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Agenda

• Alternatief voorstelrondje

• Streefbeeld samenhangende objectenregistratie op hoofdlijnen

• Waarom

• Wat

• Hoe

• Stand van zaken Gebouwgegevens

• Discussie vanuit WOZ-perspectief:

• Toekomstbeeld inhoud

• Toekomstbeeld bijhouding

• Toekomstbeeld gebruik
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BZK programma
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Bijhouding

Omgevingswet

Energietransitie

Gemeentelijke 
belastingen

Samenhangende objectenregistratie

GEMEENTELIJK GEO-BERAAD

Ruimtelijke adaptatie
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Globale visualisatie werking objectenregistratie
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Stapsgewijze ontwikkeling

Eerste indicatief beeld

3
2

4

1

5

6

8

Basisvoorziening 
beeldmateriaal

7

Pilot
beeldmateriaal

Mutatiesignalering
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Waar staan we interbestuurlijk?

• DiS GEO van het ministerie van BZK begint uit de startblokken te komen:

− Er zijn werkgroepen aan de gang voor bouwwerken en wegen (vervolg) en 
voor water en natuur (recent gestart). 

− Misschien landbouwpercelen? 

− Missen we onderwerpen?

− Er liggen eerste ontwerpuitgangspunten en principes

− Er zijn contouren voor een beleidsvisie op de objectenregistratie vanuit BZK

− Er is een begin gemaakt met het aanpassen van de bestaande governance 
op deze ontwikkeling
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Waar staan we gemeentelijk?

• Ook in het gemeentelijk traject zijn verdere stappen 
gezet:

− Er ligt een concept programmaplan voor het gemeentelijk 
deel van de ontwerpfase

− Diverse gemeentelijke groepjes bereiden onderwerpen 
voor (ontwerpprincipes, inwinning, rol en mens, ….)

− Er hebben eerste verkenningen plaatsgevonden rondom 
enkele andere onderwerpen (zoals werking op hoofdlijnen 
en invulling principe aan de bron) ten behoeve van het 
bepalen van relevante vervolgstappen, waarbij gebruik is 
gemaakt van de input die tijdens de eerste bijeenkomst is 
gegeven
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Inzoomen op gebouwinformatie
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Werkgroep Bouwwerken

Opdracht:

• Verdiepende analyse:
• Knelpunten samenhangende vastlegging 

en gebruik gegevens

• Houtskoolschets:
• Contouren objecten en gegevens 

objectenregistratie

• Deelname vanuit “Belastingdomein
• Waarderingskamer

• Gemeente Den Haag

• BGHU

• BsWB
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Samenhangende objectenregistratie: waar starten 
we mee?
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Relatie huidige basisregistraties / infomodellen:  
bijv. (basisregistratie) WOZ

WOZ

Sectormodel

WOZ
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Scope verkenning ‘bouwwerk’

GGB Najaarsbijeenkomsten 2018 | West
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Disclaimer rapport conceptuele verkenning

GGB Najaarsbijeenkomsten 2018 | West

• ‘Houtskoolschets’

• Nog geen besluitvorming

• Vooral input voor eerste algemene 
ontwerpprincipes

• Geen definities uitgewerkt, alleen 
omschrijvingen
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Houtskoolschets

GGB Najaarsbijeenkomsten 2018 | West

Gebouw 
(Pand+)

Gebouw- deel

Verblijfs-
object

Overige

Constructie

INSPIRE:
Building

INSPIRE:
BuildingPart

INSPIRE: 
BuildingUnit

INSPIRE:
Other-
Construction

INSPIRE:
Building-
Installation

Gebouw-

Installatie
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Verkenning objectrelaties
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• Functie:
• Typen Gebouwen/Panden

• Bijv. schuur, bunker, windmolen, etc. 

• Gebruiksdoel(en) Verblijfsobject

• Vergund/toegestaan/feitelijk gebruik

• Typen Gebouwdeel

• Woning, serre, etc.

• Oppervlakte:
• BVO, GBO en VVO 

• Geometrie in 3D:
• Detailniveau buitenkant / binnenkant

• Wel/niet opdelen in bouwlagen?

• Levenscyclus
• Eerste moment van registratie?

• Meta-data
• Kwaliteitsstempel

• (Deels) in plaats van brondocumenten

Enkele vraagstukken attributen/kenmerken
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Tijd voor discussie!

• Graag jullie mening

• Helpt deze ontwikkeling het belastingproces verbeteren?

• Zorgen?
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Inhoud:

Vraag: wat is jullie indruk van de houtskoolschets?
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Bijhouding: 

Stelling: 
Wij (Belastingen) hoeven in de toekomst zelf geen gebouwgegevens meer 
in te winnen!
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Gebruik:

Stelling: 
Met een 3D geo gebouwmodel (op basis van een BouwInformatieModel / 
BIM) kunnen we ons taxatieproces drastisch vereenvoudigen.
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Contact?

Janneke de Zwaan – VNG
Sr. beleidsmedewerker geo-informatie
janneke.dezwaan@vng.nl

Gerlof de Haan – VNG Realisatie
Adviseur geo-registraties
Gerlof.dehaan@vng.nl

mailto:janneke.dezwaan@vng.nl
mailto:Gerlof.dehaan@vng.nl

