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De Rijksvastgoedbedrijf Bouwwerkinformatiemodel Specificatie, de RVB BIM Specificatie, kortweg de 
RBS, beschrijft uitsluitend de specificaties van BIM-3D-extracten en de bij deze extracten aan te leveren 
bestanden.

De RBS beschrijft noch het proces, noch de stapsgewijze technische details om tot het resultaat volgens de 
voorgeschreven specificaties te komen; de RBS omvat geen BIM-handleiding.

Inleiding
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1.1 Algemeen

In de RBS worden de volgende begrippen gehanteerd:

•  bouwwerk: het geheel aan bouwwerkelementen. 
•  bouwwerkelement: een ruimtelijk of materieel onderdeel van het bouwwerk. Bouwwerkelementen zijn 

de ruimtelijke, bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen of componenten, alsook 
inventaris-, uitrustings- en inrichtingselementen.

•  bouwlaag: de groepering van alle bouwwerkelementen die bij een te onderscheiden verdieping van het 
bouwwerk behoren.

•  bouwwerkinformatieproducten: de (combinaties van) bestanden en documenten die het bouwwerk 
beschrijven, bijvoorbeeld 3D-modellen, 2D-tekeningen en producten die gebruik maken van bouwwerk-
gegevens, zoals uittrekstaten, meetstaten, berekeningen etc.

•  BIM of bouwwerkinformatiemodel: het integrale 3D-informatiebronmodel van het bouwwerk zoals dit 
met BIM-objecten opgezet wordt in een BIM-modelleerapplicatie. 
Het BIM kan uit meerdere afzonderlijke modellen bestaan, ondermeer omwille van uitsplitsing op basis 
van de verschillende disciplines of aspecten.  
Het BIM omvat alle bouwwerkinformatie die benodigd is om de vereiste BIM-extracten te produceren.

•  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 BIM-object.

•  BIM-object-ID: vrij te kiezen identificatiecode van een BIM-object welke uniek is binnen het BIM 
en overgeërfd wordt binnen bepaalde BIM-extracten, en waarmee eenduidige koppelingen gemaakt 
kunnen worden met andere informatiegegevens.

•  BIM-extracten: de bouwwerkinformatieproducten die uit het BIM afgeleid of geëxporteerd worden.

1.2 Contextspecifiek

Naargelang de specifieke context, zoals de aard van het contract of project, waarbij het aanleveren van 
BIM-extracten vereist is, zijn aanvullende begrippen van toepassing.

1.2.1 DBFMO, DBM en MC
Bij DBFMO, DBM en MC worden de volgende aanvullende begrippen gehanteerd:

•  Object: in de RBS dient het begrip bouwwerk als het Object te worden begrepen. Het begrip Object, met 
hoofdletter “O”, is gedefinieerd in de Overeenkomst.  
Toelichting: Het begrip Object is onderscheiden van het begrip BIM-object.

•  BIM: aanvullend op de algemene begripsbepaling omvat het BIM in het algemeen de representatie van 
het bouwwerk (het Object) en in het bijzonder de representatie van alle functievervullers waaruit het 
bouwwerk is samengesteld.

•  functie: de door Opdrachtgever vereiste functie zoals beschreven in de prestatiespecificaties.
•  functie-ID: unieke identificatiecode van de functie. 

Toelichting: Deze identificatiecode is de unieke code zoals die in de prestatiespecificaties aan een functie is toegekend. 

1. Begripsbepaling
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•  functievervuller: in de RBS dient het begrip bouwwerkelement als functievervuller te worden begrepen. 
Het is de door Opdrachtnemer geleverde oplossing als vervuller van de vereiste functie. 
Toelichting: Ten behoeve van een correcte representatie van de vervuller van een vereiste functie kan het nodig zijn om 
BIM-objecten zoals ruimten in het BIM op te splitsen.

•  identificatielabel-ID: unieke identificatiecode van het fysieke identificatielabel (e.g. RFID-tag) van de 
functievervuller.

•  functievervuller-ID: in de RBS dient het begrip BIM-object-ID als functievervuller-ID te worden 
begrepen. 
Toelichting: Deze identificatiecode is de door Opdrachtnemer vrij te kiezen, doch unieke code toegekend aan de functiever-
vuller in het model.

•  relatietabel: de door Opdrachtnemer op te stellen oplossing met de expliciete en ondubbelzinnige 
koppeling van de functievervuller-IDs aan de functie-IDs of van de functievervuller-IDs aan de 
identificatielabel-IDs.
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Onder BIM-extracten wordt begrepen: 

•  3D-extracten: IFC-model;
• 2D-extracten:  CAD-tekening;
•  nD-extracten: meetstaten, berekeningen, uittrekstaten etc.

2.1 Algemene vereisten aan het BIM-3D-extract

In de RBS worden eisen gesteld aan de aan te leveren eindproducten, de BIM-3D-extracten. Om de 
onderlinge consistentie van BIM-3D-extracten te borgen naar opzet, structuur en naamgeving, zijn de in dit 
hoofdstuk gestelde vereisten op alle BIM-3D-extracten van toepassing.

