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De classificatiesystemen en BIM
Dit document werd opgesteld in opdracht van het Technisch Comité BIM & ICT, in samenwerking met de Cluster BIM (met de steun van VLAIO) en met het team dat verantwoordelijk is voor het prenormatieve onderzoek CODEC (met de steun van de FOD Economie).

Samenstelling van de werkgroep (WG 1 ‘Classificatie’) van het TC BIM & ICT:

Samenstelling van de Cluster BIM:

Voorzitter: P. Present (Bureau Bouwtechniek nv)
Leden: M. Baetens (BPC), J. Bisschot (CFE), P. Bockstaele (Vlaamse Overheid),
W. Bosmans (VMSW), A. Boutemadja (Atelier AKB), P. Bovens (PB Calc & Consult),
M. Brochier (Tase), F. De Troyer (KU Leuven), G. Duyckaerts (Atelier de l’Avenir),
C. Euben (WTCB), R. Filomeno Coelho (Kabandy), G. Girotto (Confederatie Bouw),
D. Havenne, H. Hendrickx (Scia), T. Lemoine (WTCB), M. Léonard (CCW), U. Linden
(H.P. Linden), E. Maggio (Tractebel Engineering), V. Martin (BSolutions), R. Meuleman
(Wienerberger), P. Orban (CERAU), J. Poncelet (Valens), D. Schmitz (Knauf), F. Schwall
(Neobuild), A.-C. Stefens (Derbigum), W. Tas (Witas), B. Timmerman (Aremis), J. Van
Bossche (Interbuild), S. Van der Have (Kumpen), K. Van Dingenen (Techlink), A. Van
Melkebeek (Arcadis), J. Van Mol (GEO-IT), H. van Oosterhout (Hooyberghs), L. Van
Osselaer (Kubus), E. Van Overmeire (Xella), J. Vandamme (C3A), T. Vandenbergh
(BESIX), L. Vanderhoven (Kubus), O. Vandooren (WTCB), M. Venturini (Art&Build Architect), G. Zarmati (WTCB)
Ingenieurs-animatoren: M. Huerdo Fernandez en F. Dobbels (WTCB)

Voorzitter: D. Froyen (Willemen Construct)
Leden: ABT België, AG Plastics, Antwerpse Bouwwerken, Artes Group, B2Ai, BAM,
BESIX, Bimplan, BM Engineering, Bricsys, Bouwbedrijf Dethier, BUtgb, C3A, Cadac
Group AEC, Colruyt Group, Confederatie Bouw Limburg, Cordeel, CRH, D-studio, DCA,
Deltha, Democo, Denys, Derbigum, Design Express, EEG, ETAP, Firestone, Foamglas, Furnibo, Geberit, Geo-IT, Groep Van Roey, Gyproc Activity, Haex, Hilti, Hogeschool PXL, Houben, Howest, i-Theses, Ibens, Ingenium, Jan De Nul Group, JOB@tek,
Katholieke Hogeschool VIVES, Knauf, KPD Services, Kubus, KU Leuven, LUCA School of
Arts, Machiels Building Solutions, Macobo, MBG, Monument Vandekerckhove, NAV,
Neanex, PB Calc & Consult, Recticel Insulation, Renson, Reynaers Aluminium, SCIA,
Siemens, Soudal, Stabiplan, STABO, Stad Mechelen, Stadsbader, SVK, Sweco, Syntra
Limburg, Tase, Thomas More, UNILIN, Universiteit Gent, Van Laere, Vanderstraeten,
Vanhout, VEROZO, Visser & Smit Hanab, VK Architects & Engineers, Vlaamse Confederatie Bouw, Volta, Wavin, Wienerberger, Willemen Construct, Witas, Wyckaert Bouwonderneming, Xella

Hebben eveneens hun medewerking verleend aan de opstelling van dit document: B. Bell (NBS), W.Bosmans (VMSW), Greg Ceton (CSI), F. De Troyer (KU Leuven) en S. Spile (Molio)
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INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING
1.1 Context en doelstelling
1.2 Termen en definities van de kenmerken van een classificatiesysteem voor toepassing in het kader van BIM

2. VOORWAARDEN
Raadpleeg het artikel uit WTCB-Contact nr. 56 (4-2017) ‘Welke classificatie(s) voor BIM’ en het artikel ‘Analyse van de classificatiesystemen in het kader van BIM’ op BIM-portal.

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN
A. Het classificatiesysteem BB/SfB
B. Het classificatiesysteem CCS (Cuneco Classification System)
C. Het typebestek CCTB 2022
D. De bestekken van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)
E. Het classificatiesysteemn Uniclass
F. Het classificatiesysteem OmniClass

Praktische tips
Dit is een ‘interactieve’ publicatie, dat wil zeggen dat je via links doorheen het document kan navigeren:
• via de pictogrammen in de rechterbalk van elke pagina kan je naar het betreffende hoofdstuk gaan
• via het pictogram
kom je op de inhoudsopgave van het document terecht
• de links in de tekst (onderlijnde termen) verwijzen naar een ander deel van het document of naar een internetpagina.
Hoe keer ik terug naar de vorige pagina nadat ik op een link heb geklikt? Druk op de Alt-toets en vervolgens op de pijl ← op uw toetsenbord.
Gebruik bij voorkeur ‘Adobe Reader’ om het document te bekijken.
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1.INLEIDING
1.1 Context

en doelstelling

In een tijd waarin er steeds vaker gebruikgemaakt wordt van BIM en de hoeveelheid
te beheren informatie voortdurend toeneemt, is het structureren van gegevens meer
dan ooit essentieel voor de exploitatie en uitwisseling ervan. Het gebruik van een
classificatiesysteem vormt hierbij een waardevol hulpmiddel. De voordelen zijn des
te groter als de verschillende actoren gedurende het volledige project dezelfde classificatiesystemen hanteren.

— de classificaties die het vaakst gebruikt worden in België: BB/SfB, (NL/SfB),
VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), CCTB 2022 (Cahier des
Charges Type-Bâtiments 2022)
— een classificatie die ontwikkeld werd voor Noord-Amerika, maar ook gebruikt
wordt door enkele spelers die actief zijn in Frankrijk en Luxemburg, maar ook
buiten Europa (Rusland, China …): OmniClass (EU)
— een classificatie die specifiek is voor het gebied van de speciale technieken en
het facility management: ETIM.

Met deze uitdagingen in het achterhoofd hebben de werkgroepen van het Technisch
Comité BIM & ICT (WG1 ‘Classificatie’) en van de Cluster BIM een onderzoeks- en analyseproject op poten gezet dat tot doel heeft na te gaan welke bestaande classificatiesystemen het meest geschikt zijn in het BIM-verhaal.

Vervolgens stelden deze werkgroepen hulpfiches op voor de eerste zes van de bovenstaande classificaties, opdat de verschillende actoren van een project zouden kunnen
nagaan welke classificatiesysteem (of -systemen) het meest voldoet aan hun behoeften in het kader van BIM. De fiches werden op dezelfde manier gestructureerd, zodat
de verschillende systemen objectief met elkaar vergeleken kunnen worden.

In de eerste plaats werden de basisprincipes gedefinieerd aan de hand van de normen ISO 22274:2013 en ISO 12006-2:2015 in het bijzonder. De eerste norm bevat een
aantal algemene aanbevelingen voor het uitwerken van een classificatiesysteem. In
deze norm wordt onder andere verduidelijkt dat een classificatie een verschillende
structuur kan hebben voor hetzelfde geheel van elementen, afhankelijk van de gekozen indelingscriteria. De tweede norm vormt een internationale referentie voor de
opstelling van classificatiesystemen op het gebied van de bouw. De resultaten van de
analyse van deze documenten werden opgenomen in de artikelen die verschenen zijn
op www.bimportal.be en in WTCB Contact 2017/4.

Ze bevatten ook:
— algemene informatie: herkomst van het systeem, oprichtend organisme, land
waarin het systeem gebruikt wordt, talen waarin het beschikbaar is ...
— structuur van de classificatie: structuur van de verschillende tabellen van het
systeem en het type van de codes
— de vergelijking van het systeem met de aanbevelingen uit de norm ISO 120062:2015
— de toepassing van het classificatiesysteem aan de hand van voorbeelden: een
muur voor de gebouwschil en een verwarmingssysteem voor de speciale technieken
— de vergelijking van het classificatiesysteem met de kenmerken waaraan het zou
moeten voldoen om in het kader van BIM toegepast te kunnen worden
— nuttige links naar publicaties, websites en tools die gewijd zijn aan het classificatiesysteem.

Daarna werden de beschikbare classificatiesystemen in Europa en de meest gebruikte systemen in België geïnventariseerd. Op basis daarvan selecteerden de werkgroepen van het TC en van de Cluster BIM enkele classificatiesystemen die vervolgens aan
een grondige analyse onderworpen werden:
— de recentste classificaties die gecreëerd werden in het kader van BIM: CCS
(Cuneco Classification System – DK), Uniclass 2015 (UK)
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1.INLEIDING
1.2 Termen

en definities van de kenmerken van een classificatiesysteem voor toepassing in het kader van

BIM

De leden van WG1 (van het TC BIM & ICT en van de Cluster BIM) hebben de kenmerken bepaald waarover een classificatiesysteem en de bijhorende codificatie moeten beschikken
om in het BIM-kader gebruikt te kunnen worden. Voor elk kenmerk werd er ook een definitie opgesteld.
Deze definities, die hieronder weergegeven worden, vormen een basis voor de beoordeling van de classificatiesystemen gemaakt worden. Deze beoordeling is opgenomen in een
tabel in elke hulpfiche.

Coherent

Uitbreidbaar

Volgens de norm ISO 22274:2013 wordt een classificatiesysteem als coherent
beschouwd als:

Een classificatiesysteem is uitbreidbaar als:
a) er de mogelijkheid is om nieuwe klassen op gepaste plaatsen toe te voegen.

a) de klassen en subklassen van het systeem duidelijk van elkaar gescheiden zijn en
hun toepassingsgebieden elkaar niet overlappen
b) de criteria (van de onderverdeling) die de verschillende klassen bepalen expliciet
gedefinieerd zijn
c) de termen die gebruikt worden om de klassen te benoemen en die gebruikt worden
in de definities onderling coherent zijn.

Deze nieuwe klassen dienen gecreëerd te kunnen worden op het meest geschikte
hiërarchische niveau, zodat de relatie met de reeds bestaande klassen klopt, zonder
deze laatste (en hun structuur) te moeten wijzigen. De bedoeling hiervan is om de
duurzaamheid van het classificatiesysteem te waarborgen. Een uitbreidbaar classificatiesysteem kan nieuwe innovaties in zijn toepassingsgebied integreren.
Deze definitie is in overeenstemming met de norm ISO 22274: 2013.

Een duidelijke en eenduidige structuur wordt uitermate belangrijk bij de verwerking
van gegevens met behulp van informatietechnologie. Het garandeert de coherentie
van het classificatiesysteem.
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1.INLEIDING
1.2 Termen

en definities van de kenmerken van een classificatiesysteem voor toepassing in het kader van

BIM

Verstaanbaar

In staat om een object traceerbaar te maken

Een classificatiesysteem wordt als verstaanbaar beschouwd als:

Een object is traceerbaar als het gevolgd en geïdentificeerd kan worden vanaf de voorbereidingsfase tot in de latere fasen van een project.
Het classificatiesysteem is in staat om een object traceerbaar te maken als:

a) de termen die gebruikt worden voor het benoemen van klassen en bij de definities eenvoudig te begrijpen en gekend zijn binnen het toepassingsdomein van de
classificatie
b) de criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd zijn.

a) er een klasse en code toegewezen zijn om een objecttype te identificeren die constant blijven
b) er een unieke code toegewezen wordt aan elk object, waardoor de gebruiker de
objecten individueel kan identificeren.

Deze definitie is in overeenstemming met de norm ISO 22274: 2013.
De codificatie van een classificatiesysteem wordt beschouwd als verstaanbaar als:
a) de codes gemakkelijk herkenbaar / leesbaar / begrijpelijk zijn voor de mens.
b) de codes bruikbaar zijn voor computers.
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1.INLEIDING
1.2 Termen

en definities van de kenmerken van een classificatiesysteem voor toepassing in het kader van

BIM

Stabiel

Internationaal

Een classificatiesysteem wordt als stabiel beschouwd als:

Een classificatiesysteem wordt als internationaal beschouwd als:

a) de stabiliteit van de structuur van het classificatiesysteem verzekerd is doorheen
de tijd.

a) het over een structuur beschikt die voldoet aan de aanbevelingen uit de norm ISO
12006-2: 2015
b) het erkend wordt als een internationaal systeem doordat het op grote schaal
gebruikt wordt (buiten de nationale grenzen)
c) het beschikbaar is in meerdere talen, waaronder het Engels..

De continuïteit van het classificatiesysteem is gewaarborgd wanneer nieuwe klassen
toegevoegd kunnen worden zonder de bestaande systeemstructuur of de klassencodes te wijzigen.

Een internationaal classificatiesysteem moet aangepast kunnen worden aan de specifieke kenmerken van elk land, terwijl het een stabiele communicatie moet waarborgen tussen actoren uit verschillende landen doorheen het gehele BIM-proces.

Software-neutraal
Een classificatiesysteem wordt als software-neutraal beschouwd als:
a) het niet gebonden is aan een specifiek merk van software, wat het gebruik in
andere software zou bemoeilijken.
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2.VOORWAARDEN
WTCB-Contact
Analyse

nr.

56 (4-2017)

van de classificatiesystemen in het kader van

BIM

op

BIM-portal

De classificatiesystemen en BIM - 1e uitgave - Oktober 2018
9
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ALGEMENE
3. ANALYSEINFORMATIE
VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN
Oorsprong van het BB/SfB-classificatiesysteem

BB/SfB

Stichtende organisatie
Regie der Gebouwen, Ministerie van Openbare Werken

BB/SfB is de officiële Belgische versie van het internationale classificatiesysteem
CI/SfB dat specifiek is opgesteld voor de bouwsector. SfB is de afkorting van het
Zweedse comité ‘Samarbetskommitten for Byggnadsfragor’, dat het systeem in
1950 ontwikkelde.

Datums van de eerste en laatste publicatie
Eerste en laatste officiële publicatie in het Nederlands en in het Frans:
1990

Oorspronkelijk bestond SfB uit drie tabellen. Het werd vervolgens aangevuld door
RIBA (Royal Institute of British Architects), dat twee nieuwe tabellen toevoegde
(tabellen 0 en 4) en het systeem herdoopte tot ‘CI/SfB’ (CI staat voor Construction
Index). CI/SfB ging internationaal en werd in verscheidene landen aangepast waarbij de eerste twee letters – CI – telkens werden vervangen om het adoptieland aan
te duiden.

Land waar het classificatiesysteem wordt gebruikt
België

Talen waarin het systeem beschikbaar is
Nederlands en Frans

Zo heeft het Belgische SfB, dat conform met de nieuwste CI/SfB-versie van 1976
werd ontwikkeld, de letters BB als identificatie. Deze verwijzen naar ‘Belgische
Bouw/Bâtiment Belge’. BB/SfB werd door de Regie der Gebouwen in 1990 gepubliceerd en in het Nederlands en Frans ter beschikking gesteld (meest recente versie).
*

Referenties waarop het classificatiesysteem steunt
Buitenlandse referenties:
• CI/SfB (GB-1976)

Opmerking:

• SI/SfB (FR-1973)

Voor zover bekend, zijn België en Nederland de laatste landen die SfB op grote
schaal gebruiken (respectievelijk BB/SfB in België en NL/SfB in Nederland).

• CIB/SfB (IE- 1966)
• NL/SfB (NL- 1978)
• BRD/SfB (DE - 1978)

* CI/SfB bevat 2 hiërarchische niveaus. BB/SfB is perfect conform met CI/SfB tot op niveau 2.
De volgende niveaus van BB/SfB werden door de Regie der Gebouwen ontwikkeld.
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ALGEMENE
3. ANALYSEINFORMATIE
VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN
Globale structuur van het classificatiesysteem
Tabellen van het systeem
Het BB/SfB-classificatiesysteem bestaat uit vijf tabellen:
• Tabel 0: Fysische omgeving

TABEL 0

TABEL 1

TABELLEN 2 & 3

TABEL 4

Fysische omgeving

Bouwelementen

Materialen

Andere factoren

volgens
bouw-programma

volgens
functie

volgens vorm
en grondstof

BOUWPROCES
- Beheer
- Materieel
- Activiteiten

• Tabel 1: Bouwelementen
• Tabel 2: Vormen
• Tabel 3: Grondstoffen

van materialen

KENMERKEN
PRESTATIES

• Tabel 4: Andere factoren: bouwproces, kenmerken, enz.

EISEN

Elke tabel is een classificatie met een eigen hiërarchische structuur die is samengesteld uit klassen en subklassen, waarbij alle tabellen samen het classificatiesysteem vormen.

