclus is gebaseerd op de industriestandaard ISO 19650-1, en heeft
als doel de samenwerking tijdens projecten te bevorderen. Het beschrijft een proces gebaseerd op taken en tijd
en focust zich op het leveren van informatie voor de opdrachtgever. Het geeft duidelijk de relatie weer van
vraagspecificatie tot de volgende datadrop- en beslismomenten, en heeft als doel een goed Asset Informatie
Model op te bouwen voor de gebruik- en beheerfase van de assets.

1.4 Samenhang ILS, IM protocol en IM Uitvoeringsplan
Naast de ILS zijn ook de principes en afspraken, zoals in het IM Protocol & IM uitvoeringsplan vastgelegd, van
toepassing.
Het Informatie Management (IM) Protocol en het IM Uitvoeringsplan beschrijven hoe er binnen een project
(samen)gewerkt zal worden. De ILS specificeert de eisen aan het Project Information Model (PIM) in de diverse
stadia van de levenscyclus en beschrijft welke producten er aangeleverd moet worden en hoe. Het IM protocol
bevat de contractuele afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over hoe het samenwerkingsproces
moet verlopen. De ILS en het IM Protocol van opdrachtgever en het IM Uitvoeringsplan van opdrachtnemer
vormen samen een geheel.
Contractuele eisen en voorwaarden
Gezamenlijk stellen het IM protocol en de ILS contractuele eisen en voorwaarden aan het PIM. Er worden eisen
aan het PIM en AIM gesteld op het gebied van te leveren BIM-modellen, BIM-extracten, tekeningen en
documenten, op het gebied van het eigendom en gebruik daarvan, IM-processen en gerelateerde taken en
verantwoordelijkheden. Beide documenten maken deel uit van het contract tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer(s). Daarbij gaan de documenten inhoudelijk in het op volgende:
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Figuur 2: Samenhang ILS, IM Protocol en IM Uitvoeringsplan
IM protocol:
- Hoe er binnen het project samengewerkt dient te worden;
- Hoe stukken aangeleverd dienen te worden
- De vereiste normen en standaarden voor samenwerking.
- Wanneer objecten en bijbehorende informatie moet worden opgeleverd.
ILS
- De vereiste normen en standaarden voor objecten
- Welke objecten/eigenschappen/documenten per oplevermoment moet worden aangeleverd
- De informatie/eigenschappen per object, per projectfase;
- In welke vorm de informatie aangeleverd dient te worden.
IM Uitvoeringsplan
In het IM Uitvoeringsplan leggen opdrachtnemer(s) de project specifieke (werk) afspraken vast die zij maken om
te kunnen voldoen aan de eisen en voorwaarden uit de ILS en het IM protocol. Opdrachtnemers beschrijven
hiermee hoe, wanneer en welke informatie aangeleverd wordt aan de opdrachtgever.

1.5 Samenhang ILS documenten
Een van de belangrijke doelstellingen van de ILS is het opbouwen van het Asset Informatiemodel. De assetinformatie is objectgericht ingedeeld, dat wil zeggen kenmerken, geometrische gegevens, documenten en
overige informatie over de assets worden gerelateerd aan het asset.
Figuur 3 laat zien met welke instrumenten de informatie gestructureerd aangeleverd wordt. Voor meer uitleg
wordt verwezen naar de betreffende sectie of bijlage.

Pagina 6 van 33

Schiphol
ILS 4.0

Data Dictionary Schiphol (DDS)
https://schiphol.moxio.com
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- Generiek assetlijst
- Specifiek assetlijst
DDS generieke & specifieke

Nietgeometrisch

Bestandsregister

kenmerken

ILS § 3.7.2

D-00 Bestandsregister
+ template
Document UUID

Bestanden

Documenten
DDS Beschrijving
informatieproducten

ILS Bijlage A: ILS Tabel

Figuur 3: Samenhang van DDS met Documenten, Geometrische gegevens en Niet-geometrische gegevens
gegevens

1.6 Leeswijzer
Hoofdstuk 1 beschrijft de doelstelling die Schiphol met de Informatie Levering Specificatie (ILS) heeft en geeft
verkort weer hoe het leveringsproces eruitziet.
In hoofdstuk 2 staat het informatieleveringsproces centraal (hoe dient de data en informatie aangeleverd te
worden). De leveringsmomenten en inhoudelijke verwachtingen hiervan worden uitgelicht. Tevens bevat dit
hoofdstuk een toelichting betreffende de wijze van aanlevering.
In hoofdstuk 3 worden de normen en standaarden die van toepassing zijn beschreven. Hierbij komen de diverse
onderliggende afspraken van zowel de modellen als objecten naar voren.
Schiphol staat open voor suggesties en aanbevelingen van de opdrachtnemer en gaat graag in gesprek om
verbeteringen aan te brengen, zonder daarbij de hoofddoelen van de ILS en het IM Protocol los te laten.

1.7 Beschikbaarheid documentatie
Alle documentatie met betrekking tot de ILS en het IM Protocol, als ook de in dit document genoemde bijlagen
en templates, zijn beschikbaar op de Kennisbank Assetmanagement en in de Data Dictionary Schiphol (DDS) 1. De
Kennisbank en de DDS bevatten altijd de vigerende versie van de genoemde bestanden.

1
ILS documenten: https://snbv.sharepoint.com/teams/kennisbank-assetmanagement/SitePages/Informatie%20Leveringspecificaties%20Schiphol.aspx
IM-protocol: https://snbv.sharepoint.com/teams/kennisbank-assetmanagement/SitePages/BIM%20(AIM).aspx
Data Dictionary Schiphol: https://schiphol.moxio.com
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1.8 Versiebeheer en formele revisiehistorie
Alle wijzigingen die in de ILS worden aangebracht leiden tot een nieuwe versie. Nieuwere versies van (of
onderdelen van) de ILS worden aangeduid met een hoger versienummer.
1.8.1 Versiebeheer
Bij redactionele wijzigingen wordt het oude versienummer opgehoogd met 0.0.1. Redactionele wijzigingen
hebben geen inhoudelijke impact. Bij grote inhoudelijke wijzigingen wordt het versienummer opgehoogd met 1.,
indien het slechts kleine wijzigingen betreft, wordt het versienummer opgehoogd met 0.1.
1.8.2 Formele revisiehistorie
Doorgevoerde inhoudelijke wijzigingen worden in de revisiehistorie kort beschreven. Hierdoor is altijd te traceren
welke wijzigingen ten opzichte van een vorige versie zijn toegepast.
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2 Informatieleveringsproces
De informatielevering wordt gekenmerkt door twee patronen: Informatie
afstemmomenten tijdens het ontwerp en engineeringsproces zoals vastgelegd
in het IM uitvoeringsplan én formele informatie aanlevermomenten per
projectfase, zogenaamde datadrops. In dit hoofdstuk worden de verschillende
datadrops kort toegelicht.
2.1 Datadrops

Fases

DNRSTB
2014

Fases

Per projectfase zijn er meerdere afstemmomenten, waarbij informatie uitgewisseld wordt. Elke projectfase wordt
afgesloten met een formele informatielevering, een zogenaamde datadrop. In basis levert de opdrachtnemer
informatie aan ASM, echter zijn er ook momenten waarbij ASM informatie levert aan de opdrachtnemer. De
datadrops in de ontwerpfase zijn gerelateerd aan de ontwerpfases van de DNR-STB 2014. Uitvoering, overdracht
en beheer zijn conform de NEN 2574:
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Figuur 4: Projectfasering en datadrops
In het IM Protocol wordt het proces tot elke datadrop toegelicht.