Toelichting: 
•  Het exporteren van een BIM-3D-extract vanuit het BIM-bronbestand met de bijbehorende BIM-modelleerapplicatie geeft 

geen automatische garantie dat het resulterende BIM-3D-extract voldoet aan de gestelde eisen. De aanleverende partij is te 
allen tijde zelf verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke validiteit van het BIM-3D-extract.

•  Er zijn geen merkspecifieke vereisten gesteld aan de BIM-modelleerapplicaties die benodigd zijn voor het produceren 
van de vereiste BIM-3D-extracten. De applicaties moeten evenwel geschikt zijn om op correcte, efficiënte, eenvoudige en 
herhaalbare wijze de extracten volgens de vereiste specificaties uit het BIM te extraheren.

2.1.1 Coördinatie en aspectinformatie
De BIM-3D-extracten zijn onderling gecoördineerd. 
Om aspectspecifieke informatie inzichtelijk te clusteren, ondermeer op basis van de gebruikelijk te 
onderscheiden disciplines, zijn de BIM-3D-extracten uitgesplitst in separate aspectextracten. Deze aspect  -
extracten zijn onderling gecoördineerd. Het BIM-3D-extract in de discipline bouwkunde of architectuur is 
het basis- en referentiemodel voor alle andere BIM-3D-extracten.

Toelichting: Coördinatie houdt ondermeer in dat bij het samenvoegen van de aspectmodellen tot één model, alle geëxtraheerde 
(i.c. geëxporteerde) BIM-objecten in het BIM-3D-extract de correcte schaal, locatie en oriëntatie hebben, zonder dat een 
verschaling, translatie of rotatie van een aspectmodel hiervoor nodig is.

2.1.2 Lokale positie en oriëntatie
Lokale positie: in het BIM-3D-extract is de representatie van het bouwwerk als model vlakbij het nulpunt 
gepositioneerd. 
Lokale oriëntatie: de representatie van het bouwwerk is in het algemeen zodanig georiënteerd dat de 
orthogonaliteit samenvalt met de x- en y-as én dat in een bovenaanzicht het noorden zoveel als mogelijk 
naar de bovenkant, of de hoofdingang naar de onderkant wijst.

Toelichting: 
•  De lokale positie en oriëntatie is onderscheiden van de geografische positie en oriëntatie. De vastlegging van de geografische 

positie en oriëntatie is nader gespecificeerd. 
 

2. BIM-3D-extract: het IFC-model
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2.1.3 Structuur en naamgeving
Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, zijn alle bestanden van of behorend bij een 
BIM-3D-extract én alle entiteiten en gegevens in een BIM-3D-extract op een logische, betekenisvolle, 
herkenbare, inzichtelijke, begrijpelijke en consistente wijze gestructureerd en naam gevoerd.

Toelichting: Ten behoeve van het minimaliseren van interoperabiliteitsproblemen bij de uitwisseling en koppeling van gegevens 
beginnen de invulwaarden in tekstvelden of vrije velden altijd met een cijfer of een letter, tenzij in de RBS expliciet anders 
gespecificeerd. 

2.1.4 Correct gebruik van entiteiten
Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, is een entiteit in het BIM-3D-extract gemodelleerd 
met de voor het doel geëigende entiteit overeenkomstig het correct beoogd gebruik van de applicatie 
waarmee het BIM opgezet is. 
 
Voorbeeld: wand als wall-object, tekst als text-entiteit, etc. 

Het BIM-3D-extract bevat in beginsel geen proxy-objecten:
•  een IFC-model mag enkel en alleen een proxy-object bevatten conform de buildingSMART 

IFC-specificatie, i.e. indien voor het te representeren bouwwerkelement in IFC geen geschikt IFC-object 
bestaat. 

2.1.5 Nauwkeurigheid
Geometrische entiteiten in het BIM-3D-extract zijn exact gepositioneerd. De entiteiten zijn accuraat, 
herkenbaar en volledig gemodelleerd overeenkomstig het vereiste detailleringsniveau, met inachtneming 
van de eventuele benaderingen die hierbij gebruikelijk van toepassing zijn.

2.1.6 Doublures en doorsnijdingen
In het BIM-3D-extract komen in beginsel geen doublures voor. Er zijn geen BIM-objecten die in eenzelfde 
BIM-3D-extract op eenzelfde locatie, meermaals hetzelfde representeren, ook al bestaat het BIM-3D-extract 
uit meerdere aspectmodellen.

Toelichting: Doublures kunnen ontstaan door modelleerfouten waarbij foutievelijk meerdere kopieën van een BIM-object op 
eenzelfde locatie geplaatst zijn. Dergelijke doublures zijn nooit toegestaan.  
Doublures kunnen ook resulteren uit het disciplinespecifiek concretiseren van bouwwerkelementen. Te denken valt ondermeer 
aan de bouwwerkelementen in de disciplines bouwkunde en constructie. Bijvoorbeeld een vloerelement in het bouwkundig 
model kan in het constructiemodel geconcretiseerd zijn in de vorm van een aantal kanaalplaten. Dergelijke doublures zijn 
enkel en alleen toegestaan als de elementen onderling volledig passend zijn én de elementen eenduidig en consistent in een 
afzonderlijk aspectmodel of -tekening naar discipline te onderscheiden zijn. 

