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DEEL 1 RICHTLIJNEN BELGISCH  
BIM-UITVOERINGSPLAN

1 ACHTERGROND EN DOEL

Bĳ het toepassen van BIM binnen een bouwproject dienen de verschillende projectpartners nauw samen 
te werken. Dit veronderstelt een vlotte communicatie en duidelĳke afspraken. Deze worden omschreven en 
gebundeld in een BIM-protocol en een BIM-uitvoeringsplan. Het WTCB heeft dan ook een referentieprotocol1 en een 
referentiedocument voor een BIM-uitvoeringsplan uitgewerkt om de projectpartners bĳ het consequent opstellen 
van deze documenten te ondersteunen. Zo kan elk project van start gaan met dezelfde referentiedocumenten en 
wordt er uniformiteit in de projecten gebracht. Het is uiteraard wel expliciet de bedoeling dat deze documenten 
verder in functie van de vereisten van het project worden aangepast.

Het BIM-protocol is een contractueel document met afspraken en verwachtingen rond BIM dat idealiter bĳ de 
start van het project door de reeds gekende projectpartners ondertekend wordt. Het BIM-uitvoeringsplan is een 
aanvulling op het BIM-protocol en omschrĳft hoe de afspraken uit het BIM-protocol in de praktĳk uitgevoerd 
worden. Het BIM-uitvoeringsplan, dat de samenwerking tussen de projectpartners regelt, is een evolutief document 
dat regelmatig (minstens bĳ iedere belangrĳke mĳlpaal) geëvalueerd en, indien nodig, aangepast kan worden. 
Zodoende blĳft het BIM-uitvoeringsplan afgestemd op de eventuele evolutie van de behoeften en de verworven 
kennis van de projectpartners. Deze update biedt bovendien de mogelĳkheid om rekening te houden met de 
veranderingen in de sector en in de maturiteitsgraad, bereikt in het kader van het BIM-samenwerkingsproces.

1 Belgisch BIM-protocol (nationaal referentieprotocol voor gebouwen) https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/
belgisch-bim-protocol/

https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/belgisch-bim-protocol/
https://www.bimportal.be/nl/projecten/tc/publicaties-resultaten/belgisch-bim-protocol/
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2 DOCUMENTEN EN BIJLAGEN

2.1 HET BELGISCHE BIM-UITVOERINGSPLAN EN ZIJN BIJLAGEN

Dit document vormt een referentieleidraad voor het opstellen van een BIM-uitvoeringsplan voor uw project.  
Aangezien het Belgische BIM-uitvoeringsplan een aanvulling is op het Belgische BIM-protocol, verwĳzen we voor 
verdere informatie rond het gebruik van deze documenten naar het Belgische BIM-protocol. 

De volgende documenten worden als bĳlage aan dit document toegevoegd:
• BIJLAGE A (zie p. 80): informatieopleveringslĳst. Als voorbeeld voor een projectspecifiek overzicht van het 

te leveren en reeds geleverde werk doorheen het project wordt een eerste aanzet voor een dergelĳke lĳst 
meegegeven

• BIJLAGE B (zie p. 81): coördinatiemodelschema’s en deelmodel-interactieschema’s. Ter ondersteuning voor het 
opmaken van projectspecifieke schema’s worden twee voorbeelden toegevoegd

• BIJLAGE C (zie p. 83): processchema coördinatie. Bĳ het opstellen van dit BIM-uitvoeringsplan werden enkele 
deelprocessen uit het algemene BIM-processchema van het Belgische BIM-protocol verder uitgewerkt. Een 
dergelĳk schema rond coördinatie van modellen is als bĳlage toegevoegd ter verduidelĳking en om, indien 
nodig, te helpen bĳ het opstellen van een projectspecifiek schema.

Het staat de projectpartners vrĳ om deze bĳlagen volgens hun behoeftes op te nemen, aan te vullen of aan te 
passen, of eventueel weg te laten.

2.2 BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Momenteel zĳn volgende documenten beschikbaar (op www.bimportal.be):
• het ‘Belgische BIM-protocol’
• het ‘Belgische BIM-uitvoeringsplan’
• hulpfiche modelleerafspraken.

1 RICHTLIJNEN BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN

http://www.bimportal.be
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3 LEESWIJZER

3.1 VAN LEIDRAAD NAAR SPECIFIEK PROJECT

Analoog aan het Belgische BIM-protocol vormt het Belgische BIM-uitvoeringsplan een leidraad bĳ het opstellen 
van een dergelĳk projectspecifiek document. 

Delen van het document die extra aandacht vragen bĳ het opstellen van een projectspecifiek BIM-uitvoeringsplan 
worden aangeduid met dezelfde iconen en tekens als die in het Belgische BIM-protocol. Deze worden aangevuld 
met het volgende symbool:

Dit icoon wordt gebruikt om het richtinggevende karakter van de afspraken rond IFC te benadrukken. 
Afhankelĳk van de kennis en de ervaring van de projectpartners kunnen deze al dan niet als eis 
opgelegd worden.

3.2 TEMPLATE VERSUS HANDLEIDING

Net als bĳ het Belgische BIM-protocol zĳn er van het BIM-uitvoeringsplan twee versies beschikbaar: een 
bewerkbare template en deze uitgebreide handleiding met aanwĳzingen voor het opstellen ervan.

Deel 2 van deze uitgebreide handleiding is zo opgebouwd dat de oneven genummerde pagina’s (of de rechtse 
pagina’s bĳ dubbelzĳdige druk) de template van het BIM-uitvoeringsplan vormen en de even pagina’s (of de 
linkse pagina’s bĳ dubbelzĳdige druk) bĳkomende toelichtingen verschaffen2. 

De bewerkbare template bevat enkel de ‘oneven’ pagina’s uit deze uitgebreide handleiding, zonder extra 
toelichtingen.

2 Hoofdstuk 1 Termen en definities van Deel 2 wĳkt enigszins af van deze opbouw in die zin dat p.  10 alle nodige toelichtingen bĳ dit 
hoofdstuk bevat. De rest van het hoofdstuk verschĳnt verder zowel op oneven als op even pagina’s, wat ook het geval is bĳ hoofdstuk 8 
Bĳlagen.

1RICHTLIJNEN BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN
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DEEL 2 HET BELGISCHE BIM-UITVOERINGSPLAN 

1 TERMEN EN DEFINITIES

De hier gedefinieerde termen zĳn specifiek voor het Belgische BIM-uitvoeringsplan en zĳn niet gedefinieerd in het 
Belgische BIM-protocol. Een uitgebreidere lĳst kan u terugvinden op BIMportal.be.

http://BIMportal.be
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DEEL 2 HET BELGISCHE BIM-UITVOERINGSPLAN 

1 TERMEN EN DEFINITIES

Deze termen met bĳhorende definities zĳn een aanvulling op de termen uit het BIM-protocol.

BIM-rollen
1.1 BIM-disciplinemanager
Rol binnen een projectpartner die fungeert als aanspreekpunt rond BIM binnen een discipline en die de link vormt 
met de BIM-procesmanager.

Nota: De taken en verantwoordelĳkheden horende bĳ deze BIM-rol zĳn niet eenduidig bepaald en zĳn afhankelĳk 
van de desbetreffende projectpartner en het project.

1.2 BIM-modelleur
Rol binnen een projectpartner die instaat voor het opbouwen van bouwinformatiemodellen.

Nota: De taken en verantwoordelĳkheden horende bĳ deze BIM-rol zĳn niet eenduidig bepaald en zĳn afhankelĳk 
van de desbetreffende projectpartner en het project.

Modelleren
1.3 Verdieping
Deel van een gebouw bestaande uit één of meerdere ruimten, wat zich tussen twee vloeren of tussen een vloer 
en het dak bevindt.

1.4 Referentieobject (nulpuntobject)
Element in een BIM-model als hulpmiddel om de positie van verschillende deelmodellen ten opzichte van elkaar 
te visualiseren.

1.5 Gabarit 
Hulpgeometrie om bepaalde volumes of zones af te bakenen bĳ het modelleren. 

Nota: Deze afgebakende zones of volumes kunnen verschillende doeleinden hebben, zoals bĳvoorbeeld een 
plaats aanduiden waar niet gebouwd mag worden, volumes van naburige bouwwerken weergeven of zones voor 
een bepaalde toepassing vrĳhouden.
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1.6 Indicatief element (dummy-element)
Element dat in een deelmodel ter illustratie is weergegeven.

Nota: Bepaalde elementen komen slechts ter indicatie voor in een deelmodel en zĳn in detail verder uitgewerkt 
in een ander deelmodel.

1.7 Virtual mock-up (testmodel)
BIM-model om de interoperabiliteit tussen de deelmodellen te evalueren.

1.8 Niveau
Verticale positie tegenover een vastgelegde referentiehoogte.

Nota: Het vastleggen van niveaus is belangrĳk bĳ het opbouwen van een BIM-model.

1.9 Sparingscomponent (Provision for Void)
Element dat een opening of boring voorstelt die in een ander element moet worden voorzien.

Nota: Sparingscomponenten worden vaak gebruikt bĳ de doorvoer van een technische installatie of leiding.

1.10 GUID (Globally Unique Identifier)
Unieke code ter identificatie van een element die de traceerbaarheid gedurende diens hele levenscyclus mogelĳk 
maakt.

1.11 Overlappingsconflict (hard clash)
Conflict waarbĳ elementen elkaar geheel of gedeeltelĳk overlappen.

1.12 Gebruiksconflict (soft clash)
Conflict waarbĳ de positionering van elementen de werking of uitvoering ervan zal hinderen.

1.13 Afstandsconflict (gap clash)
Conflict waarbĳ elementen uit elkaar staan terwĳl ze elkaar volgens hun functie toch zouden moeten raken.

1.14 Informatieconflict
Conflict waarbĳ de (geometrische of niet-geometrische) informatie tegenstrĳdig, foutief of ontbrekend is.

Informatie-uitwisseling
1.15 Informatieopleveringslijst
Overzicht van de gewenste en reeds geleverde informatieopleveringen doorheen het project.

1.16 Coördinatiemodelschema
Schema dat weergeeft uit welke deelmodellen het coördinatiemodel is opgebouwd.

2 1 Termen en definities
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1.17 Deelmodel-interactieschema
Schema dat de onderlinge relaties tussen de verschillende deelmodellen weergeeft.

1.18 Referentiecode
Code die aan een bestand toegewezen wordt zodat het bestand binnen het Common Data Environment (CDE) 
eenduidig identificeerbaar is. 

1.19 Statuscode
Code van een bestand waarmee wordt aangeduid in welke mate het bestand is uitgewerkt en voor welke 
doeleinden het door andere leden van het projectteam gebruikt kan worden.

21 Termen en definities
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2 BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN

2 SITUERING VAN HET  
 BIM-UITVOERINGSPLAN

2.1 INHOUD EN SCOPE VAN HET BIM-UITVOERINGSPLAN

In deze paragraaf wordt uitgelegd wat het BIM-uitvoeringsplan inhoudt en voor welke partners dit document geldt. 

Het BIM-uitvoeringsplan wordt doorgaans opgesteld door de BIM-procesmanager, in overleg met de gekende 
projectpartners en de opdrachtgever. Hierbĳ wordt het BIM-protocol als uitgangspunt gehanteerd. 

Idealiter werken alle projectpartners vanaf het begin mee aan het project. Bĳ een traditionele 
contractvorm worden de uitvoerende partners er echter pas gaandeweg bĳ betrokken. Deze kunnen 
dan worden toegevoegd in deze paragraaf.

2.2 BIJLAGEN BIJ HET BIM-UITVOERINGSPLAN

In deze paragraaf worden de bĳlagen van het projectspecifieke BIM-uitvoeringsplan opgesomd. Hieronder 
wordt een overzicht gegeven van de hoofdstukken van het Belgische BIM-uitvoeringsplan die naar deze bĳlagen 
verwĳzen:
• Lĳst met contactgegevens van de projectpartners:3.2 Projectpartners/leden van het projectteam
• BIM-organigram: 3.3 BIM-organigram
• Informatieopleveringslĳst: 5.1 Informatieopleveringslĳst
• Coördinatiemodelschema’s en/of deelmodel-interactieschema’s: 5.2.1.1 Bouwinformatiemodellen in native 

bestandsformaat & 5.2.2 Coördinatiemodellen
• Exportinstellingen naar IFC-formaat: 5.2.1 Individuele disciplinemodellen en andere deelmodellen
• BIM-processchema’s: 6.1.4 Coördinatie van modellen
• Elementen- en eigenschappentabel of verwĳzing naar standaardtabel:5.4.3.4 Elementen- en eigenschappentabel
• Clashmatrix: 6.1.4 Coördinatie van modellen
• Hulpfiche modelleerafspraken: 5.4 Modelinhoud
• Issue Management-procedures: 6.2.4 Issue Management System (IMS).

2.3.2 Prioriteit en wijziging van het BIM-uitvoeringsplan

Het is aan te raden om eventuele wĳzigingen aan het BIM-uitvoeringsplan in de loop van het project aan te duiden, 
bĳvoorbeeld aan de hand van een indicatie in de tekst zelf of van een opsomming van de wĳzigingen vooraan het 
document.

Opgelet: Indien wĳzigingen afwĳkingen inhouden op het BIM-protocol, dan dient ofwel het BIM-uitvoeringsplan 
conform te worden gemaakt met het BIM-protocol ofwel een bĳakte aan het BIM-protocol te worden gevoegd 
(zie ook 2.3.2 Prioriteit en wĳziging van het Belgische BIM-protocol). 
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2 SITUERING VAN HET  
BIM-UITVOERINGSPLAN

2.1 INHOUD EN SCOPE VAN HET BIM-UITVOERINGSPLAN

Het BIM-uitvoeringsplan omschrĳft hoe de afspraken van het BIM-protocol in de praktĳk worden uitgevoerd. 

Het geldt voor de projectpartners opgesomd in <’2.1 Inhoud en scope van het BIM-protocol’> van het BIM-protocol, 
die zich er bĳgevolg toe verbinden om de inhoud van dit BIM-uitvoeringsplan in het project na te leven. 

Dit document geldt eveneens voor volgende projectpartners die er gaandeweg het project zĳn 
bĳgekomen: <naam bedrĳf/projectpartner>, <…>

De projectpartners moeten er eveneens over waken dat ook derden waarop ze een beroep doen de afspraken uit 
het BIM-uitvoeringsplan naleven.

2.2 BIJLAGEN BIJ HET BIM-UITVOERINGSPLAN

Dit BIM-uitvoeringsplan heeft volgende bĳlagen:
• <lĳst met de contactgegevens van de projectpartners>
• <BIM-organigram>
• <informatieopleveringslĳst>
• <coördinatiemodelschema’s en/of deelmodel-interactieschema’s>
• <import- en exportconfiguratie voor de verschillende informatieopleveringen>
• <BIM-processchema’s>
• <Elementen- en eigenschappentabel of verwĳzing naar standaardtabel>
• <clashmatrix>
• <hulpfiche BIM-modelleerafspraken>
• <Issue Management-procedures>
• <...>

2.3 INTERPRETATIE, PRIORITEIT EN WIJZIGING VAN DE DOCUMENTEN

2.3.1 Interpretatie

De afspraken hieromtrent die beschreven staan in het BIM-protocol (paragraaf <2.3.1 Interpretatie>) zĳn van toepassing.

2.3.2 Prioriteit en wijziging van het BIM-uitvoeringsplan

De prioriteit tussen de documenten wordt bepaald in het BIM-protocol (paragraaf <2.3.2 Prioriteit en wĳzigingen>).

Het BIM-uitvoeringsplan is een evolutief document dat, met inachtneming van het BIM-protocol, regelmatig 
herzien kan worden. Opmerkingen die leiden tot nieuwe versies of revisies van dit document worden besproken 
in <vergadering> en worden nadien, binnen <…werkdagen>, gedeeld via <het Common Data Environment>. Gezien 
het belang van deze wĳzigingen dient dit steeds gepaard te gaan met een expliciete notificatie. 

De wĳzigingen in het BIM-uitvoeringsplan worden verondersteld aanvaard te zĳn indien er na <… werkdagen> 
sinds de hierboven beschreven notificatie geen bezwaar geuit wordt. 

2BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN



Belgisch BIM-uitvoeringsplan (TOELICHTING) | Juni 2019 (Ontwerpversie)16

2 BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN

3 PROJECTINFORMATIE

Als aanvulling op het BIM-protocol kan het BIM-uitvoeringsplan meer in detail gaan over o.a. de projectgegevens, 
de precieze projectteamsamenstelling en de mĳlpalen. 

3.1 PROJECTGEGEVENS

De voornaamste gegevens van het project staan omschreven in het BIM-protocol. Om duidelĳk aan te geven bĳ 
welk project dit BIM-uitvoeringsplan hoort, kunnen hier enkele velden (bv. projectcode en projectnaam) herhaald 
worden. Verder kan er verwezen worden naar het BIM-protocol en kunnen er indien nodig nog extra velden worden 
toegevoegd.

3.2 PROJECTPARTNERS/LEDEN VAN HET PROJECTTEAM

Deze paragraaf somt de contactpersonen van de leden van het projectteam en hun contactgegevens op. Omdat 
deze kunnen wĳzigen doorheen het project worden ze in een bĳlage gebundeld. In deze paragraaf kan er naar de 
bĳlage worden verwezen.

3.3 BIM-ORGANIGRAM

Een organigram van het project kan hier verduidelĳking bieden: identificatie van opdrachtgever en eventueel 
zĳn BIM-adviseur, projectteam, BIM-procesmanager(s) en BIM-disciplinemanagers, BIM-modelleurs… Indien dit 
organigram hetzelfde is als bĳ het BIM-protocol kan dit hier weggelaten worden. 

3.4 MIJLPALEN

In het BIM-protocol zĳn de algemene projectfasen en mĳlpalen uit de contractuele planning al beschreven. Indien 
gewenst kan er in dit deel van het BIM-uitvoeringsplan een meer gedetailleerd overzicht gegeven worden. Hierbĳ 
dient er tevens naar de algemene projectplanning verwezen te worden.
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3 PROJECTINFORMATIE

3.1 PROJECTGEGEVENS

Tabel 1: Identificatietabel project

Projectcode <…>

Projectnaam <…>

<…> <…>

Dit is een aanvulling op paragraaf <3.1 Projectgegevens> van het BIM-protocol.

3.2 PROJECTPARTNERS/LEDEN VAN HET PROJECTTEAM 

De leden van het projectteam met desbetreffende contactpersonen (en hun contactgegevens) die volgens het 
BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan zullen samenwerken, worden opgesomd in <bĳlage x>.