2.2 Overzicht informatieproducten per datadrop
Per datadrop is gespecificeerd welke informatieproducten de opdrachtnemer aan opdrachtgever aanlevert. De
volgende bijlagen zijn hiervoor relevant:
Bijlage A. ILS-Tabel: overzicht van de gevraagde informatieproducten per datadrop
DDS Informatieproducten: gedetailleerde beschrijving per informatieproduct

2.3 Overdracht digitale bestanden
Het project draagt er zorg voor dat de bestanden conform afspraken bij de partij die het project in beheer neemt
aangeleverd worden. Het project en stakeholders (bijvoorbeeld Main Contractor BOK) kunnen ten alle tijden
beroep doen op ondersteuning van de Technisch Informatie Coördinator en/of Project Informatie Manager. Ook
kan er contact worden opgenomen met de Technisch Informatie Coördinator indien het overige documenten
betreft die buiten de percelen van de Main Contractor vallen.
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De op te leveren informatieproducten worden door de partij die het project in beheer neemt (bijvoorbeeld Main
Contractor BOK) verwerkt en conform contract afspraken worden opgestuurd naar de Schiphol systemen. Overige
documenten die buiten de Main Contractor percelen vallen zullen door het Asset Information Desk in de
verschillende systemen worden verwerkt en opgeslagen. Om de verwerking efficiënt en effectief te laten
verlopen, gelden onderstaande afspraken ten aanzien van de aanlevering.
Elke aanlevering wordt vergezeld van een bestandsregister (zie informatieproduct ‘I-82 Ingevulde ILS-Draaitabel
inclusief ingevuld bestandsregister’ en bijbehorende template), met daarin een opsomming van alle geleverde
bestanden en bijbehorende metadata. Deze metadata is nodig om de bestanden goed in de informatiesystemen
te kunnen verwerken en de bestanden nadien te kunnen herleiden.
2.3.1 BIM-bestanden en extracten uit BIM-model
De informatieproducten worden uit het BIM-Model geëxtraheerd of zo veel mogelijk gekoppeld aan het BIMmodel, waardoor deze vanuit dit model bereikbaar zijn. Welke bestanden als BIM-extract aangeleverd worden, is
vermeld in Bijlage A. ILS-Tabel.
Ten aanzien van BIM-bestanden geldt dat alle bronbestanden en alle bijbehorende extracten zoals tekeningen,
stuklijsten, IFC-extracten, modeldocumentatie, etc., compleet en zonder voorwaarden of beperkingen
overgedragen worden.
Het gaat hierbij om de bronbestanden en de daarmee samenhangende referentiebestanden en instellingen die
benodigd zijn om het geleverde extract compleet en op eenvoudige en herhaalbare wijze te reproduceren.
2.3.2 Versiebeheer
In het geval er meerdere leveringen plaatsvinden, dient inzichtelijk te zijn welke wijzigingen zijn aangebracht ten
opzichte van een vorige levering.
2.3.3 Bestandsformaat en opbouw bestandsnaam
De informatieproducten worden in de bestandsformaten aangeleverd zoals gespecificeerd in de DDS:
Informatieproducten.
De bestandsnaam dient zodanig gekozen te worden dat deze uniek is in een aangeleverde datadrop. De ILS-eis
m.b.t. de naamconventie voor de bestandsnamen van informatieproducten zal voldoen aan de volgende
beleidsregels:
– Een project/Main Contractor NOK bepaalt zelf de bestandsnaam
– Een bestandsnaam moet betekenis hebben
– Een bestandsnaam mag maximaal 80 karakters bevatten
– Een bestandsnaam moet componenten bevatten die de kans op duplicaten minimaliseert.
- Voorbeelden hiervan zijn: Perceel duiding, project nr., Asset instantie etc.
Niet toegestaan zijn:
– Gecomprimeerde bestanden (zip, zip-in-zip, rar, gzip, .7z, etc.)2
– Verzamelbestanden (bijv. documenten in documenten)
– Bestanden als mail-attachment (msg)
– Bestanden zonder inhoud (bijvoorbeeld een leeg pdf bestand)
2.3.4 Mappenstructuur
De bestanden kunnen in een mappenstructuur worden aangeleverd. Deze structuur zal bestaan uit drie niveaus:
– Niveau 1: Map met projectaanduiding en datadrop nummer (DD nr)
– Niveau 2: Map met ILS-informatieproduct nummer

2. Uitzonderingen: .zip is toegestaan voor bundelen van de volgende bij elkaar horende bestanden:
Software- en configuratiebestanden, gebundelde - dwg- en xref-bestanden, hoofdmap van de informatielevering op bijv. Project Room of M-Safe.
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– Niveau 3: De aan te leveren bestanden
Voorbeeld:
ONEXS_DD 5
C-42 Keuringsrapport Liftinstituut
C-42_Keuringsrapport-Lift-084_1.0.pdf
C-42_Keuringsrapport-Lift-085_1.0.pdf
K-12 Aansluitschema
K-12_Aansluitschema-Lift-084_1.0.pdf
Niet toegestaan zijn:
– Lege mappen
2.3.5 Overdrachtsmedia
De bestanden dienen via een van de volgende informatiekanalen aangeleverd te worden:
– Data Room
– M-Safe
– ASB
De bestandsoverdracht moet voldoen aan de Schiphol Group Information Security Policy (SGISP).
De Data Room wordt bij voorkeur gebruikt op MC2019 projecten of projecten die informatie leveren voor een
MC2019 Main Contractor.
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3 IM producteisen
Dit hoofdstuk legt de focus op de producteisen die Schiphol hanteert voor de
informatielevering. Met deze eisen wordt gewaarborgd dat aangeleverde
informatie aansluit bij de behoefte van de stakeholders en de
informatieopbouw binnen de systemen van Schiphol.
Dit hoofdstuk beschrijft de IM producteisen ten aanzien van;
– De gehanteerde opbouw en normeringen van informatieproducten;
– De geografie van objecten;
– De classificatie en attributen van objecten;

3.1 Opbouw en normeringen
Alle objecten en gegevens in een BIM-model, BIM-extract, tekening(en) en document(en) dienen op een logische,
betekenisvolle, herkenbare, inzichtelijke, begrijpelijke en consistente wijze gestructureerd en aangeduid te
worden.
3.1.1 BIM basis ILS modelkwaliteit
Ieder model dient in basis te voldoen aan de afspraken zoals beschreven in de BIM basis ILS.
Schiphol onderstreept de meest essentiële aandachtspunten zoals in de BIM basis ILS zijn opgenomen door
BuildingSMART en de initiatiefnemers uit de markt.
Zie voor meer informatie de website van het BIM-loket:
NL: https://www.bimloket.nl//documents/BIM_basis_ILS_v1_0_NL.pdf
EN: https://www.bimloket.nl//documents/BIM_basis_ILS_v1_0_ENG.pdf