Geheel of gedeeltelijke doorsnijding van BIM-objecten onderling is in beginsel niet toegestaan.
 
Toelichting: Doorsnijdingen van bouwwerkelementen onderling zijn in het algemeen niet toegestaan, zoals bij de aansluiting 
van wand op wand, wand op vloer, etc.  
Doorsnijdingen van ondergeschikte aard, zoals deze van ingestorte of ingefreesde elektraleidingen met wanden, zijn toegestaan.  
Doorsnijding is in ieder geval niet toegestaan bij ontmoetingen van significante installatietechnische elementen met elementen 
uit de hoofddraagconstructie.
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2.1.7  Modeleenheid (units), maataanduidingen, maateenheden en getalafronding
Het BIM-3D-extract is initieel opgezet gebruik makend van een metrisch sjabloon (template), waarbij 1 
modeleenheid (drawing unit) = 1 mm, met weergave van:

• lengtemaat in mm of m,
• oppervlaktemaat in m2,
• volume in m3.

De waarden van maataanduidingen volgen uit de exacte afmetingen van gemodelleerde BIM-objecten. Het 
is niet toegestaan om de waarden handmatig aan te passen en hiermee model  afwijkingen te corrigeren.
 
Bij de weergave van maataanduidingen in de BIM-3D-extracten zijn de afrondingsregels van toepassing die 
voor het bouwinformatieproduct geëigend en gebruikelijk zijn.

2.1.8 Informatie-indelingssystematiek en -naamgeving
Scheiding van informatie in het BIM-3D-extract gebeurt volgens de systematiek van NL-SfB, gebruikmakend 
van de NL-SfB variant-elementen nummercodes, zonder haakjes, en bijbehorende omschrijvingen. 

De NL-SfB nummercode bestaat uit 4 cijfers. Daar waar het algemene of verzamelniveau gebruikt wordt, 
wordt de code met één of twee nullen uitgevuld tot een viercijferige code. 
Het verder uitsplitsen van informatie door toevoeging van cijfers is toegestaan.
 
In de tekst van de NL-SfB omschrijving is het leesteken “;” niet toegestaan en is vervangen door een spatie 
gevolgd door het koppelteken “-”. 

2.1.9 Bouwlaagindeling (levels) en -naamgeving
Bouwlaag: zie begripsbepaling §1.1.

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.
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Notatie van de bouwlaagnaamgeving:  
<bouwlaagnummer><verdiepingsoort><spatie><tekstuele beschrijving>, waarbij:

•  <bouwlaagnummer>: ..., -2, -1, 00, 01, 02, ..., waarbij 00 voorbehouden is voor de bouwlaag met de 
dominante hoofdtoegang.

• <verdiepingsoort>:  
 -  Bij een normale verdieping: code is niet van toepassing (geen karakter).
 -  Bij een incidentele tussenverdieping: code bestaat uit 1 letter, waarbij:  
  - a = 1ste tussenverdieping,
  - b = 2de tussenverdieping,
  - etc.
•  <tekstuele beschrijving>: kelder, begane grond, etc.

  Voorbeelden van bouwlaagnaamgeving: 
  -2 kelder, -1 kelder, 00 begane grond, 01 eerste verdieping, etc.
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2.2 Specificaties van het IFC-model

Naast de algemene vereisten aan het BIM-3D-extract zijn voor het IFC-model de in dit hoofdstuk gestelde 
specificaties van toepassing.

2.2.1 Begripsbepaling
•  IFC-model: BIM-3D-extract als het totaal van IFC-objecten in één of meerdere IFC-bestanden die voldoen 

aan de in de RBS gestelde specificaties. Het IFC-model kan bestaan uit meerdere onderling gecoördi-
neerde deel- of aspectmodellen.

•  IFC-object: de entiteit in het IFC-model die ontstaat door de extractie (i.c. export) van het 
overeenkomstige BIM-object uit het BIM volgens de gestelde IFC specificaties.

•  IFC-object-ID: vrij te kiezen, eenvoudig herkenbare en leesbare identificatiecode van het IFC-object, 
welke uniek is binnen het IFC-model.

•  ObjectGUID: GUID (globally unique identifier) van het IFC-object, door de BIM software gegenereerde 
unieke identificatiecode.

Toelichting: Naargelang de toepassing kan de IFC-object-ID of de ObjectGUID als BIM-object-ID begrepen worden.

2.2.2 Toepassingsgebied
•  Modelsoort:
 -  DO/bestek (as designed)
 -  Revisiemodel (as built, as maintained)
•  Disciplines: alle

2.2.3 Normatieve referenties
Voor zover in de RBS niet nader of afwijkend gespecificeerd, zijn de navolgende referenties van toepassing:

•  IFC 2x3 TC1: http://buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/index.htm
•  BNA - NL-SfB tabellen 2005 incl. herziene Elementenmethode ’91.
•  NEN-EN 15221-6: “Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management”.