3.3 BIM-ORGANIGRAM

Een BIM-organigram met de gekende leden van het projectteam en desbetreffende contactpersonen voor het 
project is terug te vinden in <bĳlage x>.

3.4 MIJLPALEN

Een meer uitgewerkt overzicht van de verschillende mĳlpalen vergeleken met het overzicht van het BIM-protocol 
is terug te vinden in <onderstaande tabel x, bĳlage x, document x…>.

2BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN
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4 BIM-DOELSTELLINGEN  
 EN -TOEPASSINGEN

De BIM-doelstellingen en -toepassingen zĳn reeds beschreven in het BIM-protocol. 

Indien het BIM-protocol aan bepaalde projectpartners als vereiste wordt opgelegd (bĳvoorbeeld bĳ 
een traditionele contractvorm), kunnen extra BIM-doelstellingen en -toepassingen eigen aan deze 
projectpartners in dit hoofdstuk beschreven worden.

2 BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN
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4 BIM-DOELSTELLINGEN  
EN -TOEPASSINGEN

De BIM-doelstellingen en -toepassingen uit het BIM-protocol blĳven integraal van toepassing.  

Aanvullend hierop worden door de projectpartners volgende BIM-doelstellingen en -toepassingen 
toegevoegd: <…>

2BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN
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5 UIT TE WISSELEN INFORMATIE

5.1 INFORMATIEOPLEVERINGSLIJST

Hier volgt een overzicht van alle BIM-gerelateerde modellen en documenten die doorheen het project verwacht 
worden. Voor elke informatieoplevering worden de verantwoordelĳke projectpartner, de discipline, de frequentie 
van levering, de naamgeving van de te leveren bestanden, de software die wordt gebruikt om deze informatie te 
genereren, de gedeelde bestandsformaten… aangegeven. Deze lĳst wordt best gebundeld in één tabel in bĳlage. 
Een voorbeeld van een dergelĳke tabel is terug te vinden in bĳlage A waarbĳ men aan de hand van filters de 
gewenste informatieopleveringen kan terugvinden. 

Deze overzichtstabel omvat de deelmodellen, de samengestelde modellen en de BIM-extracten. Deze laatste 
worden gegroepeerd weergegeven. Zo omvatten ‘plannen’ bĳvoorbeeld alle plannen van het project. 

Opmerking: Er dient op voorhand goed afgesproken te worden welke BIM-extracten gewenst zĳn aangezien het 
configureren en aanmaken van deze BIM-extracten extra tĳd vraagt.

5.2.1 Individuele disciplinemodellen en andere deelmodellen

5.2.1.1 Bouwinformatiemodellen in native bestandsformaat

Het kan wenselĳk zĳn om schema’s die de interactie en de toepassing van de deelmodellen onderling binnen het 
project schetsen in bĳlage toe te voegen. Een voorbeeld is terug te vinden in bĳlage B.

Indien er in de BIM-modellen gebruik gemaakt wordt van referentiebestanden dienen deze ook 
opgesomd te worden. Als deze bestanden afgeleid zĳn uit andere modellen dienen hun bronnen en 
de bĳhorende extractie-methodes beschreven te worden.

2 BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN
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5 UIT TE WISSELEN INFORMATIE

5.1 INFORMATIEOPLEVERINGSLIJST

Een overzicht van de gevraagde informatieopleveringen in dit project is terug te vinden in <bĳlage x>.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende types van informatieopleveringen:
• deelmodellen
• samengestelde modellen
• BIM-extracten.

5.2 SPECIFICATIES INFORMATIEOPLEVERINGEN

De BIM-modellen en -extracten worden doorgegeven volgens de in het BIM-protocol beschreven afspraken. 
Eventuele verdere specificaties hierbĳ worden in de volgende paragrafen beschreven.

Een aantal stappen dienen doorlopen te worden alvorens de informatieopleveringen in te delen:
• het documenteren van de verschillende import- en exportconfiguraties voor de informatieopleveringen 

(zie <bĳlage x>);
• het uitvoeren van controles (zie <6.1 Coördinatie en controle van BIM-modellen en -extracten>);
• het afzonderen van een publiceerbare kopie van bouwinformatiemodellen uit de interne omgeving of platformen 

van de projectpartner
• het optimaliseren van bouwinformatiemodellen en het verwĳderen van tĳdelĳke informatie
• het volgen van de juiste procedure voor ieder BIM-extract (zie desbetreffende paragrafen hieronder)
• het opslaan van de bestanden volgens de afgesproken naamgeving (zie <5.3 Naamgeving bestanden>)
• het doorlopen van een eventuele procedure voor het bundelen en/of comprimeren van de bestanden
• het opladen van de informatieoplevering in het CDE volgens de gemaakte afspraken
• het versturen van de bĳbehorende notificaties vanuit het CDE.

5.2.1 Individuele disciplinemodellen en andere deelmodellen

5.2.1.1 Bouwinformatiemodellen in native bestandsformaat

De bouwinformatiemodellen in native bestandsformaat dienen opgebouwd te worden volgens de 
modelleerafspraken beschreven in 5.4 Modelinhoud.

De interactie tussen de verschillende deelmodellen in dit project is terug te vinden in de schema’s in 
<bĳlage x>.

De gebruikte onderleggers bĳ het modelleren zĳn opgelĳst in <bĳlage x>.

2BELGISCH BIM-UITVOERINGSPLAN
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Indien er BIM-extracten door de ontvanger geëxtraheerd worden op basis van door de auteur 
voorbereide zichten (een voorbereide configuratie in een bronmodel om een BIM-extract af te leiden), 
dienen er op voorhand afspraken gemaakt te worden rond de gewenste schaal van deze (of de meest 
relevante) BIM-extracten. Zo kan de auteur van het model hiermee rekening houden opdat alles 
duidelĳk en leesbaar is op de overeenkomstige zichten.

5.2.1.2 Bouwinformatiemodellen in IFC-bestandsformaat

Er dient minstens één standaardbepaling afgesproken te worden voor het uitwisselen van BIM-modellen in IFC-
bestandsformaat. Afhankelĳk van het gewenste gebruik van het BIM-model kunnen andere configuraties voor 
dergelĳke uitwisseling noodzakelĳk zĳn.

Indien nodig kunnen specifieke Model View Definitions ingesteld worden, maar enkel indien de gebruikte software 
deze ondersteunt.

Het is in ieder geval aan te raden in voldoende tĳd te voorzien om de interoperabiliteit van de gebruikte 
softwarepakketten van de verschillende betrokken leden van het projectteam te testen en te evalueren aan de 
hand van een virtual mock-up. Eventuele problemen moeten besproken worden op de coördinatievergadering.

Tip: Het kan bĳ deze test wenselĳk zĳn om tevens een screenshot van het bronmodel mee uit te wisselen zodat de 
ontvanger een visuele referentie heeft. 

Verdere afspraken rond de afstemming van het native bestand en het IFC-bestand (bĳvoorbeeld met betrekking 
tot eigenschappen en hoeveelheden) worden verder beschreven in 5.4.3 Vereiste informatie.

5.2.2 Coördinatiemodellen

Het kan wenselĳk zĳn om coördinatiemodelschema’s in bĳlage toe te voegen. Een voorbeeld is terug 
te vinden in bĳlage B.
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Opdat de gewenste BIM-extracten door de ontvangende leden van het projectteam zelf uit de 
bouwinformatiemodellen kunnen geëxtraheerd worden op basis van voorbereide zichten, worden 
volgende afspraken rond de schaal gehanteerd: 
• grondplannen: 

 - <fase>: <naam zicht> <1/200, 1/100,1/50…>
 - <fase>: <naam zicht> <1/200, 1/100,1/50…>
 - <…>

• gevels: 
 - <fase>: <naam zicht> <1/200, 1/100,1/50…>
 - <fase>: <naam zicht> <1/200, 1/100,1/50…>
 - <…>

• snedes:
 - <fase>: <naam zicht> <1/200, 1/100,1/50…>
 - <fase>: <naam zicht> <1/200, 1/100,1/50…>
 - <…>

• <…>

5.2.1.2 Bouwinformatiemodellen in IFC-bestandsformaat

De bouwinformatiemodellen in IFC-bestandsformaat dienen eveneens te voldoen aan de afspraken uit paragraaf 
5.4 Modelinhoud.

Zonder verdere aanwĳzingen worden de bouwinformatiemodellen in IFC-bestandsformaat als volgt opgeslagen: 
• versie van IFC-schema + Model View Definition: <IFC2x3 Coordination View V2.0 / IFC4 Reference View 1.1 / 

IFC4 Design Transfer View 1.0 / custom MVD /...>
• IFC-bestandsformaat: <.ifc /.ifcXML /.ifcZIP>
• de configuratie van de IFC-uitwisseling is opgenomen in <bĳlage x>
• bĳ voorkeur worden de door buildingSMART gedefinieerde ‘Property Sets’ en ‘Quantity Sets’ gevolgd;
• voor een overzicht van de minimaal vereiste eigenschappen wordt verwezen naar de <tabel x/bĳlage x/…>.

Bĳ bepaalde uitwisselingen kunnen andere specificaties worden afgesproken mits akkoord van de betrokken 
leden van het projectteam: <…>

Deze afspraken dienen getest te worden aan de hand van een virtual mock-up om de doeltreffendheid van deze 
uitwisseling te evalueren. De voorkomende problemen dienen duidelĳk aangegeven te worden.

5.2.2 Coördinatiemodellen

De samenstellingen van de verschillende coördinatiemodellen in dit project zĳn terug te vinden in de 
coördinatiemodelschema’s in <bĳlage x> waarin per coördinatiemodel een overzicht van de gebruikte 
deelmodellen weergegeven wordt.
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5.2.3 Aanvullende BIM-modellen en analysen 

Er dient opgemerkt te worden dat niet alle beschreven BIM-modellen noodzakelĳk in één BIM-model gebundeld 
zĳn (afhankelĳk van de verschillende BIM-doelen kunnen meerdere BIM-modellen nodig zĳn). Er zĳn immers 
verschillende manieren om BIM-modellen te structureren (bv. aan de hand van codering, classificatie…).

5.2.3.1 3D-opmetingen

Het BIM-protocol beschrĳft wat er opgemeten zal worden, door wie, hoe en welk soort bestandsformaat er moet 
gebruikt worden. Bĳ gebruik van specifieke software wordt deze gespecificeerd in het BIM-uitvoeringsplan 
(bĳvoorbeeld het formaat van de puntenwolk of de extensie van het BIM-model). 

Afhankelĳk van het bestandsformaat zĳn eventueel verdere acties gewenst (bĳvoorbeeld het omzetten 
van puntenwolk naar polygonale geometrie of naar een bouwinformatiemodel).

5.2.3.2 4D-BIM (planning)

Bouwinformatiemodellen die gebruikt worden voor 4D-planning (dit kunnen afzonderlĳke deelmodellen zĳn) 
stellen specifieke eisen op het gebied van modelleerafspraken (bĳvoorbeeld het weergeven van stortnaden) en 
rond de groepering van elementen (bĳvoorbeeld de groepering van kolommen per verdieping). Hierbĳ kan gebruik 
worden gemaakt van eigenschappen gekoppeld aan elementen. Er kunnen eventueel meerdere eigenschappen 
voorzien worden als men verschillende soorten planning wil opvolgen. Deze dienen opgenomen te worden in 
hoofdstuk 5.4.3 Vereiste informatie (bv. in Tabel 6: Overzicht vereiste eigenschappen). 

Over het algemeen zal men tĳdens de ontwerpfase een vereenvoudigde versie van de bouwinformatiemodellen 
gebruiken waarin de elementen gegroepeerd worden per logisch geheel. Het doel hiervan is inzicht te verkrĳgen 
in de volgorde van uitvoering (van elementen) of ook wel om de fases binnen het project te identificeren. Bĳ de 
uitvoeringsfase kan dit meer in detail bepaald worden en kan de planning vergeleken worden met de feitelĳke 
voortgang op de werf.

Software: Soms zit er een planningsmodule geïntegreerd in de modelleersoftware waarbĳ de uitvoering van BIM-
objecten in de tĳd kan toegewezen worden. Bĳ gebrek aan een dergelĳke module in de modelleersoftware kan 
een interactie met specifieke planningspakketten opgezet worden. Gegevens dienen dan vanuit het BIM-model 
geëxporteerd te worden om een meer gedetailleerde planning toe te laten. Deze extractie- en uitwisselingsprocessen 
dienen omschreven te worden.

5.2.3.3 5D-BIM (kostenraming en budgetcontrole)

Hier wordt beschreven op welke manier het BIM-model wordt ingezet voor kostencontrole. Dat kan bĳvoorbeeld 
gaan over een eerste inschatting van het budget op basis van vloeroppervlakte, die direct afgeleid wordt uit 
het model, maar ook over meer gedetailleerde element-gebaseerde hoeveelheden. Het proces (bĳvoorbeeld het 
proces voor het in beeld brengen van verrekeningen) dient omschreven te worden, evenals de gebruikte BIM-
software en eventuele uitwisselingsformaten.

Opmerking: Bĳ het toepassen van 5D-BM dienen duidelĳke afspraken gemaakt te worden over de berekening 
van hoeveelheden. Zo is het bĳvoorbeeld belangrĳk om aan te geven welke hoeveelheden uit het model 
afgeleid worden en op welke wĳze (direct of indirect via formules). Dit wordt verder beschreven in het punt 
5.4.4 Hoeveelheden berekenen van elementen. Hoeveelheden die niet uit BIM-modellen afgeleid worden, dienen 
als dusdanig geïdentificeerd te zĳn. 
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5.2.3 Aanvullende BIM-modellen en analysen 

Deze paragraaf beschrĳft de informatie en de structuur van de BIM-modellen die gebruikt worden voor analysen. 

5.2.3.1 3D-opmetingen

De opgemeten informatie van <het terrein / de bestaande bebouwing / de omgeving / de reeds uitgevoerde 
werken / …> beschreven in het BIM-protocol wordt aangeleverd in bestandsformaat <…>. 

Dit wordt omgezet naar <een bouwinformatiemodel> waarbĳ eveneens de afspraken rond individuele 
BIM-modellen uit het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan gelden.

5.2.3.2 4D-BIM (planning)

Voor elk type planning zoals beschreven in het BIM-protocol, gelden volgende afspraken voor de gebruikte BIM-
modellen:
• <naam model> voor <doel>: 

 - de MEA (zie BIM-protocol) staat in voor de koppeling tussen elementen en planningstaken en voor het up-
to-date houden van het model

 - specifieke afspraken rond modelopbouw: <...>
 - de groepering van elementen gebeurt als volgt: <...>
 - de codering voor 4D BIM: <...>. Deze wordt mee opgenomen in <Table 6: Overzicht vereiste eigenschappen / 

5.4.3.4 Elementen- en eigenschappentabel / …>
 - het proces voor 4D-BIM verloopt als volgt: <...>

5.2.3.3 5D-BIM (kostenraming en budgetcontrole)

Voor elk type kostenraming / budgetcontrole zoals beschreven in het BIM-protocol, gelden volgende afspraken 
voor de gebruikte modellen:
• <naam model> voor <doel>: 

 - de MEA (zie BIM-protocol) staat in voor de koppeling tussen elementen en kostcodering
 - de groepering van elementen gebeurt als volgt: <...>
 - de codering voor 5D-BIM: <...>. Deze wordt mee opgenomen in <Tabel 6: Overzicht vereiste eigenschappen / 

5.4.3.4 Elementen- en eigenschappentabel / …>
 - het proces voor 5D-BIM verloopt als volgt: <...>

Opmerking: De afspraken gemaakt over het berekenen van hoeveelheden worden verder beschreven in 
5.4.4 Hoeveelheden berekenen van elementen.
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5.2.3.4  Analysen

Voor het uitvoeren van een analyse op basis van een BIM-model kan er een beroep gedaan worden op een BIM-
model binnen het project of op een deelmodel specifiek voor deze analyse. Deze modellen zĳn tevens terug te 
vinden in de informatieopleveringslĳst.

5.2.4 BIM-extracten

Vanuit bouwinformatiemodellen kunnen verschillende documenten afgeleid worden: plannen, doorsnedes… maar 
ook tabellen, hoeveelheden of 3D-renderings. Zoals eerder vermeld, dient op voorhand te worden afgesproken 
welke BIM-extracten gewenst zĳn (BIM-extracten aanmaken vergt immers tĳd). Een overzicht van de gevraagde 
BIM-extracten met hun verdere specificaties is terug te vinden in de informatieopleveringslĳst. 

In deze paragraaf kunnen hiervoor extra afspraken gemaakt worden. Hierna volgen een aantal voorbeelden met 
betrekking tot bepaalde bestandsformaten: 
• CAD-tekeningen: eisen rond exportinstellingen, de laagstructuur, het type bestandsformaat… kunnen 

geformuleerd worden. Hierbĳ dient te worden vermeld dat bepaalde afspraken vaak niet integraal te volgen 
zĳn indien de CAD-tekeningen uit een BIM-model extraheerd worden

• printklare tekeningen (bv. in PDF-formaat): hier kunnen wensen geformuleerd worden zoals de gewenste 
papierformaten, het gebruik van lagen, eventuele 3D-inhoud, specificatie van bestandsformaat en het insluiten 
van lettertypes

•  tabellen: afhankelĳk van het doel van de tabellen kunnen afspraken gemaakt worden rond bĳvoorbeeld het 
type bestandsformaat (zoals rekenblad of tekstformaat), de te hanteren scheidingstekens tussen cellen en de 
aanduiding van tekst, duizendtallen en decimalen.

In België wordt doorgaans met het SI-stelsel gewerkt als metrisch systeem. Indien er wordt afgeweken van dit 
metriek stelsel dient dit in deze paragraaf beschreven te worden.

5.2.5 Bijbehorende bestanden

Bouwinformatiemodellen kunnen gebruik maken van verschillende referentiebestanden in verschillende 
formaten (elementen uit verschillende bibliotheken, parametrische modellen, opmetingen in puntenwolken, 
2D-tekeningen). Deze referentiebestanden moeten ook worden opgenomen in de informatieopleveringslĳst met 
vermelding van hun bronmodellen.
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5.2.3.4  Analysen

Voor de analysen uitgevoerd op basis van bouwinformatiemodellen zoals beschreven in het BIM-protocol gelden 
volgende specificaties:
• <soort analyse>: 

 - de analyse maakt gebruik van <naam model>
 - er wordt gebruik gemaakt van <software X> en een export van het model met bestandsformaat 

<bestandsformaat> is vereist
 - de volgende informatie nodig voor de analyse is afkomstig uit het bovenstaand model: <...>. Hiervoor zĳn 

specifieke <modelleerafspraken en/of groepering van elementen en/of eigenschappen> nodig zoals <… (zie 
ook 5.4.3.3 Vereiste analyses/thematische controles)>

 - de informatie <...> is afkomstig van <bron> of zelf ingevuld.