Type classificatiesysteem
BB/SfB is een facettensysteem. Dit betekent dat een element kan worden bepaald
door verschillende facetten (tabellen) te combineren. BB/SfB is dus ontworpen als
een reeks facetten, beschreven in tabel 0 tot 4, waarbij het fysieke bouwproject,
de functie van de samenstellende elementen ervan, de vorm en grondstof van de
materialen van deze elementen en andere aanvullende factoren verder gepreciseerd kunnen worden. Elk facet wordt aangegeven met een code en de combinatie
van deze codes vormt ook het codesysteem van BB/SfB, dat onder andere gebruikt
wordt door het CoboSystems-documentatiesysteem.

811

(21.1)

Fg2

(M31)

BB/SfB

Het bovenstaande voorbeeld betekent:

Voor meer informatie over de type van classificatiesystemen

Thermische transmissie van een dragende buitenwand die bestaat uit
blokken/stenen in gebakken klei en die deel uitmaakt van een woning
zonder verdieping.

Opmerking:
Men is niet verplicht om steeds de vier facetten te gebruiken, de gebruiker kan kiezen welke facetten relevant zijn voor zijn toepassing.
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ALGEMENE
3. ANALYSEINFORMATIE
VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN
BB/SfB-plus: een uitbreiding van BB/SfB

BB/SfB-plus
BB/SfB

Voorbeeld van een bouwelement (BB/SfB)
(21) g Buitenwanden

In het kader van het TIS-IWT-project ‘Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen’
(2004-2008) in het Vlaams Gewest werd een ‘uitbreiding’ van BB/SfB voorgesteld
door de KU Leuven (Dr. Frank De Troyer). Deze werd BB/SfB-plus genoemd.

Voorbeeld van secundair macro-element
(21)+ = (21) + (42) + (41)

De voorstellen tot uitbreiding en aanpassing betreffen hier Tabel 1 ‘Elementen’ van
BB/SfB. BB/SfB-plus voegt de volgende begrippen toe:

g Buitenwanden inclusief de binnen		 en de buitenafwerkingen

• ‘secundaire macro-elementen’ die de primaire elementen en de afwerkingslagen
omvatten. Ze worden gesymboliseerd door (..)+

Voorbeeld van primair macro-element

• ‘primaire macro-elementen’ die de primaire elementen, de afwerkingslagen en
de openingen omvatten. Ze worden gesymboliseerd door (..)++

(21)++ = (21)+ + (31)
g buitenwanden inclusief alle afwerkingen
		 en de openingen

Opmerking:
Voor zover wij weten is BB/SfB-plus weinig bekend en wordt het in de praktijk niet
gebruikt. Daarom wordt het in deze hulpfiches niet sterk uitgewerkt.

element

secundair
macro-element

primair
macro-element
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ALGEMENE
3. ANALYSEINFORMATIE
VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN
NL/SfB: oorsprong en verschillen met BB/SfB

BB/SfB
NL/SfB

Stichtende organisatie
BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus)

De eerste publicatie van NL/SfB dateert van 1978. Ze vloeide voort uit een
aanpassing van CI/SfB. Een tweede versie van deze publicatie zag het licht in 1984.
In 1985 publiceerde STAGG (Stichting Architektenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg) het rapport ‘Elementenmethode’, dat de basis legde voor de toekomstige
aanpassing van tabel 1 (Bouwelementen) van NL/SfB.

Datums van de eerste en laatste publicatie
Eerste publicatie: 1978
Laatste publicatie: 2005

In 1990 werd BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) de officiële licentiehouder van NL/SfB. Op basis van het rapport van STAGG werd
de classificatiemethod ‘Elementenmethode ’91’ ontwikkeld. De structuur
van tabel 1 die volgens deze methode gold, is nog beschikbaar via deze link:
http://nl-sfb.bk.tudelft.nl/

Land waar het classificatiesysteem wordt gebruikt

Nederland besloot vervolgens om zich niet langer tevreden te stellen met een
gewone vertaling van de CI/SfB-tabellen. Noodzakelijk geachte aanpassingen
werden aangebracht om beter aan te sluiten bij de praktijken in de sector inzake kosteninformatie en bouwvoorbereiding. NL/SfB week vanaf dan af van
de oorspronkelijke CI/SfB-classificatie voor tabellen 1 en 2. De andere tabellen
(0, 3, 4) bleven dichter bij de oorspronkelijke SfB-tabellen. Bij de ontwikkeling van
de 5 tabellen van NL/SfB biedt BNA ook beschrijvingen en definities van klassen en
subklassen aan om de draagwijdte ervan toe te lichten.

Nederlands

Nederland

Talen waarin het systeem beschikbaar is

Referenties waarop het classificatiesysteem steunt
Internationale referenties:
• CI/SfB (GB-1976)
• SI/SfB (FR-1973)
• BRD/SfB (DE-1973)

In het volgende deel, ‘Structuur van de NL/SfB-classificatie’ zijn alleen de tabellen
1, 2 en 3 opgenomen.

• BB/SfB (BE-1990)

A6

BB/SfB

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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Tabel 0 ‘Fysische omgeving’

TABLE 0

Tabel 0
Fysische omgeving

Environnement physique
Tabel 0 ‘Fysische omgeving’ groepeert de gebouwde of niet-gebouwde elementen, geklasseerd volgens hun programma. Ze omvat territoriale zones (streken, …),
bouwwerken van de burgelijke genie, gebouwen (landbouw, industrie, administratie, zorg, ontspanning, religieus, onderwijs, residentieel, enz.) en de ruimtes die
een gedeelte van een gebouw vormen (rustruimtes, werkruimtes, keukenactiviteiten, enz.).

00-

Gebieden, zones
Territoires,
zones
1Bouwwerken van de burgelijke genie

1-

Ouvrages de génie civil

• Structuur van de tabel

2- tot
2à 8-

Tabel 0 gaat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Gebouwen
Établissements

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 0 zijn numeriek.

99-

In de opeenvolging van codes van BB/SfB bevinden de codes van tabel 0 zich
op de eerste positie (1e vak).

...

Ruimtes
Espaces

Combinatie van codes:
Wanneer een aanvullende precisering nodig is, bijvoorbeeld om een ruimte
te kunnen situeren in een groter geheel, dan kunnen meerdere codes worden
gecombineerd in hetzelfde vak. In dat geval worden de codes gescheiden door
een dubbele punt.

BB/SfB
BB/SfB

Opmerking:
Zie volledige tabel van BB/SfB
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Tabel 0 ‘Fysische omgeving’

BB/SfB

Voorbeeld 1
Niveau 1 - 8 Gebouwen voor bewoning

Tabel 0 ‘Fysische omgeving’ groepeert de gebouwde of niet-gebouwde elementen, geklasseerd volgens hun programma. Ze omvat territoriale zones (streken, …),
bouwwerken van de burgelijke genie, gebouwen (landbouw, industrie, administratie, zorg, ontspanning, religieus, onderwijs, residentieel, enz.) en de ruimtes die
een gedeelte van een gebouw vormen (rustruimtes, werkruimtes, keukenactiviteiten, enz.).

Niveau 2 - 81 Woningen volgens onderlinge stapeling
Niveau 3 - 811 Woningen zonder verdieping

Voorbeeld 2
Niveau 1 - 9 Gemeenschappelijke ruimtes voor verscheidene inrichtingen
van tabel 0

• Structuur van de tabel

Niveau 2 - 94 Ruimtes voor hygiëne, lichaamsverzorging

Tabel 0 gaat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Niveau 3 - 941 Toiletten, met inbegrip van openbare toiletten

• Codestructuur en -type

Voorbeeld van een combinatie van codes
811:941 Toiletten in een woning zonder verdieping

De codes van tabel 0 zijn numeriek.
In de opeenvolging van codes van BB/SfB bevinden de codes van tabel 0 zich
op de eerste positie (1e vak).

Voorbeelden geplaatst in hele code
Woning zonder verdieping (811)
of
Toiletten in een woning zonder verdieping (811:941)

Combinatie van codes:
Wanneer een aanvullende precisering nodig is, bijvoorbeeld om een ruimte
te kunnen situeren in een groter geheel, dan kunnen meerdere codes worden
gecombineerd in hetzelfde vak. In dat geval worden de codes gescheiden door
een dubbele punt.

811
811:941
BB/SfB
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Tabel 1 ‘Bouwelementen’

Tabel 1
TABLE 1 Elementen
Éléments

Tabel 1 ‘Bouwelementen’ is beslist de meest bekende en gebruikte BB/SfB-tabel
in de bouwsector. Ze groepeert hoofdzakelijk de ‘gebouwdelen’. De hoofdklassen
van deze tabel volgen zoveel mogelijk de uitvoeringsvolgorde van een bouwwerk.
De subklassen verwijzen naar het functionele criterium van het bouwelement.

(0-)
(0-)

Terreinen, enz.
Terrains
(1-)
(1-)

Bodem,
onderbouw
Sol,
infrastructure
(2-) tot
(3-)
(2-)
à (3-)
Primaire en
secundaire
Éléments
primaires
& elementen
secondaires
de la superstructure
van de bovenbouw

• Structuur van de tabel
Tabel 1 gaat tot vijf hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

(4-)
(4-)

Fini-ons
Afwerking

• Codestructuur en -type

(5-) tot
(6-)
(5-)
à (6-)

Elk element van de tabel 1 wordt gesymboliseerd door een numerieke code
tussen haakjes.

Installa-ons
techniques
Technische uitrusting
(7-) tot
(8-)
(7-)
à (8-)

In de opeenvolging van codes van BB/SfB bevindt de code van tabel 1 zich in
tweede positie (2e vak).

Inrichting (vaste
en et
losse
meubelen)
Équipements
(ﬁxes
mobiles)
(9-)
(9-)

Elementenextérieurs
buiten hetau
gebouw
Éléments
bâ-ment

Combinatie van codes:
Indien nodig kunnen meerdere codes worden gecombineerd op dezelfde positie (vak).
In dat geval worden de codes ofwel gescheiden door een dubbele punt en
wordt het geheel tussen haakjes gezet, ofwel worden de codes na elkaar geBB/SfB
plaatst, elk met hun respectieve haakjes.

BB/SFB
Opmerking:
Zie volledige tabel van BB/SfB
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Tabel 1 ‘Bouwelementen’

Voorbeeld 1
Niveau 1 - (2) Primaire elementen van de bovenbouw

Tabel 1 ‘Bouwelementen’ is beslist de meest bekende en gebruikte BB/SfB-tabel
in de bouwsector. Ze groepeert hoofdzakelijk de ‘gebouwdelen’. De hoofdklassen
van deze tabel volgen zoveel mogelijk de uitvoeringsvolgorde van een bouwwerk.
De subklassen verwijzen naar het functionele criterium van het bouwelement.

Niveau 2 - (21) Buitenwanden
Niveau 3 - (21.1) Dragende buitenwanden

Voorbeeld 2
Niveau 1 - (4) Afwerkingen

• Structuur van de tabel

Niveau 2 - (41) Buitenafwerking voor wanden

Tabel 1 gaat tot vijf hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Voorbeeld van combinatie van codes

• Codestructuur en -type

(41:21) of (41) (21) Buitenafwerking van de buitenwanden

Elk element van de tabel 1 wordt gesymboliseerd door een numerieke code
tussen haakjes.

Voorbeelden geplaatst in hele code

In de opeenvolging van codes van BB/SfB bevindt de code van tabel 1 zich in
tweede positie (2e vak).

Dragende buitenwanden (21.1) van de woning zonder verdieping
of
Buitenafwerking voor wanden (41:21) van de woning zonder verdieping

Combinatie van codes:
Indien nodig kunnen meerdere codes worden gecombineerd op dezelfde positie (vak).

811

In dat geval worden de codes ofwel gescheiden door een dubbele punt en
wordt het geheel tussen haakjes gezet, ofwel worden de codes na elkaar geplaatst, elk met hun respectieve haakjes.

BB/SfB

A11

(21.1)
(41:21)

BB/SfB

STRUCTUUR
VANBESTAANDE
DE CLASSIFICATIE
3. ANALYSE VAN
CLASSIFICATIESYSTEMEN
Tabel 2 ‘Vormen van materialen’

abel 2
TABLET
2
Vormen van materialen

Formes de matériaux
A
A

Tabel 2 ‘Vormen van materialen’ identificeert de verschillende basisvormen die de
materialen van de ‘bouwelementen’ van tabel 1 kunnen aannemen. De verschillende
klassen van de tabel kunnen ook worden gebruikt om een klassement op te maken
volgens de bouwmethodes. Code ‘F: blokken, stenen’ kan bijvoorbeeld ook gebruikt
worden voor ‘metselwerk met blokken, stenen’.

Vormcombinaties
Combinaison
de formes

CC

Uitgravingen,
aanvullingen
Déblais,
remblais

EE

Gegoten
opchan-er
werf
Coulés
sur

FF tot
à GG

• Structuur van de tabel

Vormen gekenmerkt door volume
3D

Tabel 2 bevat één enkel hiërarchisch niveau van klassen.

H tot
à JJ

Vormen gekenmerkt door sectie
2D

• Codestructuur en -type

KK àtotVV

Vormen gekenmerkt door dikte
1D

De elementen van tabel 2 worden gesymboliseerd door een alfabetische code
(hoofdletter).

W
W

Planten
Plantes

In de opeenvolging van codes van BB/SfB neemt deze code, samen met de
code van tabel 3 die erop volgt, de derde positie (3e vak).

XX

Complexe
vormen
Formes
complexes

YY

Vormloos
Sans
forme propre

ZZ

Voegvormen
Formes
de joint

BB/SfB

BB/SFB
Opmerking:
Zie volledige tabel van BB/SfB
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Tabel 2 ‘Vormen van materialen’

Voorbeeld 1
Niveau 1 - F Blokken, stenen
(Kan ook gebruikt worden voor ‘Metselwerk van blokken, stenen’)

Tabel 2 ‘Vormen van materialen’ identificeert de verschillende basisvormen die de
materialen van de ‘bouwelementen’ van tabel 1 kunnen aannemen. De verschillende
klassen van de tabel kunnen ook worden gebruikt om een klassement op te maken
volgens de bouwmethodes. Code ‘F: blokken, stenen’ kan bijvoorbeeld ook gebruikt
worden voor ‘metselwerk met blokken, stenen’.

Voorbeeld 2
Niveau 1 - X Complexe vormen

Voorbeeld geplaatst in hele code

• Structuur van de tabel

Buitenafwerking in blokken of stenen
van de buitenwanden van de woning zonder verdieping

Tabel 2 bevat één enkel hiërarchisch niveau van klassen.

• Codestructuur en -type
De elementen van tabel 2 worden gesymboliseerd door een alfabetische code
(hoofdletter).

811

In de opeenvolging van codes van BB/SfB neemt deze code, samen met de
code van tabel 3 die erop volgt, de derde positie (3e vak).

BB/SfB

A13

(41:21)

F

BB/SfB

STRUCTUUR
VANBESTAANDE
DE CLASSIFICATIE
3. ANALYSE VAN
CLASSIFICATIESYSTEMEN
Tabel 3 ‘Grondstoffen van materialen’

Tabel 3

TABLE
3 van materialen
Grondstoffen
Ma-ères

a
a
Grondstof opgebouwd door juxtapositie
Matériaux
assemblés
van
grondstoffen

Tabel 3 ‘Grondstoffen’ identificeert de verschillende basisgrondstoffen waaruit de
materialen van de ‘elementen’ van tabel 1 kunnen bestaan.

à oo
ee tot
Ma-ères formées
Vormvaste
grondstoffen

• Structuur van de tabel
Tabel 3 gaat tot twee hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

p
à ss
p tot

Vormloze grondstoffen,
bulk
Ma-ères
informes, eninvrac

• Codestructuur en -type

àw
tt tot
w
Ma-ères
fonc-onnelles
Grondstoffen
volgens hun functie

De elementen van tabel 3 worden gesymboliseerd door een alfanumerieke
code (met een kleine letter en een cijfer).

yy
Composieten
Ma-ères composites

In de opeenvolging van codes van BB/SfB neemt deze code de derde positie in
(3e vak), samen met de code van tabel 2. De code van tabel 3 volgt onmiddellijk
op de code van tabel 2.

zz
Substanties
Substances

Combinatie van codes:
Indien nodig kunnen meerdere codes worden gecombineerd in ditzelfde vak
om de grondstof aan te duiden.
In dat geval worden de codes gescheiden door een dubbele punt.
BB/SFB

BB/SfB
Opmerking:
Zie volledige tabel van BB/SfB
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Tabel 3 ‘Grondstoffen van materialen’

Voorbeeld 1
Table 2 - Niveau 1 - F Blokken, stenen

Tabel 3 ‘Grondstoffen’ identificeert de verschillende basisgrondstoffen waaruit de
materialen van de ‘elementen’ van tabel 1 kunnen bestaan.

Table 3 - Niveau 1 - g Materialen in klei
- Niveau 2 - g2 Gebakken klei

• Structuur van de tabel

Voorbeeld 2

Tabel 3 gaat tot twee hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Tabel 2 - Niveau 1 - X Complexe vormen
Tabel 3 - Niveau 1 - t Materialen voor bevestiging, voor voegvulling

• Codestructuur en -type

- Niveau 2 - t6 Hechtingsmiddellen

De elementen van tabel 3 worden gesymboliseerd door een alfanumerieke
code (met een kleine letter en een cijfer).