2.2.4 Bestandsformaat en -naam
•  Bestandsformaat: IFC 2x3 TC1
•  Bestandsnaam: <projectnaam>_<aspectmodelsoort>

2.2.5 Opleveringsvereisten
Er zijn geen bijkomende opleveringsvereisten, anders dan dat het aangeleverde IFC-model in IFC-formaat 
voldoet aan de in de RBS gestelde algemene en specifieke vereisten.
Toelichting: 
•  Het is toegestaan dat het IFC-model meer bouwwerkinformatiegegevens bevat dan deze die volgens de RBS minimaal vereist 

zijn.
•  Zie §3 voor de bij de BIM-extracten aan te leveren bestanden.
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2.2.6 IFC-model
Het IFC-model voldoet aan de hierna genoemde specificaties.

2.2.6.1 Geometrisch detailleringsniveau
Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, hebben geometrische IFC-objecten tenminste 
de herkenbare driedimensionale vorm en grootte zoals ze in hun uiterlijke vorm in de werkelijkheid 
verschijnen met een detailleringsniveau dat toereikend is voor de modelsoorten:

•  DO/bestek (as designed) 
•  Revisiemodel (as built, as maintained)

Toelichting: 
•  Bijvoorbeeld een wandpakket samengesteld uit verschillende materiaallagen is in het IFC-model tenminste door de 

geometrie van haar uiterlijke vorm weergegeven: dit is ter plaatste van het wandvlak de buitenzijde van de afgewerkte laag.
•  De aanleverende partij is zelf verantwoordelijk dat de uiterlijke verschijningsvorm en de bijhorende alfanumerieke informatie 

van IFC-objecten overeenstemt met deze van de BIM-objecten in het BIM-bronbestand.

2.2.6.2 Informatie-indeling (classification)
Tenminste alle IFC-objecten die een geometrische representatie van materiële bouwwerkelementen 
zijn, hebben een correcte IfcClassificationReference volgens de voorgeschreven naamgeving van de 
BIM-3D-extracten: zie §2.1.8. De cijferparen van de NL-SfB nummercode zijn gescheiden door een punt “.”. 
Toegevoegde cijferparen zijn tevens met een punt gescheiden van de viercijferige NL-SfB code.

 Attributes:
 •  ItemReference: <NL-SfB nummercode> 

Voorbeelden:  
22.11 
22.00 
22.13.12

 •  Name: <NL-SfB omschrijving> 
Voorbeeld: binnenwanden - niet constructief - massieve wanden

2.2.6.3 Objectrelaties
Voor zover elders in de RBS niet nader gespecificeerd, hebben de IFC-objecten onderlinge relaties conform 
de buildingSMART IFC-specificatie.  
Voor zover van toepassing hebben IFC-objecten tenminste een correcte 
IfcRelContainedInSpatialStructure-relatie. 

Voorbeeld: Het meubel behoort tot de ruimte, de ruimte behoort tot de bouwlaag, de bouwlaag behoort tot het bouwwerk.

2.2.6.4 ObjectGUID
Bij een actualisering of revisering van het IFC-model behoudt in beginsel elk IFC-object haar oorspron-
kelijke GUID.

2.2.6.5 Geografische positie en oriëntatie
Het IFC-model is geografisch correct georiënteerd en gepositioneerd volgens WGS84 en NAP.

Toelichting: 
•  Denk hierbij aan de geografische positie van het terreinobject en de geografische oriëntatie (TrueNorth) van het 

projectobject.
• De geografische positie en oriëntatie is onderscheiden van de lokale positie en oriëntatie: zie §2.1.2.
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2.2.7  IFC-objecten
Het IFC-model omvat, voor zover van toepassing, tenminste alle hierna genoemde IFC-objecten.

2.2.7.1 Project
•  Beschrijving: het project is het IFC-object met project- en modelinformatie.
•  Relaties: het IFC-model omvat slechts één projectobject.
•  IfcObject: IfcProject

 Attributes:
 •  Name: <projectnaam>
 •  RepresentationContexts: het project is geografisch correct georiënteerd, door opgave van de 

TrueNorth-waarde.
 •  UnitsInContext: zie §2.1.7.

2.2.7.2 Terrein
•  Beschrijving: het terrein, de topografische site van het project.
•  Geometrie: 3D 

Het IFC-object heeft de driedimensionale vorm en afmetingen van tenminste het terreinoppervlak van 
het project:

 -  Contour: tenminste van het kadastrale perceel of het geheel van percelen. 
 -  Hoogte: volgens de plaatselijke topografie.
•  Locatie: het referentiepunt van het terrein in het IFC-model is geografisch correct gepositioneerd.
•  Relaties: het project omvat slechts één terreinobject.
•  IfcObject: IfcSite

 Attributes:
 •  Name: <kadastrale aanduiding> 

Voorbeeld: Delft AB 1234 
Indien het project zich over meerdere kadastrale percelen uitstrekt, zijn alle kadastrale aanduidingen 
opgegeven, onderling gescheiden door <spatie>“-”<spatie>. 
Voorbeeld: Delft AB 1234 - Delft AB 1235 

 •  RefLatitude: geografische locatie, breedtegraad op referentiepunt volgens WGS84.
 •  RefLongitude: geografische locatie, lengtegraad op referentiepunt volgens WGS84.
 •  RefElevation: geografische locatie, peil op referentiepunt, hoogtepeil t.o.v. NAP.