5.2.4 BIM-extracten

• Manuele aanvullingen/wĳzigingen in BIM-extracten worden als volgt aangeduid: <...> 
• De BIM-extracten verwĳzen naar hun bronmodel via <...>
• Specifieke afspraken per type BIM-extract: <...>

Alle BIM-extracten volgen het metrisch SI-stelsel waarbĳ volgende eenheden en nauwkeurigheden gehanteerd 
worden:

Tabel 2: Eenheden en nauwkeurigheden BIM-extracten

Grootheid Eenheid Nauwkeurigheid

Lengte <m> <0,000>

Oppervlakte <m²> <0,00>

Volume <m³> <0,000>

Massa <kg> <0,00>

Hoeken <°> <0,00>

<...>

Opmerking: De nauwkeurigheid van de extracten is gekoppeld aan de detailgraad van de elementen in de 
modellen. Bĳ de annotatie (bv. maatlĳnen) mag de getalwaarde nooit handmatig gewĳzigd worden.

5.2.5 Bijbehorende bestanden

5.2.5.1 Referentiebestanden

Volgende referentiebestanden worden mee uitgewisseld:
• <element / deel van model…> gemaakt door <lid van projectteam> in <bestandsformaat> en geïntegreerd in 

<bouwinformatiemodel>
• <...>
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5.2.5.2 Externe documenten

De wĳze waarop verwezen wordt naar externe documenten (afzonderlĳke documenten zonder een link met 
bouwinformatiemodellen) kan verschillen naargelang van het type document en de verwachte doelen. Zo kan 
er gewerkt worden met het opnemen van een verwĳzing als eigenschap bĳ een element (bv. artikelcodes van 
het lastenboek, naam van een technische fiche of een URL). Hierbĳ dient opgemerkt te worden dat de linken 
bĳgewerkt moeten worden om te vermĳden dat de informatie verloren gaat.

5.2.6 As-built-model

Afspraken rond de gevraagde informatie (omschreven in het BIM-protocol of BIM-visiedocument) worden 
beschreven in de desbetreffende paragrafen (bĳvoorbeeld verwĳzingen naar technische fiches in het punt 
5.2.5  Bĳbehorende bestanden, gevraagde eigenschappen in het punt 5.4.3 Vereiste informatie…). Hier wordt 
besproken hoe het as-built-model wordt ontdaan van alle tĳdelĳke en niet-gerealiseerde elementen om tot een 
BIM-model te komen dat overeenstemt met de realisatie van het project: het as-built-model (zoals eventueel 
opgelegd in het BIM-protocol). 

5.3 NAAMGEVING BESTANDEN

De naamgeving van de bestanden maakt hun identificatie mogelĳk en geeft een inzicht van hun inhoud. De keuze 
tussen de informatie vermeld in de naamgeving en deze opgenomen in de metadata is daarom van belang. 

De gebruikte naamgeving hangt ook af van eventuele eisen van de opdrachtgever, de grootte van het project en 
de mogelĳkheden van het DMS (Document Management System).

5.3.1 Inhoud / velden

Hier worden de gewenste velden in de naamgeving of metadata opgesomd. Het is belangrĳk om af te spreken 
over de in deze velden te gebruiken waarden en afkortingen (zie Tabel 3: Overzicht van de te gebruiken velden). 
De voorgestelde afkortingen voor de disciplines en de mĳlpalen/projectfases in deze tabel zĳn beschreven in het 
Belgische BIM-protocol (3.2 Projectpartners/leden van het projectteam & 3.4 Mĳlpalen).

Indien velden rond locatie/zonering/lot/subproject gewenst zĳn, dienen deze overeen te komen met de afspraken 
vastgelegd in paragraaf 5.4.1.6 Opdelingsstrategie. 

De statuscode van het bestand geeft aan of het bestand een werkdocument is dan wel of het is goedgekeurd. 
Hierbĳ is het belangrĳk om goed te omschrĳven wat de mogelĳke statuscodes inhouden.
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5.2.5.2 Externe documenten

• Voor <type documentatie> wordt gebruik gemaakt van <codering / koppelingen binnen het CDE / externe 
koppelingen / …>. Deze zĳn terug te vinden in <eigenschap> en worden voorzien door de auteur van het BIM-
model.

• <…>

De leden van het projectteam die verantwoordelĳk zĳn voor het aanleveren van een bouwinformatiemodel dienen 
er tevens voor te zorgen dat de eventuele bĳbehorende bestanden up-to-date zĳn. 

5.2.6 As-built-model

De gevraagde eigenschappen zoals gespecificeerd in het BIM-protocol worden mee opgenomen in <Tabel 6: 
Overzicht vereiste eigenschappen / 5.4.3.4 Elementen- en eigenschappentabel / …>. De eisen in verband met 
verwĳzingen worden beschreven in <5.2.5 Bĳbehorende bestanden>.

Om tĳdelĳke of niet-gerealiseerde elementen uit de BIM-modellen te verwĳderen, worden ze als volgt bĳgewerkt: 
<…>

5.3 NAAMGEVING BESTANDEN

5.3.1 Inhoud / velden

Volgende velden dienen voorzien te zĳn in de naamgeving en/of in de metadata van de bestanden:
• <discipline>
• <auteur>
• <fase/mĳlpaal> 
• <locatie/zonering/lot/subproject> 
• <type bestand> 
• <vrĳ veld> 
• <referentiecode> 
• <datum/versienummer/revisienummer>
• <statuscode>

De volgende waarden en bĳbehorende afkortingen van de bovenstaande velden dienen te worden gebruikt: 

Tabel 3: Overzicht te gebruiken velden bĳ naamgeving en/of metadata bestanden

<Discipline> <Auteur> <Mijlpaal> <Locatie> <Type bestand> <Statuscode>

<…> <…> <…> <Lot 1> <BIM (deelmodel)> <WIP>

<Kelders> <COO (coördinatiemodel)> <Shared>

<Toren> <ANA (analyse)> <Published>

<Parkeergebouw> <XTR (BIM-extract)> <Archived>

<Noordvleugel> <DOC (externe documenten)> <…>

<…> <REF (referentiebestand)>

<…>

De te gebruiken afkortingen voor de locatie/de zonering/het lot/het subproject, het type bestand en de statuscode 
worden in Tabel 3 opgesomd. Ook de afkortingen voor de discipline, de auteur en de mĳlpaal/fase die terug te 
vinden zĳn in het BIM-protocol worden hier nog eens herhaald. 
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Men kan projectspecifieke statuscodes voorzien of verwĳzen naar bestaande terminologie. In EN ISO 19650 wordt 
gebruik gemaakt van de termen ‘work in progress (WIP) / shared / published / archived’. Zo wĳst WIP op niet-
goedgekeurde informatie die enkel bedoeld is voor gebruik door de auteur; Shared wĳst op vrĳgegeven informatie 
die gebruikt kan worden voor coördinatie en samenwerking; Published wĳst op formeel goedgekeurde informatie; 
Archived zĳn documenten die reeds vervangen zĳn door nieuwere. Dit zorgt voor een traceerbare historiek. 

Opmerking: Indien gewenst kunnen hier nog verdere opdelingen gemaakt worden in functie van het doel van de 
informatie-uitwisseling (zie bĳvoorbeeld de verdere onderverdeling in de National Annex for BS EN ISO 19650-2 
van het Verenigd Koninkrĳk). Deze dienen dan eveneens in deze paragraaf beschreven te worden.

5.3.2 Toepassing

Hier wordt beschreven welke velden waar (in de naam van het bestand of in de metadata) terug te vinden zĳn.

NAAMGEVING
Het wordt aangeraden de naamgeving zo kort mogelĳk te houden. Indien het gebruikte platform (CDE) het toelaat, 
worden de meeste velden in de metadata voorzien en wordt er automatisch een referentiecode gecreëerd. De 
naamgeving kan dan bĳvoorbeeld uit volgende velden bestaan: discipline_auteur_referentiecode.

Indien de gewenste informatie niet in de metadata kan voorzien worden, zal de naamgeving langer zĳn. 
Bĳvoorbeeld: projectcode_discipline_auteur_fase_lot_type bestand_vrĳ veld.

De gewenste velden in de naamgeving van bestanden, afhankelĳk van het gekozen platform (CDE), dienen in dit 
BIM-uitvoeringsplan afgesproken te worden. Ze worden bĳ de naamgeving best van grof naar fijn weergegeven, van 
elkaar onderscheiden volgens een afgesproken leesteken. Het is aan te raden om bĳ elke naamgeving hetzelfde 
aantal velden te voorzien. Indien een veld niet van toepassing is, kan hier bĳvoorbeeld ‘0’ worden ingevuld.

Er dient tevens een onderscheid gemaakt te worden tussen bouwinformatiemodellen en BIM-extracten. Zo wordt 
het aangeraden om nooit een datum te voorzien in de bestandsnaam van bouwinformatiemodellen omdat 
koppelingen naar dit bestand bĳ elke naamswĳziging opnieuw dienen ingesteld te worden. In viewers kan 
bĳvoorbeeld het model vernieuwd worden door het oude IFC-bestand te overschrĳven met een nieuw IFC-bestand 
dat dezelfde naam heeft.

Bĳ BIM-extracten daarentegen is het vaak wenselĳk om een datum en/of versienummer/revisienummer te 
voorzien in de naam. De naamgeving van BIM-extracten dient afzonderlĳk afgesproken te worden in overleg met 
de projectpartners.

Om fouten te vermĳden, kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een automatische naamgeving binnen 
het CDE of van een af te spreken formule. Zo kan bĳvoorbeeld de naamgeving in de informatieopleveringslĳst 
automatisch gegenereerd worden op basis van de ingevulde velden.
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Bĳ de mogelĳke statuscodes zoals beschreven in Tabel 3 horen volgende omschrĳvingen <(zie referentie- 
document x)>:
• <WIP> wĳst op <niet-goedgekeurde informatie die enkel bedoeld is voor gebruik door de auteur>
• <Shared> wĳst op <vrĳgegeven informatie die gebruikt kan worden voor coördinatie en samenwerking>
• <Published> wĳst op <formeel goedgekeurde informatie>
• <Archived> wĳst op <oudere versies van bestanden voor tracering en archivering>

Door het gebruik van een referentiecode kunnen bepaalde velden weggelaten worden in de 
naamgeving. Deze unieke referentiecode <wordt automatisch toegewezen vanuit het CDE / komt uit 
een register …>.

5.3.2 Toepassing

NAAMGEVING
De naamgeving van de bestanden van BIM-modellen omvat volgende velden in onderstaande volgorde:
• <discipline>
• <auteur>
• <referentiecode> 

De naamgeving van de BIM-extracten wĳkt af van bovenstaande afspraken en omvat volgende velden in 
onderstaande volgorde:
• <discipline>
• <auteur>
• <fase/mĳlpaal> 
• <locatie/zonering/lot/subproject> 
• <type bestand> 
• <statuscode>
• <referentiecode>
• <versienummer/revisienummer>
• <datum>

Deze velden worden van elkaar onderscheiden door middel van een <liggend streepje (underscore)>. Om verwarring 
te vermĳden, mag dit leesteken bĳgevolg niet voorkomen in de naamgeving van de velden. Bovendien worden 
speciale leestekens (zoals bĳvoorbeeld ! ? “ : ; , / \ *) eveneens vermeden. 

Om de naamgeving consequent te houden doorheen het hele project, dienen de afgesproken velden altĳd voor te 
komen. Indien een veld niet van toepassing is, wordt hier <0> voorzien.

METADATA
Volgende informatie wordt enkel in de metadata voorzien zodat de naamgeving van bestanden zo kort mogelĳk 
gehouden kan worden:
• <fase/mĳlpaal> 
• <locatie/zonering/lot/subproject> 
• <type bestand> 
• <datum/versienummer/revisienummer>
• <statuscode>
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5.4 MODELINHOUD

In deze paragraaf wordt in detail omschreven hoe de informatie (geometrie en gegevens) in de digitale 
bouwinformatiemodellen georganiseerd en gestructureerd wordt. Hiervoor wordt eveneens verwezen naar 
de hulpfiche voor BIM-modelleerafspraken van het WTCB. Door deze laatste te volgen en ze aan te vullen met 
projectspecifieke afspraken, kunnen de modellen correct samengevoegd en gebruikt worden door de andere 
projectpartners.

Hier kan ook aangegeven worden of bepaalde aspecten van het project niet via BIM gemodelleerd worden, bv. 
omwille van technische beperkingen.

NOTA: Bĳ de verschillende modelleerafspraken wordt telkens ook besproken hoe deze afspraken worden 
doorgetrokken naar IFC. In functie van de kennis en de ervaring van de projectpartners dienen deze afspraken 
aangepast te worden. De richtlĳnen zĳn beschreven voor versie IFC4. Omwille van beperkingen in de huidige 
versies van sommige softwares wordt dikwĳls teruggegrepen naar IFC2x3. Hiervoor dienen mogelĳk aanpassingen 
te gebeuren aan de richtlĳnen. Deze worden vermeld bĳ de uitleg. 

Om het richtinggevende karakter van deze afspraken te benadrukken, wordt gewerkt met het volgende icoon:

5.4.1 Modelleerafspraken op niveau van het BIM-model

Ten behoeve van de samenwerking wordt de verdere structuur van de modellen gedocumenteerd. 

Bepaalde afspraken op modelniveau die hier volgen, kunnen samen in een referentiemodel voorzien 
worden. De naamgeving van dit model dient dan eveneens te worden afgesproken.

Bovendien kan men, indien mogelĳk, bepaalde elementen vastzetten die niet (per ongeluk) verplaatst 
mogen worden.

5.4.1.1 Gemeenschappelijk coördinatensysteem (nulpunt en projectoriëntatie)

Om deelmodellen te kunnen coördineren, is het noodzakelĳk dat ze dezelfde positionering hanteren.

Het is aan te raden om het nulpunt buiten het gebouw te plaatsen zodat het zichtbaar blĳft en het model zich 
steeds in de zone met positieve X- en Y-waarden bevindt. Zo worden menselĳke fouten rond negatieve coördinaten 
vermeden. De Z-coördinaat is meestal 0 ter hoogte van de afgewerkte vloer van de gelĳkvloerse verdieping.

Afhankelĳk van het project kunnen meerdere nulpunten nodig zĳn (bĳvoorbeeld bĳ een project bestaande uit 
meerdere gebouwen). Alle nulpunten en hun onderlinge positie dienen hier dan vastgelegd en omschreven te 
worden. Bĳ het exporteren van het referentieobject kan men best een vaste naam afspreken zodat dit bĳ de 
verschillende deelmodellen eenvoudig terug te vinden is.
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5.4 MODELINHOUD

De verschillende modellen van het project dienen opgebouwd te worden volgens de afspraken uit de hulpfiche 
BIM-modelleerafspraken van het WTCB <(zie bĳlage x)>. Projectspecifieke aanvullingen of aanpassingen worden 
opgenomen in dit BIM-uitvoeringsplan dat voorrang krĳgt op de algemene afspraken uit deze hulpfiche BIM-
modelleerafspraken.

5.4.1 Modelleerafspraken op niveau van het BIM-model

Volgende aspecten worden voorzien in een afzonderlĳk referentiemodel <naam deelmodel>: 
<gemeenschappelĳk nulpunt, geolocatie, aslĳnen en rasters, niveaus> voor de coördinatie tussen de 
deelmodellen.

5.4.1.1 Gemeenschappelijk coördinatensysteem (nulpunt en projectoriëntatie)

Een gemeenschappelĳk nulpunt binnen de bouwinformatiemodellen wordt vastgelegd door <projectpartner>. Het 
bevindt zich <op kruising van as 1 en as A / zie screenshot hieronder / …>.

In dit nulpunt wordt een referentieobject van <200mm x 200mm x 200mm met afgeschuinde bovenkant geplaatst. 
Dit referentieobject is zodanig gepositioneerd ten opzichte van het nulpunt dat het negatieve coördinaten heeft 
en de top op het nulpunt staat>. Het coördinatensysteem zal zo gekozen worden dat het referentieobject niet 
verborgen wordt door andere elementen. Elk deelmodel zal hetzelfde referentieobject opnemen om de uitlĳning 
tussen de deelmodellen te verifiëren.

Het nulpunt wordt vastgezet zodat het niet (per ongeluk) verplaatst kan worden.

Bĳ uitwisseling via IFC-bestandsformaten dient het referentieobject geëxporteerd te worden als 
IfcBuildingElementProxy met naam <000_nulpunt…>.

Alvorens gestart wordt met modelleren, voeren alle modellerende leden van het projectteam een 
nulpuntcontrole uit. Deze controle gebeurt aan de hand van een virtual mock-up.
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5.4.1.2 Geolocatie (globale locatie en oriëntatie)

Voor de geolocatie wordt gewerkt met een gekend punt in de omgeving. Er wordt aangeraden een vast punt te 
nemen dat tĳdens de werken steeds beschikbaar blĳft, dus mogelĳk buiten de site.

Indien er meerdere nulpunten zĳn (zie vorige paragraaf), kan het wenselĳk zĳn om elk nulpunt te 
voorzien van de geolocatie. Dit is softwareafhankelĳk en dient afgesproken te worden.

Er dient eveneens bepaald te worden met welk coördinatensysteem er gewerkt wordt: Lambert72, Lambert2008, 
WGS843… Hou ook rekening met de ondersteuning in de gebruikte BIM-software bĳ het bepalen van het 
coördinatensysteem.

Bĳ de uitwisseling via IFC kan de geolocatie op verschillende wĳzen gebeuren. IfcSite voorziet hiervoor IfcSite.
RefLatitude en IfcSite.RefLongitude (geldig voor WGS84). Vanaf IFC4 zĳn ook alternatieve coördinatensystemen 
mogelĳk, zoals Lambert-coördinaten, via IfcProjectedCRS en IfcMapConversion.

Daarom moeten in ieder project de verschillende te verwachten uitwisselingen getest worden en, indien nodig, 
moeten meerdere workflows gedocumenteerd worden.

5.4.1.3 Aslijnen en rasters

Aslĳnen en rasters worden hier in 2D opgevat; de niveaus (zie 5.4.1.4 Niveaus) zorgen voor de referenties voor de 
derde dimensie.

Bĳ aanvang van het project wordt een referentieraster (met referentieassen) bepaald. Dit raster dient overgenomen 
te worden door alle modellerende leden van het projectteam. Indien gewenst kan hiervoor een afzonderlĳk 
deelmodel worden opgesteld.