Voorbeeld van combinatie van codes

In de opeenvolging van codes van BB/SfB neemt deze code de derde positie in
(3e vak), samen met de code van tabel 2. De code van tabel 3 volgt onmiddellijk
op de code van tabel 2.

Fg2:Xt6 Ankers voor metselwerk in stenen/blokken in gebakken klei

Voorbeeld geplaatst in de hele code
Buitenafwerkingen in stenen/blokken van gebakken klei
voor de buitenwanden van de woning zonder verdieping

Combinatie van codes:
Indien nodig kunnen meerdere codes worden gecombineerd in ditzelfde vak
om de grondstof aan te duiden.
In dat geval worden de codes gescheiden door een dubbele punt.

811
BB/SfB
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Tabel 4 ‘Andere factoren’:
bouwproces, kenmerken, enz.

TABLE 4Tabel 4

Andere factoren
Autres facteurs
(A) tot
(D)
(A)
à (D)

Tabel 4 ‘Andere factoren’ groepeert de bouwaspecten die geen materieel deel uitmaken van het gebouwde, zoals de bouweigenschappen, de hulpmiddelen voor de
uitvoering, de gebruikseisen, de berekeningsmethoden, enz.

Deelactiviteiten
van,
Ac-vités,
moyens
liéshulpmidau
processus
delen voorde
construc-on
het bouwproces

(E)
à (H)
(E) tot
(H)

• Structuur van de tabel

Caractéris-ques,
Kenmerken, eigenschappen
propriétés

Tabel 4 gaat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

(T)
(J) tot
à (T)

Performances
Prestaties

• Codestructuur en -type

(U) tot (Y)
Eisen, randvoorwaarden,…

(U) À (Y)

De elementen van tabel 4 worden gesymboliseerd door een alfanumerieke
code alfanumerieke code vierde positie in (4e vak).

Exigences, contraintes…
(Z)
(Z)

Randaspecten
Sujets
périphériques

Combinatie van codes:
Indien nodig kunnen meerdere codes worden gecombineerd in deze zelfde
positie (vak).
In dat geval worden de codes ofwel gescheiden door een dubbele punt en wordt
het geheel tussen haakjes gezet, ofwel worden de codes na elkaar geplaatst,
elk met hun respectieve haakjes.

BB/SfB

BB/SFB

Opmerking:
Zie volledige tabel van BB/SfB
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Tabel 4 ‘Andere factoren’:
bouwproces, kenmerken, enz.

Voorbeeld 1
Niveau 1 - (M) Thermische prestaties
Niveau 2 - (M3) Warmte-overdracht, warmteabsorptie, warmte-emissie
Niveau 3 - (M31) Warmtetransmissie

Tabel 4 ‘Andere factoren’ groepeert de bouwaspecten die geen materieel deel uitmaken van het gebouwde, zoals de bouweigenschappen, de hulpmiddelen voor de
uitvoering, de gebruikseisen, de berekeningsmethoden, enz.

Voorbeeld 2
Niveau 1 - (F) Vorm, afmetingen, gewicht

• Structuur van de tabel

Niveau 2 - (F4) Afmetingen

Tabel 4 gaat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Niveau 3 - (F47) Afmetingen, maatveranderingen
Voorbeeld van combinatie van codes

• Codestructuur en -type

(M31:F47) Warmtetransmissie voor een bepaalde afmeting

De elementen van tabel 4 worden gesymboliseerd door een alfanumerieke
code alfanumerieke code vierde positie in (4e vak).

Voorbeeld geplaatst in hele code
Warmtetransmissie voor een bepaalde afmeting van de buitenafwerkingen
in stenen/blokken van gebakken klei van de buitenwanden van de woning
zonder verdieping

Combinatie van codes:
Indien nodig kunnen meerdere codes worden gecombineerd in deze zelfde
positie (vak).
In dat geval worden de codes ofwel gescheiden door een dubbele punt en wordt
het geheel tussen haakjes gezet, ofwel worden de codes na elkaar geplaatst,
elk met hun respectieve haakjes.

811

(41:21)

Fg2

(M31:F47)

BB/SfB
Opmerking:
De bovenstaande code biedt de mogelijkheid om te vermelden waarover
het gaat (de thermische transmissie van de buitenafwerkingen) zonder een
waarde aan de transmissieprestatie toe te kennen.
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Tabel 1 ‘Functionele gebouwelementen’

BB/SfB
NL/SfB

Vergelijking tussen BB/SfB en NL/SfB
Voorbeeld: codering van een dragende muur

• Structuur van de tabel

Het onderstaande voorbeeld toont een belangrijk verschil tussen beide
classificatiesystemen betreffende de codering van hetzelfde element.
Dit kan verwarring zaaien bij gebruikers die geen uitgebreide kennis van
beide systemen hebben (onder andere bij de informatie-uitwisseling tussen
twee partners van een project, waarbij de ene BB/SfB zou gebruiken en de
andere NL/SfB).

Door nieuwe klassen en subklassen voor te stellen met onderverdelingscriteria die meer op de ‘uitvoeringswerken’ zijn gericht dan op de functie, vertoont tabel 1 ‘Functionele gebouwelementen’ van NL/SfB verschillen met dezelfde tabel van BB/SfB. NL/SfB werkt de structuur van
tabel 1 meer gedetailleerd uit (tot op niveau vier voor alle klassen).
Door deze verschillen is het niet altijd mogelijk om een correlatie te leggen
tussen de klassen van BB/SfB en van NL/SfB.

• In BB/SfB
(21.1)

Dragende buitenwanden

• In NL/SfB

• Codestructuur en -type

(21.10) Buitenwanden, niet constructief

De basisprincipes van de codering van NL/SfB blijven identiek aan
BB/SfB. Toch zijn er enkele verschillen. Om te beginnen worden complementaire codes toegevoegd voor de nieuwe subklassen. Vervolgens worden de
codes die eindigen op ‘0’ in NL/SfB systematisch toegekend aan het ‘algemeen-verzamelniveau’. Ten slotte voorziet NL/SfB niet, in tegenstelling tot BB/
SfB, in een code die eindigt op ‘8’ en die ‘Hierboven niet beschreven elementen’ betekent, noch in een code die eindigt op ‘9’ en die ‘Delen en accessoires
van hierboven beschreven elementen’ betekent.

Opmerking:
Eén bepaalde code heeft dus twee verschillende betekenissen: (21.1)
betekent ‘dragende wanden’ in BB/SfB en ‘niet-dragende wanden’ in
NL/SfB.

Voorbeeld geplaatst in hele code
Buitenwanden, niet constructief

Combinatie van codes:
Het principe van de combinatie van codes met behulp van de dubbele punt
bestaat niet in NL/SfB.

(21.10)
NL/SfB
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Tabel 2 ‘Constructiemethoden’

Vergelijking tussen BB/SfB en NL/SfB
Voorbeeld: codering van stenen en blokken

• Structuur van de tabel

Het onderstaande voorbeeld laat het verschil zien tussen tabel 2 van
BB/SfB en van NL/SfB.

Net zoals bij tabel 1 zitten er bij NL/SfB ook in tabel 2 enkele verschillen met
BB/SfB en CI/SfB. Tabel 2 van NL/SfB heeft een nieuwe naam gekregen: ‘Constructiemethoden’. Ook de klassen kregen een andere naam om ze meer naar
de ‘constructiemethoden’ dan naar de ‘vormen van materialen’ te oriënteren.

• In BB/SfB
Tabel 2 - Vormen van materialen
F Blokken, stenen g criterium: vorm van het materiaal
(Kan ook worden gebruikt voor ‘Metselwerk van blokken, stenen’)

• Codestructuur en -type

• In NL/SfB

De basisprincipes van de codering blijven identiek aan BB/SfB.

Tabel 2 - Constructiemethoden
F Metselwerk g criterium: constructiemethode (type werken)

Combinatie van codes:

(Kan ook worden gebruikt voor ‘Blokken, stenen’)

Net zoals bij BB/SfB worden de codes van de tabellen 2 en 3 van NL/SfB in hetzelfde vak van de opeenvolging van SfB-codes gecombineerd (3e positie). Maar
aangezien de namen van de klassen van NL/SfB werden gewijzigd, stemt de
betekenis van deze codes niet systematisch overeen met de codes van tabel 2
van BB/SfB.

Voorbeeld geplaatst in hele code NL/SfB
Metselwerk

F
NL/SfB
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Tabel 3 ‘Constructiemiddelen’

Vergelijking tussen BB/SfB en NL/SfB
Voorbeeld: codering van de grondstof ‘gebakken klei’

• Structuur van de tabel

• In BB/SfB

Behalve hun verschillende namen zijn tabel 3 van NL/SfB en van BB/SfB identiek. NL/SfB heeft de naam van de tabel gewijzigd om beter aan te sluiten bij
het principe van op ‘uitvoeringswerken’ gerichte classificatie. Tabel 3 van NL/
SfB heet daarom ‘Constructiemiddelen’ in plaats van ‘Grondstoffen van materialen’ voor BB/SfB en CI/SfB.

Tabel 3 - Grondstoffen van materialen
g2 Gebakken klei g criterium: grondstof
• In NL/SfB
Tabel 3 - Constructiemiddelen
g Klei
g2 Gebakken klei g criterium: grondstof

• Codestructuur en -type
De basisprincipes van de codering blijven identiek aan BB/SfB.

Voorbeeld geplaatst in de hele code NL/SfB
Metselwerk in gebakken klei

Combinatie van codes:
Het principe van de combinatie van een code van tabel 2 met een code van
tabel 3 blijft identiek aan BB/SfB.

Fg2
NL/SfB
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Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools

B21
A21

BB/SfB
CCS

VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Toepassingsgebied van norm ISO 12006-2:2015

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Norm ISO 12006-2:2015 ‘Organization of Information about Construction Works Part 2: Framework for Classification of Information’ werd opgesteld om als internationale referentie te dienen voor de uitwerking van classificatiesystemen in de
bouwsector.

Construction product
Construction agent
Construction aid

used in

PROPERTIES

De norm steunt op de volgende basisprincipes: bouwmiddelen1 (informatie, producten, medewerkers, middelen/benodigdheden) worden gebruikt tijdens het
bouwproces2 (bouwfasen of bouwactiviteiten) om bouwresultaten3 te creëren (complexen, entiteiten, ruimtes, elementen). Op basis van deze principes levert ze een
reeks tabellen die onderverdeeld zijn in de drie reeds genoemde thema’s, waarbij
de relaties tussen de thema’s beschreven worden.
ISO 12006-2:2015 voorziet niet in een volledig operationeel classificatiesysteem en
levert geen inhoud van de tabellen, maar geeft wel voorbeelden.

Management
CONSTRUCTION
PROCESS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

results in
Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity
Built space
Construction element

view on

Work result

1

Construction resources

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

2

Construction process

Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)

3

Construction results

Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Identificatie van het domein dat bestreken wordt
door de tabellen van BB/SfB
ISO 12006-2:2015

BB/SfB

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Construction product

Tabel 0 -

Tabel 4 Andere factoren

Fysieke

Construction agent

omgeving

Construction aid

PROPERTIES

used in
Management
CONSTRUCTION
PROCESS

BB/SfB

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

results in
Tabel 1 Elementen

Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity

Tabel 2 Vormen van
materialen

Built space
Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

Construction element
view on

Tabel 3 Grondstoffen
van materialen

Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)
Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)

Work result

Tabellen gedeeltelijk in verband met ‘bouwmiddelen’
Tabellen gedeeltelijk in verband met ‘bouwproces’
Tabellen gedeeltelijk in verband met ‘eigenschappen’ (properties)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Overzichtstabel

*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied van de norm

Tabellen aanbevolen*
door ISO 12006-2:2015

BB/SfB

Construction information

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 4 ‘Andere factoren’

Construction product

***

Twee tabellen in BB/SfB: tabel 2 ‘Vormen van de materialen’ en tabel 3
‘Grondstoffen van de materialen’

Construction agent

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 4 ‘Andere factoren’

Construction aid

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 4 ‘Andere factoren’

Management

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 4 ‘Andere factoren’

Construction process

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 4 ‘Andere factoren’

Construction complex

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 0 ‘Fysische omgeving’

Construction entity

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 0 ‘Fysische omgeving’

Built space

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 0 ‘Fysische omgeving’

Construction element

***

Een tabel in BB/SfB: tabel 1 ‘Bouwelementen’

Work result

***

Geen tabel in BB/SfB

Construction property

***

Geen specifieke tabel, maar bepaalde subklassen worden hernomen
in tabel 4 ‘Andere factoren’

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied van de norm helemaal niet

CONSTRUCTION RESOURCE

CONSTRUCTION PROCESS

CONSTRUCTION RESULT

PROPERTIES

* Elke tabel is een classificatie die bestaat uit klassen en subklassen waarvan voorbeelden worden gegeven in de bijlagen bij de norm.
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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BB/SfB

Doelstelling van de toepassingsvoorbeelden van de classificatie
Op de volgende pagina’s wordt BB/SfB toegepast om een element van de gebouwschil (een wand) en een element van speciale technieken (een verwarmingssysteem)
te klasseren.
Deze toepassingen zullen ons informatie bezorgen over:
• de disciplines die door BB/SfB worden bestreken (zo is het voorbeeld van de wand een indicator voor de discipline ‘architectuur’ en is het voorbeeld van het verwarmingssysteem een indicator voor de discipline ‘speciale technieken’);
• de ontwikkelingsniveaus van het project waarvoor BB/SfB kan worden gebruikt.

Methodologie
Om een gelijkaardige toepassing voor alle classificatiesystemen te garanderen en een objectieve analyse ervan mogelijk te maken werd een methodologie uitgewerkt.
Er werd een terminologie gekozen om een bouwwerk en de bouwdelen te beschrijven. Zo stelt een entiteit een bouwwerk voor (bijv. een gebouw), dat bestaat uit verscheidene elementen (bijv. de wanden), die zelf bestaan uit subelementen (bijv. de buitenafwerking van de wand), samengesteld uit componenten (bijv. stenen). De toepassing
van een classificatiesysteem (en van de codering ervan) op elk van deze ontwikkelingsniveaus geeft aan of deze classificatie al deze niveaus bestrijkt.

Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke
producten
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(van het subelement)

Specifieke
producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand
van de ééngezinswoning

Lagen van de buitenwand (subelementen) en de materialen ervan (componenten)
Pleisterlaag als binnenafwerking
Muur in metselwerk van blokken
in geëxpandeerde klei
Isolatie van stijve PU-panelen
Spouw
Parement in baksteen van gebakken klei
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Gebouwschil (architectuur)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand

Subelementen
Parement
Spouw
Isolatie
Dragende wand
Binnenafwerking

Tabel 0

Tabel 1

Tabel 1

BB/SFB
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Componenten
Stenen in gebakken klei
Spouw
Polyurethaanpanelen
Holle bouwblokken
van geëxpandeerde klei
Gipspleisterlaag

Tabellen 2 & 3

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

BB/SfB

Tabel 0
Tabel 0 van BB/SfB biedt de mogelijkheid om een entiteit te definiëren.
Het ‘programma’ van de entiteiten is het criterium van de onderverdeling
dat de klassen en subklassen bepaalt (zie schema hiernaast).

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Eéngezinswoning (gelijkvloers + verdieping + dak)
8 Gebouwen voor bewoning
81 Woningen volgens onderlinge stapeling

Entiteit
Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

814 Woningen met 2 of 3 verdiepingen

814
Woningen met 2 of 3 verdiepingen

Opmerkingen:
BB/SfB definieert het begrip ‘verdieping’ niet: is een woning met gelijkvloers + verdieping + dak een woning met 1, 2 of 3 verdiepingen?

programma

Een ééngezinswoning zou bovendien ook onder de ‘geïndividualiseerde woningen’ kunnen worden geklasseerd (klasse 82).

814

Deze twee punten leiden tot de conclusie dat heldere en consistente definities nodig zijn om eenduidig gebruik van tabel 0 van BB/SfB te garanderen.

BB/SfB
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Tabel 1
Tabel 1 van BB/SfB biedt de mogelijkheid om het ‘element’ te bepalen.
Het belangrijkste onderverdelingscriterium om de klassen en subklassen
van deze tabel te bepalen is ‘de functie’ van het element, maar dit wordt
soms gecombineerd met andere criteria, bijv. een criterium ‘positie’ (buiten, binnen) of nog een criterium i.v.m. het ‘verwerkingstype’ (ter plaatse
gegoten, enz.).

Het voorbeeld hiernaast betekent:
(2-) Primaire elementen van de bovenbouw g criterium: functie

Element
(Buiten)wand

(21) Buitenwanden g criterium: functie + positie

(21)
Buitenwanden

Opmerking:
functie positie

Om het element ‘buitenwand’ te bepalen, steunt BB/SfB op de combinatie
van twee criteria:
• criterium 1: de functie die bepaalt dat het element een ‘wand’ is
• criterium 2: de positie die bepaalt dat deze wand ‘buiten’ staat

(21)
BB/SfB
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BB/SfB

Tabel 1
De subelementen die het element vormen, worden ook bepaald door tabel
1 van BB/SfB. Het belangrijkste onderverdelingscriterium blijft ‘de functie’,
maar dit wordt gecombineerd met één of meer andere criteria (positie, type
bouwsysteem, enz.) volgens de subklasse. Dit kan tot een zekere verwarring
bij de gebruiker leiden wanneer de ‘logica’ van de onderverdeling niet altijd
dezelfde is binnen één bepaalde tabel.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Parement 2/ Spouw 3/ Isolatie

Subelementen

(41:21) Buitenafwerkingen van buitenwanden

1/ Parement

(41:21)
Buitenafw. van buitenwanden

Opmerking:

2/ Spouw

(41:21)
Buitenafw. van buitenwanden

Meerdere verschillende subelementen (parement, spouw, isolatie) worden door één enkele klasse/code bepaald g identificatieprobleem.