2.2.7.3 Bouwwerk
•  Beschrijving: zie begripsbepaling §1.1.
•  Relaties:
 -  Eén of meerdere bouwwerken bevinden zich op het terrein.
 -  Het bouwwerk is correct gepositioneerd t.o.v. het terrein.
•  Bijzonderheden: bouwwerken met onderling beduidend afwijkende bouwlaagindelingen bevinden zich 

in beginsel in afzonderlijke, doch onderling gecoördineerde, IFC-modellen.
•  IfcObject: IfcBuilding

 Attributes:
 •  Name: <RVB-gebouwnummer> 

Voorbeeld: 123456A78 
Indien het project meerdere RVB-gebouwnummers omvat, zijn alle RVB-gebouwnummers opgegeven, 
onderling gescheiden door <spatie>“-”<spatie>. 
Voorbeeld: 123456A78 - 123456A79
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2.2.7.4 Bouwlaag
•  Beschrijving: zie begripsbepaling §1.1.
•  Relaties:
 -  Een bouwwerk omvat tenminste één bouwlaag.
 -  Ieder geometrisch IFC-object behoort tot de toepasselijke bouwlaag, met inbegrip van de onderlinge 

hiërarchische relatie tussen de IFC-objecten.
•  IfcObject: IfcBuildingstorey

 Attributes:
 •  Name: zie §2.1.9. 

Voorbeelden: -1 kelder, 00 begane grond, 01 eerste verdieping, etc.

2.2.7.5 Bouwlaagoppervlakobject
•  Beschrijving: het Bouwlaagoppervlakobject is het geometrische IFC-object dat expliciet de verzameling 

weergeeft van de bij een bouwlaag behorende bouwwerkelementen. Het onderscheid naar binnen- of 
buitengebied wordt eveneens expliciet gemaakt door de betreffende verzamelingen met afzonderlijke 
Bouwlaagoppervlakobjecten weer te geven. 
Toelichting: Materiële bouwwerkelementen die de binnenruimten als omhulling begrenzen van de buitenruimte, zoals de 
gevel, behoren tot de verzameling van de binnenruimten. 

•  Geometrie: 2,5D/3D
 -  Contour: bepaling van de omhullende begrenzing op basis van de principes van Level Area volgens 

NEN-EN 15221-6.
 -  Hoogte: van de bijbehorende bouwlaag.
•  Relaties:
 -  Een bouwlaag heeft tenminste één Bouwlaagoppervlakobject.
 -  Bouwlaagoppervlakobjecten mogen elkaar niet doorsnijden.
 -  Een Bouwlaagoppervlakobject omsluit in beginsel geheel alle ruimten die tot de betreffende 

bouwlaag behoren, uitgesplitst in hetzij uitsluitend binnenruimten, hetzij uitsluitend 
buitenruimten. 
Toelichting: Zowel het Bouwlaagoppervlakobject als de ruimte worden in het IFC-model met een IfcSpace 
gerepresenteerd. De genoemde relatie is een expliciet toegestane doorsnijding tussen de beide IFC-objecten.

 -  Ieder Bouwlaagoppervlakobject behoort tot de toepasselijke bouwlaag.
•  Classificatie:
 -  n.v.t.
•  Opmerkingen:
 -  De oppervlakte van een Bouwlaagoppervlakobject is geen Bruto Vloeroppervlakte (BVO) volgens NEN 2580. 
•  IfcObject: IfcSpace

 Attributes:
 •  Name: de tekst “Gross” komt in de naam voor.

2.2.7.6 Ruimte
•  Beschrijving: de 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 ruimte is hetzij een binnenruimte, hetzij een buitenruimte.

•  Geometrie: 3D
 -  Contour:  

In het algemeen volgt de contour van het driedimensionale object op vloerniveau de netto-contour 
van de ruimte langs de binnenzijde van de omhullende bouwwerkelementen. Interne bouwwerk-
elementen, zoals kolommen, zijn ongeacht hun grootte als inwendige contour van het ruimteobject 
uitgesloten. 

  -  Bij een ruimte in een trappenhuis, liftschacht of installatieschacht wordt in beginsel de 
netto-contour van de koker aangehouden.

  -  Indien wet- en regelgeving dit vereist, mag een ruimte waar nodig opgesplitst worden afwijkend 
van de materiële omhullende bouwwerkelementen. 
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 -  Hoogte: 
In het algemeen 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: de bovenbegrenzing van de ruimte is doorgaans de onderzijde van het 
(verlaagd) plafond.  
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. 
Bouwlaagoverstijgende ruimten worden per bouwlaag opgesplitst ter hoogte van het 
bijbehorende bouwlaagniveau. De ruimtedelen sluiten in verticale zin op elkaar aan.

  -  Voor buitenruimten: bij het ontbreken van een materiële begrenzing aan de bovenzijde is de 
hoogte van de ruimte deze van de bouwlaag waartoe de ruimte behoort.

•  Relaties:
 -  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. 
Ieder afzonderlijk ruimtedeel van een bouwlaagoverstijgende ruimte wordt toegekend aan de op die 
hoogte bijbehorende bouwlaag.

•  Classificatie:
 -  n.v.t.
•  Bijzonderheden:
 -  Wordt niet als ruimte beschouwd: een bouwkundige spouw, de tussenruimte tussen een verlaagd 

plafond en een vloer.
•  IfcObject: IfcSpace

 Attributes:
 -  Name: <IFC-object-ID>
 -  ObjectType: ruimtefunctie volgens vigerend bouwbesluit. 