Indien andere rasters (hulprasters) nodig zĳn, dienen deze gerefereerd te zĳn (met een bepaalde tussenafstand) 
aan dit referentieraster.

De aslĳnen en/of rasters worden best zo opgesteld dat het (vaste) coördinatiegetal (X of Y) voor de bepaling van 
de aslĳn steeds positief is. 

Bĳ de uitwisseling via het IFC-bestandsformaat worden indien wenselĳk ook de hulprasters mee geëxporteerd als 
IfcGrid. Het onderscheid tussen het referentieraster en de hulprasters wordt duidelĳk gemaakt aan de hand van 
de unieke naamgeving van de verschillende rasters (of eventueel via een specifieke eigenschap).

3  World Geodetic System 1984: het coördinatiesysteem dat o.a. gebruikt wordt voor GPS.
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5.4.1.2 Geolocatie (globale locatie en oriëntatie)

Een vast punt met gekende geolocatie wordt vastgelegd door <projectpartner>. Hieruit dienen <Lambert-coördinaten 
1972/2008 en de TAW-hoogte> afleidbaar te zĳn.

Deze coördinaten dienen tevens gekend te zĳn voor elk gemeenschappelĳk nulpunt.

De oriëntatie van het bouwinformatiemodel tegenover het noorden wordt ingesteld door <projectpartner> en 
overgenomen door de andere leden van het projectteam.

Bĳ uitwisseling via het IFC-bestandsformaat dienen deze coördinaten terug te vinden zĳn onder 
<IfcMapConversion en IfcProjectedCRS / IfcSite>.

 

5.4.1.3 Aslijnen en rasters

Bĳ aanvang van het project wordt een referentieraster met referentie-assen bepaald. Dit raster dient overgenomen te 
worden door alle betrokken leden van het projectteam. Het referentieraster wordt vastgelegd door <projectpartner> 
in <naam deelmodel>.

Indien hulprasters nodig zĳn voor bepaalde leden van het projectteam, dienen deze relatief gepositioneerd te 
worden ten opzichte van het referentieraster. Hulprasters mogen het referentieraster niet vervangen.

Bĳ het gebruik van meerdere rasters dienen de aslĳnen steeds een unieke nummering te hebben ten opzichte van 
andere rasters. 

Volgende hulprasters worden toegepast binnen het project: 
• discipline/auteur: <stabiliteit> met nummering aslĳnen: <…>
• <…>

Rasters worden vastgezet zodat deze niet (per ongeluk) verplaatst kunnen worden.

Bĳ uitwisseling via het IFC-bestandsformaat dienen de rasters geëxporteerd te worden als IfcGrid.
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5.4.1.4 Niveaus

Er dienen afspraken gemaakt te worden rond de positionering van de hoofdniveaus. Het wordt aangeraden deze 
te laten samenvallen met het afgewerkte vloerpeil van de verschillende verdiepingen, maar er kunnen verdere 
afspraken noodzakelĳk zĳn, zoals bĳvoorbeeld bĳ het gebruik van tussenverdiepingen of bĳ daken.

Ook over de naamgeving van de verschillende niveaus moeten er afspraken worden gemaakt. Zo kan het gewenst 
zĳn om het bouwdeel mee in de naam van de niveaus te vermelden als deze voor de verschillende bouwdelen 
niet overeenkomen.

Bĳ de uitwisseling via het IFC-bestandsformaat worden in principe enkel de hoofdniveaus mee uitgewisseld. 
Eventueel gebruikte hulpniveaus horende bĳ een bepaalde discipline hebben doorgaans geen meerwaarde bĳ 
uitwisseling.

Om modellen in IFC-bestandsformaat vlot te kunnen uitwisselen, kan het nodig zĳn om extra afspraken te 
maken waarbĳ wordt bepaald welk element bĳ welk niveau hoort. Zo kan bĳvoorbeeld afgesproken worden om 
de vloerplaten van de ruwbouw (zonder de onderliggende afwerking en eventuele balken) bĳ de bovenliggende 
verdieping te plaatsen zodat één verdieping eenvoudig uit het IFC-model kan gefilterd worden. 

5.4.1.5 Gabarits / Bouwwerkprofielen 

Het kan zĳn dat er binnen bepaalde volumes niet gebouwd mag worden. Bĳvoorbeeld ten gevolge van 
stedenbouwkundige voorschriften, beperkingen t.o.v. omgevingselementen, profielen voor wegen of sporen, 
zones rond hoogspanning… Ten behoeve van coördinatie is het zinvol om afzonderlĳke deelmodellen te maken 
waarin dergelĳke hulpgeometrie (gabarits) wordt opgenomen. 

Bĳ de uitwisseling via het IFC-bestandsformaat moeten afspraken gemaakt worden rond de IFC-entiteit en/of 
de naamgeving. Deze gabarits kunnen bĳvoorbeeld mee geëxporteerd worden via IfcBuildingElementProxy.
PROVISIONFORSPACE of via IfcSpatialZone. Het is vooral belangrĳk dat deze gabarits kunnen teruggevonden en 
gefilterd worden.
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5.4.1.4 Niveaus

Om referenties te creëren voor de verticale positionering wordt er steeds gewerkt met niveaus. 

De hoofdniveaus worden vastgelegd door  <projectpartner> en komen overeen met <de afgewerkte vloerpeilen van 
de verschillende bouwlagen>.

De naamgeving van deze hoofdniveaus gebeurt als volgt: <nummer verdieping>_<relatieve hoogte tov 
nulpunt>_<omschrĳving> waarbĳ de nummering van de verdieping als volgt is opgebouwd: <...>.

Naast de hoofdniveaus kunnen er extra niveaus of ‘hulpniveaus’ voorzien worden. Deze zĳn gekoppeld aan de 
hoofdniveaus met een zekere tussenafstand. Ze mogen de hoofdniveaus niet vervangen.

Volgende hulpniveaus worden voorzien:
• discipline/auteur: <stabiliteit> met naamgeving: <nummer hulpniveaus>_<MEA>_<relatieve hoogte tov nulpunt> 

waarbĳ de nummering van de hulpniveaus als volgt is opgebouwd: <...>
• <...>

Niveaus worden vastgezet zodat deze niet (per ongeluk) verplaatst kunnen worden.

Bĳ de uitwisseling via het IFC-bestandsformaat mogen enkel de hoofdniveaus geëxporteerd worden 
als IfcBuildingStorey. Hulpniveaus worden niet mee geëxporteerd naar het IFC-bestandsformaat.

5.4.1.5 Gabarits / Bouwwerkprofielen 

Indien er gabarits opgelegd of van toepassing zĳn, dienen deze tevens gemodelleerd te worden.

Volgende gabarits zullen gemodelleerd worden: <gabarits stedenbouwkundige voorschriften, beperkingen omwille 
van randvoorwaarden, aangrenzende volumes, te behouden constructies, profielen voor wegen/sporen…>. Deze 
zĳn terug te vinden in volgende deelmodellen: <…>

Gabarits dienen vastgezet te worden zodat deze niet (per ongeluk) verplaatst kunnen worden.

Bĳ uitwisseling via het IFC-bestandsformaat gelden volgende afspraken: <…>
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5.4.1.6 Opdelingsstrategie

Indien noodzakelĳk wordt een opdelingsstrategie bepaald in functie van het project. Deze opdeling dient logisch, 
nuttig en duidelĳk te zĳn. Enkele mogelĳkheden tot opdeling worden hieronder uitgelegd:

Opdeling in deelmodellen naargelang van de verantwoordelijkheden
Bĳ het bepalen van de verschillende deelmodellen wordt rekening gehouden met de verantwoordelĳkheden 
van elke projectpartner. Een courante opdeling is bĳvoorbeeld volgens de disciplines architectuur, stabiliteit en 
technieken. Deze laatste discipline wordt soms ook verder onderverdeeld (bv. ventilatie, elektriciteit, sanitair, 
veiligheid). Verdere opdelingen worden op voorhand vastgelegd.
Ook de grootte van het project en/of van bestanden kan een invloed hebben op de opdeling.

Ruimtelijke opdeling
Een ruimtelĳke opdeling van een BIM-model baseert zich op de plaatsing van elementen. Het kan gaan om 
bĳvoorbeeld een opdeling per verdieping, per zone in het gebouw of per gebouw op een site.

Functionele opdeling
Een functionele opdeling van een BIM-model baseert zich op de eigenschappen van elementen. Het kan hierbĳ 
gaan om dragende elementen, elementen van de gevel, afwerkingen of verschillende technieken.

Opdeling ten behoeve van uitwisseling
In functie van het gekozen uitwisselingsformaat kunnen ook bĳkomende opdelingen toegepast worden binnen 
een bouwinformatiemodel. Er dient in dat geval aangegeven te worden hoe dit gebeurt (bv. via aparte zichten).

De verschillende deelmodellen als resultaat van een projectspecifieke opdeling zĳn terug te vinden in de 
informatieopleveringslĳst en in het deelmodel-interactieschema.
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5.4.1.6 Opdelingsstrategie

Deze paragraaf omvat verschillende mogelĳke opdelingen. De deelmodellen die hieruit volgen, worden 
opgenomen in de informatieopleveringslĳst.

Opdeling in deelmodellen naargelang van de verantwoordelijkheden
Bĳ het modelleren van het project wordt een eerste opdeling in deelmodellen gemaakt naargelang van de 
verantwoordelĳkheden. De leden van het projectteam zullen de bouwinformatiemodellen zo opdelen dat te allen 
tĳde ieders bĳdrage kan afgezonderd worden en de deelmodellen slechts één verantwoordelĳke partĳ hebben. 

Functionele en ruimtelijke opdeling
Bĳ het modelleren van het project worden volgende opdelingen in de bestanden gemaakt:
• <deel 1> met naamgeving <…>
• <deel 2> met naamgeving <…>
• <…>

Binnen bouwinformatiemodellen worden tevens volgende functionele en/of ruimtelĳke opdelingen voorzien: 
• <volgens compartimenten, vleugels, ter hoogte van aslĳnen, uitvoeringsplanning, in functie van ventilatie…>. 

Hierbĳ wordt de volgende naamgeving en bĳhorende documentatie toegepast:
 - Naam: <…>
 - Code: <…>
 - Eigenschap: <…>

Opdeling ten behoeve van uitwisseling
Volgende bouwinformatiemodellen worden verder opgedeeld voor de optimalisatie van de uitwisseling:
• <Bronmodel 1> wordt opgedeeld in <Extract A, Extract B>.

De verdeling van de elementen over de afzonderlĳke extracten in IFC-bestandsformaat wordt vastgelegd via 
<groepering / zicht / eigenschap / …>.
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5.4.1.7 Oppervlakten en volumes van ruimten

Het is nodig om afspraken vast te leggen over de manier waarop ruimten gemeten worden. Verschillende 
meetmethodes kunnen toegepast worden, afhankelĳk van de doelstellingen. Over het algemeen worden ruimten 
gemodelleerd in het disciplinemodel van architectuur, maar dit kan ook in andere deelmodellen gebeuren.

We onderscheiden o.a. netto- en bruto-oppervlakten, maar ook oppervlakten voor het berekenen van 
ventilatiedebieten of het verwarmingsvermogen, de brandcompartimentering of ook nog de verhuurbare 
oppervlakte… Geef hier een overzicht van alle gevraagde oppervlaktesoorten, binnen welk BIM-model en vanuit 
welke elementen deze afgeleid kunnen worden.

Zorg dat de gebruikte meetmethode duidelĳk is zodat men weet hoe deze oppervlakten en volumes moeten 
worden bepaald. 

Voor bovenstaande afspraken kan men een beroep doen op bestaande documenten. Enkele voorbeelden die in 
België worden toegepast:
• NBN B 06-002, Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Begripsomschrĳvingen en wĳze van bepaling
• NBN EN 15221-6, Facility Management – deel 6: oppervlaktebepaling
• BVS-code (Beroepsvereniging van de VastgoedSector)
• BOMA, Standard Method for Measuring Floor Area in Office Buildings
• IPD, Space Code – Measuring the space performance of buildings
• Richtlĳnen voor opmetingen in België (BACS) (2000)
• Meetvoorschriften voor de gebouwen van de Commissie in Brussel (2009) (o.a. gebaseerd op DIN-norm 277-1 

en 277-2).
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5.4.1.7 Oppervlakten en volumes van ruimten

De ruimten zĳn terug te vinden in <deelmodel(len) x>. Ze volgen de afgesproken nummering, naamgeving en 
classificatie (zie ook <5.4.3.1 Identificatie van de elementen>). De verschillende op te meten oppervlakten en/
of volumes worden onderscheiden op basis van hun <naam en classificatie en/of eigenschap>, afgestemd op de 
vereiste meetmethode.

Tabel 4: Overzicht soorten oppervlakten en volumes van ruimten

Oppervlaktesoort Doel Gebruikte 
meetmethode Bron Element  

in model
Identificatie/

groepering

<Netto-oppervlaktes> <…> <…> <Deelmodel x>
<BIM-extract x>

<Space/Room/
Zone/Area…>

<Set/Laag/Tag/
Classificatie/Code/

Eigenschap>

<Verhuurbare oppervlakte>

<Brand-compartimentering>

<Ventilatiezones>

<Bruto-oppervlaktes>

<…>

Voor de uitwisseling via het IFC-bestandsformaat worden de ruimten aangegeven als IfcSpace 
(CompositionType.ELEMENT). Ruimten die uit meerdere delen bestaan (CompositionType.COMPLEX) 
zullen voor elk deel een aparte ruimte voorzien (CompositionType.PARTIAL).

De vrĳe groepering van ruimten gebeurt door ze toe te kennen aan een IfcSpatialZone.
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5.4.2 Modelleerafspraken op niveau van het element

5.4.2.2 Per verdieping (bouwlaag)

De positionering van elementen voor speciale technieken wordt vaak bepaald door o.a. de plaats van de technische 
ruimten, schachten of verdeelleidingen. Vliesgevels en andere elementen die over meerdere verdiepingen 
doorlopen, worden vaak ook op deze manier gemodelleerd.

5.4.2.3 Opdelen van elementen 

Het opdelen van elementen is voornamelĳk afhankelĳk van de doelstellingen en de projectfase.

Tĳdens de ontwerpfase kunnen elementen gemodelleerd worden als samengestelde elementen. Een wand, vloer, 
dak… bevat hun volledige samenstelling (drager en afwerkingslagen). Dit is een geschikte methode voor een 
eerste kostenraming, voor presentaties, een eventuele eerste bepaling van de energieprestatie en bepaalde 
analyses die zich baseren op elementen als functioneel geheel. 

Tĳdens de werkvoorbereidingsfase worden de elementen opgedeeld op basis van hun eigenschappen. In principe 
heeft elk element specifieke eigenschappen (materiaal, fasering, functie, binnen/buiten, dragend, akoestische 
en thermische prestaties, brandweerstand…). Voor 4D-BIM (planning) is het bĳvoorbeeld belangrĳk dat de 
elementen zĳn opgedeeld op basis van hun uitvoeringsvolgorde.

Opmerking: het opdelen van samengestelde elementen hangt ook samen met de afgesproken LOD-niveaus.

De keuze van de softwaretools zal ook mee bepalen welke methode hiervoor het best werkbaar is (bv. opsplitsen 
in native software, opsplitsen voor uitwisseling via het IFC-bestandsformaat of bepaalde routines om dit te 
automatiseren).

Het is belangrĳk goede afspraken te maken over de manier waarop de opdeling zal verlopen en wie hiervoor 
verantwoordelĳk is.

2 5 Uit te wisselen informatie



Belgisch BIM-uitvoeringsplan | Juni 2019 (Ontwerpversie) 43

5.4.2 Modelleerafspraken op niveau van het element

5.4.2.1 Overeenkomstig de bouwkundige functie

Bĳ het modelleren van elementen dient men de overeenkomstige bouwkundige functie (vloer als vloer, muur als 
muur…) te gebruiken. Indien de modelleersoftware geen geschikt gereedschap aanbiedt om de gewenste functie 
te gebruiken of indien de geometrie van het element een andere modelleertechniek vereist, zal de classificatie/
codering uitsluitsel geven (zie ook <5.4.3.1 Identificatie van de elementen>).

Aan alle elementen wordt steeds de correcte IFC-klasse en bĳhorend IFC-type toegewezen (vloer naar 
IfcSlab, muur naar IfcWall). Zo garandeert men dat uitwisselingen met anderen correct verlopen. 
Bĳ  gebrek aan een geschikte IFC-klasse kan er bĳ uitzondering een beroep gedaan worden op 
generieke klassen (bv. IfcBuildingElementProxy).

5.4.2.2 Per verdieping (bouwlaag)

Het is belangrĳk dat het BIM-model wordt opgebouwd in overeenstemming met de uitvoering (kolommen lopen 
bv. meestal niet door over meerdere verdiepingen). Elementen worden dus in principe:
• opgedeeld per verdieping
• geplaatst op de verdieping waartoe het behoort.

Uitzonderingen hierop zĳn:
• <doorlopend gevelmetselwerk/gordĳngevel>: <…>
• <technieken – verticale tracés/niveau verdeelleidingen/schachten/...>: <gekoppeld aan technische verdieping>
• <…>

5.4.2.3 Opdelen van elementen 

In principe worden elementen opgebouwd als objecten met een homogene functie en homogene eigenschappen. 
Indien deze functie wĳzigt doorheen een element zal het element opgesplitst worden in meerdere objecten. 

Tot en met <mĳlpaal, projectfase, datum…> kunnen de elementen gemodelleerd worden als samengestelde 
elementen. Een wand, een vloer of een dak bevat de volledige samenstelling.

Uitzonderingen hierop zĳn: <…>

Vanaf <mĳlpaal, projectfase, datum> worden elementen die uit meerdere onderdelen bestaan die niet gelĳktĳdig 
uitgevoerd worden of die verschillende eigenschappen hebben, opgesplitst in aparte elementen.

Uitzonderingen hierop zĳn: <…>

Met het oog op <4D-BIM / objectief uit BIM-visiedocument / analyse…> worden volgende afspraken gemaakt rond 
de opdeling van elementen (zie ook <bĳlage..>): 
• <verder opdelen van elementen naargelang van de planning van de werken>
• <…>

Deze afspraken gelden vanaf <mĳlpaal, projectfase, datum>. Hiervoor wordt <geen/een> afzonderlĳk deelmodel 
opgemaakt.
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5.4.2.4 Wijzigen in plaats van verwijderen

Met het oog op hun traceerbaarheid en identificatie worden elementen zo veel mogelĳk gewĳzigd in plaats van 
verwĳderd. Als de functie van het element echter wĳzigt (bĳvoorbeeld een raam wordt een deur), dan is deze regel 
niet van toepassing.