Aanvullend op deze BIM basis ILS beschrijft dit hoofdstuk de Schiphol specifieke randvoorwaarden met
betrekking tot de geometrische modelkwaliteit.
3.1.2 Structuur model bestandsformaat
Opdrachtnemer dient modellen via IFC uit te wisselen en aan te leveren conform onderstaande uitgangspunten:
Model bestandsformaat versie IFC2x3 TC1 (Schema: IFC2x3) geldt als standaard.
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/ifc2x3-tc1-release
Model bestandsformaat versie IFC4 Add1 (Schema: IFC4) alleen in overleg met Opdrachtgever
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-releases/ifc4-add1-release
3.1.3 Bestandsnaam van BIM Modellen
Aan te leveren modellen (incl. extracten, bestanden, etc.) zijn, bij zowel tussentijdse als formele
informatieleveringen, qua naamgeving als volgt opgebouwd:
Bestandsnaam: <projectnaam>_<bouwdeel>-<aspectmodelsoort>.<extensie>
Waarbij <bouwdeel> is opgezet conform hoofdstuk 3.4 Structuur en benaming bouwdelen, en
<aspectmodelsoort> is opgezet conform Bijlage 2: Toelichting op naamgeving aspectmodellen.
– Voorbeeld VO: HT1_T1-B-INS.ifc; Herinrichting Terminal 1_Terminal 1-Installaties
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– Voorbeeld DO; HT1_T1-B-INS-W.ifc; Herinrichting Terminal 1_Terminal 1Werktuigbouwkundige installaties
– Voorbeeld TO en verder; HT1_T1-B-INS-WB.ifc; Herinrichting Terminal 1_Terminal 1Werktuigbouwkundige installaties, brandbestrijding.
3.1.4 Global Unique Identifier (GUID)
Ieder object in ieder IFC-model dient een unieke code, een Global Unique Identifier, ofwel GUID, te bevatten. Het
uniek zijn geldt zowel voor de elementen onderling in eenzelfde aspectmodel, als voor de elementen onderling
tussen de verschillende aspectmodellen. In beginsel behoudt ieder element haar oorspronkelijke GUID bij een
actualisering of revisering van het IFC-model.
3.1.5 Gebouwstructuur
Per project dienen in overleg met de opdrachtgever (ASM), de Project Informatie Manager, de BIM Regisseur en
de BIM-coördinatoren de te leveren aspectmodellen te worden afgesproken (e.e.a. omschreven in de ILS /IM
protocol). Alle aspectmodellen, ook die opgedeeld zijn in gebouwdeelmodellen, dienen onderling gecoördineerd
te zijn. De structuuropbouw van het model is conform de hiërarchische opbouw van het gebouw:
“project (IfcProject) → plaats (IfcSite) → bouwwerk (IfcBuilding) → bouwlaag (IfcBuildingStorey)”,
en dient als kapstok voor de plaatsing van de bouwwerk- en terreinelementen.
3.1.6
Demarcatie van modellen
Hoofdopdrachtnemer staat, in de tussentijdse informatieleveringen, vrij de minimaal aangeleverde
aspectmodellen zelf verder onder te verdelen in kleinere, specifieke aspectmodellen (afhankelijk van eigen
werkmethodiek). De modeldemarcatie dient aan de volgende eisen te voldoen:
– Alle aspectmodellen dienen gedeeld te worden met de Opdrachtgever.
– Modeldemarcatie per fase afgeleid van de structuur zoals weergeven in Figuur 5.
– Opdrachtnemer is gedurende het gehele traject verantwoordelijk voor eigen
aspectmodellen, alsmede het afstemmen met de aangeleverde contractmodellen. Dit is
inclusief de afstemming met door haar gecontracteerde partijen. Op deze modellen zijn
dezelfde vereisten van toepassing.
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Figuur 5: Demarcatie van modellen per fase
Toelichting op de naamgeving van aspectmodellen:
B: de bouwwerk aspectmodellen, met materiele elementen
– B-BWK-B: Het bouwkundig model: de bouwkundige materiele elementen, de vaste
inrichtingselementen
– B-BWK-C: Het constructieve model: de constructieve materiele elementen van de
(hoofd)draagconstructie
– B-INS-W: Het werktuigbouwkundig model, uitgesplitst in:
- Aan-, afvoer van water en gas: Hemelwater, Afvalwater-, drainageinstallaties, koud- en
warmwaterinstallaties, incl. sanitair, condens, aardgas, stroom, perslucht, mantelbuizen
t.b.v. python
- Lucht: ventilatie-, luchtverwarming-, luchtbehandelingsinstallaties, Incl. naverwarmers
en fancoils
- Water verwarming en koeling: warmwater, verwarmings- en gekoeld water
koelinstallaties, excl naverwarmers en fancoils.
- Xtra model: In overleg met de opdrachtgever in het IM uitvoeringsplan indien extra
aspectmodellen zijn gewenst.
– B-INS-WB: brandbestrijding, brandblussers en brandbestrijdingsinstallaties; sprinkler,
watermist, blusschuim, blusgas, bluspoederinstallaties, blusleidingen, brandhaspels.
– B-INS-E: het elektrotechnisch model, uitgesplitst in:
- Algemeen: aarding en bliksembeveiliging centrale elektriciteitsvoorzieningen,
krachtstroominstallaties, incl. E-kasten, noodstroom, kabelwegen, WCD’s, voedingen.
- Communicatie-installaties, gebouwbeheerinstallatie: telematica, data, losse oproep,
zwakstroom, miva intercom, excl camera’s.
- Verlichtingsinstallaties: Noodverlichting, aanwezigheidsmelders, schakelaars,
nooduitjes.
- Xtra model: In overleg met de opdrachtgever in het IM uitvoeringsplan indien extra
aspectmodellen zijn gewenst.
– B-INS-EB: beveiligingsinstallaties, brandmeld, ontruiming, gecombineerde
ontruiming/oproep, TGB, camera’s.
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– B-INS-T: het transporttechnisch model: de transportelement voor personenverkeer (liften,
roltrappen, hefplateaus), transporttechniek (niet bestemd voor personenverkeer),
hijsinstallaties, gevelonderhoudsinstallaties, buispost.
– B-INV-L: losse materiele inventaris-, inrichtings- en uitrustingselementen (bijv. stoelen,
prullenbakken, etc.)
– B-INV-T: (bedrijfstakspecifieke) technische inrichting (bijv. ABC-readers)
B: de bouwwerk aspectmodellen, met materiele elementen
– B-RMT: het ruimtelijk model, als zijnde:
- B-RMT-B: de bouwkundig besloten ruimtelijke elementen
– B-REG: het registratie model, als zijnde
- B-REG-B: stramien
- B-REG-G: de bouwlaagoppervlak elementen

In lijn met deze algemene vereisten, dienen project specifieke toevoegingen en/of wijzigingen aangegeven te
worden in het IM Uitvoeringsplan en goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever. Hierbij is het wenselijk om
een zo gedetailleerd mogelijke modeldemarcatie te hanteren.
3.1.7 Normen
In voorkomende gevallen waarbij nog niet geheel met BIM modellen (kan) word(t)en gewerkt worden voor het
tekenwerk de volgende normen gehanteerd:
– NEN-2574 (1993): Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op tekeningen in de
bouw.
– RRBouwrapport_130 Kwaliteit van tekenwerk in de bouw
– Voor GWW-projecten geldt de NLCS versie 4.1 of recenter
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3.2 Geografische oriëntatie en oppervlakten
In basis heeft elk informatieproduct (BIM-modellen en/of 2D producten) een lokale positie, oriëntatie en
stramienstelsel. Een informatieproduct is met het ‘Project Base Point’ vlakbij het Schiphol Survey Point
georiënteerd. Het Schiphol Survey Point beschrijft een punt in de fysieke wereld, en heeft de geografische positieen oriëntatiewaarden zoals beschreven in de ILS. Het Project Base Point geeft de positie van het model of 2D
product ten opzichte van dit ‘Survey Point’. De lokale positionering en oriëntatie van het project dient in lijn te
zijn met hetgeen beschreven is in de ILS en dient in detail beschreven te worden in het IM uitvoeringsplan van de
opdrachtnemer.
Het lokale project stramienstelsel dient in lijn met het Schiphol stramien stelsel opgezet te worden. Het project
stramienstelsel dient als zodanig terug te komen in de informatieproducten (BIM-modellen en/of 2D producten).
Het is wenselijk om bij de formele informatielevering het stramien als apart aspectmodel (B-REG(-B)) aan te
leveren.
Project specifieke toevoegingen en/of wijzigingen dienen aangegeven te worden in het IM Uitvoeringsplan en
goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever.
3.2.1 Positionering geografisch, oriëntatie en referentiepeil
Voor een eenduidige geografische locatieaanduiding is er een Schiphol Survey Point. Dit Schiphol Survey Point
heeft de volgende geografische positie- en oriëntatiewaarden:
– Coördinaten in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting of kortweg
Rijksdriehoekscoördinaten.
– RD-coördinaten: X=112580130 mm, Y=480261140 (Rijksdriehoeksmeting, uitgedrukt in
mm) (Figuur 6).
– Dit komt overeen met WGS84 coördinaten: N 52o18`31.23” (Latitude), E 4o45’54.69”
(Longitude) (World Geodetic System 1984, uitgedrukt in graden, minuten, seconden).
– Op stramien 21, D-pier (Figuur 7).
– De oriëntatie: Noorden (True North = 0, conform Schiphol stramien stelsel)
– De modellen dienen in de BIM-modelleerapplicatie initieel te worden opgezet,
gebruikmakend van een metrisch sjabloon, 1 modeleenheid = 1mm.
– Schiphol Survey Point heeft als referentiepeil NAP = 0 (Normaal Amsterdams Peil)

Figuur 6: Geografische referentie Schiphol Survey Point
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Figuur 7: Positie Schiphol Survey Point
Voor het verkrijgen van de juiste geografische BIM data moeten de hiervoor genoemde coördinaten aan het
immateriële element ‘plaats’ (IfcSite) worden gekoppeld. IfcSite beschrijft het gebied waar de
bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, en bevat de definitie (Latitude, Longitude en Elevation) van het
geografische referentiepunt van dit gebied binnen het project. Elk model dient een IfcSite te bevatten met
ingevulde waardes voor breedtegraad (RefLatitude), lengtegraad (RefLongitude) en peilmaat (RefElevation).
Hiermee wordt een link gevormd tussen de lokale coördinaten van het project en het wereldgeodetische systeem
WGS’84.
3.2.2 Positionering project, lokale positionering en peil
Het Schiphol gebouwencomplex is als verzameling van gebouwdelen vlakbij het Schiphol Survey Point
gepositioneerd. Dit omwille van softwarebeperkingen, de projectlocatiecoördinaten bevatten zodoende kleinere
waardes (kleinere foutgevoeligheid).
Lokale positionering: De projectmodellen dienen in de BIM-modelleerapplicatie opgezet te worden met een lokale
positionering (Project Base Point), Oriëntatie: True North = 0,000000, en conform Schiphol stramien stelsel.
Standaard dient kruising Stramien R-21 als Project Base Point te worden gehanteerd. Indien het project ver
verwijderd is van het Schiphol Survey Point kan een andere locatie van Project Base Point worden gekozen,
uitsluitend na schriftelijk goedkeuring ASM.
Het Project Base Point dient de waardes (referentie) te bevatten ten opzichte van het Schiphol Survey Point.