 Waarde uit vaste keuzelijst in bijlage: §4.1.1. 
Voorbeeld: verblijfsruimte

 -  LongName: <ruimtefunctienaam>  
Vrij te kiezen tekst, doch naam gevoerd volgens de algemene vereisten: zie §2.1.3.  
Voorbeeld: kantoorruimte

 -  InteriorOrExteriorSpace: [INTERNAL/EXTERNAL] volgens vigerend bouwbesluit. 
 -  BoundedBy: IfcRelSpaceBoundary: De 2nd level space boundary van de ruimte is gegenereerd.
 
2.2.7.7 Groepering van ruimten: zones
•  Beschrijving: een zone is een groepering van ruimten of ruimtedelen. Een ruimte kan behoren tot geen, 

één of meerdere zones. 
Toelichting: Een groepering maakt het mogelijk om ruimten of ruimtedelen op een expliciete wijze in het model te clusteren 
en hiermee op verzamelniveau aanvullende informatie toe te kennen aan iedere ruimte die behoort tot een zone.

•  IfcObject: IfcZone

 Attributes
 -  Name: code van groep, volgens de respectievelijke groepering zoals hieronder beschreven.
 -  ObjectType: type groepering, volgens de respectievelijke groepering zoals hieronder beschreven.
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Toelichting: Voor bepaalde groeperingen van ruimten is in de notatie van de naamgeving een “<volgnummer>” vereist. Dit 
volgnummer is nodig om binnen een type groepering, zoals bijvoorbeeld “Bouwbesluit verblijfsgebied”, gelijknamige groepen 
van ruimten van elkaar te onderscheiden. In het bouwwerk kunnen er immers meerdere verblijfsgebieden zijn die elk afzonderlijk 
naar oppervlakte meetbaar moeten zijn en zodoende ook als individuele groep van elkaar te onderscheiden moeten zijn.

De volgende groeperingen worden onderscheiden:

•  Groepering van ruimtedelen: 
Ruimten kunnen om velerlei redenen horizontaal of verticaal opgesplitst zijn in afzonderlijke 
ruimtedelen. Bijvoorbeeld wordt een bouwlaagoverstijgende ruimte opgesplitst in de ruimtedelen per 
bouwlaag. De geometrisch afzonderlijke ruimtedelen worden vervolgens  gegroepeerd zodat steeds de 
complete ruimte als verzameling van de betreffende ruimtedelen te onderscheiden is.

 -  Name: <IFC-object-ID> van het dominante ruimtedeel binnen de groepering. 
In het geval van een ruimtedeel behorende tot een bouwlaagoverstijgende ruimte, zal het 
ruimtedeel met de materiële onderbegrenzing als het dominante ruimtedeel beschouwd worden. De 
<IFC-object-ID> van dit ruimtedeel wordt als naam van de groepering gebruikt.

 -  ObjectType: waarde = “ruimtegroep”

•  Bouwbesluit gebruiksfunctie:
 -  Name: gebruiksfunctie volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: GF_<code1>.<code2> 
waarbij,

  - <code1>: code1 uit vaste keuzelijst in bijlage: §4.1.2.
  - <code2>: code2 uit vaste keuzelijst in bijlage: §4.1.2.

   Voorbeeld: Een ruimte behorend tot de kantoorfunctie wordt genoteerd als: GF_05.0 
 
Indien een ruimte volgens het vigerend bouwbesluit voldoet aan de definitie gemeenschappelijk, 
is in de notatie van elk van de van toepassing zijnde gebruiksfuncties het achtervoegsel “_GM” 
toegevoegd. 
Voorbeeld: Een gemeenschappelijke ruimte, in dienst van een kantoorfunctie én een bijeenkomstfunctie, behoort tot de 
groepen: GF_05.0_GM én GF_01.0_GM. 
In datzelfde bouwwerk behoren de niet gemeenschappelijke ruimten met een kantoorfunctie tot de groep: GF_05.0. De 
niet gemeenschappelijke ruimten met een bijeenkomstfunctie behoren tot de groep: GF_01.0. 
 
Indien een ruimte volgens het vigerend bouwbesluit voldoet aan de definitie gezamenlijk, is 
- analoog met het voorgaande - in de notatie van elk van de toepasselijke gebruiksfuncties het 
achtervoegsel “_GZ” toegevoegd. 
 
Indien een ruimte volgens het vigerend bouwbesluit een nevenfunctie vervult, behoort de ruimte 
zowel tot een groep met de “hoofd”gebruiksfunctie als tot een groep met de “neven”gebruiksfunctie. 
De groep, die een nevenfunctie vervult, heeft het achtervoegsel “_N”. 