3/ Isolatie

(41:21)
Buitenafw. van buitenwanden

4/ Dragende wand

(21.1)
Dragende buitenwanden

5/ Binnenafwerking

(42:21)
Binnenafw. van buitenwanden

4/ Dragende wand
(21.1) Dragende buitenwanden
5/ Binnenafwerking
(42:21) Binnenafwerkingen van buitenwanden
Opmerking:
Met de combinatie van de codes ‘(42:21)’ kan men aangeven dat de binnenafwerking (42) op de buitenwand slaat (21).

(41:21)
(21.1)
(42:21)
BB/SfB

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:

één code per subelement

g criterium: functie
g criterium: positie
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Gebouwschil (architectuur)

BB/SfB

Tabellen 2 & 3
Tabellen 2 & 3 van BB/SfB maken het mogelijk om een extra precisering te geven
bij het element dat bepaald is in tabel 1. Beide tabellen worden dus gebruikt
in combinatie met tabel 1. De klassen van tabel 2 worden bepaald door het
onderverdelingscriterium ‘vorm van de materialen’ en die van tabel 3 door het
criterium ‘grondstof van de materialen’. Afhankelijk van de gekozen klassen en
subklassen kunnen verschillende toelichtingsniveaus duidelijk worden.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Bakstenen in gebakken klei

Componenten

Fg2

Fg2
Stenen in gebakken klei

1/ Stenen van gebakken klei
2/ Spouw

3/ PU-panelen

Geen code

Rn6 Stijve plaat zonder bekleding op basis van synthetische vezels

Rn6
Stijve plaat zonder bekleding
op basis van synthetische vezels

3/ PU-panelen

Opmerking:
Klasse n6 biedt de mogelijkheid niet om aan te geven dat het PU-materiaal
betreft.

Ff5
Blokken in licht beton op basis
van minerale aggregaten

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei

4/ Holle bouwblokken in geëxpandeerde klei
Ff5

Pr2
Gipslaag

5/ Pleisterwerk op basis van gips

Stenen of blokken in gebakken klei

Blokken in licht beton op basis van minerale aggregaten

Opmerking:
Klasse f5 geeft geen informatie over het type minerale aggregaten.
5/ Pleisterwerk op basis van gips

BB/SfB

Fg2
Rn6
Ff5
Pr2

Pr2

Gipslaag

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:

één code per component

g criterium: vorm
g criterium: grondstof
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Opeenvolging van codes van BB/SfB
De opeenvolging van codes in BB/SfB biedt de mogelijkheid om de vorm en
het materiaal van de subelementen van een entiteit te preciseren door de
klassencodes van de tabellen te combineren.

+

+

Entiteit
1/ Parement in stenen
van gebakken klei

814

+

Subelementen

(41:21)

Componenten

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Buitenafwerkingen van buitenmuren in stenen van gebakken klei van een
woning van 2 of 3 verdiepingen

Fg2

BB/SfB

Geen code

2/ Spouw

2/ Geen code

BB/SfB

3/ Isolatie
met PU-panelen

814

(41:21)

Rn6

3/ Buitenafwerkingen in stijve plaat zonder bekleding op basis van synthetische vezels van een woning van 2 of 3 verdiepingen

(21.1)

Ff5

4/ Dragende buitenwanden in lichte betonblokken op basis van lichte mineraalaggregaten van een woning van 2 of 3 verdiepingen

(42:21)

Pr2

5/ Binnenafwerkingen van buitenwanden met een gipslaag van een woning
van 2 of 3 verdiepingen

BB/SfB

4/ Wanden
van holle blokken in
geëxpandeerde klei
5/ Binnenafwerking
met pleister op basis
van gips

814
BB/SfB

814
BB/SfB
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+

1/ Parement in stenen
van gebakken klei

Opeenvolging van codes van NL/SfB

+

Entiteit

814

NL/SfB

+

Subelementen

(41.0)

Componenten

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Buitenafwerkingen van buitenmuren in stenen van gebakken klei van een
woning van 2 of 3 verdiepingen

Fg2

NL/SfB

Geen code

2/ Spouw

2/ Geen code

NL/SfB

3/ Isolatie
met PU-panelen

814

(41.0)

Rn6

3/ Buitenafwerkingen in stijve plaat zonder bekleding op basis van synthetische vezels van een woning van 2 of 3 verdiepingen

(21.20)

Ff5

4/ Dragende buitenwanden in lichte betonblokken op basis van lichte mineraalaggregaten van een woning van 2 of 3 verdiepingen

(42.0)

Pr2

5/ Binnenafwerkingen van buitenwanden met een gipslaag van een woning
van 2 of 3 verdiepingen

NL/SfB

4/ Wanden
van holle blokken in
geëxpandeerde klei
5/ Binnenafwerking
met pleister op basis
van gips

814
NL/SfB

814
NL/SfB
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vs

Gebouwschil: vergelijking van de opeenvolging van codes in BB/SfB en NL/SfB

BB/SfB

+

1/ Parement in stenen
van gebakken klei

814

(41:21)

NL/SfB

Fg2

814

BB/SfB

Geen code

BB/SfB

3/ Isolatie met PU-panelen

814

NL/SfB

(41:21)

Rn6

814

BB/SfB

4/ Wanden van holle blokken
in geëxpandeerde klei

814

814

(41.0)

Rn6

(21.20)

Ff5

(42.0)

Pr2

NL/SfB

(21.1)

Ff5

814

BB/SfB

5/ Binnenafwerking
met pleister op basis van gips

Fg2

NL/SfB

Geen code

2/ Spouw

(41.0)

NL/SfB

(42:21)

Pr2

814

BB/SfB

NL/SfB
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke
producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van een
verwarmingsinstallatie

Delen en componenten van het verwarmingssysteem
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BB/SfB

Voorbeeld
Systeem van een bestaande verwarmingsinstallatie samengesteld uit de
volgende subelementen:

C

A Productietoestellen
B
C

B

A

A37

Distributiecircuits

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

BB/SfB

Voorbeeld
De subelementen van het systeem van verwarmingsinstallatie bestaan uit
‘componenten’ waarvan sommige hieronder staan opgesomd:

5

5

4
3
2
1

3
2
1

A38

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

BB/SfB

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van
verwarmingsinstallatie

Zie voorbeeld
‘Gebouwschil’

Tabel 0

Subelementen

Componenten

A Productietoestellen

1

Atmosferische brander

B

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

C

Tabel 1

Distributiecircuits

Tabel 1

BB/SFB
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Tabellen 2 & 3
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

BB/SfB

Tabel 1
De toepassing van tabel 1 van BB/SfB op het voorbeeld hiernaast laat zien
dat het ‘systeem’ ‘verwarmingsinstallatie’ ermee kan worden bepaald.
Bovendien blijkt dat de subklassen van klasse (5-) op ongelijke wijze worden
gedetailleerd. Bijvoorbeeld behoren 'airconditioninginstallaties' en ‘ventilatie-installaties’ tot dezelfde subklasse (57). Aangezien beide subklassen
(installaties) niet dezelfde functie hebben (de ene dient als ‘airconditioning’, de andere om te ‘ventileren’), zouden twee afzonderlijke klassen op
niveau 2 beter zijn. Dat is trouwens ook het geval voor de koelinstallaties
(55) (die als functie ‘koelen’ hebben) en de verwarmingsinstallaties (56) (die
als functie ‘verwarmen’ hebben).

Element
Systeem
van verwarmingsinstallatie

(56)
Verwarmingsinstallatie

De voorbeelden hiernaast betekenen:
Verwarmingsinstallatie

(56.3)
Centrale verwarming (waarbij de
productie-eenheid verscheidene
ruimten in één bepaald gebouw
bedient)

817

Niveau 1 - (5) Technische uitrusting, hoofdzakelijk fluïda
g criterium: functie
Niveau 2 - (56) Verwarming g criterium: functie
Niveau 3 - (56.3) Centrale verwarming g criterium: type systeem
Niveau 3 - (56.4) Centrale verwarming, warmtedistributie met warm water
of stoom

(56)
(56.3)

Niveau 3 - (56.5) Centrale verwarming, warmtedistributie met warme lucht
Opmerking:

BB/SfB

Het onderverdelingscriterium dat de subklassen van niveau 3 bepaalt, is
het ‘systeemtype’, waardoor de klassen moeilijk bruikbaar zijn om de elementen van een verwarmingssysteem te bepalen. Anderzijds is de structuur
van klasse (56) niet zo duidelijk, aangezien subklassen (56.4) ‘Centrale verwarming, warmtedistributie met warm water of stoom’ en (56.5) ‘Centrale
verwarming, warmtedistributie met warme lucht’ op hetzelfde niveau staan
als (56.3) ‘Centrale verwarming’, terwijl dit eerder subklassen van ‘Centrale
verwarming’ zouden moeten zijn.
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BB/SfB

Tabel 1
Tabel 1 van BB/SfB en de subklassen van (56) zijn moeilijk bruikbaar om
de subelementen van een verwarmingssysteem te bepalen. Niveau 2 van
klasse (5-) maakt het weliswaar mogelijk om een systeem door zijn functie
te bepalen, maar de lagere niveaus bieden geen mogelijkheid om de subelementen van een systeem te identificeren door hun functies (bijvoorbeeld:
productie, distributie, emissie, enz.). De structuur van tabel 1 biedt alleen
de mogelijkheid om deze subelementen in een zeer algemene subklasse
onder te brengen: (56.9) hulpstukken en onderdelen voor een verwarmingsinstallatie, zoals blijkt uit het onderstaande voorbeeld.

Subelementen
A
B
C

Productietoestellen

(56.9)
Hulpstukken en onderdelen
voor elementen van (56)

Distributiecircuits

(56.9)
Hulpstukken en onderdelen
voor elementen van (56)

De voorbeelden hiernaast betekenen:
A/ Productietoestellen
(56.9) Hulpstukken en onderdelen voor elementen van (56)
B/ en C/ Distributiecircuits
(56.9) Hulpstukken en onderdelen voor elementen van (56)
Opmerking:
Subklasse (56.9) groepeert de delen en accessoires van het systeem zonder
de functie van de delen of accessoires te bepalen. Ze worden allemaal ondergebracht in (56.9), zonder verdere omschrijving.

(56.9)
BB/SfB
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Tabellen 2 & 3
De onderverdelingscriteria van tabellen 2 & 3 van BB/SfB (vormen en grondstoffen van materialen) maken dat deze tabellen moeilijk bruikbaar zijn in
het kader van systemen voor speciale technieken.
Het criterium ‘functie/rol’ lijkt immers meer geschikt dan de criteria ‘vorm’
en ‘grondstof’ om de componenten van een systeem van speciale technieken te klasseren. Daarom blijkt het in de onderstaande voorbeelden zo
moeilijk om tabellen 2 & 3 van BB/SfB toe te passen.

De voorbeelden hiernaast betekenen:

Componenten
1

Atmosferische brander

A

1/ Atmosferische brander

Xa
Complexe vormen opgebouwd
door juxtapositie
van grondstoffen

2/ Gasvloerketel

Productietoestellen

3/ Expansievat
4/ Vlinderklep

B

C

Distributiecircuit

2

Gasvloerketel

Xa

3

Expansievat

Xa

Xa Complexe vormen opgebouwd door juxtapositie van grondstoffen
g Opgelet: dezelfde klasse en code voor alle componenten!

4

Vlinderklep

Xa

Opmerking:

5

Circulator

Xa

Tabellen 2 & 3 geven geen enkele informatie over het type componenten van
het productiesysteem van de verwarmings-installatie.

5/ Circulator

Xa
BB/SfB
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

BB/SfB

Combinatie van codes tabellen 1, 2 en 3
Zoals reeds uitgelegd zijn tabellen 2 en 3 van BB/SfB ontwikkeld om de
vorm en grondstof van een bouwelement van tabel 1 te bepalen. Voor de
elementen van een systeem van speciale technieken biedt de combinatie
van tabellen 1, 2 en 3 geen meerwaarde, zoals blijkt uit de voorbeelden hiernaast.
+

Subelementen

Componenten

(56.9)
Hulpstukken en onderdelen
voor elementen van
(56)

Xa
Complexe vormen
opgebouwd
door juxtapositie
van grondstoffen

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

(56.9)

Xa

3

Expansievat

(56.9)

Xa

4

Vlinderklep

(56.9)

Xa

5

Circulator

(56.9)

Xa

(56.9)

Xa

BB/SfB
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

BB/SfB

Opeenvolging van codes van BB/SfB
BB/SfB klasseert alle componenten van het verwarmingssysteem op dezelfde manier.

+

+

Entiteit
1

Atmosferische brander

(814)

+

Subelementen

De voorbeelden hiernaast betekenen:

Componenten

(56.9)

Xa

1/ Complexe vormen, opgebouwd door juxtapositie van grondstoffen,
van een deel van de verwarmingsinstallatie

(56.9)

Xa

2/ Complexe vormen, opgebouwd door juxtapositie van grondstoffen,
van een deel van de verwarmingsinstallatie

(56.9)

Xa

3/ Complexe vormen, opgebouwd door juxtapositie van grondstoffen,
van een deel van de verwarmingsinstallatie

(56.9)

Xa

4/ Complexe vormen, opgebouwd door juxtapositie van grondstoffen,
van een deel van de verwarmingsinstallatie

(56.9)

Xa

5/ Complexe vormen, opgebouwd door juxtapositie van grondstoffen,
van een deel van de verwarmingsinstallatie

BB/SfB
2

Gasvloerketel

(814)
BB/SfB

3

Expansievat

(814)
BB/SfB

4

Vlinderklep

(814)
BB/SfB

5

Circulator

(814)
BB/SfB
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

+

+

Entiteit
1

Opeenvolging van codes van NL/SfB
Zoals reeds uitgelegd voorziet tabel 1 van NL/SfB, in tegenstelling tot BB/
SfB, niet in de klasse ‘Hulpstukken en onderdelen voor hierboven beschreven elementen’. Bovendien bevat tabel 2 van NL/SfB geen klasse ‘Complexe
vormen’, noch een klasse om componenten van een systeem van speciale
technieken te klasseren. Deze twee verschillen maken NL/SfB moeilijk om
toe te passen voor speciale technieken.

+

Subelementen

De enige component die kan worden geklasseerd met NL/SfB is de gasketel.
Klasse (51) omvat immers de elementen en componenten die te maken hebben met warmteopwekking. Subklasse (51.21) kan gebruikt worden om een
component van het systeem van centrale verwarming dat warmte opwekt
met gasvormige brandstoffen te beschrijven (warmte-opwekking; centraal,
gasvormige brandstoffen).

Componenten

Geen code

Atmosferische brander
NL/SfB

2

Gasvloerketel

(814)

(51.21)

NL/SfB
3

Geen code

Expansievat
NL/SfB

4

Geen code

Vlinderklep
NL/SfB

5

Geen code

Circulator

NL/SfB

NL/SfB
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Verwarmingssysteem: vergelijking van de opeenvolging van codes in BB/SfB en NL/SfB

BB/SfB

+

1

Atmosferische brander

814

(56.9)

NL/SfB

Geen code

Xa

BB/SfB

2

Gasvloerketel

814

NL/SfB

(56.9)

Xa

814

BB/SfB

3

Expansievat

814

NL/SfB

(56.9)

Geen code

Xa

BB/SfB

4

Vlinderklep

814

NL/SfB

(56.9)

Geen code

Xa

BB/SfB

5

Circulator

814

(51.21)

NL/SfB

(56.9)

Geen code

Xa

BB/SfB

NL/SfB
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Overzichtstabel
*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied helemaal niet

DISCIPLINE

Architectuur
Nota: op basis
van een voorbeeld
van buitenwand

Speciale
technieken
Nota: op basis
van een voorbeeld van
verwarmingsinstallatie

ENTITEIT

ELEMENT

SUBELEMENT

COMPONENT

***

***

***

***

Tabel 0 van BB/SfB
dient om gebouwdelen
of entiteiten te klas
seren.

Tabel 1 van BB/SfB wordt gebruikt om
elementen (wanden, vloeren, daken)
te bepalen.

In tabel 1 van BB/SfB worden verschillende subelementen bepaald
door één enkele klasse.

Tabellen 2 en 3 van BB/SfB maken het
mogelijk om de componenten waaruit
de elementen bestaan te klasseren.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

***

***

***

De subklassen van de klassen ‘Technische uitrusting’ van tabel 1 worden
soms veel, soms weinig gedetailleerd.
Bovendien zijn ze niet zo gemakkelijk
te gebruiken als de klassen en subklassen van de architectuurelementen.