Standaard Project Base Point:
Stramien R-21
•
N/S 130,81737114
•
E/W -1995,93292035
•
Elevation -3200,00
•

Figuur 8: Project Base Point (Omwille van Revit, aangeduid in Noord/Zuid, Oost/West, uitgedrukt in mm met een
komma als decimaalteken)

Het bouwwerk is uitgesplitst in afzonderlijke bouwdeelmodellen, de deelmodellen dienen zodanig
gepositioneerd en georiënteerd te zijn dat bij het samenvoegen in een aggregatiemodel, de deelmodellen
onderling ten opzichte van elkaar correct gepositioneerd zijn. (dezelfde Project Base Point en dezelfde Schiphol
Survey Point). Startup Location dient op dezelfde plek te liggen als Project Base Point (Figuur 9).
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Figuur 9: Standaard locatie Project Base Point en Startup Location
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3.2.3 Oppervlak interpretaties
Oppervlaktebepalingen dienen te gebeuren conform NEN 2580. Deze norm beschrijft hoe oppervlakten en
volumes van gebouwen moeten worden bepaald.
In de praktijk worden de termen ‘GebruiksOppervlakte’ (GO, voor woningbouw) en ‘verhuurbare
vloeroppervlakte’ (VVO, voor utiliteitsbouw) het meest gehanteerd. Op Schiphol dienen alle ruimtes volgens de
VVO definitie bepaald te worden, dus ook technische ruimtes en trappenhuizen/liften.
Voor metingen van gebied en ruimten gebruikt Facility Management tevens de norm NEN-EN 15221-6 (EN)
(2011): Facility Management – Deel 6: Metingen van gebied en ruimte in Facility Management.

3.3 Structuur en benaming bouwdelen
Om de werkbaarheid van de projecten te vergroten en performance van o.a. BIM-modellen te verbeteren is
Schiphol opgesplitst in een aantal deelgebieden/ bouwdelen. De opbouw, codering en naamgeving van deze
bouwdelen dient overeen te komen met de codering uit de Locatieboom Schiphol.

3.4 Structuur en benaming bouwlagen
Een bouwwerk dient bouwlagen te bevatten, toegepast als IfcBuildingStorey. Een bouwlaag is de groepering van
alle bouwwerkelementen die bij een te onderscheiden verdieping van het bouwwerk behoren. Ieder aspectmodel
van eenzelfde gebouw, bouwdeel, of terrein, heeft in basis dezelfde bouwlaagbenaming en bouwlaag
indelingsopzet. Overeenkomstige bouwlagen van de afzonderlijke aspectmodellen hebben dezelfde relatieve
hoogtepeilmaat ten opzichte van het referentiepeil (project base point).
Toelichting:
– De constructieve vloer en de afwerkvloer van een verdieping behoren als
onderbegrenzing tot de overeenkomstige bouwlaag.
– Een trapbordes of een incidentele tussenverdieping is in beginsel geen afzonderlijke
bouwlaag. Waar nodig kunnen aanvullende (plattegrond-)aanzichten voor dergelijke
tussenverdiepingen geproduceerd worden, zonder hierbij af te wijken van de
bouwlaagmodelstructuur.
Notatie van de bouwlaagnaamgeving:
<bouwlaagnummer><verdiepingssoort><spatie><tekstuele beschrijving><bouwdeel>, waarbij:
– <bouwlaagnummer>: ..., -2, -1, 00, 01, 02, ..., waarbij 00 voorbehouden is voor de
bouwlaag met de dominante hoofdtoegang.
– <verdiepingssoort>:
- Bij een normale verdieping: code is niet van toepassing (geen karakter).
- Bij een incidentele tussenverdieping: code bestaat uit 1 letter, waarbij:
§
a = 1e tussenverdieping,
§
b = 2e tussenverdieping,
§
etc.
– <tekstuele beschrijving>: kelder, begane grond, etc.
– <bouwdeel>: Schiphol specifieke toevoeging zijnde een uit twee karakters bestaande
code van het bouwdeel waartoe het model behoort. De codering dient overeen te komen
met de codering zoals benoemd in 3.4 Structuur en benaming bouwdelen.
Op basis van bovenstaande wordt de volgende bouwlaagstructuur gehanteerd:
Voorbeeld 1:
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Eerste verdieping van de D-pier
Bouwlaag benaming: 01 eerste verdieping DP
Voorbeeld 2:
Kelder -1 van de Bagage Reclaim Ruimte
Bouwlaag benaming: -1 kelder BR
Project specifieke toevoegingen en/of wijzigingen dienen aangegeven te worden in het IM Uitvoeringsplan en
goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever.
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3.5 Ruimten
Een ruimte is het driedimensionale IFC-object dat in beginsel begrensd is door de haar omhullende materiële
bouwwerkelementen (wanden, vloeren etc.) en in haar vorm op deze omhullende elementen aansluit. Een
bouwwerk dient ruimten te bevatten, toegepast als IfcSpace.
In het algemeen volgt de contour van de ruimte op vloerniveau de netto-contour van de ruimte langs de
binnenzijde van de omhullende bouwwerkelementen (vloer/wand/plafond). Interne bouwwerkelementen, zoals
kolommen, zijn ongeacht hun grootte als inwendige contour van het ruimteobject uitgesloten.
In basis is de hoogte van het driedimensionale object de netto-hoogte van de ruimte, gemeten vanaf de
bovenzijde van de afgewerkte vloer tot aan de onderzijde van het element dat de ruimte aan de bovenzijde
begrenst. Voor binnenruimten betekent dit dat de bovenbegrenzing van de ruimte doorgaans de onderzijde van
het (verlaagd) plafond is. Voor buitenruimten geldt, bij het ontbreken van een materiële begrenzing aan de
bovenzijde, dat deze ruimte de hoogte van de bouwlaag waartoe de ruimte behoort overneemt.
Een ruimte kan een variërende hoogte hebben binnen dezelfde bouwlaag, maar kan ook lokaal of in haar geheel
een hoogte hebben die de bouwlaaghoogte overstijgt, bijvoorbeeld door het ontbreken van (delen van) een vloer
of door vloeropeningen.
Voor ruimteobjecten worden de volgende voorwaarden gesteld:
– Het bouwwerk is geheel voorzien van ruimten.
– Ruimten doorsnijden elkaar niet.
– Ruimten liggen steeds geheel binnen de contour van het Bouwlaagoppervlakobject.
– Toelichting: Zowel de ruimte als het Bouwlaagoppervlakobject worden in het IFC-model

met een IfcSpace gerepresenteerd. De genoemde relatie is evenwel een expliciet
toegestane doorsnijding tussen de beide IFC-objecten.
– Iedere ruimte behoort tot de toepasselijke bouwlaag, dit is de bouwlaag waartoe het
onderste begrenzende bouwwerkelement, in het algemeen de vloer, van de ruimte
behoort.
Elke ruimte dient minimaal de volgende eigenschappen te bevatten:
– Ruimtenummer (Number).
– Ruimtenaam (Name), conform Bijlage H. Ruimtegebruik & Benamingen v3.1.
– Ruimtefunctie (ObjectType), conform Bijlage H. Ruimtegebruik & Benamingen v3.1
Ruimtetype (Category), conform bouwbesluit.
– Groepering brandcompartiment (IfcZone). E.a. conform 3.6.1. Brandcompartimenten
Alle ruimtes, en bijbehorende gegevens in een BIM-model, BIM-extract, tekening(en) en document(en) dienen op
een logische, betekenisvolle, herkenbare, inzichtelijke, begrijpelijke en consistente wijze gestructureerd en
aangeduid te worden. Toekenning van o.a. ruimtebenamingen is conform Bijlage H. Ruimtegebruik &
Benamingen v3.1.