 -  ObjectType: waarde = “gebruiksfunctie” 

•  Bouwbesluit gebruiksgebied:
 -  Name: gebruiksgebied volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: GG_<code>_<volgnummer> 
waarbij,

  -  <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §4.1.3.
  - <volgnummer>: 01, 02, 03, etc.
  Voorbeeld: GG_G_01
 -  ObjectType: waarde = “gebruiksgebied”
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•  Bouwbesluit verblijfsgebied:
 -  Name: verblijfsgebied volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: VG_<code>_<volgnummer> 
waarbij,

  - <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §4.1.4.
  - <volgnummer>: 01, 02, 03, etc.  
  Voorbeeld: VG_V_01
 -  ObjectType: waarde = “verblijfsgebied”

 Pset_SpaceOccupancyRequirements:
 -  OccupancyNumberPeak: volgens vigerend bouwbesluit het aantal personen dat maximaal 

gelijktijdig in het verblijfsgebied aanwezig is. 

•  Bouwbesluit brandcompartimentering:
 -  Name: (beschermd) (sub)brandcompartiment volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: BC_<code>_<volgnummer> 
waarbij,

  -  <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §4.1.5.
  -  <volgnummer>: 01, 02, 03, etc.
  Voorbeeld: BC_BC_01
 -  ObjectType: waarde = “brandcompartiment” 

•  Bouwbesluit vluchtroute:
 -  Name: vluchtroute volgens vigerend bouwbesluit. 

Notatie: VR_<code>_<volgnummer> 
waarbij,

  -  <code>: code uit vaste keuzelijst in bijlage: §4.1.6.
  -  <volgnummer>: 01, 02, 03, etc.  
  Voorbeeld: VR_bVR_01 
 -  ObjectType: waarde = “vluchtroute”

2.2.7.8  Bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen
•  Beschrijving: de materiële bouwwerkelementen die deel uitmaken van het gebouw: bouwkundige, 

constructieve en installatietechnische elementen.
•  Geometrie: 3D 

Zie IFC-modelspecificaties (Geometrisch detailleringsniveau): §2.2.6.1.  
De elementen zijn in beginsel per bouwlaag gemodelleerd.

•  Relaties: ieder bouwwerkelement behoort tot de toepasselijke bouwlaag.
•  Classificatie:
 -  zie §2.2.6.2.
•  Bijzonderheden: 
 -  elementen in de discipline bouwkunde hebben een materiaaltoekenning. 

IfcMaterial: vrij te kiezen materiaalnaam, doch naam gevoerd volgens de algemene vereisten van 
BIM-extracten én consistent toegepast in het IFC-model. 

 -  deuren en ramen hebben een correcte representatie van de draairichting (operation type) en zijn 
gedefinieerd met de toepasselijke IfcDoorStyle of IfcWindowStyle.

•  IfcObject: ieder bouwwerkelement wordt correct en consistent gerepresenteerd met het geschikte 
IfcObject:  
IfcBuildingElement (IfcBeam, IfcColumn, IfcDoor, IfcSlab, IfcWall, IfcWindow, etc.), 
IfcDistributionElement, IfcElectricalElement, IfcTransportElement, etc.

 Attributes:
 -  Name: <IFC-object-ID> 
 •  Pset_###Common: voor zover de eigenschap van toepassing is bij het betreffende modelobject:
 -  IsExternal: [True/False]
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2.2.7.8.1  Aspect brandveiligheid
•  Pset_###Common: voor zover de eigenschap van toepassing is bij het betreffende modelobject:
 -  FireRating: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, WBDBO waarde volgens vigerend 

bouwbesluit (in minuten). Het betreft de werkelijke WBDBO waarde, niet de gestelde eis. 
Voorbeeld: 60

 -  Compartmentation: [True/False] 
o.a. van toepassing bij IfcWall

  
 Specifiek voor een IFC-object dat toegang tot een ruimte verschaft (zoals een deur), zijn aanvullend de 
volgende eigenschappen van toepassing:
•  Pset_###Common
 -  FireExit: [True/False]: de waarde “True” is toegekend aan alle elementen die een uitgang voor 

ontvluchting zijn, zoals bepaalde deuren.
 -  SelfClosing: [True/False]
 -  SmokeStop: [True/False] 

2.2.7.8.2 Discipline constructie
•  Pset_###Common: voor zover de eigenschap van toepassing is bij het betreffende modelobject:
 -  LoadBearing: [True/False]: de waarde “True” is toegekend aan alle elementen die constructief 

dragend zijn.
•  alle elementen in de discipline constructie zijn ook in hun constructief analytische weergave in het 

IFC-model aanwezig met hun toepasselijke krachtswerking. 
IfcStructuralItem (ItcStructuralMember, IfcStructuralConnection) 
IfcStructuralActivity (IfcStructuralAction, IfcStructuralReaction)

2.2.7.9 Groepering van constructieve elementen
  IfcStructuralLoadGroup is toegepast voor de groepering van belastingcombinaties.  

IfcStructuralAnalysisModel is toegepast als systeem voor het constructieve analytische model.

2.2.7.10  Groepering van installatietechnische elementen
  IfcElectricalCircuit is toegepast als systeem voor de stroomdistributie elementen.