Tabel 1 van BB/SfB biedt enkel de
mogelijkheid om de subelementen
van speciale technieken te klasseren
als ‘hulpstukken en onderdelen van
het verwarmingssysteem’, met behulp
van de code (56.9).

Tabellen 2 en 3 bieden enkel de mogelijkheid om de componenten van het
systeem van speciale technieken te
klasseren als ‘Complexe vormen opgebouwd door juxtapositie van grondstoffen’, met behulp van de code Xa.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

—
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM

De leden van WG1 (TC BIM & ICT en Cluster BIM) hebben de kenmerken vastgelegd waaraan een classificatiesysteem en zijn codering moeten voldoen om te kunnen worden
gebruikt in het kader van BIM.
Dit hoofdstuk bevat:
• een samenvattende tabel met de korte definities van elk kenmerk en een beoordeling van BB/SfB op basis van die kenmerken
• gedetailleerde tabellen waarin BB/SfB grondig aan elk kenmerk wordt getoetst. Die gedetailleerde tabellen bevatten (zie onderstaand voorbeeld):
- de korte definitie van het kenmerk (op basis van de criteria ervan)
- een beoordeling de vorm van sterren (die aangeven in welke mate het classificatiesysteem voldoet aan elk criterium)
- de motivering van die beoordeling.

KENMERK XXX
CRITERIA VAN HET KENMERK

BB/SFB

a)

***

b)

***

c)

***

Korte definitie
van het kenmerk

Beoordeling

Motivering van de beoordeling
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – samenvattende tabel
*** Het systeem voldoet volledig aan het criterium

*** Het systeem voldoet beperkt aan het criterium

*** Het systeem voldoet gemiddeld aan het criterium

*** Het systeem voldoet helemaal niet aan het criterium

BIM-KENMERKEN

COHERENT

UITBREIDBAAR

VERSTAANBAAR

STABIEL

CRITERIA VAN HET KENMERK

BB/SFB

a)

De klassen en subklassen van het systeem zijn duidelijk van elkaar gescheiden en hun toepassingsgebieden
overlappen niet

***

b)

De criteria (van de onderverdeling) die de verschillende klassen bepalen zijn expliciet gedefinieerd

***

c)

De termen die gebruikt worden om de klassen te benoemen en degene die gebruikt worden in de definities zijn
onderling coherent

***

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe klassen op gepaste plaatsen van de structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

a)

De termen die gebruikt worden voor het benoemen van klassen en bij de definities zijn eenvoudig te begrijpen
en gekend binnen het toepassingsdomein van de classificatie

***

b)

De criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

***

c)

De codes zijn gemakkelijk herkenbaar, leesbaar en begrijpelijk voor de mens

***

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

a)

De stabiliteit van de structuur van het classificatiesysteem is verzekerd doorheen de tijd

***

IN STAAT OM EEN OBJECT
TRACEERBAAR TE MAKEN

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

b)

Een unieke code wordt toegewezen aan elk object waardoor de gebruiker de objecten individueel kan identificeren

***

SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

Het systeem is niet gebonden aan een specifiek merk van software, wat het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbevelingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op grote schaal gebruikt wordt

***

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

INTERNATIONAAL
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
COHERENT
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De klassen en subklassen van het
systeem zijn duidelijk van elkaar
gescheiden en hun toepassingsgebieden overlappen niet

BB/SFB

***

De meeste hoofdklassen (op niveau 1) zijn duidelijk gescheiden, maar sommige subklassen op de lagere niveaus overlappen. Zo kan een zelfde ‘object’ in verschillende subklassen ingedeeld zijn. In tabel
1 zou bijvoorbeeld een dragende buitenwand in skeletbouw zowel in ‘(21.6) Dragende buitenwanden’.
als in ‘(21.6) Buitenwanden opgebouwd uit draagstructuur en bekleding of invulling’ ingedeeld kunnen
zijn. Uitgaande van het toepassingsvoorbeeld van BB/SfB op een verwarmingssysteem kunnen we ook
vaststellen dat een zelfde klasse gebruikt kan worden voor afzonderlijke elementen, subelementen of
componenten.

b)

De criteria (van de onderverdeling)
die de verschillende klassen bepalen
zijn expliciet gedefinieerd

***

Er bestaan enkele definities om de onderverdelingscriteria te kunnen identificeren, voornamelijk voor de
hoofdklassen. Deze kunnen geraadpleegd worden in de publicatie van de Regie der Gebouwen uit 1990
(beschikbaar in het Nederlands en het Frans). De klassen en subklassen zonder definities worden vaak
vergezeld van voorbeelden. In meerdere tabellen van BB/SfB kan een zelfde klasse of subklasse een algemene of een meer specifieke betekenis hebben, naargelang van de behoeften van de gebruiker tijdens
de verschillende projectfasen. Bijvoorbeeld: in tabel 1 heeft de klasse ‘(21) Buitenwanden’ volgens de algemene beschrijving betrekking op de primaire elementen van de buitenwanden. Maar BB/SfB verduidelijkt dat ‘indien het onderscheid tussen binnen- en buitenwanden niet bestaat of niet relevant is, worden
beide als (21) gecodeerd’. In dat geval kunnen we ons afvragen of het niet relevanter ware geweest om
een meer algemene klasse ‘wand’ te creëren en zo te vermijden dat er meerdere betekenissen voor een
zelfde klasse voorkomen.

c)

De termen die gebruikt worden om
de klassen te benoemen en degene
die gebruikt worden in de definities
zijn onderling coherent

***

Een gelijkaardige terminologie wordt gebruikt in de benaming van de klassen, de subklassen en in hun
definities of beschrijvingen (zie de publicatie van de Regie der Gebouwen uit 1990).
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
UITBREIDBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe
klassen op gepaste plaatsen van de
structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

BB/SFB

***

De structuur van het systeem BB/SfB laat toe om nieuwe klassen toe te voegen. Daartoe zijn verscheidene plaatsen voorbehouden. Enerzijds betekenen de plaatsen met de vermelding ‘voorbehouden’ dat
de definitie van de klasse voorbehouden is aan de cel BB/SfB. Anderzijds zijn de klassen of subklassen
met de benamingen ‘hoger niet genoemde elementen’ en ‘hulpstukken en onderdelen’ waarvan de codes
eindigen op ‘8’ en ‘9’ voorzien voor nieuwe subklassen die elders niet beschreven zijn. Die plaatsen zijn
beperkt per tabel en per niveau. In tabel 1, onder de hoofdklasse ‘(5-) Technische uitrusting, hoofdzakelijk fluida’, zijn de vrije plaatsen bijvoorbeeld de klassen (50) en (51) voorbehouden aan de cel BB/SfB
en de klasse ‘(58) Hoger niet genoemde elementen van (5)’. De klasse (5-) bevat de volgende subklassen: ‘(52.8) Hoger niet genoemde elementen van (52)’, ‘(53.8) Vloeistoffentoevoer hoger niet genoemd in
(53)’, (54.8) Hoger niet genoemde elementen van (54)’, ‘(55.8) Hoger niet genoemde elementen van (55)’,
‘(57.8) Hoger niet genoemde elementen van (57)’. De publicatie van de Regie der Gebouwen uit 1990 stelt
evenwel dat ‘het verder opsplitsen in deelrubrieken is in principe onbeperkt mogelijk’. We merken dan
ook dat de nieuwe, door de gebruiker gecreëerde klassen of subklassen geen gemeenschappelijk gedeelde benamingen of definities meer hebben: ze zijn eigen aan een gebruiker.
Aangezien BB/SfB een facettensysteem is, is het overigens nog altijd flexibeler dan een enumeratief systeem (met hetzelfde soort hiërarchische structuur) dankzij de combinatie van de codes van de verschillende klassen en tabellen, waardoor het uitbreidbaarder is.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
VERSTAANBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

BB/SFB

***

Over het algemeen zijn de termen om de klassen te benoemen en die in de definities worden gebruikt vrij
begrijpelijk dankzij de voorbeelden in de publicatie van de Regie der Gebouwen uit 1990 (beschikbaar
in het Nederlands en het Frans) en in de publicatie van BB/SfB-plus (beschikbaar in het Nederlands).
Via de ‘toepassingsvoorbeelden van het classificatiesysteem’ hebben we kunnen vaststellen dat het voor
een gebruiker moeilijker is om de objecten in de gepaste klassen in te delen zonder deze documenten
te raadplegen, en dit geldt nog meer voor de objecten die betrekking hebben op de discipline ‘speciale
technieken’.

***

De onderverdelingscriteria worden uitgelegd in de publicatie van de Regie der Gebouwen uit 1990 voor de
eerste niveaus van elke tabel. Voor de andere hiërarchische niveaus zijn die criteria vaak talrijk en worden
ze niet expliciet vermeld. In de publicaties van BB/SfB en van BB/SfB-plus worden de principes van de
codering van BB/SfB en de te volgen methode om die uit te breiden echter uitgelegd.

c)

De codes zijn gemakkelijk herken-baar, leesbaar en begrijpelijk
voor de mens

***

De codering van BB/SfB is zo gestructureerd dat de gebruiker gemakkelijk de code kan identificeren dankzij zijn positie in de opeenvolging van codes en het soort gebruikte tekens (die verschillen van tabel tot
tabel, zie ‘Structuur van de classificatie’). Anderzijds zijn de codes van BB/SfB vrij kort (van één tot vijf
tekens per tabel), wat ervoor zorgt dat de gebruiker ze gemakkelijker kan identificeren.

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

Alle codes van BB/SfB zijn bruikbaar voor computers.

a)

De termen die gebruikt worden voor
het benoemen van klassen en bij de
definities zijn eenvoudig te begrijpen en gekend binnen het toepassings-domein van de classificatie

b)

De criteria om nieuwe klassen of
hiërarchische niveaus te creëren
zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
STABIEL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De stabiliteit van de structuur van
het classificatiesysteem is verzekerd
doorheen de tijd

BB/SFB

***

BB/SfB is een vrij uitbreidbaar systeem (zie het criterium ‘Uitbreidbaar’), wat het mogelijk maakt om
nieuwe klassen toe te voegen en tegelijk de bestaande structuur te behouden, waardoor aan het systeem
een zekere continuïteit doorheen de tijd verzekerd wordt. Aangezien BB/SfB een facettensysteem is, kan
het eveneens beter aan de behoeften van een gebruiker aangepast worden dan een enumeratief systeem
dankzij de combinatie van de klassen van de verschillende tabellen. Niettemin zijn de ‘vrije’ klassen in de
bestaande structuur beperkt. Daarom werd een uitbreiding van BB/SfB voorgesteld door de KU Leuven
in het kader van een project dat in het Vlaamse gewest werd gevoerd. Die uitbreiding werd BB/SfB-plus
genoemd en is enkel beschikbaar in het Nederlands (zie Algemene informatie – BB/SfB-plus).

IN STAAT OM EEN OBJECT TRACEERBAAR TE MAKEN
CRITERIA VAN HET KENMERK

BB/SFB

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

BB/SfB laat toe om een objecttype te volgen en te identificeren dankzij de incrementele aanpak van de
codes tijdens de verschillende fasen van een project. Het niveau van incrementele aanpak is evenwel
beperkt tot het niveau van detail van de klassen en de subklassen van de verschillende tabellen van BB/
SfB. Doorgaans zijn de klassen en de subklassen van BB/SfB niet voldoende nauwkeurig om een object te
kunnen identificeren tijdens de uitvoeringsfase en bij het opstellen van de bestekken (zie ‘Toepassingsvoorbeelden van het classificatiesysteem – Gebouwschil (architectuur)’ en ‘Toepassingsvoorbeelden van
het classificatiesysteem – Verwarmingssysteem (speciale technieken)’).

b)

Een unieke code wordt toegewezen
aan elk object waardoor de gebruiker
de objecten individueel kan identificeren

***

De codering van BB/SfB is niet zo opgevat dat een unieke code aan elk object kan worden toegekend om
het op unieke wijze te identificeren.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

CRITERIA VAN HET KENMERK

BB/SFB

Het systeem is niet gebonden aan
een specifiek merk van software, wat
het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

BB/SfB werd niet ontworpen voor een specifieke software en kan in de verschillende BIM-software
toepassingen worden gebruikt.

INTERNATIONAAL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbeve-lingen uit de norm ISO 12006-2:2015

BB/SFB

***

Uit de vergelijking van de tabellen van BB/SfB met degene die aanbevolen worden door ISO 12006-2:2015
blijkt dat de tabellen van het BB/SfB-systeem niet alle aanbevelingen van de norm bestrijken
(zie ‘Vergelijking met de norm ISO 12006-2:2015 – Samenvattende tabel’).
De publicatie van de Regie der Gebouwen uit 1990 (beschikbaar in het Nederlands en het Frans) is de
officiële Belgische versie van het SfB-classificatiesysteem.

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op
grote schaal gebruikt wordt

***

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

BB/SfB moet dus worden beschouwd als een nationaal classificatiesysteem, hoewel het gebaseerd is op
de laatste versie van CI/SfB uit 1976 (dat erkend is als een internationaal systeem). BB/SfB is conform
de klassen van CI/SfB tot op niveau 2, maar de volgende niveaus van BB/SfB werden ontwikkeld door
de Regie der Gebouwen. BB/SfB-plus is een uitbreiding van BB/SfB die enkel in het Nederlands bestaat.
BB/SfB is beschikbaar in het Nederlands en het Frans, maar niet in het Engels. Niettemin zijn de klassen
van BB/SfB vergelijkbaar met die van CI/SfB tot op niveau 2, en CI/SfB is wel beschikbaar in het Engels.
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NUTTIGE LINKS
Publicaties
BB/SfB is in zijn meest recente versie van 1990 op papier in het Nederlands en Frans verkrijgbaar bij de Regie der Gebouwen.
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NUTTIGE LINKS
Publicaties
In het kader van het project TIS-IWT ‘Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen’
van 2004 tot 2008 werd een uitbreiding van BB/SfB, het zogeheten ‘BB/SfB-plus’, in
het Nederlands gepubliceerd. Deze uitbreiding geeft verdere toelichting bij de classificatie en de codering van elementen van tabel 1.
Deze versie wordt verkocht en is beschikbaar bij ACCO:
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033471063/BB-SfB-plus
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NUTTIGE LINKS
Publicaties
De publicatie van NL/SfB uit 2005 en het Excel-bestand met de tabellen worden
gratis ter beschikking gesteld op de website van BNA:
https://www.bna.nl/marktkansen/marktontwikkelingen/bim/nlsfb/
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ALGEMENE INFORMATIE
Oorsprong van het CCS-classificatiesysteem
Het CCS-classificatiesysteem (of Cuneco Classification System) werd tussen 2010 en
2015 ontwikkeld om de DBK-classificatie (Dansk Bygge Klassifikation) als nationaal
classificatiesysteem in Denemarken te vervangen. Aan de basis van de ontwikkeling lag een wedstrijd van het ministerie voor Huisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Deze wedstrijd werd in 2009 uitgeschreven wegens het gebrek aan succes van
het DBK-systeem, datin 2006 gepubliceerd werd als opvolger van het Deense
SfB-systeem (BC/SfB)*.

CCS
(Cuneco Classification System)

DKB
(Dansk Bygge
Klassifikation)

BC/SfB

SfB
byggevareregistrering

1978

* Het Deense SfB-systeem werd voor het eerst in 1978 door het Byggercentrum gepubliceerd en heette
toen ‘SfB byggevare-registrering’. In 1988 verscheen een nieuwe versie, die ‘BC/SfB’ heette. In deze
versie werden wijzigingen doorgevoerd (vooral in tabel 1), waardoor ze afwijkt van de internationale
versie van SfB (die CI/SfB heet).
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ALGEMENE INFORMATIE
Stichtende organisatie

Referenties waarop het classificatiesysteem steunt

Molio (vroeger opgedeeld in twee aparte organisaties: ‘Byggecentrum foundation’
en ‘bips association’)*.

Nationale referentie:

Datums van de eerste en laatste publicatie

Internationale referenties:

DBK (Dansk Bygge Klassifikation)

• ISO 12006-2:2015 Building construction – Organization of information
about construction works – Part 2: Framework for classification

Eerste publicatie: 2015

• ISO 12006-3:2007 Building construction – Organization of information
about construction works – Part 3: Framework for object-oriented information

Laatste update: 2016

Landen waar het classificatiesysteem wordt gebruikt

• ISO 22274:2013 Systems to manage terminology, knowledge and content
– Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems

Denemarken en Litouwen.
Opmerking: Zweden gebruikt het CoClass-systeem, dat gelijkenissen vertoont met CCS.

• ISO 704:2009 Terminology work – Principles and methods
• ISO/IEC 81346-1:2009 Industrial systems, installations and equipment
and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules

Talen waarin het systeem beschikbaar is
Deens, Engels, Zweeds, Duits, Frans.

• ISO/IEC 81346-2:2009 Industrial systems, installations and equipment
and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and codes for classes

Het systeem wordt momenteel in het Litouws vertaald.

• ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the
construction and facility management industries
• ISO 29481-1:2010 Building information models – Information delivery
manual – Part 1: Methodology and format

* Molio is een vennootschap zonder winstoogmerk met als maatschappelijk doel de ondersteuning van
de bouwactoren met informatie over de normen, prijsberekeningen, de wetgeving, classificaties enz.
Het betreft het Deense luik van buildingSMART.
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Globale structuur van het classificatiesysteem

Andere functionaliteiten van CCS
Het CCS-systeem werd ook voor andere toepassingen dan classificatie
ontworpen. Het dient ook om:

Tabellen van het systeem

• de elementtypes te identificeren en unieke identificatiecodes aan elementen toe te kennen – Gedeelte ‘Identification’;

Het CCS-classificatiesysteem bestaat uit zeven tabellen:
• Construction Entities
• Construction Spaces

• eigenschappen aan elementen toe te wijzen – Gedeelte ‘Properties’;

• Construction Elements – Functional Systems

• de informatie-uitwisseling te standaardiseren voor verschillende processen – Gedeelte ‘Purposes’;

• Construction Elements – Technical Systems

• de vereiste informatie te bepalen voor verschillende informatieniveaus –
Gedeelte ‘Levels of information’;

• Construction Elements – Components
• Construction Aids – Functional Systems

• de regels te specificeren die gelden voor het meten van verschillende elementen – Gedeelte ‘Measurement rules’;

• Construction Aids – Components
Elke tabel is een classificatie met een eigen hiërarchische structuur die is samengesteld uit klassen en subklassen, waarbij alle tabellen samen het classificatiesysteem vormen.

• …

De volgende pagina’s beschrijven de onderstaande functies:

Nota:

• Identification

CCS voert ook het begrip ‘top nodes’ in (met letters tussen vierkante haakjes als symbool). Deze top nodes worden vóór de code van de klassen in de tabellen gebruikt
om het ‘domein’ (domain) aan te geven waartoe die klassen behoren.

• Properties
• Purposes

• [E] voor de codes van de klassen van de tabel ‘Construction Entities’ om aan te
geven dat het om een bouwentiteit gaat.

Voor
meer
informatie
over
de
andere
hogervermelde functies verwijzen wij de lezer naar de website
https://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer?sc_lang=en-gb

• [L] voor de codes van de klassen van de drie tabellen ‘Construction Elements’ om
aan te geven dat het om bouwelementen gaat.
• [D] voor de codes van de klassen van de twee tabellen ‘Construction Aids’ om aan
te geven dat het om een bouwhulpmiddel gaat.
• [A] en [B] voor de codes van de klassen van de tabel ‘Construction Spaces’: [A]
om aan te geven dat het gaat om de activiteit die plaatsvindt in de ruimte (activity
space) en [B] de bebouwde ruimte (built space) als dusdanig aan te duiden.
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Globale structuur van het classificatiesysteem

Combinatie van codes die de relatie ‘maakt deel uit van’ symbolisch weergeeft

Type classificatiesysteem

[L]

CCS is een facettensysteem. Dit betekent dat een element kan worden bepaald door
verschillende facetten (klassen) te combineren. Het is dus ontworpen om een element in zijn context te kunnen situeren aan de hand van de verschillende klassen
van de tabellen.

De top node [L] bevindt zich voor
de codes van de klassen van de
tabellen ‘Construction Elements’
om aan te geven dat het om
bouwelementen gaat.

Klik hier voor meer informatie over de types classificatiesystemen

Codestructuur en -type

[L]
[L]

Legende:

De codes in de tabellen van CCS zijn alfabetisch en bevatten tussen één en drie
tekens. Elk van die tekens verwijst naar een bepaald niveau van de tabel.

Klasse van de tabel ‘Construction Elements - Functional
Systems’

Eén van de manieren om een combinatie van codes van verschillende klassen in
CCS weer te geven, bestaat erin om met een punt de codes van elkaar te scheiden.
Dit punt is het symbool voor de relatie ‘maakt deel uit van’ (part of). De combinatie
van codes moet van rechts naar links worden gelezen, waarbij het meest rechtse
element ‘deel uitmaakt van’ het element dat er links van staat enz.

Klasse van de tabel
‘Construction Elements Technical Systems’

Klasse van de tabel
‘Construction Elements Components’

Voorbeelden
• Een combinatie van codes kan worden samengesteld met codes uit de
drie tabellen van ‘Construction Elements ([L])’:
Code: [L]B.AD.ULH

g Zie deel ‘Identification’ voor meer voorbeelden van combinaties van codes.

Betekenis: Block dat deel uitmaakt van een wall assembly die zelf deel
uitmaakt van een wall system
• Het is ook mogelijk om een combinatie van codes samen te stellen met
alleen maar twee tabellen of meerdere klassen van één enkele tabel:
Code: [L]B.QQA
Betekenis: Window dat deel uitmaakt van een wall system
Code: [L]QQA.SLA
Betekenis: Handle dat deel uitmaakt van een window
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Globale structuur van het classificatiesysteem

Combinatie van codes die de relatie ‘bevindt zich in’ symbolisch weergeeft

Codestructuur en -type

De top nodes [E] en [B] bevinden zich
vóór de codes van de klassen van
de tabellen ‘Construction Spaces’ en
‘Construction Entities’ om te verduidelijken dat het respectievelijk om gebouwde ruimtes en entiteiten gaat.

Een andere manier om een combinatie van codes van verschillende klassen in
CCS weer te geven, bestaat erin om een schuine streep (/) en het plusteken (+) te
gebruiken als symbool voor de relatie ‘bevindt zich in’. De code wordt dan als volgt
gelezen: het element dat links van de schuine streep staat, ‘bevindt zich in’ het element dat na het plusteken staat.

[B]

/ [E] +

[L]

/ [E] +

Legende:

g Zie deel ‘Identification’ voor meer voorbeelden van combinaties van codes.

Klasse van de tabel ‘Construction Entities’

Klasse van de tabel
‘Construction Spaces’

Klasse van de tabel ‘Construction Elements - Functional
Systems’

Voorbeelden
• Een bebouwde ruimte kan binnen een entiteit worden gesitueerd:
Code: [B]ABA/[E]+AAA
Betekenis: Bathroom bevindt zich in een single-family house
• Een bouwelement kan in een entiteit worden gesitueerd:
Code: [L]B/[E]+AAA
Betekenis: Wall System bevindt zich in een single-family house
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Tabel ‘Construction Entities’ ([E])

Klassen van het eerste hiërarchische niveau

De tabel ‘Construction Entities’ groepeert verschillende gebouwde en niet-gebouwde
elementen: gebouwen (residentieel, commercieel, enz.), civieltechnische bouwwerken (bruggen, tunnels, parkings enz.), landschapselementen (meer, tuin enz.).

• Structuur van de tabel
De tabel ‘Construction Entities’ bevat drie hiërarchische niveaus van klassen
en subklassen.

A__

B__

C__

Building for human needs and
human activity

Plant room

Infrastructure
facility

D__

E__

Z__

Landscape

Monument

Undefined

• Codestructuur en -type
De codes van de tabel ‘Construction Entities’ zijn alfabetisch gerangschikt en
bestaan uit drie hoofdletters.

Opmerking:
In de bovenstaande schematische weergave geven de symbolen ‘_ _’ na de
letter van de klasse een aanwijzing voor het maximaal aantal niveaus in de
tabel.

Voorbeeld: ééngezinswoning
Niveau 1 - [E]A g [Construction Entity] Building for human needs and human
activity
Niveau 2 - [E]AA g [Construction Entity] Residential building
Niveau 3 - [E]AAA g [Construction Entity] Single-family house
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Tabel ‘Construction Spaces’ ([A] of [B])

Klassen van het eerste hiërarchische niveau

De tabel ‘Construction Spaces’ groepeert verschillenvan types ruimtes: ruimtes die
bestemd zijn voor menselijke activiteiten (keuken, badkamer enz.), voor opslag (garage, archiefruimte enz.), voor technische installaties (technisch lokaal met de elektriciteitsmeters enz.) en voor infrastructuur (liftkoker enz.).

• Structuur van de tabel
De tabel ‘Construction Spaces’ bevat drie hiërarchische niveaus van klassen
en subklassen.

A__

C__

D__

Space for human
needs and human activity

Storage space

Room
for technical
systems

E__

Z__

Space for infrastructure

Undefined

• Codestructuur en -type
Voorbeeld: badkamer

De codes van de tabel ‘Construction Spaces’ zijn alfabetisch en zijn samengesteld uit drie hoofdletters.

Niveau 1 - [B]A g [Built Space] Space for human needs and human activity
Niveau 2 - [B]AB g [Built Space] Washroom
Niveau 3 - [B]ABA g [Built Space] Bathroom

Voorbeeld van een combinatie van codes
[B]ABA/[E]+AAA
g [Built Space] Bathroom bevindt zich in een [Construction Entity] single-family house
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Tabellen ‘Construction Elements’ ([L])

Tabel ‘Construction Elements - Functional Systems’
Klassen van het eerste hiërarchische niveau

g Tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’
g Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’
g Tabel ‘Construction Elements – Components’
De elementen die deze bouwwerken vormen, zijn opgenomen in drie tabellen:
de tabel ‘Functionele systemen’ (Construction Elements – Functional Systems),
de tabel ‘Technische systemen’ (Construction Elements – Technical Systems) en de
tabel ‘Onderdelen’ (Construction Elements – Components). Ze volgen deze logica:
de functionele systemen bestaan uit technische systemen, die zelf uit onderdelen
bestaan.

• Structuur van de tabellen
De tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’ bevat één hiërarchisch
niveau, de tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’ bevat er twee en
de tabel ‘Construction Elements – Components’ bevat er drie.

A

B

C

D

E

Ground system

Wall system

Structural floor
system

Roof system

Gas and air
system

F

G

H

J

K

Water and fluid
system

Drainage and
waste system

Cooling
and heating
system

Ventilation
system

Electrical
system

L

M

N

P

Automation
system

IT and communication system

Transportation
system

Fitting out
system

• Codestructuur en -type
De codes van de tabellen ‘Construction Elements’ zijn alfabetisch.

Voorbeeld: geheel gevormd door de wand en de openingen erin

Tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’: één hoofdletter

Niveau 1 - [L]B g [Construction Element] Wall system

Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’: twee hoofdletters
Tabel ‘Construction Elements – Components’: drie hoofdletters

Voorbeeld van een combinatie van codes
[L]B/[E]+AAA
g [Construction Element] Wall system bevindt zich in een [Construction Entity] single-family house
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Tabellen ‘Construction Elements’ ([L])

Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’
Klassen van het eerste hiërarchische niveau

g Tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’
g Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’
g Tabel ‘Construction Elements – Components’
De elementen die deze bouwwerken vormen, zijn opgenomen in drie tabellen:
de tabel ‘Functionele systemen’ (Construction Elements – Functional Systems),
de tabel ‘Technische systemen’ (Construction Elements – Technical Systems) en de
tabel ‘Onderdelen’ (Construction Elements – Components). Ze volgen deze logica:
de functionele systemen bestaan uit technische systemen, die zelf uit onderdelen
bestaan.

A_

B_

H_

K_

K_

Assembling
technical
system

Structural technical system

Supplying technical system

Transporting
technical
system

Processing technical system

L_

M_

P_

Q_

R_

Monitoring technical system

Information
presenting technical system

Protecting technical system

Storing technical system

Furnishing technical system

• Structuur van de tabellen
De tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’ bevat één hiërarchisch
niveau, de tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’ bevat er twee en
de tabel ‘Construction Elements – Components’ bevat er drie.

Voorbeeld: wand bestaande uit al zijn lagen
Niveau 1 - [L]A g [Construction Element] Assembling technical system
Niveau 2 - [L]AD g [Construction Element] Wall assembly

• Codestructuur en -type
De codes van de tabellen ‘Construction Elements’ zijn alfabetisch.

Voorbeeld van een combinatie van codes

Tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’: één hoofdletter

[L]B.AD/[E]+AAA

Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’: twee hoofdletters

g [Construction Element] Wall assembly maakt deel uit van het wall system
en bevindt zich in een [Construction Entity] single-family house

Tabel ‘Construction Elements – Components’: drie hoofdletters
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Tabellen ‘Construction Elements’ ([L])

Tabel ‘Construction Elements – Components’
Klassen van het eerste hiërarchische niveau

g Tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’

B__ C__ E__ F__ G__ H__

g Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’

Converting
comp

g Tabel ‘Construction Elements – Components’
De elementen die deze bouwwerken vormen, zijn opgenomen in drie tabellen:
de tabel ‘Functionele systemen’ (Construction Elements – Functional Systems),
de tabel ‘Technische systemen’ (Construction Elements – Technical Systems) en de
tabel ‘Onderdelen’ (Construction Elements – Components). Ze volgen deze logica:
de functionele systemen bestaan uit technische systemen, die zelf uit onderdelen
bestaan.

Storing comp

Energy supplying comp

Protecting
comp

Flow generating comp

Protecting
comp

K _ _ N _ _ M__ P _ _ U _ _ R _ _
Information
processing
comp

Powering
comp

Covering
comp

Information
presenting
comp

Opening
and Closing
comp

Regulating
comp

S _ _ U _ _ W__ X _ _

• Structuur van de tabellen

Manually
converting
comp

De tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’ bevat één hiërarchisch
niveau, de tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’ bevat er twee en
de tabel ‘Construction Elements – Components’ bevat er drie.

• Codestructuur en -type

Fixing comp

Transporting
comp

Connecting
comp

Voorbeeld: blok
Niveau 1 - [L]U g [Construction Element] Fixing component

De codes van de tabellen ‘Construction Elements’ zijn alfabetisch.

Niveau 2 - [L]UL g [Construction Element] Structural component outside subbase

Tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’: één hoofdletter

Niveau 3 - [L]ULH g [Construction Element] Block

Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’: twee hoofdletters
Tabel ‘Construction Elements – Components’: drie hoofdletters

Voorbeeld van een combinatie van codes
[L]B.AD. ULH/[E]+AAA
g [Construction Element] Block maakt deel uit van wall assembly die zelf
deel uitmaakt van wall system en zich bevindt in een [Construction Entity]
single-family house
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Tabellen ‘Construction Aids’ ([D])

Tabel ‘Construction Aids – Functional Systems’
Klassen van het eerste hiërarchische niveau

g Tabel ‘Construction Aids – Functional Systems’
g Tabel ‘Construction Aids – Components’
In de tabellen ‘Construction Aids’ worden bouwhulpmiddelen geklasseerd die
worden gebruikt om het bouwwerk te bouwen, maar die niet bestemd zijn om er
permanent in verwerkt te worden. Voorbeelden: hijswerktuigen (kranen enz.),
productiemateriaal (betonmolens enz.). De tabel ‘Construction Aids – Functional
systems’ dient om de functie van elk van deze bouwhulpmiddelen aan te geven
(of van een geheel dat uit verscheidene bouwhulpmiddelen bestaat), terwijl de
tabel ‘Components’ dient om deze bouwhulpmiddelen meer gedetailleerd te klasseren.

• Structuur van de tabellen
De tabel ‘Construction Aids – Functional Systems’ bevat één hiërarchisch
niveau van klassen en de tabel ‘Construction Aids – Components’ bevat twee
hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

A

D

C

D

E

Road system

Distribution
system

Access control
system

Storage system

Traffic system

F

G

H

J

K

Access system

Cleaning system

Lifting system

Production
system

Information
system

L

M

N

P

System for
human needs

System for human occupation

Security system

Climate control
system

• Codestructuur en -type
De codes van de tabellen ‘Construction Aids’ zijn alfabetisch.

Voorbeeld: productiesysteem

Tabel ‘Construction Aids – Functional Systems’: één hoofdletter

Niveau 1 - [D]J g [Construction Aid] Production system

Tabel ‘Construction Aids – Components’: twee hoofdletters
Voorbeeld: hijssysteem
Niveau 1 - [D]H g [Construction Aid] Lifting system
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Tabellen ‘Construction Aids’ ([D])

Tabel ‘Construction Aids – Components’
Klassen van het eerste hiërarchische niveau

g Tabel ‘Construction Aids – Functional Systems’
g Tabel ‘Construction Aids – Components’
De tabellen ‘Construction Aids’ dienen om bouwhulpmiddelen te klasseren die
worden gebruikt om het bouwwerk te bouwen, maar die niet bestemd zijn om er
permanent in verwerkt te worden. Voorbeelden: hijswerktuigen (kranen enz.),
productiemateriaal (betonmolens enz.). De tabel ‘Construction Aids – Functional
systems’ dient om de functie van elk van deze bouwhulpmiddelen aan te geven
(of van een geheel dat uit verscheidene bouwhulpmiddelen bestaat), terwijl de
tabel ‘Components’ dient om deze bouwhulpmiddelen meer gedetailleerd te klasseren.

A_

B_

C_

D_

E_

Equipment
for supply

Equipment
for personal
protection

Equipment for
infrastructure

Accomodation
and storage

Cleaning equipment

F_

G_

P_

H_

J_

Equipment that
processes products to achieve
results

Equipment that
supports preparation
of products

Protecting technical system

Terrain processing equipment

Equipment
that records

• Structuur van de tabellen
De tabel ‘Construction Aids – Functional Systems’ bevat één hiërarchisch
niveau van klassen en de tabel ‘Construction Aids – Components’ bevat twee
hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Voorbeeld: bouwhulpmiddelen voor verlichting
Niveau 1 - [D]A g [Construction Aid] Equipment for supply
Niveau 2 - [D]AA g [Construction Aid] Lighting equipment

• Codestructuur en -type
Voorbeeld: bouwhulpmiddelen voor het meten van geluid

De codes van de tabellen ‘Construction Aids’ zijn alfabetisch.