5.4.2.5 Groeperen van elementen

Elementen kunnen gebundeld worden om hun onderlinge verband of samenhang aan te duiden, zoals bĳvoorbeeld 
een groep lokalen horende bĳ dezelfde brandcompartimentering.

Bĳ de uitwisseling via het IFC-bestandsformaat kan hierbĳ gebruik gemaakt worden van klassen zoals IfcGroup, 
IfcZone of IfcSystem.

5.4.2.6 Intersecties

Dubbels of overlappingen tussen elementen moeten zo veel mogelĳk vermeden worden (bv. balk en kolom, 
verluchtingskanaal en balk…) aangezien dit kan leiden tot foute hoeveelheden. Dit geldt niet voor ingewerkte 
elementen zoals wapening, elektriciteitskabels…

Dit wordt tevens verder gespecificeerd in paragraaf 6.1.3 Interne controle.

5.4.2.7 Sparingen en openingen

Opdat sparingen goed beheerd kunnen worden (hoeveelheden, invloed stabiliteit, invloed akoestiek, invloed 
brandveiligheid…), dienen hieromtrent modelleerafspraken gemaakt te worden zodat deze sparingen duidelĳk 
herkenbaar zĳn.

Voor de uitwisseling via het IFC4-bestandsformaat is het aanbevolen om gebruik te maken 
van IfcBuildingElementProxy met PredefinedType.PROVISIONFORVOID en de bĳbehorende  
Pset_BuildingElementProxyProvisionForVoid met eigenschappen Shape, Width, Height, Diameter, 
Depth en System.

Bĳ uitwisseling via het IFC2x3-bestandsformaat kan men ObjectType invullen als ‘ProvisionForVoid’ 
en zelf een PropertySet Pset_ProvisionForVoid maken met eigenschappen Shape, Width, Height, 
Diameter, Depth en System.

Het is aanbevolen om de verschillende eigenschappen voor sparingselementen alsook de fase waarin 
ze dienen gemodelleerd te worden aan te geven in elementen- en eigenschappentabellen.
Een goede referentie om hiermee om te gaan kan men vinden bĳ de Basis USO4.

4  BIM Loket (https://www.bimloket.nl/BasisUSO).
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5.4.2.4 Wijzigen in plaats van verwijderen

Waar mogelĳk worden elementen bĳ een gewenste aanpassing zonder functiewĳziging gewĳzigd in plaats van 
vervangen. Zo blĳft het element via de GUID identificeerbaar en traceerbaar.

De uitwisseling via het IFC-bestandsformaat zal ook steeds dezelfde GUID gebruiken.

5.4.2.5 Groeperen van elementen

Elementen verwĳzen waar mogelĳk naar types die elementen met gelĳke eigenschappen groeperen. Daarnaast 
kunnen elementen ook gebundeld worden als groep of systeem om hun onderlinge band aan te geven.

Deze groepering gebeurt aan de hand van volgende eigenschappen:
• <soort groepering>: <eigenschap>

5.4.2.6 Intersecties

Dubbels of overlappingen tussen elementen binnen één model worden zo veel mogelĳk vermeden. Bĳ uitwisseling 
van deze modellen dienen deze gecontroleerd te worden aan de hand van een interne clashdetectie, zoals 
beschreven in <6.1.3 Interne controle en in het BIM-protocol>.

De uitzonderingen hierop zĳn samen te vatten als volgt:
• <Volledig ingewerkte elementen (wapening, elektriciteitskabels…)>
• <Leidingen met een diameter kleiner dan 50 mm>
• <Kleinere elementen, zoals stopcontacten, schakelaars of spotjes, die ter plekke op de werf ingewerkt worden>
• <…>

5.4.2.7 Sparingen en openingen

Op de plaats van gewenste openingen in de elementen (vloeren, muren, daken…) worden sparingscomponenten 
geplaatst, zodat deze geëvalueerd kunnen worden (bĳ clashdetectie).

De sparingscomponenten worden vanaf <projectfase/mĳlpaal> voorzien in het deelmodel <…>.

Om rekening te kunnen houden met de impact van de sparingen op het gebied van akoestiek, brandveiligheid, 
stabiliteit, onderhoud… worden volgende eigenschappen bĳ de sparingen voorzien:
• <…>

Voor de uitwisseling via het IFC-bestandsformaat worden sparingen als IfcBuildingElementProxy 
ingesteld, met PredefinedType.PROVISIONFORVOID (IFC4) of ObjectType = ‘ProvisionForVoid’ 
(IFC2x3). De bĳbehorende Property Sets Pset_BuildingElementProxyProvisionForVoid (IFC4) of Pset_
ProvisionForVoid (IFC2x3) bevatten de eigenschappen Shape, Width, Height, Diameter, Depth en 
System.
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5.4.2.8 Toestand van elementen

Courant gebruikte BIM-software biedt de mogelĳkheid om aan elementen hun toestand (bv. existing, new, to 
demolish) en soms ook de fasering mee te geven. Het is aanbevolen om zo veel mogelĳk hiervan gebruik te 
maken. Afhankelĳk van het project en de gebruikte software kunnen specifieke eigenschappen noodzakelĳk zĳn.

De meeste IFC 4-klassen (bĳvoorbeeld bouwelementen) hebben een common property set 
(Pset_*Common zoals bĳvoorbeeld Pset_WallCommon voor muren) waarin de status (Penum_
ElementStatus) kan ingesteld worden als NEW, EXISTING, DEMOLISHED, TEMPORARY, OTHER, 
NOTKNOWN en UNSET.

Voor de fasering kan er een aparte Property Set (bv. ‘Cpset_Phasing’) en een af te spreken eigenschap 
(bv. ‘Phase’) aangemaakt worden.

  

5.4.2.9 Indicatieve elementen (‘dummy’)

Het kan soms wenselĳk zĳn om in een deelmodel elementen te voorzien die ontworpen/uitgewerkt worden in 
een ander deelmodel (van een ander lid van het projectteam). Indien bĳvoorbeeld een dragende betonwand 
wordt uitgewerkt in het disciplinemodel ‘stabiliteit’, kan het wenselĳk zĳn om ook een wand te voorzien in het 
disciplinemodel ‘architectuur’ zodat een deur in die wand kan gemodelleerd worden. Deze elementen zĳn slechts 
indicatief en dienen ook zo aangeduid te worden zodat ze eenvoudig gefilterd kunnen worden. Dit kan gebeuren 
aan de hand van de naamgeving van het element (bv. de naamgeving laten starten met ‘dummy’) of via een aparte 
eigenschap (bv. dummy).

Opmerking: Dit is eveneens gerelateerd aan ‘5.4.2.3 Opdelen van elementen’ aangezien het niet evident is om 
bepaalde onderdelen van een samengesteld element te identificeren als ‘dummy’.
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5.4.2.8 Toestand van elementen

Indien het project bestaat uit meerdere fases doorheen de tĳd, dient de toestand van de elementen binnen de 
verschillende deelmodellen door de desbetreffende auteurs ingevuld te worden.

Volgende toestanden worden toegekend aan de elementen: <bestaand, af te breken, tĳdelĳk, nieuw…>. Deze 
worden gedefinieerd in de eigenschap <…>.

Bĳ uitwisseling via het IFC-bestandsformaat wordt dit opgenomen in de eigenschap ‘Status’ van de 
Property Sets ‘PSet_*Common’.

 

5.4.2.9 Indicatieve elementen (‘dummy’)

Indicatieve elementen worden onderscheiden aan de hand van <naamgeving, eigenschap…>.
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5.4.3.1 Identificatie van de elementen

Classificatie en codering
Om de bouwinformatiemodellen te structureren, wordt er gewerkt met een classificatie- en/of een coderingssysteem 
zodat de elementen van het model geclassificeerd worden. De keuze hiervan is afhankelĳk van het type project, 
de projectpartners, de opdrachtgever, de projectfase, de BIM-doelstellingen van het project… De gebruikte 
classificatiesystemen en/of coderingen van het project zĳn in principe reeds opgesomd in het BIM-protocol. 
Eventuele aanvullingen hierop en verdere afspraken (bv. over de schrĳfwĳze van de codering) kunnen desgewenst 
in deze paragraaf beschreven worden. 

Indien de modelleersoftware classificatie- en/of coderingssystemen bevat, kunnen deze gebruikt worden. Zo 
niet kunnen bĳkomende eigenschappen afgesproken worden ten behoeve van de implementatie van dergelĳke 
systemen. Indien nodig kunnen meerdere classificaties en/of coderingen toegewezen worden aan eenzelfde 
element.

Voor uitwisseling via IFC4-bestandsformaten dienen de classificatiesystemen terug te vinden zĳn onder 
IfcClassification (classificatiesysteem) en IfcClassificationReference (code). 

Type
Het gebruik van ‘types’ zorgt ervoor dat elementen met een gemeenschappelĳke informatieset gebundeld worden 
en deze gemeenschappelĳke informatie slechts één keer wordt doorgegeven.

Nummering
Naast de codering horende bĳ het classificatiesysteem is het wenselĳk om sommige elementen te voorzien van 
een nummering. Bĳvoorbeeld deuren, ruimten, kolommen… Deze nummering dient uniek te zĳn en kan in deze 
paragraaf worden afgesproken. 

Naamgeving & nummering
De naamgeving en de nummering van elementen worden principieel bĳgehouden in eigenschappen. Meettabellen, 
annotaties en nota’s maken gebruik van deze naamgeving van elementen zodat deze consistent zĳn in alle 
representaties/weergaven en ook kunnen meegegeven worden bĳ alle BIM-extracten.

Men kan projectspecifieke afspraken maken rond de naamgeving en nummering van elementen zodat deze 
gemakkelĳk vindbaar zĳn in een bibliotheekomgeving. 

Enerzĳds is het soms gewenst om bepaalde kenmerkende informatie in de naam te vermelden (bv. code/
classificatie, auteur…) maar anderzĳds dienen de namen niet al te zwaar te zĳn en dient redundante informatie 
te worden vermeden. 

Overal waar een classificatie, code, naam of nummer zichtbaar is (op een plan, in een meettabel, bĳ een export), 
worden deze uit de eigenschappen gehaald en niet handmatig ingevuld. 

5.4.3.2 Materiaaltoewijzing

De naamgeving van materialen (bĳvoorbeeld aan de hand van een classificatie, een code en/of een beschrĳving) 
dient vastgelegd te worden (zo kunnen bĳvoorbeeld afzonderlĳke materialen voorzien worden voor verschillende 
betonklassen). De materialen dienen toegewezen te worden aan de elementen. 
De IFC-klassen voor materialen worden meestal vanuit de modelleersoftware bepaald. Een test met een virtual 
mock-up voor de informatie-uitwisseling is op dit vlak zeker aanbevolen.
Opmerking: Het is aanbevolen om alle materiaaleigenschappen te controleren voor de uitwisseling om te 
voorkomen dat tegenstrĳdige informatie met contractuele documenten (zoals lastenboeken…) gedeeld wordt.
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5.4.3 Vereiste informatie

5.4.3.1 Identificatie van de elementen

Overal waar een classificatie, codering, type, naam of nummering gebruikt is (zicht, tabel, BIM-model, BIM-
extract), wordt deze systematisch afgeleid uit de modelgegevens. Manuele aanpassingen zĳn niet toegestaan.

Classificatie en codering
De gebruikte classificatiesystemen / coderingen zĳn opgelĳst in het BIM-protocol. Deze zĳn terug te vinden in 
volgende <classificaties/eigenschappen/...>. 

Tabel 5: Overzicht classificaties en coderingen

Classificatie/Code Type metadata Uitwisseling

<BB/SfB> <Classification/Tag/Nota/Code…> <IfcClassificationReference X IfcClassification Y>

<lastenboek artikel> <Classification/Tag/Nota/Code…> <PropertSet X, Property Y>

<kostcode>

<WBS>

<…>

Bĳ uitwisseling via IFC beschrĳft IfcClassification het gebruikte classificatiesysteem en 
IfcClassificationReference de gebruikte code. 

Type
Gemeenschappelĳke informatie voor meerdere elementen wordt waar mogelĳk gebundeld in een type. Het type 
van elementen dient correct toegewezen te zĳn. 

Naamgeving & nummering
Voor de naamgeving en de nummering van elementen gelden volgende afspraken:
• Deuren: <...>
• Ruimten: <...>
• Kolommen: <...>
• <...>

Bĳ uitwisseling via het IFC-bestandsformaat worden de attributen <‘IfcRoot.Name’, IfcRoot.Description’, 
IfcElement.tag, IfcSpatialElement.LongName…> gebruikt. 

 

5.4.3.2 Materiaaltoewijzing

Indien mogelĳk moeten materialen toegewezen worden aan de elementen van de bouwinformatiemodellen. 
Volgende naamgeving van materialen wordt toegepast:
• <…>
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5.4.3.3 Vereiste analyses/thematische controles

Om bepaalde analyses uit te voeren aan de hand van bouwinformatiemodellen of om bepaalde zaken te 
controleren in de bouwinformatiemodellen, zĳn er vereiste eigenschappen nodig en dient hun locatie binnen het 
bouwinformatiemodel gekend te zĳn. Overzicht van mogelĳke analyses en thematische views/controles:

• toegankelĳkheid
• mensenstroom
• stabiliteit
• licht
• wind
• brandveiligheid
• logistiek
• akoestiek
• Space management

• thermiek
• energie
• binnenklimaat
• kosten
• planning
• levenscyclusanalyse
• controle technische conformiteit
• …

2 5 Uit te wisselen informatie



Belgisch BIM-uitvoeringsplan | Juni 2019 (Ontwerpversie) 51

5.4.3.3 Vereiste analyses/thematische controles

Voor de vereiste analyses (zie ook BIM-protocol en <5.2.3 Aanvullende BIM-modellen en analysen> in dit document) 
en de thematische controles wordt hier een overzicht gegeven van de nodige eigenschappen voor elk element (of 
elementtype).

Tabel 6: Overzicht vereiste eigenschappen

Analyse / 
controle

Eigen-
schap(pen) Discipline Element 

Type Datatype Eenheid Beschrijving
Locatie 

binnen het 
BIM-model

<Bouw-
programma> <AR> <Ruimte/

lokaal> <tekst>

<Stabiliteit> <ST> <meerdere> <Boolean>

<Gebouwschil> <AR> <meerdere> <Boolean>

<Brandveiligheid> <AR, ST, TE> <meerdere> <tekst>

<Classificatie> <alle> <alle> <tekst>

<…>
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5.4.3.4 Elementen- en eigenschappentabel

Deze paragraaf specificeert enerzĳds wanneer welke elementen verwacht worden en door wie ze voorzien worden 
en anderzĳds de eigenschappen verbonden aan deze elementen en waar deze zich bevinden binnen het BIM-
model.

De LOD-specificaties worden op het niveau van het element (of elementtype) vastgelegd. Dit kan ofwel door een 
elemententabel op te stellen (bv. LOD-tabel uit Level of Development Specification van Bimforum5) ofwel door de 
afwĳkingen op de informatieoverdrachtslĳst uit het BIM-protocol op te sommen (als aanvulling op tabel 9 uit het 
Belgische BIM-protocol dat een overzicht geeft van de afwĳkingen die reeds gekend zĳn bĳ het opstellen van de 
informatieoverdrachtslĳst). 

Opmerking: Zorg dat de referentie die gebruikt wordt voor de LOD-definities en -specificaties gespecificeerd is. 

Een voorbeeld van een elemententabel is hieronder terug te vinden. Hierin wordt voor elk element (of elementtype) 
per fase de vereiste LOD en de verantwoordelĳke auteur (MEA) aangegeven:

Code 
classificatie

Categorie / 
element type VO DO WV BO Oplevering

MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD

Voorbeeld elemententabel

De gewenste eigenschappen horende bĳ een bepaald element(type) en bepaalde LOD dienen eveneens bepaald 
te worden. Hiervoor kan men ofwel een eigenschappentabel opstellen ofwel vertrekken van de common property 
sets van IFC gedefinieerd door buildingSMART ofwel Tabel 6: Overzicht vereiste eigenschappen gebruiken.

Een voorbeeld van een eigenschappentabel is hieronder terug te vinden:

Eigen-
schap Kenmerken eigenschap LOD-niveau Mijlpalen / fasen

Datatype Eenheid Beschrijving 100 200 300 350 400 500 VO DO WV BO

Voorbeeld eigenschappentabel van een element

Deze tabel dient opgemaakt te worden per element. Op het ogenblik van de publicatie van dit Belgische BIM-
uitvoeringsplan zĳn geen Belgische referentiedocumenten rond LOD voorhanden, waardoor bedrĳven soms met 
eigen tabellen werken of een beroep doen op bestaande buitenlandse documenten.

Opmerking: ‘Tabel 6: Overzicht vereiste eigenschappen’ en de eigenschappentabel kunnen indien gewenst 
gecombineerd worden. Om een duidelĳker beeld te krĳgen van de te verwachten informatie maakt het Belgische 
BIM-uitvoeringsplan in dit verband toch een onderscheid.

5  http://www.bimforum.org/lod 
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5.4.3.4 Elementen- en eigenschappentabel

De informatieoverdrachtslĳst uit het BIM-protocol geeft een algemene ambitie aan waarbĳ verondersteld wordt 
dat de elementen en elementtypes aan deze gevraagde LOD-niveaus voldoen. Elementen (of elementtypes) die 
hierop afwĳken zĳn, met verdere specificaties hieromtrent, terug te vinden <in de tabel hieronder/ in de tabel 
bĳlage x / (samen met verdere specificaties van andere elementen) in de elemententabel in bĳlage x>.

Tabel 7: Overzicht van elementen die afwĳken van de algemene LOD-ambitie

Deelmodel / 
analyse

Categorie / 
element type VO DO WV BO Oplevering

MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD MEA LOD

<deelmodel> <element>

De nodige eigenschappen van elementen, horende bĳ een bepaald LOD-niveau, worden bepaald <in de 
eigenschappentabel in bĳlage x>.
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5.4.3.5 Uitwisseling via IFC

De gewenste eigenschappen dienen eveneens terug te vinden zĳn in de bouwinformatiemodellen in IFC-
bestandsformaat. Voor de extra IFC-eigenschappen die niet voorzien zĳn in de reeds gedefinieerde property sets 
van buildingSMART kan een tabel opgesteld worden waarin gespecificeerd wordt waar deze eigenschappen terug 
te vinden zĳn. 

Men kan er tevens voor kiezen om deze IFC-eigenschappen mee op te nemen in de eigenschappentabel6.