3.6 Groeperingen
Een groepering maakt het mogelijk om elementen op een expliciete wijze in het model te clusteren en hiermee
op verzamelniveau aanvullende informatie toe te kennen aan iedere groepering.
3.6.1 Brandcompartimenten
Brandcompartimenten dienen, als eigenschap van ruimtes, als IfcZone te worden aangeleverd. Een ruimte kan
behoren tot een beschermd subbrandcompartiment én tot een subbrandcompartiment én tot een
brandcompartiment. Van elk (beschermd) (sub-)brandcompartiment dient men de oppervlakte te kunnen
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berekenen, waarvoor volgnummers benodigd zijn. Een brandcompartiment kan zich over meerdere bouwlagen
uitstrekken.
De contouren van een brandcompartiment worden gevormd door vloer- en wandelementen (IFcSlab, IfcWall).
Zodoende dient ieder vloer- en wandelementen de eigenschap Compartimentation [TRUE/FALSE] dient te
bevatten. Waarbij, TRUE de waarde is voor ieder element dat behoort tot de scheiding van een (beschermd) (sub)brandcompartiment. Een element dat omwille van haar vormeenheid slechts gedeeltelijk deel uitmaakt van een
compartimententeringsgrensvlak, heeft de tevens de waarde TRUE, aangezien op tenminste een deel van dit
element een brandwerendheidseis van toepassing is.
Een brandcompartiment dient de volgende zone eigenschappen te bevatten:
– ZoneName: als voorbeeld BC_01.02
– ZoneObjectType: als voorbeeld Brandcompartiment Terminal 1+2
– ZoneDescription: als voorbeeld Expeditiestraat
Alle brandcompartimenten (IfcZone), en bijbehorende gegevens in een BIM-model, BIM-extract, tekening(en) en
document(en) dienen op een logische, betekenisvolle, herkenbare, inzichtelijke, begrijpelijke en consistente wijze
gestructureerd en aangeduid te worden. Toekenning van brandcompartimentbenamingen en nummering is
conform Schiphol ‘Brandcompartimentering’. Het opzetten van een brandcompartiment is conform Bijlage B.
Brandcompartimentering & benamingen.
3.6.2 Installatiesystemen
Conform de eigenlijke IFC2x3 modelstructuur dienen installaties zodanig opgebouwd te worden dat de relatie van
installatiesystemen is verwerkt en aangeleverd door middel van IfcSystem of IfcElectricalCircuit. Een system is een
groepering van installatietechnische elementen binnen hetzelfde systeem, zoals riolering, koud-/warmwater
systeem, luchttoevoer/luchtafvoer, etc. Ieder installatietechnisch element dient een groeperingseigenschap System
te bevatten.
Een installatiesysteem (IfcSystem) dient minimaal de volgende eigenschappen te bevatten:
– Systeemcode (System Name): als voorbeeld SUA_volgnummer
– Systeembenaming (System Type): als voorbeeld 57.71_MEC_HVD_Supply Air (SUA)
Alle installatiesystemen (IfcSystem), en bijbehorende gegevens in een BIM-model, BIM-extract, tekening(en) en
document(en) dienen op een logische, betekenisvolle, herkenbare, inzichtelijke, begrijpelijke en consistente wijze
gestructureerd en aangeduid te worden. Toekenning van systeembenamingen en coderingen is conform Bijlage
C. Systeemgebruik & benamingen.
Naamgeving, typeaanduiding en codering van specifieke systemen, die (nog) niet zijn opgenomen in Bijlage C.
Systeemgebruik & benamingen, dienen conform het in deze bijlage gehanteerde format opgezet te worden.
Deze uitzonderingen dienen aangegeven te worden in het IM uitvoeringsplan en goedgekeurd te worden door
de Opdrachtgever.
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3.7 Objecten
3.7.1 Objectclassificatie
Voor decompositie/classificatie en codering van objecten geldt dat bij de aanvang van het project de vigerende
officiële versie van de Data Dictionary Schiphol (DDS) leidend is. Hierin zijn o.a. de NL/SfB classificatie en de
Schiphol Technische Decompositie (STD) geborgd.
De STD bevat de NL/SfB classificatie (NL-SfB) aangevuld met Schiphol specifieke uitbreidingen (AAS-specifiek). Alle
objecten (Ruimtes uitgezonderd) dienen geclassificeerd te zijn, met de correcte meest geëigende STD code op het
diepst mogelijke niveau (3 of 4 cijfers), waarbij cijferparen gescheiden zijn door een punt. (voorbeeld: 21.11). Deze
waarde dient in het IFC extract als eigenschapsrelatie IfcClassificationReference aanwezig te zijn.
In de DDS is gedefinieerd welk object als asset beschouwd wordt, met assettypen die Schiphol hanteert.
Indien een object niet geclassificeerd kan worden conform de DDS, dient het project contact op te nemen met de
Technisch Informatie Coördinator en/of Project Informatie Manager zodat deze indien nodig toegevoegd kan
worden via Team Information Management Services. Eigen toevoegingen zijn niet toegestaan.
3.7.2 Assetkenmerken
Van elk asset legt Schiphol data vast in de assetinformatiesystemen. Er wordt onderscheid gemaakt in:
– Generieke asset kenmerken worden voor alle assettypes vastgelegd (bijv. bouwjaar) en
– Specifieke asset kenmerken zijn afhankelijk van het assettype (bijv. hefvermogen lift).
Welke kenmerken per assettype gevraagd worden, is gespecificeerd in de Data Dictionary Schiphol (DDS).
De assetkenmerken worden uitgewisseld met een assetlijst (zie ‘D-18 Asset lijst’ en het bijbehorende template)
en/of het BIM model. Hierin zijn per asset alle gevraagde kenmerken vastgelegd. Het project bepaalt, in overleg
met stakeholders (zoals Main Contractor BOK ten behoeve van inbeheername), hoe dit wordt gedaan. Mits er aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– Er dient iedere datadrop een assetlijst en een bestandsregister opgeleverd te worden.
– Alle Asset UUID's uit de lijsten moeten een op een met de Asset UUID's in het BIM-model
overeenkomen. Het is niet toegestaan Assets in de lijst te hebben die niet voorkomen in
het BIM model en vice versa.
– Het project kan ervoor kiezen alle kenmerken in het BIM-model te verwerken en de
assetlijst hieruit te genereren.
– Het is ook mogelijk kenmerken gedeeltelijk in BIM te leveren en de rest in de lijst of vice
versa.
Deze assetlijst en het bestandsregister worden gebruikt voor het actualiseren van informatie in de
assetinformatiesystemen van Schiphol.
Het project is verantwoordelijk om bij aanvang van het project een assetlijst van de as-built situatie op te vragen
bij het Asset Information Desk (AID). Deze wordt door opdrachtnemer gedurende het project verrijkt. De
verrijking omvat o.m. de af te voeren, te verplaatsen en nieuwe assets.
Voor nieuwe assets, levert de opdrachtnemer wanneer van toepassing (bijvoorbeeld bij diverse datadrops) een
assetlijst met nieuwe assets op. Hierbij is ook de opdrachtnemer verantwoordelijk om nieuwe Asset UUID’s
(conform DDS: kenmerk) te genereren en toe te voegen. Vervolgens zal de opdrachtnemer dit Asset UUID
gebruiken voor verrijking van de objecten in de BIM-modellen en de metadatering van asset gerelateerde
informatieproducten.
Wanneer in het project BIM toegepast wordt, wordt de assetlijst vanuit het BIM-model gegenereerd.
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3.8 Geometrische modelkwaliteit
Het geometrisch detailniveau van model elementen binnen een BIM-model beschrijft welke dimensionale,
ruimtelijke, kwantitatieve, kwalitatieve, en andere gegevens aan een model element zijn toegevoegd en hoeveel
waarde er aan elk van die gegevens mag worden gehecht.
3.8.1 Datadrop 1
Voor datadrop 1 Archiefstukken, dient minimaal het detailniveau gehanteerd/behaald te
worden dat past bij de omschrijving:

“Bouwelementen zijn gemodelleerd als grove objecten en objectgroeperingen (zoals installatie-systemen),
opgezet conform de Informatie Levering Specificatie (ILS). Objecten dienen als ruimtereservering en herkenbaar
als representatie van huidige bouwelementen, met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en
oriëntatie. Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld, om basiseigenschappen vast te
leggen.
Het gaat om een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering,
de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische
verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.”
3.8.2 Datadrop 2A
Voor datadrop 2A, Voorlopig Ontwerp (VO), dient het detailniveau gehanteerd/behaald
te worden dat past bij de omschrijving:

“Bouwelementen zijn gemodelleerd als grove objecten en objectgroeperingen (zoals installatie-systemen),
opgezet conform de Informatie Levering Specificatie (ILS). Objecten dienen als ruimtereservering en herkenbaar
als representatie van toekomstige bouwelementen, met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en
oriëntatie. Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld, om basiseigenschappen vast te
leggen.
Het gaat om een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering,
de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische
verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.”
3.8.3 Datadrop 2B
Voor datadrop 2B, Definitief Ontwerp (DO), dient het detailniveau gehanteerd/behaald
te worden dat past bij de omschrijving:

“Bouwelementen zijn gemodelleerd als gedetailleerde objecten en objectgroeperingen (zoals
installatiesystemen), opgezet conform de Informatie Levering Specificatie (ILS). Objecten zijn onderling
gecoördineerd. Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van hoeveelheden, afmetingen, vorm,
locatie en oriëntatie. Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld, zodanig dat het
ontwerp als definitief kan worden beschouwd, en de vervolgslag naar technische uitgangspunten kan worden
toegevoegd.
Het gaat om een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de
verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de
constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.”
3.8.4 Datadrop 3
Voor datadrop 3, Technisch Ontwerp (TO), dient het detailniveau gehanteerd/behaald te
worden dat past bij de omschrijving:

“Bouwelementen zijn gemodelleerd als technisch gedetailleerde objecten en objectgroeperingen (zoals
installatiesystemen), opgezet conform de Informatie Levering Specificatie (ILS). Onderdelen die nodig zijn voor de
coördinatie van het element met nabije of bevestigde elementen zijn gemodelleerd. Deze onderdelen bevatten
items als ondersteuningen en verbindingen. De hoeveelheid, grootte, vorm, locatie en oriëntatie van het element
zoals ontworpen, kan direct vanuit het model worden gemeten zonder te verwijzen naar niet-gemodelleerde
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informatie zoals notities of rapporten. Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld,
zodanig dat het ontwerp als technische uitgangspunt kan worden beschouwd.
Het gaat over een technische uitwerking en specificatie van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan
definitieve prijs- en contractvorming kan plaatsvinden”
3.8.5 Datadrop 5
Voor datadrop 5, Oplevering of vervroegde ingebruikname, dient het detailniveau
gehanteerd/behaald te worden dat past bij de omschrijving:

“Bouwelementen zijn gemodelleerd als gedetailleerde objecten en objectgroeperingen (zoals
installatiesystemen), opgezet conform de Informatie Levering Specificatie (ILS). Objecten zijn onderling
gecoördineerd en representeren het opgeleverde project, conform de daadwerkelijke realisatie. Objecten zijn
gematerialiseerd en accuraat in termen van hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de
objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld, zodanig dat het ontwerp als gerealiseerd kan
worden beschouwd.
Het gaat om een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de
opleveringsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de
constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.”
3.8.6 Datadrop 6
Voor datadrop 6, Overdracht (in beheer name), dient het detailniveau
gehanteerd/behaald te worden dat past bij de omschrijving:

“Bouwelementen zijn gemodelleerd als gedetailleerde objecten en objectgroeperingen (zoals
installatiesystemen), opgezet conform de Informatie Levering Specificatie (ILS). Objecten zijn onderling
gecoördineerd en representeren het opgeleverde project, conform de daadwerkelijke realisatie. Objecten zijn
gematerialiseerd en accuraat in termen van hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de
objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld, zodanig dat het ontwerp als gerealiseerd kan
worden beschouwd.
Het gaat om een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de
opleveringsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de
constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.”
Opdrachtnemer dient in het IM Uitvoeringsplan kenbaar te maken hoe de hierboven geometrische
modelkwaliteit per fase zich uit in de modellen, opgezet en gespecificeerd per entiteit.
3.8.7 Policy rondom doorsnijdingen
In basis dient een (aspect) model, conform de BIM basis ILS, geen doorsnijdingen te bevatten. Uitzonderingen
dienen aangegeven te worden in het IM Uitvoeringsplan en goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever. Ten
behoeve van coördinatie tussen meerdere disciplines worden doorsnijdingen vanaf de fase Definitief Ontwerp
(DO) toegestaan, onderverdeeld in een viertal niveau’s, te weten:
Doorsnijdingen met primaire onderdelen:
• Objecten met STD-code: 13.2, 16,17, 21.2,22.2,23.2,27.2,28,5-,66
• Significante (installatietechnische) elementen met elementen die een constructief dragende en/of
brandwerende of brand scheidende functie vervullen.
Doorsnijdingen >5mm niet toegestaan, tenzij met goede argumentatie omschreven in het IM uitvoeringsplan en
overeengekomen met het BIM-management team.
Doorsnijdingen met secundaire onderdelen:
• Objecten met STD-code: 1-t/m 3-, 6Doorsnijdingen > 10mm niet toegestaan, tenzij met goede argumentatie omschreven in het IM uitvoeringsplan en
overeengekomen met het BIM-management team.
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Doorsnijdingen met tertiaire onderdelen:
•
Objecten met STD-code: 4-, 7Doorsnijdingen >50 mm niet toegestaan, tenzij met goede argumentatie omschreven in het IM uitvoeringsplan en
overeengekomen met het BIM-management team.
Doorsnijdingen met Quartaire onderdelen:
•
NL/SfB onderdelen met 8-, 9•
Doorsnijdingen toegestaan, mits met goede argumentatie omschreven in het IM uitvoeringsplan en
overeengekomen met het BIM-management team.

3.9 Niet-Geometrische modelkwaliteit
Het niet-geometrische detailniveau van model objecten binnen een BIM-model hangt af van welke kenmerken er
aan een object gekoppeld zijn en hoeveel waarde er aan elk van die objecten mag worden gehecht. Deze
kenmerken zijn te vinden in de Data Dictionary Schiphol (DDS).
– Voor datadrop 1, Archiefstukken, dient minimaal het detailniveau gehanteerd/behaald te
worden dat past bij de omschrijving:

“Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld om de basiseigenschappen, conform de
informatie levering specificatie (ILS), vast te leggen. Het betreft de reeds beschikbare informatie, alsook de
basiseigenschappen van het object.”
– Voor datadrop 2A, Voorlopig Ontwerp (VO), dient het detailniveau gehanteerd/behaald
te worden dat past bij de omschrijving:

“Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld om de basiseigenschappen, conform de
Informatie Levering Specificatie (ILS), vast te leggen. Het betreft de basiseigenschappen met betrekking tot
invulling van de ontwerpuitgangspunten, alsook de basiseigenschappen van het object.”
– Voor datadrop 2B, Definitief Ontwerp (DO), dient het detailniveau gehanteerd/behaald
te worden dat past bij de omschrijving:

“Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld, zodanig dat het ontwerp als definitief kan
worden beschouwd, en de vervolgslag naar technische uitgangspunten kan worden toegevoegd. Als verrijking op
de basiseigenschappen uit datadrop 2A dienen, conform de Informatie Levering Specificatie (ILS), de specificaties
omtrent prestatievereisten aan de objecten toegevoegd te worden. Het gaat over de globale technische
uitwerking en specificatie van het bouwwerk in al zijn facetten, op basis daarvan kunnen globale kosten
berekeningen en systeem berekeningen plaatsvinden”
– Voor datadrop 3, Technisch Ontwerp (TO), dient het detailniveau gehanteerd/behaald te
worden dat past bij de omschrijving:

“Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld, zodanig dat het ontwerp als technisch
uitgangspunt kan worden beschouwd. Als verrijking op de eigenschappen uit datadrop 2B en conform de
Informatie Levering Specificatie (ILS), dienen objecten voorzien te zijn van gevalideerde informatie t.b.v.
coördinatie en prestatievereisten. Hieruit dient te blijken dat het betreffende object voldoet aan de vereiste
prestatie-eisen van het project. Het gaat over een technische uitwerking en specificatie van het bouwwerk in al
zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijs- en contractvorming kan plaatsvinden”
– Voor datadrop 5, Oplevering of vervroegde ingebruikname, dient het detailniveau
gehanteerd/behaald te worden dat past bij de omschrijving:

“Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld om de objecteigenschappen, conform de
Informatie Levering Specificatie (ILS), vast te leggen. Het betreft de eigenschappen met betrekking tot invulling
van de ontwerpuitgangspunten, alsook de basiseigenschappen van het object en de eigenschappen om het
object te beheren gedurende de gebruiksfase.”
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– Voor datadrop 6, Overdracht (in beheer name), dient het detailniveau
gehanteerd/behaald te worden dat past bij de omschrijving:

“Aan de objecten dient niet-geometrisch informatie te zijn gekoppeld om de objecteigenschappen, conform de
Informatie Levering Specificatie (ILS), vast te leggen. Het betreft de eigenschappen met betrekking tot invulling
van de ontwerpuitgangspunten, alsook de basiseigenschappen van het object en de eigenschappen om het
object te beheren gedurende de gebruiksfase.”
Opdrachtnemer dient in het IM Uitvoeringsplan kenbaar te maken hoe de niet-geometrische modelkwaliteit zich
uit in de modellen, opgezet en gespecificeerd per entiteit.