Niveau 1 - [D]J g [Construction Aid] Equipment that records

Tabel ‘Construction Aids – Functional Systems’: één hoofdletter

Niveau 2 - [D]JB g [Construction Aid] Sound measuring equipment

Tabel ‘Construction Aids – Components’: twee hoofdletters

B15

CCS

STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Andere functionaliteiten van CCS

Identification

Het CCS-systeem werd ook voor andere toepassingen dan classificatie ontworpen.
Het dient ook om:

Identificatie maakt het mogelijk om elementen of types elementen op
ondubbelzinnige wijze van elkaar te onderscheiden. Voor de identificatie
gebruikt CCS meer bepaald top nodes (al dan niet gevolgd door codes van
klassen) en voorvoegsels.

• de elementtypes te identificeren en unieke identificatiecodes aan elementen toe
te kennen – Gedeelte ‘Identification’;
• eigenschappen aan elementen toe te wijzen – Gedeelte ‘Properties’;

Identificatie met behulp van top nodes

• de informatie-uitwisseling te standaardiseren voor verschillende processen –
Gedeelte ‘Purposes’;

Identificatie met top nodes (letter tussen rechte haakjes) maakt het mogelijk
om het domein van de bouwelementen aan te geven. Top nodes kunnen
ofwel worden gevolgd door codes van klassen van bouwelementen ofwel
zelfstandig worden gebruikt.

• de vereiste informatie te bepalen voor verschillende informatieniveaus –
Gedeelte ‘Levels of information’;
• de regels te specificeren die gelden voor het meten van verschillende elementen –
Gedeelte ‘Measurement rules’;

• Gebruik van de top nodes met codes van klassen

• …

Eén bepaalde klassecode kan verschillende betekenissen hebben,
afhankelijk van de top node die eraan voorafgaat. De volgende top nodes
kunnen worden gecombineerd met codes van klassen:

De onderhavige pagina’s beschrijven de volgende functies:

[E] Construction Entity

• Identification

[B] Built Space

• Properties

[A] Activity Space

• Purposes

[L] Construction Element
[D] Construction Aid

Voor meer informatie over de andere hogervermelde functies verwijzen wij de lezer
naar de website https://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer?sc_lang=en-gb

Voorbeelden
[D]B g [Construction Aid] Supply system (systeem voor de bevoorrading
van de bouwplaats tijdens het bouwen)
[L]B g [Construction Element] Wall system (functioneel systeem om ruimtes verticaal te begrenzen en van elkaar te scheiden)
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Andere functionaliteiten van CCS

Identification

Het CCS-systeem werd ook voor andere toepassingen dan classificatie ontworpen.
Het dient ook om:

Identificatie maakt het mogelijk om elementen of types elementen op
ondubbelzinnige wijze van elkaar te onderscheiden. Voor de identificatie
gebruikt CCS meer bepaald top nodes (al dan niet gevolgd door codes van
klassen) en voorvoegsels.

• de elementtypes te identificeren en unieke identificatiecodes aan elementen toe
te kennen – Gedeelte ‘Identification’;
• eigenschappen aan elementen toe te wijzen – Gedeelte ‘Properties’;

Identificatie met behulp van top nodes

• de informatie-uitwisseling te standaardiseren voor verschillende processen –
Gedeelte ‘Purposes’;

Identificatie met top nodes (letter tussen rechte haakjes) maakt het mogelijk
om het domein van de bouwelementen aan te geven. Top nodes kunnen
ofwel worden gevolgd door codes van klassen van bouwelementen ofwel
zelfstandig worden gebruikt.

• de vereiste informatie te bepalen voor verschillende informatieniveaus –
Gedeelte ‘Levels of information’;
• de regels te specificeren die gelden voor het meten van verschillende elementen –
Gedeelte ‘Measurement rules’;

• Zelfstandig gebruik van top nodes, zonder de klassen
Sommige top nodes kunnen alleen zelfstandig worden gebruikt, zonder
dat ze worden gevolgd door een klassecode.

• …

Het betreft deze top nodes:

De onderhavige pagina’s beschrijven de volgende functies:

[S] Storey

• Identification

[Z] Zone

• Properties

[R] Construction Process

• Purposes

[P] Construction Product
[G] Construction Agent

Voor meer informatie over de andere hogervermelde functies verwijzen wij de lezer
naar de website https://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer?sc_lang=en-gb

[U] Document

Voorbeeld
[Z]#3 g [Zone] nummer 3
(betekenis van #: zie deel ‘Identificatie met voorvoegsels’)
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Andere functionaliteiten van CCS

Identification

Het CCS-systeem werd ook voor andere toepassingen dan classificatie ontworpen.
Het dient ook om:

Identificatie maakt het mogelijk om elementen of types elementen op
ondubbelzinnige wijze van elkaar te onderscheiden. Voor de identificatie
gebruikt CCS meer bepaald top nodes (al dan niet gevolgd door codes van
klassen) en voorvoegsels.

• de elementtypes te identificeren en unieke identificatiecodes aan elementen toe
te kennen – Gedeelte ‘Identification’;
• eigenschappen aan elementen toe te wijzen – Gedeelte ‘Properties’;

Identificatie met voorvoegsels

• de informatie-uitwisseling te standaardiseren voor verschillende processen –
Gedeelte ‘Purposes’;

Identificatie met een voorvoegsel (ID) dient om een bouwelement nauwkeuriger te omschrijven, door de klassecode van het bouwelement en
de top node te combineren met een voorvoegsel. Er zijn verschillende voorvoegsels, afhankelijk of het gaat om een type bouwelement
(Type-ID: %), een uniek bouwelement (Product-ID: #), de plaats van
het bouwelement (Location-ID: +) of de functie van het bouwelement
(Function-ID: =).

• de vereiste informatie te bepalen voor verschillende informatieniveaus –
Gedeelte ‘Levels of information’;
• de regels te specificeren die gelden voor het meten van verschillende elementen –
Gedeelte ‘Measurement rules’;
• …

Type-ID (%)
[L]%ULH1 g [Construction Element] Block van type 1

De onderhavige pagina’s beschrijven de volgende functies:
• Identification

Mutli-level Type-ID (§)

• Properties

[L]§AD1.ULH1 g [Construction Element] Block van type 1 die deel uitmaakt
van [Construction element] wall assembly van type 1

• Purposes

Product-ID (#)
[L]#ULH1 g [Construction Element] Block nummer 1

Voor meer informatie over de andere hogervermelde functies verwijzen wij de lezer
naar de website https://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer?sc_lang=en-gb

[A]#3 g [Activity Space] nummer 3
Multi-level product-ID (-)
[L]-B2.AD5.ULH1 g [Construction Element] Block nummer 1 die deel uitmaakt van de wall assembly nummer 5 die zelf deel uitmaakt van het wall
system nummer 2
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Andere functionaliteiten van CCS

Identification

Het CCS-systeem werd ook voor andere toepassingen dan classificatie ontworpen.
Het dient ook om:

Identificatie maakt het mogelijk om elementen of types elementen op
ondubbelzinnige wijze van elkaar te onderscheiden. Voor de identificatie
gebruikt CCS meer bepaald top nodes (al dan niet gevolgd door codes van
klassen) en voorvoegsels.

• de elementtypes te identificeren en unieke identificatiecodes aan elementen toe
te kennen – Gedeelte ‘Identification’;
• eigenschappen aan elementen toe te wijzen – Gedeelte ‘Properties’;

Identificatie met voorvoegsels

• de informatie-uitwisseling te standaardiseren voor verschillende processen –
Gedeelte ‘Purposes’;

Identificatie met een voorvoegsel (ID) dient om een bouwelement nauwkeuriger te omschrijven, door de klassecode van het bouwelement en
de top node te combineren met een voorvoegsel. Er zijn verschillende voorvoegsels, afhankelijk of het gaat om een type bouwelement
(Type-ID: %), een uniek bouwelement (Product-ID: #), de plaats van
het bouwelement (Location-ID: +) of de functie van het bouwelement
(Function-ID: =).

• de vereiste informatie te bepalen voor verschillende informatieniveaus –
Gedeelte ‘Levels of information’;
• de regels te specificeren die gelden voor het meten van verschillende elementen –
Gedeelte ‘Measurement rules’;
• …

Location-ID (/+)
[L]%AD3 / [E]+AAA4 g [Construction Element] Wall assembly van type 3 die
zich bevindt in een [Construction entity] single-family house nummer 4

De onderhavige pagina’s beschrijven de volgende functies:
• Identification

Opmerking:
De location-ID maakt het mogelijk om een bouwelement of een type bouwelement te lokaliseren in een welbepaalde ruimte, entiteit enz. en niet in een
type ruimte of entiteit. De cijfers die volgen op het symbool + zijn dus altijd
Product-ID en niet Type-ID.

• Properties
• Purposes

Voor meer informatie over de andere hogervermelde functies verwijzen wij de lezer
naar de website https://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer?sc_lang=en-gb

Function-ID (=)
[L]=J1.HD2.RMA3 g [Construction Element] Function, Ventilation system
nummer 1, Heating supply system nummer 2, Check valve nummer 3
Opmerking:
De Function-ID dient als symbool voor de functionele relaties tussen de bouwelementen, onafhankelijk van hun fysieke plaats.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Andere functionaliteiten van CCS

Properties

Het CCS-systeem werd ook voor andere toepassingen dan classificatie ontworpen.
Het dient ook om:

CCS biedt een databank met eigenschappen die als een online tool ter
beschikking wordt gesteld. De algemene klassen van de classificatie
kunnen dus indien nodig met behulp van eigenschapscodes worden verrijkt
met extra informatie. Deze eigenschapscodes kunnen na de klassecode
worden toegevoegd.

• de elementtypes te identificeren en unieke identificatiecodes aan elementen toe
te kennen – Gedeelte ‘Identification’;

Om de warmteoverdracht van een muur aan te geven, kan men bijvoorbeeld
de eigenschapscode AANC gebruiken, die ‘ThermalTransmittance – Wall’
betekent.

• eigenschappen aan elementen toe te wijzen – Gedeelte ‘Properties’;
• de informatie-uitwisseling te standaardiseren voor verschillende processen –
Gedeelte ‘Purposes’;
• de vereiste informatie te bepalen voor verschillende informatieniveaus –
Gedeelte ‘Levels of information’;

Wall assembly

AD(AANC:0,2)

• de regels te specificeren die gelden voor het meten van verschillende elementen –
Gedeelte ‘Measurement rules’;

ThermalTransmittance-Wall: 0,2 W/m2K

• …
Andere voorbeelden

De onderhavige pagina’s beschrijven de volgende functies:

[P]#550(AAJH: Velux GGL2)

• Identification

g [Construction Product] nummer 550 (Model Label: Velux GGL-2)

• Properties

[L]%ULH2(AACM: 2_AAEX: 3000)

• Purposes

g [Construction Element] Block van type 2 (Construction Type: Concrete_
Length: 3000 mm)

Voor meer informatie over de andere hogervermelde functies verwijzen wij de lezer
naar de website https://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer?sc_lang=en-gb

Opmerking:
De CCS-eigenschappen houden verband met de IFC-eigenschappen.
Voor meer informatie verwijzen wij de lezer naar de website
https://ccs.molio.dk/Properties/Property#/c424ad6d-0132-46a3ba71-8f470598deb9
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Andere functionaliteiten van CCS

Purposes

Het CCS-systeem werd ook voor andere toepassingen dan classificatie ontworpen.
Het dient ook om:

Een CCS Purpose is een hulpmiddel dat de mogelijkheid biedt om de informatie-uitwisseling over een bepaald proces (bijvoorbeeld het proces ‘berekening van de energieprestaties’) binnen een project te standaardiseren*.
Er staan sjablonen ter beschikking die door de bouwactoren kunnen worden gebruikt om CCS Purposes met betrekking tot één of meerdere projecten te creëren.

• de elementtypes te identificeren en unieke identificatiecodes aan elementen toe
te kennen – Gedeelte ‘Identification’;
• eigenschappen aan elementen toe te wijzen – Gedeelte ‘Properties’;

in een CCS Purpose wordt de informatie-uitwisseling voor een bepaald
proces geformaliseerd met CCS Inputs en CCS Outputs. Deze beschrijven
respectievelijk de te leveren bouwelementen en eigenschappen, alsook de
bouwelementen en eigenschappen die als resultaat van het proces worden
verwacht. De vereiste CCS Inputs en CCS Outputs evolueren naarmate het
project vordert.

• de informatie-uitwisseling te standaardiseren voor verschillende processen –
Gedeelte ‘Purposes’;
• de vereiste informatie te bepalen voor verschillende informatieniveaus –
Gedeelte ‘Levels of information’;
• de regels te specificeren die gelden voor het meten van verschillende elementen –
Gedeelte ‘Measurement rules’;

Een voorbeeld van een CCS Purpose** voor energieberekening is in het Engels beschikbaar op http://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer

• …

De onderhavige pagina’s beschrijven de volgende functies:
• Identification
• Properties
• Purposes

Voor meer informatie over de andere hogervermelde functies verwijzen wij de lezer
naar de website https://ccs.molio.dk/News/CCS_Vaerktoejer?sc_lang=en-gb
* De ‘CCS Purposes’ stemmen overeen met de IDM (Information Delivery Manuals) van buildingSMART. Ze houden ook verband met norm ISO/DIS 19650-1 ‘Organisation of Information
about construction works – Information management using building information modelling’.
** Andere voorbeelden van ‘CCS Purposes’ werden ook opgesteld voor bestekken (Specifications), lijsten van fouten/tekorten (Punch lists), de planning van het beheer van ventilatie-installaties (Planned maintenance of ventilation plant) en de inrichting van ruimtes (Area
planning). Momenteel zijn deze Purposes alleen in het Deens beschikbaar.
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Toepassingsgebied van norm ISO 12006-2:2015

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Norm ISO 12006-2:2015 ‘Organization of Information about Construction Works Part 2: Framework for Classification of Information’ werd opgesteld om als internationale referentie te dienen voor de uitwerking van classificatiesystemen in de
bouwsector.

Construction product
Construction agent
Construction aid

used in

PROPERTIES

De norm steunt op de volgende basisprincipes: bouwmiddelen1 (informatie, producten, medewerkers, middelen/benodigdheden) worden gebruikt tijdens het
bouwproces2 (bouwfasen of bouwactiviteiten) om bouwresultaten3 te creëren (complexen, entiteiten, ruimtes, elementen). Op basis van deze principes levert ze een
reeks tabellen die onderverdeeld zijn in de drie reeds genoemde thema’s, waarbij
de relaties tussen de thema’s beschreven worden.
ISO 12006-2:2015 voorziet niet in een volledig operationeel classificatiesysteem en
levert geen inhoud van de tabellen, maar geeft wel voorbeelden.

Management
CONSTRUCTION
PROCESS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

results in
Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity
Built space
Construction element

view on

1

Construction resources

2

Construction process

3

Construction results

Work result

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)
Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)
Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Identificatie van het domein dat bestreken wordt
door de tabellen van CCS
CCS
ISO 12006-2:2015
Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Construction
Entities

Construction product
Construction agent

Construction Spaces

Construction aid
Construction Aids Components

PROPERTIES

used in
Management
CONSTRUCTION
PROCESS

CCS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

Construction Aids Functional Systems
Construction Elements Technical Systems

results in
Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction Elements Functional Systems

Construction Elements Components

Construction entity
Built space
Construction element

view on

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

Work result

Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
Tabel gedeeltelijk in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

ISO-tabellen die met andere functionaliteiten van CSS te maken hebben
(geen tabellen)

Tabel gedeeltelijk in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Overzichtstabel

*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied van de norm

Tabellen aanbevolen*
door ISO 12006-2:2015

CCS

Construction information

***

Geen specifieke tabel, maar een gedeelte van het systeem ‘Document
properties’ bestrijkt dit toepassingsdomein

Construction product

***

De tabel ‘Construction Elements – Components’ bestrijkt gedeeltelijk dit
toepassingsdomein

Construction agent

***

Geen specifieke tabel, maar een top node [G] is voorzien om de bouwmiddelen te identificeren en te karakteriseren

Construction aid

***

Twee tabellen in CCS: tabellen Construction Aids – Functional Systems /
Construction Aids – Components

Management

***

Geen specifieke tabel, maar een gedeelte van het systeem ‘Document
properties’ bestrijkt dit toepassingsdomein

Construction process

***

Geen specifieke tabel, maar een gedeelte van het systeem ‘Document
properties’ bestrijkt dit toepassingsdomein

Construction complex

***

Geen specifieke tabel, maar een top node [C] is voorzien om complexen
te identificeren (cfr. CCS-website)

Construction entity

***

Een tabel in CCS: Construction Entities

Built space

***

Een tabel in CCS: Construction Spaces

Construction element

***

Drie tabellen in CCS: tabellen Construction Elements – Functional
Systems / Construction Elements – Technical Systems / Construction
Elements – Components

Work result

***

Geen tabel

Construction property

***

Geen specifieke tabel, maar een lijst met eigenschapscodes
(CCS properties)

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied van de norm helemaal niet

CONSTRUCTION RESOURCE

CONSTRUCTION PROCESS

CONSTRUCTION RESULT

PROPERTIES

* Elke tabel is een classificatie die bestaat uit klassen en subklassen waarvan voorbeelden worden gegeven in de bijlagen bij de norm.
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM

CCS

Doelstelling van de toepassingsvoorbeelden van de classificatie
Op de volgende pagina’s wordt CCS toegepast om een element van de gebouwschil (een wand) en een element van speciale technieken (een verwarmingssysteem)
te klasseren.
Deze toepassingen zullen ons informatie bezorgen over:
• de disciplines die door CCS worden bestreken (zo is het voorbeeld van de wand een indicator voor de discipline ‘architectuur’ en is het voorbeeld van het verwarmings-systeem een indicator voor de discipline ‘speciale technieken’);
• de ontwikkelingsniveaus van het project waarvoor CCS kan worden gebruikt.