5.4.4 Hoeveelheden berekenen van elementen

Onafhankelĳk van de gebruikte meetmethode is het belangrĳk om met alle betrokken leden van het projectteam 
(inclusief onderaannemers) duidelĳke afspraken te maken rond het berekenen van hoeveelheden aan de hand van 
de BIM-modellen, dit eventueel in functie van de toepassing (bv. prĳsofferte onderaannemer, werkvoorbereiding, 
aankoop…).

Het is ook aan te raden om bĳ de hoeveelheden uit de BIM-modellen steeds de bĳbehorende BIM-modellen of 
-extracten mee te leveren zodat de hoeveelheden gecontroleerd kunnen worden. 

Zoals ook omschreven bĳ de doelstellingen in het Belgische BIM-protocol worden de hoeveelheden van elementen 
en/of materialen zo veel mogelĳk uit de BIM-modellen gehaald. Eventuele uitzonderingen hierop dienen hier 
vermeld te worden.

Om goede resultaten te behalen bĳ het extraheren van hoeveelheden, dient er correct gemodelleerd te worden 
(geen overlappingen, juiste aansluitingen…). Hoeveelheden van elementen die niet gemodelleerd worden 
(bĳvoorbeeld waterdichtingsslabben), kunnen op basis van andere elementen of eigenschappen uit het model 
afgeleid worden. Sommige hoeveelheden worden mogelĳk niet uit BIM-modellen gehaald. Deze dienen als 
dusdanig aangeduid te worden en er dienen afspraken rond hun berekeningsmethode gemaakt te worden.

Bĳ uitwisseling via het IFC-bestandsformaat is het aan te raden om de Base Quantities mee op te nemen. Dit zĳn 
vastgelegde Quantity Sets voor bepaalde elementen waarin de hoeveelheden berekend door de modelleersoftware 
kunnen opgenomen worden bĳ de export naar een IFC-bestandsformaat.

Opmerking: Deze hoeveelheden komen niet noodzakelĳk overeen met de gebruikelĳke meetmethodes.

6  Dit is standaard niet voorzien in het document van BIMforum maar kan toegevoegd worden met bĳkomende kolommen.
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5.4.3.5 Uitwisseling via IFC

De eigenschappen uit <‘5.4.3.4 Elementen- en eigenschappentabel’ en/of Tabel 6: Overzicht vereiste 
eigenschappen> dienen eveneens bĳ de uitwisseling via IFC terug te vinden zĳn. Hierbĳ wordt zo veel mogelĳk 
gebruik gemaakt van standaard IFC-eigenschappen zoals IsExternal, LoadBearing, FireRating…

De correlatie tussen de eigenschappen in het bronmodel en in het IFC-bestandsformaat wordt weergegeven 
<in onderstaande tabel / in de eigenschappentabel in bĳlage…>. 

Tabel 8: Overzicht IFC-eigenschappen

Element Eigenschap in het 
bouwinformatiemodel IFC-eigenschap

Bĳ de omzetting wordt er gebruik gemaakt van:
• <exportinstellingen in bĳlage x>
• <script/routine voor correlatie in bĳlage x>
• <mappingtabel terug te vinden op het CDE>
• <documentatie van buildingSMART …>
• <documentatie van software x>
• <…>

5.4.4 Hoeveelheden berekenen van elementen

Voor het berekenen van hoeveelheden van elementen/materialen wordt maximaal gebruik gemaakt van de BIM-
modellen.

Hoeveelheden die hierbĳ volgens een specifieke meetcode of formule bepaald worden, zĳn <hieronder / 
in bĳlage…> opgelĳst:
• <materiaal/element> bĳ <toepassing> wordt berekend volgens meetcode <specifieke meetcode overeenkomstig 

NBN B06-001:1982 “metingen voor gebouwen”>:
• <…>

Hoeveelheden die manueel geteld worden en bĳgevolg een uitzondering vormen op voormeld principe, zĳn 
<hieronder / in bĳlage…> opgelĳst: 
• <materiaal/element> bĳ <toepassing> wordt berekend volgens meetcode <specifieke meetcode/overeenkomstig 

NBN B06-001:1982 “metingen voor gebouwen”>:
• <…>

Bĳ uitwisseling via het IFC-bestandsformaat worden de hoeveelheden voortkomend uit het BIM-model 
zo veel mogelĳk opgenomen in Quantity Sets.
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6 BIM-PROCES & INFORMATIEBEHEER

6.1 COÖRDINATIE EN CONTROLE VAN BIM-MODELLEN EN -EXTRACTEN

Om de kwaliteit van modellen te garanderen, zullen bepaalde controles uitgevoerd worden. Wat houdt de controle 
in? Wie zal ze uitvoeren? Voor welke bestanden is deze van toepassing? Wanneer dient ze uitgevoerd te worden?

We geven hier een aantal mogelĳke controles op. 

6.1.2 Visuele controle

Een eerste vorm van controle is visueel. Bĳ de verschillende deelmodellen gaat men eerst en vooral de modellen 
op zich bekĳken. Ontbreken er nog delen? Zĳn er flagrante overlappingen zichtbaar? Zĳn de vereiste elementen 
aanwezig? Zĳn de geometrische aansluitingen correct gemodelleerd? Zĳn er geen onbedoelde objecten? …

Ook de samengestelde modellen worden onderworpen aan een visuele controle: komt het stabiliteitsmodel 
overeen met het architectuurmodel? Zĳn de speciale technieken goed geplaatst in de schachten die hiervoor 
voorzien zĳn? ...

Deze visuele controle kan uitgevoerd worden door doorheen het model te navigeren en eventueel elementen te 
filteren of te verbergen.

Opmerking: Indien de visuele controle in een andere software gebeurt dan waarin het BIM-model is opgebouwd 
(bv. bĳ een model in het IFC-bestandsformaat), kunnen bĳkomende problemen naar boven komen die te wĳten 
zĳn aan beperkingen op het vlak van export of import in de gebruikte viewer en/of modelleersoftware. Zie ook de 
paragraaf ‘6.9 Beperkingen van elektronische informatie-uitwisseling’ in het Belgische BIM-protocol.

6.1.3 Interne controle

Voorafgaand aan elke uitwisseling van BIM-modellen dienen de afgesproken conflicten (afhankelĳk van de status 
van het bestand (bv. een werkdocument of een goedgekeurd bestand) en de doelstelling van de uitwisseling) 
binnen de modellen behandeld te zĳn. 

Er dient afgesproken te worden in welke mate deze conflicten moeten behandeld worden. De aanvaardbare 
conflicten (conflicten zonder impact op kost of tĳd, die bĳgevolg geen probleem vormen bĳ de uitvoering of het 
gebruik zoals bĳvoorbeeld een stopcontact dat overlapt met een lichte scheidingsmuur (zie ook 5.4.2.6 Intersecties)) 
worden weggefilterd uit de te controleren elementen (via eigenschappen) zodat deze niet meer voorkomen in de 
clashlĳst. Men kan desgewenst ook opteren om deze te markeren als geaccepteerd (accepted), maar dan worden 
ze wel nog opgelĳst na een clashdetectie.
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6 BIM-PROCES & INFORMATIEBEHEER

6.1 COÖRDINATIE EN CONTROLE VAN BIM-MODELLEN EN -EXTRACTEN

6.1.1 Overzicht

Tabel 9: Overzichtstabel controles van bouwinformatiemodellen

Controle Wie? Frequentie Rapportage

<Visuele controle> <aanleverende en ontvangende 
leden van het projectteam> <bĳ uitwisseling> <IMS>

<Interne controle> <aanleverend lid  
van het projectteam>

<bĳ uitwisseling, afhankelĳk  
van statuscode modellen> <intern>

<Clashdetectie> <zie 6.1.4 Coördinatie  
van modellen>

<zie 6.1.4 Coördinatie van 
modellen> <IMS>

<Verificatie
BIM-modellen> <volgens BIM-protocol> <continu> <IMS>

<Verificatie BIM-
extracten> <volgens BIM-protocol> <continu> <IMS>

<Validatie project> <volgens afspraken  
contract / project>

<naar behoefte,  
op regelmatige frequentie> <IMS/DMS>

<…>

6.1.2 Visuele controle

Zowel de individuele deelmodellen als de samengestelde modellen worden onderworpen aan een visuele 
controle. Dit dient te gebeuren door de aanleverende leden van het projectteam alvorens het te delen en door de 
ontvangende leden van het projectteam.

Bemerkingen, conflicten en/of commentaren worden via <het Issue Management System> uitgewisseld en 
gedocumenteerd.

6.1.3 Interne controle

Zoals reeds beschreven in het BIM-protocol dienen de verschillende leden van het projectteam voorafgaand 
aan iedere uitwisseling een interne controle uit te voeren van de door hen aan te leveren BIM-modellen. Hierbĳ 
worden volgende controles uitgevoerd:
• een controle op aanwezigheid van alle gevraagde documenten en modellen (volgens de afspraken uit het BIM-

protocol en BIM-uitvoeringsplan)
• een controle op bestandsniveau (naamgeving, formaat, inhoud)
• een controle op model- en elementniveau (vereiste elementen, modelleerafspraken rond geometrie en 

informatie)
• een controle op coördinatie (interne clashdetectie waarbĳ afhankelĳk van de statuscode van het BIM-model en 

de doelstelling van de uitwisseling alle conflicten behandeld en weggefilterd zĳn). 

6.1.4 Coördinatie van modellen
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In het BIM-protocol wordt het algemene BIM-proces verduidelĳkt aan de hand van globale schema’s. 
Deze kunnen verder aangevuld worden met meer gedetailleerde diagrammen van deelprocessen 
zoals bĳvoorbeeld voor de coördinatie van modellen, waarin de belangrĳkste processen, partners, 
beslissingsstappen en bestanden kunnen opgenomen worden. Een voorbeeld van een dergelĳk 
schema is terug te vinden in bĳlage C van het Belgische BIM-uitvoeringsplan. Dit schema kan 
desgewenst projectspecifiek worden aangepast.

6.1.4.1 Clashdetectie

Een grote moeilĳkheid bĳ clashdetectie is dat clashdetectiesystemen vaak honderden of zelfs duizenden 
mogelĳke conflicten detecteren die dan nog moeten geïnterpreteerd worden. Het is daarom essentieel om een 
graduele verfijning toe te passen: eerst ieder deelmodel op zich (zie 6.1.3 Interne controle), dan twee aan twee 
en enkel rekening houdend met de grotere elementen en pas later komen de kleinere elementen aan bod. Het is 
zelfs zo dat een deel van de modelelementen buiten beschouwing worden gelaten omdat ze niet noodzakelĳk tot 
modelaanpassingen leiden, zoals stopcontacten, kleinere leidingen, inbouwspots of ophangsystemen. Niet elke 
clash is m.a.w. een te behandelen probleem. 
Om bĳ de aanvang van het project een overzicht te krĳgen van de uit te voeren clashdetecties is hier een 
samenvattende tabel voorzien. De verschillende controles op clashes worden uitgevoerd tussen verschillende 
sets van elementen.

Indien gewenst kan er in bĳlage een clashmatrix worden toegevoegd die verdere details omtrent de 
clashes oplĳst. Bv.:

Fase Disci-
pline 1

Elemen-
ten 1

Disci-
pline 2

Elemen-
ten 2 Locatie Type 

conflict
Verant-

woordelijke
Software  
+ versie

Frequen-
tie Datum

<DO> <TE>
<venti-
latie-

buizen>
<ST> <balken>

<eerste 
verdie-
ping>

<over    -
lappings-
conflict>

<…> <…> <…> <…>

Deze tabel zal dan doorheen het project verder bĳgehouden worden zodat de lĳst van uit te voeren 
clashdetecties up-to-date blĳft. 

De wĳze waarop de resultaten gerapporteerd worden, is reeds vastgelegd in het BIM-protocol (6.2.2 Coördinatie 
van modellen). Indien (zoals aangeraden) gewerkt wordt met een Issue Management System, wordt dit proces 
verder beschreven in de desbetreffende paragraaf (6.2.4 Issue Management System (IMS) in dit Belgische BIM-
uitvoeringsplan). Indien er echter op een andere wĳze gewerkt wordt, kunnen bĳkomende afspraken, eigen aan 
deze rapporteringswĳze, hier verder vastgelegd worden.
Naast de prioriteitsregels tussen verschillende informatiebronnen/informatieopleveringen (zie 5.3 Prioriteit van 
de informatieopleveringen van het Belgische BIM-protocol) dienen er ook afspraken gemaakt te worden voor de 
tegenstrĳdigheden binnen de bouwinformatiemodellen. Zo kan er bĳvoorbeeld worden afgesproken dat bĳ een 
conflict tussen HVAC en sanitair, HVAC voorrang krĳgt of dat afmetingen van geometrie voorgaan op afmetingen 
die in de eigenschappen zĳn opgenomen. Deze afspraken zĳn natuurlĳk eerder een leidraad en dienen per geval 
besproken te worden.
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6.1.4 Coördinatie van modellen

De coördinatie van deelmodellen tussen disciplines staat beschreven in het BIM-protocol (o.a. <6.2.2 Coördinatie 
van modellen>). 

Het verloop van dit proces wordt schematisch weergegeven in het coördinatieprocesschema in  
<bĳlage x>.

 

6.1.4.1 Clashdetectie

Clashdetectie is een BIM-toepassing om de overeenstemming tussen deelmodellen te controleren door conflicten 
in het coördinatiemodel op te sporen alvorens ze zich voordoen bĳ de uitvoering. Via gespecialiseerde software 
wordt op een (semi-)automatische manier een rapport van overlappingsconflicten, gebruiksconflicten en 
afstandsconflicten opgebouwd. Dit gebeurt op basis van (deel-)modellen en van een selectie van elementen 
(zie Tabel 10: Overzicht sets van elementen bĳ clashdetectie).

Tabel 10: Overzicht sets van elementen bĳ clashdetectie

Fase Set 1 van 
elementen

Set 2 van 
elementen

Overlappings-/gebruiks-/
afstandsconflict

Verantwoor-
delijke

Software  
+ versie Frequentie

<DO> <structurele 
balken>

<ventilatie-
kanalen> <overlappingsconflict> <projectpartner> <software  

+ versie> <wekelĳks>

Een meer gedetailleerd overzicht – een clashmatrix – is terug te vinden in <bĳlage x>.

Na de (semi-)automatische detectie van clashes volgt een interpretatie van de resultaten. Dit wordt gerapporteerd 
volgens <BCF-bestandsformaat…> via <het Issue Management System>. 

Indien er conflicten en/of tegenstrĳdigheden zĳn binnen de modellen, gelden volgende afspraken: 
• bĳ conflicten binnen eenzelfde deelmodel vallen de prioriteitsregels onder de verantwoordelĳkheid van de 

auteur van het model
• bĳ conflicten tussen verschillende deelmodellen gelden in principe volgende prioriteitsregels: <…> De conflicten 

dienen steeds besproken te worden door de betrokken actoren, waardoor uitzonderingen op deze regels 
kunnen gelden

• bĳ tegenspraak tussen geometrische en alfanumerieke informatie (informatieconflict) gelden volgende 
prioriteitsregels: <…> De conflicten dienen steeds besproken te worden door de betrokken actoren, waardoor 
uitzonderingen op deze regels kunnen gelden.
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6.1.5 Verificatie van BIM-modellen

Verificatie wil zeggen dat men gaat controleren of de bestanden goed zĳn opgebouwd en of aan alle vereisten 
voldaan wordt. Er worden géén uitspraken gedaan over de kwaliteit van het project zelf.
• Leesbaarheid: Zĳn er geen (blokkerende) foutmeldingen bĳ het openen van de bouwinformatiemodellen? Zĳn 

de bestanden niet te groot? Zĳn ze in het afgesproken bestandsformaat opgeslagen?
• Modelopbouw: Hier wordt gecontroleerd of de modellen zĳn opgebouwd volgens de afspraken in dit BIM-

uitvoeringsplan. Bevatten de elementen wel de vereiste eigenschappen? Zĳn de elementen correct benoemd, 
geclassificeerd en gecodeerd? Hier kan een modelcontrole-software veel stappen automatiseren indien er op 
voorhand regels geconfigureerd werden.
Deze controle kan desgewenst gerapporteerd worden bĳ elke overdracht (bĳvoorbeeld door het gebruik van het 
‘Exchange Identification and Information Data Sheet (X.IDS)’ uit het handboek ‘Building Information Modelling. 
Belgian Guide for the Construction Industry’ (Denis, 2015, sec. I)) 

• Volledigheid: Zĳn alle gevraagde modellen (native + open formaten, maar ook de gekoppelde bestanden en 
dergelĳke) aangeleverd? Ontbreken er geen referentiebestanden of bibliotheken?

6.1.6 Verificatie van BIM-extracten

Naast de BIM-modellen dienen ook de BIM-extracten aan een analoge controle (verificatie) te worden onderworpen.

6.1.7 Validatie van projecteisen

Er dient gecontroleerd te worden of de bouwinformatiemodellen voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. 

Om tevens te kĳken of de inhoud van de bouwinformatiemodellen voldoet aan de ontwerpeisen kunnen 
bouwinformatiemodellen ook op regels volgens bepaalde thema’s gecontroleerd worden: 
• Brandveiligheid: Zĳn er voldoende nooduitgangen aanwezig op reglementaire afstand? Zĳn de deuren en 

gangen voldoende breed? Wat is de afstand tot de meest nabĳe uitgang?
• Stedenbouwkundige voorschriften: Blĳft het bouwwerk binnen de vereiste gabarits? ...
• Toegankelĳkheid: Voldoen de hellingbanen? Zĳn de deuren voldoende breed? ...
• …

6.1.8 Regelsets Modelcontrole

De regels op zich zĳn terug te vinden doorheen allerlei documenten, afhankelĳk van het soort controle. Voor 
de verificatie van de bestanden zĳn de regels bĳvoorbeeld terug te vinden in het BIM-protocol en het BIM-
uitvoeringsplan. Voor de regels rond ontwerpeisen bĳvoorbeeld dient er verwezen te worden naar niet-BIM-
gerelateerde documenten.

Deze paragraaf spitst zich toe op de technische regelsets voor de verschillende controles. Hier kunnen de ICT-
aspecten rond deze controles opgenomen worden (specifieke regelsets, methode om modellen te filteren, 
gewenste bestandsformaten…).
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6.1.5 Verificatie van BIM-modellen

Er moet gecontroleerd worden of alle BIM-modellen (in native bestandsformaat en in IFC-bestandsformaat) 
voldoen aan de afspraken uit het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan, met het oog op hun: 
• Leesbaarheid: De modellen worden gecontroleerd opdat ze te openen zĳn zonder foutmelding en opgeslagen 

zĳn volgens de afspraken uit het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan. 
• Modelopbouw: De modellen worden gecontroleerd op de modelleerafspraken van het BIM-uitvoeringsplan.
• Volledigheid: Bĳ het ontvangen van aangeleverde modellen wordt gecontroleerd of alle gevraagde informatie, 

zoals afgesproken in het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan, aangeleverd is.