3.10 Documenten
Conform de (Project) ILS dient er, naast de modellen, ook documentatie verstrekt te worden aan de
Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient in het IM Uitvoeringsplan toe te lichten welke projectdocumentatie wordt
verstrekt en wanneer in het proces.
Daarnaast zijn de volgende afspraken van toepassing:
Tekenrichtlijn laagspanning (Bijlage E: Tekenrichtlijn laagspanning)
De geldende NEN normen betreft (bouw)tekeningen. Zoals, NEN-bundel 10:2003 nl.
Tekeningen moeten qua compleetheid en kwaliteit voldoen aan RRBouwrapport_130 Kwaliteit van
tekenwerk in de bouw.
Daarnaast zijn de volgende afspraken komen te vervallen:
‘Tekenrichtlijn(en) Bouwkunde’ die in het verleden door AAS zijn verstrekt.

Pagina 27 van 33

Schiphol
ILS 4.0

4 Termen en definities
Term

Definitie

Aspectmodel

Een model van een aspect van het gebouw. Een aspectmodel is vaak hetzelfde als een disciplinemodel, maar
er kunnen meerdere aspectmodellen per disciplinemodel zijn. Zo kan een constructie model (discipline) uit de
aspectmodellen voor fundering en rest bestaan. Typisch voorbeeld is ook het splitsen van de E- en Waspectmodellen binnen het disciplinemodel van de installaties.
Alle ontwerpende partijen werken in hun eigen aspectmodellen. Afstemming en coördinatie van de
aspectmodellen vindt plaats door deze uit te wisselen en aan elkaar te koppelen (linken), waardoor alle
informatie gecentraliseerd wordt.
In de (aspect)modellen mogen tevens geen doublures aanwezig zijn. Ook niet in de (aspect)modellen
onderling mogen geen doublures aanwezig zijn. Te denken hierbij valt aan een constructieve vloer die door
zowel de bouwkundige adviseur als de constructieve adviseur is gemodelleerd.
Ingrijpende wijzigingen die invloed hebben op het ontwerp van de ontwerp partners dienen in een zo vroeg
mogelijk stadium van het ontwerp te gebeuren. Indien er toch ingrijpende wijzigingen plaats vinden dient de
partij die deze wijzigingen heeft veroorzaakt dit, inclusief de mogelijke gevolgen, van tevoren duidelijk te
communiceren richting alle ontwerp partners.

Asset

Een ruimtelijk of materieel onderdeel van het bouwwerk. Bouwwerkelementen zijn de ruimtelijke,
bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen of componenten, alsook inventaris-,
uitrustings- en inrichtingselementen.

BCF

BCF is ontwikkeld om ‘issues’ van een BIM-model te communiceren. BCF is een afspraken set over hoe issues
worden uitgewisseld. Het bestaat uit 3 delen: een plaatje, een camerastandpunt en een lijst met objecten uit
het BIM-model waar het issue over gaat.
Dankzij BCF kunnen ook ‘issues’ van een model eenvoudig en eenduidig uitgewisseld worden, wat de kans op
fouten bij communicatie tussen ketenpartners verkleind. De rapportage van de clashdetectie wordt
uitgevoerd in het BCF-formaat. Voor meer informatie zie: http://www.buildingsmart.org/specifications/bcfreleases/

BIM

“BIM is in essentie waarde-creërende samenwerking gedurende de gehele levenscyclus van een asset,
ondersteund door het creëren, verzamelen en uitwisselen van gedeelde 3D-modellen en intelligente,
gestructureerde gegevens aan hen gekoppeld.” BIM Task Group (http://www.bimtaskgroup.org/bim-faqs/)

BIM-model

Schiphol zal Bouwwerk Informatie Modellering (BIM) als een innovatieve werkwijze gebruiken waarbinnen
integraal: assets worden ontwikkeld, (6D) informatie over deze assets gestructureerd worden beheerd en
later tot kennisbank worden ingezet bij assetmanagement vraagstukken. Hierbij zullen meerdere
stakeholders (intern en extern) gebruik maken van en informatie uitwisselen met het AIM/BIM-model tijdens
de gehele levenscyclus van de asset.
De aanleverende partij is te allen tijde verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke validiteit van het
BIM-extract.

BIM-object

Iedere entiteit in het BIM die informatie van het bouwwerk bevat of beschrijft, al dan niet met een
geometrische representatie (Toelichting: De representatie van een bouwwerkelement in het BIM is een BIMobject.).

BIM-extracten

De bouwwerkinformatieproducten die uit het BIM-model afgeleid of geëxporteerd worden. Onder andere
IFC-bestanden, tekeningen, etc. Om de onderlinge consistentie van de BIM-extracten te borgen naar opzet,
structuur en naamgeving zijn de in de RVB BIM Norm gestelde vereisten op alle BIM-extracten mede van
toepassing.

BIMmanagement
team

Het BIM-management team bestaat uit de projectmanager(s) van het project, welke geadviseerd en
ondersteunt wordt door de Project Informatie Manager voor BIM gerelateerde zaken. Binnen dit
management team is en blijft de projectmanager te allen tijden verantwoordelijk voor het nemen van
beslissingen en het accorderen van documenten en voorstellen. Het BIM-management team werkt samen
met de opdrachtnemer(s) en stuurt aan op een goedlopend BIM proces en correct opgezette Bouw
Informatie Modellen conform de project specifieke vraagspecificatie, AIM-protocol, ILS en BIMUitvoeringsplan.

Project
Informatie
Manager

De Project Informatie Manager adviseert de projectmanager(s) in het BIM-proces en is het aanspreekpunt
voor de projectpartners voor BIM gerelateerde zaken. De Project Informatie Manager voert controles uit op
informatiemodellen op compleetheid en kwaliteit conform het geldende AIM-protocol, de ILS en het project
specifieke BIM-Uitvoeringsplan en rapporteert deze aan het projectteam zijnde constateringen. De Project
Informatie Manager ondersteunt de projectmanager(s) bij het overdragen van het projectdossier aan ASM.
De taken en verantwoordelijkheden van de Project Informatie Manager zijn: Sturen en bewaken van correcte
opbouw van BIM-modellen in samenwerking met projectpartners; Het, in samenwerking met ASM en PLUS,
inrichten van het centrale communicatieplatform voor het delen van constateringen (via BCF) op formele en
informele informatieleveringen aan opdrachtgever, met projectpartners; Het periodiek
samenvoegen/synchroniseren van aspectmodellen in een coördinatie model t.b.v. kwaliteitscontroles; Het
uitvoeren van kwaliteitscontroles op Bouw Informatie Modellen en coördinatiemodellen en het beschikbaar
stellen van constateringen middels rapportages aan de projectpartners; Het organiseren van en/of
deelnemen aan BIM overleggen tussen de deelnemende projectpartners zoals vastgelegd in de
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overlegstructuur in het project specifieke BIM uitvoeringsplan; De voortgang bewaken van de rapportages en
bijbehorende acties door de projectpartners;

BIM-regisseur

De BIM-regisseur is eindverantwoordelijk voor de BIM-regie en integrale coördinatie aan de kant van de
opdrachtnemer. De rol van BIM-regisseur kan ingevuld worden door een nader te bepalen partij. Van tevoren
wordt bepaald wie de rol gaat vervullen.
De taken en verantwoordelijkheden van de (centrale) BIM-regisseur zijn:
Het opzetten van het BIM-uitvoeringsplan; Het opzetten, sturen en bewaken van de workflow m.b.t. de
modelopbouw; Het inrichten van het centrale uitwisselingsplatform voor de betreffende fase waar
opdrachtnemer verantwoordelijk voor is; Het periodiek samenvoegen/synchroniseren van aspectmodellen in
een coördinatie model;
Het uitvoeren van controles op modelkwaliteit en projectinhoud (o.a. clashdetectie) van het
coördinatiemodel en het beschikbaar stellen van rapportage aan de projectpartners en opdrachtgever; Het
organiseren van en/of deelnemen aan BIM overleggen tussen de deelnemende projectpartners zoals
vastgelegd in de overlegstructuur in het BIM-Uitvoeringsplan; De voortgang bewaken van de clashrapportage
en bijbehorende acties door de projectpartners; Het verzorgen van back-up van gemeenschappelijke
gepubliceerde data.