2.2.7.11 Inventaris-, inrichtings- en uitrustingselementen
•  Beschrijving: inventaris, inrichtings- en uitrustingselementen.
•  Geometrie: zie IFC-modelspecificaties (Geometrisch detailleringsniveau): §2.2.6.1.
•  Relaties: 
 -  Ieder element behoort tot de toepasselijke bouwlaag.
 -  Voor zover een element in een ruimte gelegen is, behoort het element tot de haar omhullende 

ruimte.
•  Classificatie:
 -  zie §2.2.6.2.
•  IfcObject: ieder element wordt correct en consistent gerepresenteerd met het geschikte IfcObject 

(IfcFurnishingElement, IfcEquipmentElement, etc.).
 
 Attribute:
 -  Name: <IFC-object-ID>
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Bij de aanlevering van BIM-3D-extracten worden ook de onderstaande bestanden aangeleverd.

3.1 Algemeen

3.1.1 BIM
•  BIM-bronbestand en de daarmee samenhangende bestanden die benodigd zijn om het geleverde extract 

compleet en op eenvoudige en herhaalbare wijze te reproduceren.  
Toelichting: Het BIM kan ook bestaan uit meerdere afzonderlijke modellen die onderling gecoördineerd zijn.

•  Bestandsformaat: vrij te kiezen, in origineel (merkspecifiek) bronbestandsformaat.
•  Bestandsnaam: vrij te kiezen. 

3.1.2 Modeldocumentatie 
•  Logboek met beschrijving van:
 -  Noemenswaardige modelleerkeuzes, -afspraken, etc.
 -  Instructie om op eenvoudige en herhaalbare wijze alle extracten uit het BIM te reproduceren.
 -  BIM-applicatie- en systeemgegevens: softwarenaam en -versie, besturingssysteem en -versie.
•  Bestandsformaat: Word of ODF
•  Bestandsnaam: <projectnaam>_modeldocumentatie

3.1.3 Bestandenlijst
•  Lijst van de aangeleverde bestanden (incl. contextspecifieke bestanden: zie §3.2) met vermelding van de 

bestandsnamen, -formaten, formaatversies en beknopte beschrijvingen van de bestandsinhoud. 
In de lijst is ook de aangeleverde mappenstructuur toegelicht.

  -  Daar waar het bijkomende of niet uit het BIM geëxtraheerde bestanden betreft, zoals bijvoorbeeld 
constructieve berekeningen of materiaalcertificaten, zijn deze via het BIM-object-ID aan het 
bijbehorende bouwwerkelement gekoppeld, minstens in de bestandenlijst of in een aparte 
relatietabel.

•  Bestandsformaat: Excel of ODS
•  Bestandsnaam: <projectnaam>_bestandenlijst

3.  Bij de BIM-3D-extracten               
te leveren bestanden
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BIM-extract relatietabel prestatiespecificaties
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1.1 Kantoor
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1.2.2
Verkeersruimte

1.2.1.1
Archief DIV

1.2.1.2
Archief inspectie

3.2 Contextspecifiek

Naargelang de specifieke context, zoals de aard van het contract of project, waarbij het aanleveren van 
BIM-3D-extracten vereist is, zijn – naast de algemeen bij de BIM-3D-extracten aan te leveren bestanden – 
ook aanvullende bestanden vereist.

3.2.1 DBFMO, DBM en MC

3.2.1.1 Relatietabel prestatiespecificaties
De door Opdrachtnemer op te stellen oplossing met de expliciete en ondubbelzinnige koppeling van de 
functievervuller-IDs aan:
•  resp. de functie-IDs. Deze relatie kan één op veel zijn. 
•  resp. de identificatielabel-IDs, voor deze functievervullers die ook fysiek identificeerbaar zijn met een 

identificatielabel. Deze relatie is één op één. 
Toelichting: In de prestatiespecificaties is bepaald welke functievervullers een identificatielabel dienen te hebben. 

De aan te leveren oplossing is tenminste gelijkwaardig met onderstaande voorbeeldoplossing:
•  Tabel met de relatiekoppelingen.
•  Bestandsformaat: Excel of ODS.
•  Bestandsnaam: <projectnaam>_relatiemodel
•  Sjabloon: zie bijlage §4.2.

De tabel omvat de expliciete en ondubbelzinnige koppeling van de functievervuller-IDs aan:
•  resp. de functie-IDs. De koppeling is vastgelegd in relatietabel 1, waarbij:
 -  1e kolom: functievervuller-IDs
 -  2e kolom: functie-IDs
•  resp. de identificatielabel-IDs. De koppeling is vastgelegd in relatietabel 2, waarbij:
 -  1e kolom: functievervuller-IDs
 -  2e kolom: identificatielabel-IDs

Schematisch voorbeeld van relatietabel met koppeling van functievervuller-IDs aan functie-IDs
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De genoemde documenten zijn externe bijlagen beschikbaar op de RVB-website.

4.1 Nomenclatuur Bouwbesluit 2012

Lijst “RVB BIM Specificatie v1.0 - bijlage - nomenclatuur BB2012” omvat de onderstaande lijsten op de 
gelijknamige tabbladen.

4.1.1 Ruimtefunctie

4.1.2 Gebruiksfunctie

4.1.3 Gebruiksgebied

4.1.4 Verblijfsgebied

4.1.5 Brandcompartimentering

4.1.6 Vluchtroute

4.2 Relatietabel sjabloon

Lijst “RVB BIM Specificatie v1.0 - bijlage - relatietabel sjabloon”.

4.  Bijlage
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