De resultaten van de verificatie worden gerapporteerd <als afzonderlĳke issues in het IMS en/of als een rapport 
dat gepubliceerd wordt op het DMS>.

6.1.6 Verificatie van BIM-extracten

Alle BIM-extracten moeten gecontroleerd worden op gemaakte afspraken (technische leesbaarheid, volledigheid...) 
uit het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan.

De resultaten van de verificatie worden gerapporteerd <als afzonderlĳke issues in het IMS en/of als een rapport 
dat gepubliceerd wordt op het DMS>.

6.1.7 Validatie van projecteisen

De informatieopleveringen worden gebruikt ter ondersteuning van de controle op de eisen van de opdrachtgever, 
geformuleerd in <het programma van eisen>, en op de opgelegde ontwerpeisen. Deze kunnen gecontroleerd 
worden aan de hand van thematische checks die ook eerder in het BIM-uitvoeringsplan en het BIM-protocol 
omschreven zĳn:
• <Brandveiligheid>
• <Bouwvoorschriften>
• <Toegankelĳkheid>
• …

De resultaten van de validatie worden gerapporteerd <als afzonderlĳke issues in het IMS en/of als een rapport dat 
gepubliceerd wordt op het CDE>.

6.1.8 Regelsets Modelcontrole

De algemene regels voor bovenstaande controles zĳn terug te vinden doorheen het BIM-protocol, het BIM-
uitvoeringsplan en andere documenten. 

De specifieke technische regels worden hier verder beschreven: <…>

Deze regelsets/instellingen worden ter beschikking gesteld via <het CDE>.
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6.2 COMMON DATA ENVIRONMENT (CDE)

De algemene eisen omtrent het CDE worden reeds beschreven in het BIM-protocol. Er wordt beschreven hoe aan 
deze eisen voldaan wordt en wat de eventuele beperkingen hierbĳ zĳn.

6.2.1 Document Management System (DMS)

Het gekozen platform en de beheerder van het platform werden reeds vastgelegd in het BIM-protocol.

Het is mogelĳk dat de opdrachtgever een eigen Document Management System heeft en dit bĳgevolg parallel 
naast het Document Management System voor de projectpartners dient gebruikt te worden. In dit geval dienen 
afspraken gemaakt te worden rond welke bestanden en wanneer deze bestanden eveneens op het DMS van de 
opdrachtgever dienen geplaatst te worden.

In de onderstaande tabel is voor het Document Management System (DMS) een voorbeeld ingevuld dat illustreert 
hoe en in welke mate het DMS aan de eisen voldoet.

Vereiste Technologische kenmerken van het platform Eventuele beperkingen

<Authenticatie>
<Toegang via registratie- en inlogprocedure, 

elke gebruiker is gekend met gebruikersnaam 
en/of e-mail en wachtwoord>

<Beperkt aantal gebruikers>

<Capaciteit> <Beschikbare opslagruimte voor project: … GB> <Gelimiteerde opslagcapaciteit, aantal 
gebruikers of aantal projecten…>

<Online 
toegankelĳkheid>

<Toegang tot het platform via een (recente) 
webbrowser / Toegang vanuit mobiele 

apparaten via een App / Toegang vanuit een 
desktop via een Applicatie>

<Vereiste browser? Compatibiliteit 
Windows, macOS, Linux, iOS, Android?>

<Controle 
permissies>

<Gebruikersprofielen gekoppeld aan 
registratie- en inlogprocedure> <Slechts door 1 persoon beheerbaar>

<Versie- en 
revisiebeheer>

<Per bestand meerdere versies en revisies 
mogelĳk / revisienummer op te nemen in 

bestandsnaam>

<Aantal revisies per bestand beperkt? 
Zelf code in te stellen of automatisch 

door systeem bepaald?>

<Statuscodes> <Via metadata op bestandsniveau /  
via naamgeving bestanden>

<Bv. werken met vaste lĳst van codes, 
zoals WIP, SHARED, PUBLISHED>

<…>

Voorbeeld van overzichtstabel functionele vereisten voor Document Management System

Afhankelĳk van het gekozen systeem kan het Document Management System opgebouwd en geordend zĳn op 
basis van metadata of op basis van folders en subfolders. Opdat de verschillende toegangsrechten (bv. schrĳf- of 
leesrechten) per folder/sectie kunnen verdeeld worden, dient de structuur hier beschreven te worden. 

De wĳze waarop toegangsrechten aangevraagd worden (aan wie, welke informatie hierbĳ nodig is…), kan hier 
desgewenst eveneens beschreven worden, hoewel dit meer thuishoort onder algemeen projectmanagement.

Opmerking: Aangezien de status van het bestand vaak gelinkt is aan de toegangsrechten, kan de status gelinkt 
worden aan een bepaalde locatie binnen het DMS. 
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6.2 COMMON DATA ENVIRONMENT (CDE)

De gekozen platformen en de eisen hiervoor zĳn opgelĳst in het BIM-protocol (<6.5 Common Data Environment 
(CDE)>). 

Deze worden verder aangevuld met volgende extra eisen: <...>

In onderstaande paragrafen wordt per systeem aangehaald hoe en in welke mate er aan deze eisen voldaan wordt 
en worden verdere afspraken beschreven.

6.2.1 Document Management System (DMS)

De beheerder (zie <6.5.1 Document Management System> in het BIM-protocol) staat in voor het opzetten, 
configureren en beschikbaar stellen van de toegang tot het DMS. 

De volgende tabel geeft aan hoe en in welke mate het DMS voldoet aan de eisen geformuleerd in het BIM-protocol 
en het BIM-uitvoeringsplan:

Tabel 11: CDE Functionele Vereisten – toegepast op het DMS

Vereiste Technologische kenmerken 
van het platform Eventuele beperkingen

<Authenticatie>

<Capaciteit>

<Online toegankelĳkheid>

<Controle permissies>

<Versie- en revisiebeheer>

<Statuscodes>

<…>

Het DMS is gebaseerd op <metadata / folders en subfolders / …>.

De toegangsrechten zĳn afhankelĳk van de rollen en taken binnen het projectteam en worden <per sectie/folder> 
als volgt toegewezen: 
• <sectie/folder>:

 - <leesrechten> voor <...>
 - <schrĳfrechten> voor <...>
 - <…>

• <…>

De bestanden op het DMS worden voorzien van de volgende metadata (zie ook <5.3 Naamgeving bestanden>): 
• <fase/mĳlpaal>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>
• <locatie/zonering/lot/subproject>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>
• <type bestand>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>
• <datum/versienummer/revisienummer>: <…>
• <statuscode>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>
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6.2.2 Model Management System (MMS)

Zie analoge uitleg bĳ 6.2.1 Document Management System (DMS).

6.2.3 Configuration Management System (CMS)

Via het Configuration Management System (of Change Management System) kunnen wĳzigingen doorheen het 
project beheerd worden zodat aanpassingen en ontwerp- of uitvoeringsbeslissingen traceerbaar zĳn. Zoals reeds 
aangehaald in het BIM-protocol (6.5.3 Configuration Management System) valt het beheren van wĳzigingen 
eerder onder projectmanagement, waardoor het bĳgevolg hier niet uitgebreid aan bod komt. Hoe wĳzigingen 
dienen aangevraagd te worden, wie deze zal beheren, welke technologische kenmerken van het platform hierbĳ 
van nut zĳn, wat de financiële gevolgen en andere afspraken hieromtrent zĳn, wordt in principe reeds beschreven 
in andere contractuele documenten.

Hoewel de procedure rond wĳzigingen geen onderdeel vormt van dit BIM-uitvoeringsplan, kan dit wel resulteren in 
door te voeren wĳzigingen in de BIM-modellen. Dit wordt verder beschreven in het BIM-protocol (6.2.3 Wĳzigingen 
in modellen).
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6.2.2 Model Management System (MMS)

De beheerder (zie <6.5.2 Model Management System (MMS)> in het BIM-protocol) staat in voor het opzetten, 
configureren en beschikbaar stellen van de toegang tot het MMS.

De volgende tabel geeft aan hoe en in welke mate het MMS voldoet aan de eisen geformuleerd in het BIM-protocol 
en het BIM-uitvoeringsplan:

Tabel 12: CDE Functionele Vereisten – toegepast op het MMS

Vereiste Technologische kenmerken 
van het platform Eventuele beperkingen

<Authenticatie>

<Capaciteit>

<Online toegankelĳkheid>

<Controle permissies>

<Versie- en revisiebeheer>

<Statuscodes>

<…>

Het MMS is gestructureerd op basis van <metadata / folders en subfolders / …>.

Het MMS ondersteunt modellen in volgende formaten: <native X, native Y, open Z>.

De toegangsrechten zĳn afhankelĳk van de rollen en taken binnen het projectteam en worden <per sectie/folder> 
als volgt toegewezen: 
• <sectie/folder>:

 - <leesrechten> voor <...>
 - <schrĳfrechten> voor <...>
 - <…>

• <…>

De bestanden op het MMS worden voorzien van de volgende metadata (zie ook <5.3 Naamgeving bestanden>): 
• <fase/mĳlpaal>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>
• <locatie/zonering/lot/subproject>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>
• <type bestand>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>
• <datum/versienummer/revisienummer>: <…>
• <statuscode>: <zie 5.3.1 Inhoud / velden>

6.2.3 Configuration Management System (CMS)

De beheerder van het gebruikte platform (zie <6.5.3 Configuration Management System (MMS)> in het 
BIM-protocol) staat in voor het opzetten, configureren en beschikbaar stellen van de toegang tot het 
CMS voor andere projectpartners volgens de afspraken uit <…> 

 

26 BIM-proces & informatiebeheer



Belgisch BIM-uitvoeringsplan (TOELICHTING) | Juni 2019 (Ontwerpversie)66

6.2.4 Issue Management System (IMS)

Bĳ het uitwisselen van conflicten/opmerkingen/… dienen hier best verder afspraken gemaakt te worden, 
bĳvoorbeeld rond de titel en de omschrĳving van het conflict/opmerking/…, het vermelden van assen zodat het 
eenvoudig terug te vinden is, afspraken rond nummering van de conflicten/opmerkingen/…, behandeling van 
aanvaardbare conflicten…

Alle soorten conflicten kunnen via het IMS beheerd worden.

Afhankelĳk van de gebruikte systemen (Issue Management System, modelleersoftware, coördinatiesoftware…) 
kan er al dan niet rechtstreeks gelinkt worden naar het Issue Management System of dient een tussenstap 
(bĳvoorbeeld via het BCF-uitwisselformaat) te gebeuren. Hierover dienen er eveneens afspraken gemaakt te 
worden.

Geef zeker ook op of er bĳkomende software en/of plugins nodig zĳn om met het IMS een verbinding te maken.

Daar het uitwisselen van conflicten/opmerkingen/… sterk software- en platformafhankelĳk is, is het nuttig om een 
aantal ‘best practices’ te omschrĳven: worden codes of aanduidingen opgenomen in de omschrĳving of in de titel 
van een conflict of opmerking? Aanbevelingen over een geschikte kĳkpositie en de selectie en/of zichtbaarheid 
van elementen die bĳ het conflict betrokken zĳn…

Sommige afspraken zĳn afhankelĳk van de rapporteringswĳze. Bĳvoorbeeld:
• PDF-rapport of rekenblad: Een PDF-rapport bevat een snapshot van het resultaat van de clashdetectie. Het is 

vooral bedoeld als overzicht omdat het moeilĳk is om individuele clashes eenduidig te lokaliseren. Aanvullend 
wordt aan representatieve conflicten een interpretatie gegeven en worden eventuele acties voorgesteld.

• Native model: Welke software is nodig om dit te lezen? Voor wie moet dit leesbaar zĳn?
• Open formaat: De conflicten worden in BCF-formaat uitgewisseld. Maak duidelĳk of er BCF-bestanden worden 

uitgewisseld dan wel of er rechtstreeks via een BCF-server gewerkt wordt.
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6.2.4 Issue Management System (IMS)

Resultaten van clashdetectie of andere controles, evenals commentaar of opmerkingen worden uitgewisseld via 
het IMS zoals vastgelegd in het BIM-protocol.

De beheerder (zie <6.5.4 Issue Management System (IMS)> in het BIM-protocol) staat in voor het opzetten, 
configureren en beschikbaar stellen van de toegang tot het IMS voor andere projectpartners <en de opdrachtgever>.

De volgende tabel geeft aan hoe en in welke mate het IMS voldoet aan de eisen geformuleerd in het BIM-protocol 
en het BIM-uitvoeringsplan:

Tabel 13: CDE Functionele Vereisten – toegepast op het IMS

Vereiste Technologische kenmerken 
van het platform Eventuele beperkingen

<Authenticatie>

<Capaciteit>

<Online toegankelĳkheid>

<Controle permissies>

<Versie- en revisiebeheer>

<Statuscodes>

<…>

De toegangsrechten zĳn afhankelĳk van de rollen en taken binnen het projectteam en worden <per sectie/folder> 
als volgt toegewezen: 
• <sectie/folder>:

 - <leesrechten> voor <...>
 - <schrĳfrechten> voor <...>
 - <…>

• <…>

De bestanden op het IMS worden voorzien van de volgende metadata (zie ook <5.3 Naamgeving bestanden>): 
• <fase/mĳlpaal> 
• <locatie/zonering/lot/subproject>
• <datum>
• <…>

Voor de gebruikte systemen <…> kan rechtstreeks gelinkt worden naar dit platform. Voor de overige systemen (<…>) 
dient als volgt gewerkt te worden: <…>

Bĳ het delen van de informatie met betrekking tot conflicten via BCF-formaat gelden volgende 
afspraken: <…>
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6.2.5 Asset Management System (AMS)

Indien het AMS beschreven is in het BIM-protocol kunnen hier, analoog aan de andere 
managementsystemen uit het CDE verdere specificaties omschreven worden. 

2 6 BIM-proces & informatiebeheer



Belgisch BIM-uitvoeringsplan | Juni 2019 (Ontwerpversie) 69

6.2.5 Asset Management System (AMS)

De beheerder (zie <6.5.5 Asset Management System (AMS)> in het BIM-protocol) staat in voor het 
opzetten, configureren en beschikbaar stellen van de toegang tot het AMS.

De volgende tabel geeft aan hoe en in welke mate het AMS voldoet aan de eisen geformuleerd in het BIM-protocol 
en het BIM-uitvoeringsplan:

Tabel 14: CDE Functionele Vereisten – toegepast op het AMS

Vereiste Technologische kenmerken 
van het platform Eventuele beperkingen

<Authenticatie>

<Capaciteit>

<Online toegankelĳkheid>

<Controle permissies>

<Versie- en revisiebeheer>

<Statuscodes>

<…>

De toegangsrechten zĳn afhankelĳk van de rollen en taken binnen het projectteam en worden <per sectie/folder> 
als volgt toegewezen: 
• <sectie/folder>:

 - <leesrechten> voor <...>
 - <schrĳfrechten> voor <...>
 - <…>

• <…>

De bestanden op het AMS worden voorzien van de volgende metadata (zie ook <5.3 Naamgeving bestanden>): 
• <…>
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6.3 COMMUNICATIE ANDERE DAN CDE

6.3.1 Toegelaten e-mailverkeer

Mails worden in eerste instantie gebruikt voor communicatie en notificaties, niet voor het uitwisselen van 
bestanden of andere zaken die via het CDE moeten gebeuren.

Voor mails die niet automatisch verstuurd worden (in tegenstelling tot bĳvoorbeeld automatisch gegenereerde 
notificaties uit het CDE), kunnen hier verdere afspraken gemaakt worden.

6.3.3 VoIP, videoconference & andere communicatiekanalen

Hier kan men een overzicht geven van de procedure voor het opzetten van video- en/of audioconferenties. 
Dit hangt samen met het gebruikte platform. Denk o.a. aan notificaties, registraties, uitvoeren van testen van 
de communicatiekanalen, vereiste software en hardware (bv. gebruik headset aanmoedigen). Men kan ook 
‘best practices’ beschrĳven, zoals het opnemen van een agenda, het kort en relevant houden van dergelĳke 
vergaderingen, enz.
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6.3 COMMUNICATIE ANDERE DAN CDE

6.3.1 Toegelaten e-mailverkeer

Mails worden in eerste instantie gebruikt voor directe communicatie en notificaties:
• afspraken vastleggen voor vergaderingen
• aanvullende uitleg bĳ informatieopleveringen
• notificaties en andere geautomatiseerde berichtgeving vanuit het CDE
• …

Voor niet-automatisch verzonden mails gelden volgende afspraken:
• <het onderwerp van de mail begint steeds met het projectnummer>
• <verwĳs waar mogelĳk naar taken, actiepunten, modellen of documenten op het CDE>
• <adresseer enkel de leden van het projectteam waarvan actie verwacht wordt en beperk CC/BCC tot het 

minimum>
• <…>

Informatieopleveringen en samenwerking verlopen principieel via het CDE:
• uitwisselen van bestanden: Alle bestanden die gedeeld worden tussen leden van het projectteam, dienen 

uitgewisseld te worden via het CDE. Bĳlagen aan mails of individuele bestandsoverdrachten dienen vermeden 
te worden

• vragen naar aanvullende informatieoplevering, waarbĳ steeds het doel en de noodzaak van deze uitwisseling 
vermeld worden

• opmerkingen, conflicten of commentaren met betrekking tot de BIM-modellen dienen geregistreerd te worden 
via het IMS

• …

Voor deze uitwisselingen kan het CDE wel gebruikt worden om notificaties te versturen.

6.3.2 Alternatieve bestandsuitwisseling

Ook alternatieve bestandsuitwisselingen zoals het gebruik van een FTP-server of cloudsharing dienen vermeden 
te worden, tenzĳ dit expliciet voorzien wordt voor specifieke uitwisselingen.

6.3.3 VoIP, videoconference & andere communicatiekanalen

Volgende afspraken rond elektronische communicatie gelden: <…>
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6.4 IT-INFRASTRUCTUUR ANDERE DAN CDE

6.4.1 Modelviewer(s)

Modelviewers kunnen gebruikt worden om personen die geen BIM-modelleersoftware hebben toegang te bieden 
tot de BIM-modellen. 

Indien nodig en gewenst kan ook een opleiding of handleiding voorzien worden rond deze 
modelviewer(s).