BIM-coördinator

De BIM-coördinator coördineert modellerings- en andere BIM-werkzaamheden van projectmedewerkers
binnen het eigen bedrijf of discipline.
Taken en verantwoordelijkheden van een BIM-coördinator:
Het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van de aspectmodellen, inclusief het detailniveau per fase
(visuele én fysieke check); Het fungeren als aanspreekpunt m.b.t. BIM voor de andere projectpartners en het
overdragen van data uit het aspectmodel naar die projectpartners; Het combineren of koppelen van zijn
deel- en/of analysemodellen; Het organiseren van en/of deelnemen aan BIM-overleggen tussen de
deelnemende projectpartners zoals vastgelegd in de overlegstructuur in het BIM-Uitvoeringsplan; Het
terugkoppelen/bespreken van knelpunten, intern met de eigen medewerkers en extern met de betrokken
projectpartners; Het juist gebruik van de afgesproken bestandsnamen; Het verzorgen en bijhouden van
versiebeheer van de eigen aspectmodellen; Het uploaden van de eigen aspectmodellen (en andere
projectdocumenten) op het centrale uitwisselingsplatform; Het verifiëren van de eigen aspectmodellen en
hun eigen extracten; Het verzorgen van back-up van de eigen gepubliceerde data.

BIM-regisseurs
overleg

In dit overleg zal de kwaliteit van data en geometrie van alle aspectmodellen besproken worden.

BIM Adviseurs
overleg

In dit overleg worden door de deelnemers o.a. detailniveau ontwerp, modellen (onderling) afstemmen, enz.
besproken. Aan de hand van de aspectmodellen kan het gebouw beter begrepen worden en daarom zal dit
model als communicatiemiddel gebruikt worden voor dit overleg.

BIM Ontwerp
overleg

In dit overleg worden o.a. de hoofdlijnen, planning, knelpunten uit BIM-adviseurs overleg besproken.

Clashdetectie

Een onderdeel van de kwaliteitscontrole van (aspect)modellen is een clashdetectie. Door onderlinge
coördinatie van de (aspect)modellen wordt er gecontroleerd op clashes. De wijze waarop clashes worden
gecontroleerd varieert per fase en wordt van tevoren vastgelegd in dit BIM-protocol.

COBie

COBie is een informatie-uitwisselingsspecificatie voor de levering van informatie die nodig is voor facility
managers (gedurende de hele life cycle van een gebouw). De informatie in COBie-bestand kan ook gevonden
worden in een IFC-model. Een IFC-model bevat meer informatie; een COBie-bestand is een filter over IFC.
Technisch wordt COBie beschreven in XML waardoor het eenvoudig te openen is in bijvoorbeeld MS Excel.

Datadrop

Moment waarop informatie wordt aangeleverd bij opdrachtgever.

Document

Een document bestaat uit tekst of cijfers, eventueel aangevuld met afbeeldingen. Bijvoorbeeld een grafiek en
een tabel.

IFC

Industry Foundation Classes. Een open format voor het software-onafhankelijk kunnen uitwisselen van
informatie. Voor meer informatie zie: http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview

Informatie
leveringsplan

Een plan met een lijst van alle informatieproducten van een project, inclusief modellen, tekeningen,
specificaties, apparatuur, schema's en kamergegevensbladen. Een Informatie Levering Plan geeft aan
wanneer projectinformatie wordt opgesteld en geleverd, door wie en volgens welke protocollen en
procedures.

Integraal BIMmodel

Een model dat samengesteld wordt door de aspectmodellen van verschillende projectpartners en
verschillende disciplines van het project. Het integrale BIM-model wordt ook wel het coördinatiemodel
genoemd.

NEN

Nederlandse Norm; Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier
zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden
marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de
maatschappij uit te innoveren.

NL-SfB

NL-SfB is een classificatie van bouwdelen, een Nederlandse versie volgens een Zweeds systeem (1947 - SfB), in
Nederland in gebruik in de bouw- en installatiebranche.

Outputdocument

Een outputdocument is een bouwwerkinformatie-product(en) die uit het BIM afgeleid is (BIM-extract). De
aanleverende partij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke validiteit van het
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BIM-extract. De informatie op de tekening dient consistent te zijn met het BIM-model. Slechts annotaties (b.v.
maatlijnen, aanduidingen) mogen in de tekening worden toegevoegd.

Schema

Een schema is een versimpelde weergave van de werkelijkheid om de werking van een installatie of proces
weer te geven. Alle onderdelen worden zoveel mogelijk getekend als gestandaardiseerde symbolen.

STD

Schiphol Technische Decompositie Dit is de leidende objecten decompositie. In essentie is deze decompositie
gebaseerd op de NL-SfB, en waar nodig aangevuld met luchthavenspecificieke objecten, met bijbehorende
coderingen.

Tekening

Een tekening is een werkelijke weergave van de huidige of nieuwe situatie. In de tekening is op schaal
weergegeven hoe het gebouw of de installatie er precies uit komt te zien.
De tekening is uit het BIM-model afgeleid (BIM-extract). De aanleverende partij is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke validiteit van het BIM-extract.
De informatie op de tekening dient consistent te zijn met het BIM-model. Slechts annotaties (b.v. maatlijnen,
aanduidingen) mogen in de tekening worden toegevoegd.
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5 Bijlagen en verwijzing DDS
Dit hoofdstuk bevat de bijlagen behorende bij de ILS. Deze bijlagen zijn als
separate documenten beschikbaar via de Schiphol Kennisbank:
https://snbv.sharepoint.com/teams/kennisbankassetmanagement/SitePages/Informatie%20Leveringspecificaties%20Schiphol.aspx

5.1 Bijlage A. ILS-Tabel
Bijlage A bevat het overzicht met informatieproducten die per datadrop aangeleverd dienen te worden alsook
het template bestandsregister.

5.2 Bijlage B. Brandcompartimentering & benamingen
Bijlage B bevat de brandcompartimentbenamingen, afkortingen en nummering die toegekend dienen te worden
aan brandcompartimenten.

5.3 Bijlage C. Systeemgebruik & benamingen
Bijlage C bevat het overzicht van type systemen en bijbehorende naamgeving die toegekend dienen te worden
aan installatiesystemen.

5.4 Bijlage D. Changeoverzicht
Bijlage D bevat een compleet overzicht van de wijzigingen sinds de vorige ILS versie.

5.5 Bijlage E. Tekenrichtlijn Laagspanning
Bijlage E bevat de tekenrichtlijnen die van toepassing zijn m.b.t. laagspanning.

5.6 Bijlage F. Proces invullen assetlijst
Bijlage F bevat een duidelijke proces omschrijving hoe de assetlijst moet worden ingevuld.

5.7 Bijlage G. Richtlijn Assetcoderingen (concept)
Bijlage G bevat de richtlijnen van de assettypes waarvan een opbouw in de codering is gedefinieerd. Dit
document is nog een concept. Voor vragen neem contact op met TIMS (ASM).

5.8 Bijlage H. Ruimtegebruik & Benamingen v3.1
Bevat de ruimtebenaming die toegekend moet worden aan ruimtes.

5.9 Bijlage I. Leveringsvorm generieke asset stamdata v4.0
Geeft aan of Generieke kenmerken tijdens het project geleverd moeten worden in (BIM) Model en/of Database
vorm. Voorheen Bijlage D - Generieke en specifieke asset stamdata_v3.1. Voor specifieke asset stamdata, zie DDS.
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5.10 Verwijzing: Data Dictionary Schiphol (DDS)
Overige informatie is te vinden in de Data Dictionary Schiphol (DDS). Deze is te benaderen via de volgende link:
https://schiphol.moxio.com/

Indien u nog geen account heeft kunt u rechtsboven via ‘Informatie en Hulp’ een account aanvragen.
De volgende informatie (voorheen te zien in bijlagen) is vanaf nu opgenomen in de DDS:
5.10.1 Beschrijving Informatieproducten
De DDS bevat de specificaties van alle informatieproducten: de inhoud, de normen waaraan de producten dienen
te voldoen en het formaat van aanlevering.
5.10.2 Schiphol Technische Decompositie (STD)
De DDS bevat de vigerende versie van de Schiphol Technische Decompositie (STD), voor
decompositie/codering/classificatie van objecten.
5.10.3 Generieke en specifieke asset stamdata
De DDS bevat het overzicht van stamdata die per asset vastgelegd worden. De generieke stamdata zijn
kenmerken die op alle assets van toepassing zijn, de specifieke stamdata zijn afhankelijk van het assettype.
Voorheen Bijlage D – Generieke en specifieke asset stamdata_v3.
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