Er zĳn verschillende soorten modelviewers beschikbaar op de markt. Ze verschillen naargelang van de prĳs (er zĳn 
zowel gratis als betalende viewers), de functionaliteiten en mogelĳkheden ervan, het type omgeving (desktop of 
webbrowser)… 

6.4.2 BIM Room

Indien gewenst kan er een BIM Room voorzien worden. Deze ruimte, voorzien van de nodige IT-
infrastructuur, biedt ondersteuning aan het BIM-proces.

6.4.3 Back-up, archivering & veiligheid

Back-up & archivering
Zie ook ‘6.6 Archivering’ en ‘6.7 Back-up van projectgegevens’ in het BIM-protocol. Deze paragrafen kunnen 
aangevuld worden met afspraken rond bĳvoorbeeld frequentie van archivering, procedures om gegevens te 
herstellen en het in veiligheid stellen van de CDE-gegevens ‘off-site’.

Veiligheid
Deze paragraaf laat eveneens toe om afspraken rond veiligheid op het vlak van informatiemanagement en 
assetmanagement te beschrĳven. Zie ook ‘6.5.7 Veiligheid binnen het CDE’ in het BIM-protocol.

In grotere projecten wordt effectief een rol voor veiligheidsmanagement ingezet die de verschillende aspecten 
rond veiligheid in de context van informatiemanagement beheert. Dit is niet dezelfde invulling als de huidige 
‘veiligheidsadviseur’. Het gaat o.a. over de toegang tot de ‘built assets’ (toegangscontrole, zowel fysiek als 
via technologie), maar ook tot de ‘asset information’ en het omgaan met gevoelige informatie (bĳvoorbeeld 
vertrouwelĳke informatie). Dit sluit dan ook aan op het risicobeheer in een project.

Meer info is terug te vinden in PAS 1192-5:2015 (wordt momenteel verder gestandaardiseerd als ISO 19650-5). 
Daar introduceert men ‘built asset security strategy, management plan & information requirements’.

Aangezien dit thema eerder thuishoort onder projectmanagement, wordt dit hier niet verder behandeld.
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6.4 IT-INFRASTRUCTUUR ANDERE DAN CDE

6.4.1 Modelviewer(s)

Om alle leden van het projectteam toe te laten de BIM-modellen te bekĳken en te evalueren, kunnen volgende 
toepassingen geconsulteerd worden: <…>

<De projectpartners> zullen voorzien in een korte <opleidingssessie/handleiding> om de werking van 
de aanbevolen viewer duidelĳk te maken.

 

6.4.2 BIM Room

Een BIM Room wordt ingericht waarbĳ volgende IT-infrastructuren voorzien worden:

• <projectie>
• <modelviewer>
• <computer met volgende hard- en software: …>
• <tablet>
• <virtual reality>
• <videoconferencing>
• <…>

6.4.3 Back-up, archivering & veiligheid

Naast de afspraken hieromtrent beschreven in het BIM-protocol gelden volgende aanvullingen hierop: 
• <…>
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7 OVERZICHT VAN BIM-GERELATEERDE  
 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de specifieke BIM-gerelateerde taken en verantwoordelĳkheden 
(zoals beschreven in het BIM-protocol en dit BIM-uitvoeringsplan) toegewezen aan de BIM-rollen onder 
‘opdrachtgever’ en ‘projectpartners’, dit in tegenstelling tot hoofdstuk 7 van het Belgische BIM-protocol waar een 
overzicht gegeven wordt van de overkoepelende taken en verantwoordelĳkheden.

De taken zĳn genummerd (TP voor taken uit het BIM-protocol en TU voor taken uit het BIM-uitvoeringsplan) zodat 
hier eenvoudig naar verwezen kan worden.

Op basis van deze onderverdeling van BIM-rollen kunnen eventueel ook de toegangsrechten tot het CDE bepaald 
worden.

7.1 OPDRACHTGEVER EN BIM-ADVISEUR

Indien gewenst kan de opdrachtgever zich laten bĳstaan door een extern persoon, een BIM-adviseur. Deze kan 
bepaalde (of alle) taken overnemen van de opdrachtgever, wat weergegeven kan worden in een tabelvorm.
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7 OVERZICHT VAN BIM-GERELATEERDE 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De specifieke taken en verantwoordelĳkheden toegewezen aan de BIM-rollen onder ‘opdrachtgever’ of 
‘projectpartners’ worden in dit hoofdstuk per BIM-rol samengevat en opgelĳst. Het gaat om BIM-gerelateerde 
taken en verantwoordelĳkheden die een aanvulling vormen op de conventionele verplichtingen van elkeen. De 
taken die in het BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan omschreven werden maar hier niet herhaald worden, blĳven 
van toepassing.

7.1 OPDRACHTGEVER EN BIM-ADVISEUR

De BIM-adviseur neemt volgende taken (zie Tabel 15: Takentabel OG en BIM-adviseur) waar in naam en 
voor rekening van de opdrachtgever:

  
Tabel 15: Takentabel OG en BIM-adviseur 

Taak of 
paragraaf  

BIM-protocol

Taak of paragraaf 
BIM-uitvoeringsplan Korte beschrijving OG BIM-

adviseur

<TP 1> <Bestanden op het CDE plaatsen> x

<TP2> <BIM-uitvoeringsplan mee opstellen> x x

<TP 3> <2.1> <Afspraken uit BIM-protocol  
en BIM-uitvoeringsplan naleven> x x

<TP 4> <2.1> <Opnemen BIM-protocol  
en BIM-uitvoeringsplan bĳ (sub)contracten> x

<TP 5> <Deelnemen aan BIM-opstartvergadering> x x

<TP 5> <Deelnemen aan BIM-coördinatievergadering> x

<TP 5> <Deelnemen aan BIM-review> x x

<TP 6> <Opzetten, organiseren en beheren  
van eigen platform> x

<TP 7> <Actief deelnemen in het beslissingstraject 
doorheen het project> x

<…>
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7.2 BIM-ROLLEN BINNEN DE PROJECTPARTNERS

7.2.1 BIM-disciplinemanager

Voor elke projectpartner wordt een BIM-disciplinemanager aangesteld. Hier kunnen zĳn taken worden beschreven. 
Eventuele afwĳkingen tussen BIM-disciplinemanagers per projectpartner kunnen hier ook opgenomen worden.

Hier zĳn reeds mogelĳke taken opgesomd als voorbeeld. Deze dienen uiteraard per project te worden aangepast.

7.2.2 BIM-modelleur

BIM-modelleurs volgen de modelleerafspraken uit het BIM-uitvoeringsplan. Daarnaast passen ze ook de 
bedrĳfseigen conventies toe. Daarom worden dergelĳke conventies ook ter informatie gedeeld, bĳvoorbeeld als 
bĳlage bĳ het uitvoeringsplan. 

Nota: De BIM-modelleurs van verschillende projectpartners mogen onderling communiceren, maar de 
verantwoordelĳkheid voor de communicatie tussen de projectpartners op het gebied van BIM ligt bĳ de BIM-
disciplinemanagers. 

Hier zĳn reeds mogelĳke taken opgesomd als voorbeeld. Deze kunnen uiteraard per project worden aangepast. 
Deze taken kunnen eveneens genummerd worden opdat er eenvoudig naar verwezen kan worden in een 
overzichtstabel.

2 7 Overzicht van BIM-gerelateerde taken en verantwoordelijkheden
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7.2 BIM-ROLLEN BINNEN DE PROJECTPARTNERS

7.2.1 BIM-disciplinemanager

Voor <elke projectpartner of discipline / code bedrĳf projectpartners…> wordt een BIM-disciplinemanager 
aangesteld met de volgende taken en verantwoordelĳkheden:

TU 1. het verzekeren van de algemene kwaliteitscontrole van het BIM-proces en het bewaken van de BIM-
afspraken uit het BIM-protocol en het BIM-uitvoeringsplan binnen de eigen discipline

TU 2. het instaan voor de communicatie en het afstemmen van de afspraken tussen de BIM-procesmanager en 
de partĳen van de eigen discipline

TU 3. het coördineren van de eigen disciplinemodellen en het afstemmen op de aangeleverde en gedeelde 
modellen van de andere leden van het projectteam

TU 4. het organiseren en rapporteren van de modelcontrole en clashdetectie van de eigen disciplinemodellen 
overeenkomstig <Tabel 9: Overzichtstabel controles van bouwinformatiemodellen en Tabel 10: Overzicht 
sets van elementen bĳ clashdetectie>

TU 5. het aanleveren van eigen deelmodellen m.b.t. de algemene modelcoördinatie

TU 6. het aanmaken en controleren van de vereiste BIM-extracten uit de disciplinemodellen, volgens de 
informatieopleveringslĳst

TU 7. het versiebeheer van de verschillende deelmodellen voor de eigen discipline

<…>

Voor de BIM-disciplinemanager van <code bedrĳf projectpartner(s)> gelden volgende uitzonderingen: <…>

7.2.2 BIM-modelleur

Voor <code bedrĳf / modellerende partners> worden één of meerdere BIM-modelleurs aangesteld met volgende 
taken en verantwoordelĳkheden:

TU 8. opmaken van de deelmodellen voor de eigen discipline, volgens de modelleerafspraken uit dit BIM-
uitvoeringsplan

TU 9. aangeven wanneer er problemen opduiken om deze conventies te volgen in de gebruikte software

TU 10. gebruik maken van deelmodellen van andere disciplines bĳ het modelleren, indien zinvol

TU 11. toevoegen van de vereiste informatie in de eigen modellen

TU 12. doorvoeren van goedgekeurde wĳzigingen in de eigen modellen

<…>

27 Overzicht van BIM-gerelateerde taken en verantwoordelijkheden
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7.2.3 Overzicht van de taken

Hier kan een overzicht gegeven worden van de hierboven en in het BIM-protocol opgelĳste taken en 
verantwoordelĳkheden voor de BIM-rollen binnen de projectpartners (BIM-disciplinemanager en BIM-modelleur). 

2 7 Overzicht van BIM-gerelateerde taken en verantwoordelijkheden
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7.2.3 Overzicht van de taken

Taak of 
paragraaf 

BIM-
protocol

Taak of 
paragraaf 

BIM-uitvoe-
ringsplan

Korte beschrijving

<AR> <ST> <TE> <AN> <...>
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*

BI
M

-M
O

**
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**

<TP 1> <TU 5> <Bestanden op het CDE plaatsen> x x x x

<TP 2> <BIM-uitvoeringsplan mee opstellen> x x x x

<TP 3> <2.1>  <Afspraken uit BIM-protocol  
en BIM-uitvoeringsplan naleven> x x x x x x x x

<TP 4> <2.1> <Opnemen BIM-protocol en BIM-
uitvoeringsplan bĳ (sub)contracten> x x x x

<TP 5> <Deelnemen aan 
BIM-opstartvergadering> x x x x

<TP 5> <Deelnemen aan  
BIM-coördinatievergadering> x x x x

<TP 5> <Deelnemen aan BIM-review> x x x x

<TP 6> <Opzetten, organiseren en  
beheren van eigen platform> x x

<TU 1> <Kwaliteitscontrole en bewaken 
 van afspraken> x x x X

<TU 2> <Communicatie  
met BIM-procesmanager> x x x X

<TU 3> <Coördineren van eigen modellen> x x x x

<TU 4> <Modelcontrole en clashdetectie  
van eigen modellen> x x x x

<TU 6> <BIM-extracten maken> x x x x

<TU 7> <Versiebeheer eigen modellen> x x x x

<TP 15> <TU 8> <Deelmodellen maken> x x x X

<TU 9> <Problemen met  
conventies aangeven> x x x X

<TU 10> <Deelmodellen van andere  
disciplines gebruiken> x x x X

<TU 11> <Informatie in eigen  
modellen toevoegen> x x x X

<TP 16> <TU 12> <Wĳzigingen in eigen  
modellen doorvoeren> x x x x

<…>

* BIM-DM staat hier voor BIM-disciplinemanager

** BIM-MO staat hier voor BIM-modelleur 

27 Overzicht van BIM-gerelateerde taken en verantwoordelijkheden
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BIJLAGE A INFORMATIEOPLEVERINGSLIJST

Een voorbeeld van een informatieopleveringslĳst wordt in Excel-formaat meegeleverd zodat deze indien gewenst 
als template kan dienen voor een projectspecifieke lĳst. Volgende kolommen zĳn in deze voorbeeldtabel voorzien:
• fase/mĳlpaal: hier worden de fasen weergegeven zoals beschreven in het Belgische BIM-protocol 

(zie 3.4 Mĳlpalen). Deze dienen aangepast te worden naar projectspecifieke fasen en mĳlpalen
• type informatieoplevering: de mogelĳke types van informatieopleveringen worden in het BIM-uitvoeringsplan 

zelf omschreven (zie 5.1 Informatieopleveringslĳst)
• bestandsinhoud: korte omschrĳving van wat het bestand inhoudt
• discipline: de discipline waartoe het bestand behoort
• auteur/aangeleverd door: lid van het projectteam dat het bestand dient aan te leveren
• naamgeving: de specifieke naam van het bestand volgens de afspraken in het BIM-uitvoeringsplan 

(zie 5.3 Naamgeving bestanden) 
• frequentie updates: deze kolom geeft een indicatie van hoe vaak en op welke regelmatige basis het bestand 

gedeeld wordt. Effectieve deadlines en data van aanlevering kunnen desgewenst toegevoegd worden
• software: de software waarin het bestand wordt opgebouwd
• versie software: de versie van bovenstaande software
• gedeelde bestandsformaten: de verschillende bestandsformaten waarin dit bestand gedeeld wordt
• bronmodel(len): deze kolom geldt enkel voor BIM-extracten (verwĳzing naar het bronmodel van het 

desbetreffende BIM-extract) en samengestelde modellen (verwĳzing naar de deelmodellen waaruit het 
samengestelde model is opgebouwd)

• zicht/tabel: deze kolom geldt enkel voor BIM-extracten en verwĳst naar een specifiek zicht of tabel in het 
bronmodel waarvan het BIM-extract afgeleid is.
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BIJLAGE B COÖRDINATIEMODELSCHEMA EN  
DEELMODEL-INTERACTIESCHEMA

Bĳ het opstellen van schema’s van bouwinformatiemodellen dient het doel van het schema vooraf goed 
gedefinieerd te worden. Wat willen we weergeven? Voor wie is dit schema bedoeld? 

Zo kan er bĳvoorbeeld een onderscheid gemaakt worden tussen een coördinatiemodelschema waarbĳ voor een 
bepaald coördinatiemodel wordt weergegeven welke deelmodellen hiervoor gebruikt worden en in welke extensie 
(bv. Figuur 1), en een deelmodel-interactieschema waarbĳ de links en het gebruik van deelmodellen onderling 
worden weergegeven (bv. Figuur 2), wat handig kan zĳn voor de BIM-modelleurs. 

Hieronder worden mogelĳke grafische voorstellingen weergegeven, maar afhankelĳk van het project (bv. omvang) 
en de doelstelling van dergelĳke schema’s kunnen andere voorstellingswĳzen (bv. tabelvorm) meer geschikt zĳn.

1 VOORBEELD VAN EEN COÖRDINATIEMODELSCHEMA

Figuur 1: Voorbeeld van een mogelĳk coördinatiemodelschema

In het bovenstaande voorbeeld bestaan de disciplinemodellen stabiliteit en technieken beide uit twee 
deelmodellen. Om de verschillende mogelĳkheden aan te halen, wordt hier voor de ene discipline (stabiliteit) 
het algemeen disciplinemodel gebruikt en voor het andere (speciale technieken) de afzonderlĳke deelmodellen. 
Dit is uiteraard slechts een voorbeeld en er zĳn zeer veel varianten hierop mogelĳk. Dergelĳke schema’s 
zĳn dus zowel projectspecifiek als eigen aan een specifiek coördinatiemodel. Er dienen dus verschillende 
coördinatiemodelschema’s binnen een project te worden opgesteld. 

Coördinatiemodel ... 
<software>

Stabiliteit 2 
<ext>

Stabiliteit 1 
<ext>

Stabiliteit 
<ext>

Architectuur 
<ext>

Technieken 2 
<ext>

Site en omgeving 
<ext>

Technieken 1 
<ext>
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2 VOORBEELD VAN EEN DEELMODEL-INTERACTIESCHEMA

Figuur 2: Voorbeeld van een deelmodel-interactieschema voor de ontwerpfase

In het bovenstaande voorbeeld worden de relaties en links bĳ de opbouw van de verschillende deelmodellen 
weergegeven. Dit kan een handig overzicht bieden voor de BIM-modelleur. Ook hier zĳn veel verschillende 
varianten mogelĳk en zullen dergelĳke schema’s projectspecifiek zĳn en eventueel verschillen per fase. Voor dit 
soort deelmodel-interactieschema’s zĳn dus eveneens meerdere schema’s nodig per project.

Figuur 2 is een voorbeeld van een deelmodel-interactieschema voor de ontwerpfase. Zo zal in dit voorbeeld 
het deelmodel ‘site en omgeving’ gebruik maken van het architectuurmodel en bestaan de disciplinemodellen 
stabiliteit en speciale technieken beide weer uit 2 deelmodellen. Afhankelĳk van de gebruikte software kunnen 
links tussen de verschillende deelmodellen gebruik maken van de native bestandsformaten en andere via IFC-
bestandsformaten verlopen. 

B COÖRDINATIEMODELSCHEMA EN DEELMODEL-INTERACTIESCHEMA

Architectuur [AR] 
<software>

Site en omgeving [AR] 
<software>

Stabiliteit [ST] 
<software>

Stabiliteit 2 [ST] 
<software>

Stabiliteit 1 [ST] 
<software>

Speciale technieken [TE] 
<software>

Speciale technieke 2 [TE] 
<software>

Speciale technieken 1 [TE] 
<software>

Native

Native Native

NativeNative

Native

IFC

IFC

Native

IFC

Deelmodel

... wordt gebruikt bĳ het opbouwen van ... via native bestandformaat

... wordt gebruikt bĳ het opbouwen van ... via IFC-bestandformaat

... is een deelmodel van ...

Legende:

Native
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BIJLAGE C PROCESSCHEMA COÖRDINATIE*

Opmerking: het schema dient aangepast te worden aan de projectspecifieke afspraken.

Legende:

* Dit schema behandelt enkel het BIM-proces. Het uitblĳven van een besluit bĳ een bepaald probleem valt onder de projectorganisatie. Dit 
betekent niet dat hier geen melding van gemaakt kan worden door de verschillende leden van het projectteam.
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C PROCESSCHEMA COÖRDINATIE
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CPROCESSCHEMA COÖRDINATIE
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