Methodologie
Om een gelijkaardige toepassing voor alle classificatiesystemen te garanderen en een objectieve analyse ervan mogelijk te maken werd een methodologie uitgewerkt.
Er werd een terminologie gekozen om een bouwwerk en de bouwdelen te beschrijven. Zo stelt een entiteit een bouwwerk voor (bijv. een gebouw), dat bestaat uit verscheidene elementen (bijv. de wanden), die zelf bestaan uit subelementen (bijv. de buitenafwerking van de wand), samengesteld uit componenten (bijv. stenen). De toepassing
van een classificatiesysteem (en van de codering ervan) op elk van deze ontwikkelingsniveaus geeft aan of deze classificatie al deze niveaus bestrijkt.

Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke
producten
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(van het subelement)

Specifieke
producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand
van de ééngezinswoning

Lagen van de buitenwand (subelementen) en de materialen ervan (componenten)
Pleisterlaag als binnenafwerking
Muur in metselwerk van blokken
in geëxpandeerde klei
Isolatie van stijve PU-panelen
Spouw
Parement in baksteen van gebakken klei
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand

Subelementen
Parement
Spouw
Isolatie
Dragende wand
Binnenafwerking

Construction Entities

Componenten
Stenen in gebakken klei
Spouw
Polyurethaanpanelen
Holle bouwblokken
van geëxpandeerde klei
Gipspleisterlaag

Construction Elements – Construction Elements – Construction Elements –
Technical Systems
Technical Systems
Components
of
Construction Elements –
Components
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Gebouwschil (architectuur)

CCS

Tabel ‘Construction Entities’ ([E])
De tabel ‘Construction Entities’ biedt de mogelijkheid om een entiteit te definiëren. De functie van de entiteiten is het criterium van de onderverdeling
dat de klassen en subklassen bepaalt.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Eéngezinswoning (gelijkvloers + verdieping + dak)
[E]A g [Construction Entity] Building for human needs and human activity
[E]AA g [Construction Entity] Residential building

Entiteit
Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

[E]AAA g [Construction Entity] Single-family house

[E]%AAA1
Single-family house van type 1

Opmerking:
Het is duidelijk/evident welke klasse het mogelijk maakt om een ééngezinswoning te definiëren. Maar de code op zich biedt niet de mogelijkheid om
het type woning aan te geven: gelijkvloers + één verdieping + dak. Voor die
informatie is Type-ID (%) nodig en/of de CCS-eigenschapscodes. Bij voorbeeld:

functie

[E]%AAA1
De code hierboven betekent:

[E]%AAA1 g Single-family house van type 1 weer te geven met de volgende
eigenschapscode:

Single-family house van type 1

[E]AAA(AAUN:3) g Single-family house (Number of storeys: 3)
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Gebouwschil (architectuur)

CCS

Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’ ([L])
De tabel ‘Construction Elements – Technical systems’ biedt de mogelijkheid
om het ‘element’ te bepalen. Het belangrijkste onderverdelingscriterium om
de klassen en subklassen van deze tabel te bepalen is ‘de functie’ van het
element.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
(Buiten)wand
[L]A g [Construction Element] Assembling technical system
Element
(Buiten)wand

[L]AD g [Construction Element] Wall assembly

[L]%AD1
Wall assembly van type 1

Opmerking:
De klasse biedt alleen de mogelijkheid om te specificeren dat het element een wand is. Criterium: de functie. Om aan te geven dat de wand een
buitenwand is, dient men Type-ID (%) en/of de CCS-eigenschapscodes te
gebruiken. Bijvoorbeeld:

functie

[L]%AD1/[E]+AAA4

[L]%AD1 g Wall assembly van type 1 dat kan worden uitgedrukt in de
volgende eigenschapscode:

De combinatie van codes hierboven betekent:
Wall assembly van type 1 die zich bevindt in het single-family house nummer 4

[L]AD(AALT:1) g Wall assembly (Exterior wall: True)
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Gebouwschil (architectuur)

CCS

Tabellen ‘Construction Elements – Technical Systems’
en ‘Construction Elements – Components’ ([L])
De subelementen die het element vormen, worden hetzij bepaald in tabel
‘Technical Systems’, hetzij in tabel ‘Components’. Het belangrijkste onderverdelingscriterium blijft ‘de functie’ van de subelementen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ en 4/ Parement en dragende wand
[L]BD g [Construction Element] Wall structure
Subelementen

1/ Parement

Opmerking:

[L]%BD1
Wall structure van type 1

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

Geen code in tabel ‘Construction Elements Technical Systems’ g zie tabel ‘Construction
Elements - Components’
[L]%RQA1
Insulation van type 1

4/ Dragende wand

[L]%BD2
Wall structure van type 2

5/ Binnenafwerking

Geen code in tabel ‘Construction Elements Technical Systems’ g zie tabel ‘Construction
Elements - Components’
[L]%NCB1
Wall covering van type 1

Wanneer het parement uit gemetselde onderdelen bestaat, moet het
als ‘Wall structure’ worden geklasseerd, ook wanneer dit parement niet
structureel is. Dit kan tot verwarring leiden, want een niet-structureel
parement krijgt dezelfde klasse als een dragende wand. Om aan te geven
of het al dan niet een dragende wand betreft, dient men Type-ID (%)
en/of de CCS-eigenschapscodes te gebruiken. Twee wandtypes kunnen bijvoorbeeld worden bepaald, zoals [L]%BD1 en [L]%BD2, die (met
behulp van de eigenschapscodes) respectievelijk kunnen worden uitgedrukt door:
• [L]BD(AAKQ:0) g Wall structure (Loadbearing: False)
• [L]BD(AAKQ:1) g Wall structure (Loadbearing: True)
2/ Spouw
Geen code

[L]%AD1.BD2/[E]+AAA4
De combinatie van codes hierboven gebaseerd op voorbeeld 4/ betekent:
Wall structure van type 2 die zich bevindt in het wall assembly van type 1 en zich
bevindt in de single-family house nummer 4
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Gebouwschil (architectuur)

CCS

Tabellen ‘Construction Elements – Technical Systems’
en ‘Construction Elements – Components’ ([L])
De subelementen die het element vormen, worden hetzij bepaald in tabel
‘Technical Systems’, hetzij in tabel ‘Components’. Het belangrijkste onderverdelingscriterium blijft ‘de functie’ van de subelementen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ Isolatie
[L]%RQA1 g Insulation van type 1 dat kan worden aangegeven met de
eigenschapscodes:

Subelementen
1/ Parement

[L]RQA(AAMF:1) g Insulation (Function of insulation: Thermal insulation)

[L]%BD1
Wall structure van type 1

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

Geen code in tabel ‘Construction Elements Technical Systems’ g zie tabel ‘Construction
Elements - Components’
[L]%RQA1
Insulation van type 1

4/ Dragende wand

[L]%BD2
Wall structure van type 2

5/ Binnenafwerking

Geen code in tabel ‘Construction Elements Technical Systems’ g zie tabel ‘Construction
Elements - Components’
[L]%NCB1
Wall covering van type 1

5/ Binnenafwerking
[L]%NCB1 g Wall covering van type 1 dat kan worden aangegeven met de
eigenschapscodes:
[L]NCB(AALE:0) g Wall covering (Is External - Covering: False)

[L]%AD1.BD2/[E]+AAA4
De combinatie van codes hierboven gebaseerd op voorbeeld 4/ betekent:
Wall structure van type 2 die zich bevindt in het wall assembly van type 1 en zich
bevindt in de single-family house nummer 4
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Gebouwschil (architectuur)
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Tabel ‘Construction Elements – Components’ ([L])
De tabel ‘Construction Elements – Components’ maakt het mogelijk om
onderdelen te klasseren. Om extra precisering te geven bij het onderdeel
(bijvoorbeeld het materiaal van het onderdeel) dient men gebruik te maken
van Type-ID (%) en/of CCS-eigenschappen.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Stenen van gebakken klei
[L]%ULG1 g Stone van type 1 wat kan worden weergegeven door:
Componenten
1/ Stenen van gebakken klei
2/ Spouw

[L]ULG(AADK:10_AAHN:4) g Stone (type of binder-based materials:
brick_soil type within the material: clay)

[L]%ULG1
Stone van type 1

2/ Spouw

Geen code

Geen code

[L]%RQA1.2
Insulation van type 1 en subtype 2

3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

3/ PU-panelen

[L]%ULH1
Block van type 1

[L]%RQA1.2 g Insulation van type 1 en subtype 2 wat kan worden weergegeven door:

[L]%FRA1
Plaster van type 1

[L]RQA(AAMF:1_AAGB:10) g Insulation (function of insulation: thermal
insulation_type of material for insulation: polyurethane foam)
4/ Holle bouwblokken in geëxpandeerde klei

[L]§AD1.BD2.ULH1/[E]+AAA4

[L]%ULH1 g Block van type 1 wat kan worden weergegeven door:
[L]ULH(AADK:2) g Block (type of binder-based materials: concrete)

De combinatie van codes hierboven gebaseerd op voorbeeld 4/betekent:

5/ Pleisterwerk op basis van gips

Block van type 1 die deel uitmaakt van een wall structure van type 2 die
zelf deel uitmaakt van de wall assembly van type 1 en zich bevindt in de
single-family house nummer 4

[L]%FRA1 g Plaster van type 1 wat kan worden weergegeven door:
[L]FRA(AADK:5) g Plaster (type of binder-based materials: gypsum)
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CCS

Opeenvolging van CCS-codes

Onderdeel
van

Onderdeel Bevindt
van
zich in

+

Elements Subelementen Componenten
1/ Parement in stenen
van gebakken klei

2/ Spouw

3/ Isolatie
met PU-panelen

Entiteit
De voorbeelden hiernaast betekenen:

[L]§AD1.BD1/[E]+AAA4
met [L]%BD1(AADK:10_AAHN:4)

1/ Wall structure van type 1 die deel uitmaakt van de wall assembly van
type 1 en zich bevindt in de single-family house nummer 4

Geen code

2/ Geen code

[L]§AD1.RQA1.2/[E]+AAA4
met [L]%RQA1.2(AAMF:1_AAGB:10)

4/ Wanden
van holle blokken in
geëxpandeerde klei

[L]§AD1.BD2/[E]+AAA4
met [L]%BD2(AAEU:2_AAGF:15)

5/ Binnenafwerking
met pleister op basis
van gips

[L]§AD1.NCB1/[E]+AAA4
met [L]%NCB1(AADK:5)

3/ Insulation van type 1 en subtype 2 die deel uitmaakt van de wall assembly van type 1 en zich bevindt in de single-family house nummer 4
4/ Wall structure van type 2 die deel uitmaakt van de wall assembly van
type 1 en zich bevindt in de single-family house nummer 4
5/ Wall covering van type 1 die deel uitmaakt van de wall assembly van
type 1 en zich bevindt in de single-family house nummer 4
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vs

Vergelijking van de opeenvolging van codes in BB/SfB & CCS

Voorbeeld: wand in holle blokken van geëxpandeerde klei

CCS en BB/SfB zijn beide gefacetteerde classificatiesystemen, wat betekent dat een
element bepaald kan worden door verschillende facetten (klassen) te combineren.

• In CCS: gefacetteerde systeem
Onderdeel Bevindt
van
zich in

Gezien de gelijkenis tussen beide systemen worden ze op de volgende pagina’s vergeleken.

[L]§AD1.BD2/[E]+AAA4

Verschillen:
- In tegenstelling tot BB/SfB, waar vier vakken plaats bieden voor de opeenvolging
van codes, is er bij CCS geen exacte plaats voorzien voor de codes van de klassen
van de verschillende tabellen. CCS is in dit verband dus flexibeler: een opeenvolging van codes kan worden samengesteld door bijvoorbeeld verscheidene klassen van één tabel te gebruiken.

Wall structure van type 2 die deel uitmaakt van wall assembly van type 1 en
zich bevindt in het single-family house nummer 4

• In BB/SfB: gefacetteerde systeem

- CCS biedt algemene klassen die indien nodig met behulp van eigenschapscodes
kunnen worden aangevuld met extra informatie. In BB/SfB zitten bepaalde eigenschappen vervat in de code van de klassen.

Onderdeel van

814

- In de opeenvolging van codes van BB/SfB is het hoofdonderwerp altijd het element (2e vak). De samenstelling en plaats ervan zijn bekend dankzij de codes in
het 1e en 3e vak. In CCS wordt het hoofdonderwerp bepaald door de code die zich
uiterst rechts bevindt in de relatie ‘maakt deel uit van’ (zie de rood omcirkelde
code in het voorbeeld hiernaast).

Bestaat uit

(21.1)

Ff5

Dragende buitenwanden in lichte betonblokken op basis van lichte mineraalaggregaten van een woning van twee of drie verdiepingen
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vs

Gebouwschil: vergelijking van de opeenvolging van codes in BB/SfB en CCS

+

1/ Parement in stenen
van gebakken klei

CCS

BB/SfB

[L]§AD1.BD1/[E]+AAA4
met [L]%BD1(AADK:10_AAHN:4)

814

(41:21)

Fg2

BB/SfB

2/ Spouw

Geen code

Geen code
BB/SfB

3/ Isolatie met PU-panelen

[L]§AD1.RQA1.2/[E]+AAA4
met [L]%RQA1.2(AAMF:1_AAGB:10)

814

(41:21)

Rn6

(21.1)

Ff5

(42:21)

Pr2

BB/SfB

4/ Wanden van holle blokken
in geëxpandeerde klei

5/ Binnenafwerking
met pleister op basis van gips

[L]§AD1.BD2/[E]+AAA4
met [L]%BD2(AAEU:2_AAGF:15)

[L]§AD1.NCB1/[E]+AAA4
met [L]%NCB1(AADK:5)

814
BB/SfB

814
BB/SfB
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van een
verwarmingsinstallatie

Delen en componenten van het verwarmingssysteem
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

CCS

Voorbeeld
Systeem van een bestaande verwarmingsinstallatie samengesteld uit de
volgende subelementen:

C

A Productietoestellen
B
C

B

A

B39

Distributiecircuits

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

CCS

Voorbeeld
De subelementen van het systeem van verwarmingsinstallatie bestaan uit
‘componenten’ waarvan sommige hieronder staan opgesomd:

5

5

4
3
2
1

3
2
1

B40

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

CCS

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van
verwarmingsinstallatie

Zie voorbeeld
‘Gebouwschil’

Construction Entities

Subelementen

Componenten

A Productietoestellen

1

Atmosferische brander

B

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

C

Distributiecircuits

Construction Elements – Construction Elements – Construction Elements –
Functional Systems
Technical Systems
Components
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CCS

Tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’ ([L])
De tabel ‘Construction Elements – Functional Systems’ voorziet niet in een
klasse die alleen maar het verwarmingssysteem bevat. Men dient dus gebruik te maken van een klasse met het verwarmings- en koelsysteem.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Verwarmingsinstallatiesysteem
Niveau 1 - [L]H g [Construction Element] Cooling and heating system
Opmerking:

Element
Systeem
van verwarmingsinstallatie

Om aan te geven dat het om een verwarmingssysteem gaat, dient men een
Type-ID (%). Voorbeeld:

[L]%H1
Cooling and heating system
van type 1

[L]%H1 g Cooling and heating system van type 1

[L]§H1/[E]+AAA4
De combinatie van codes hierboven betekent:
Cooling and heating system van type 1 dat zich bevindt in een single-family house nummer 4
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

CCS

Tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’ ([L])
De tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’ maakt het mogelijk
om de subelementen van het verwarmingssysteem volgens hun functie te
klasseren.
Door deze tabel te gebruiken is het mogelijk om een onderscheid te maken
tussen het deel van het systeem dat te maken heeft met warmteproductie
‘Heating supply system’ en het deel dat te maken heeft met warmtedistributie ‘Heating distribution system’.

De voorbeelden hiernaast betekenen:

Subelementen
A
B
C

Productietoestellen

Distributiecircuits

A/ Productietoestellen

[L]%HD1
Heating supply system
van type 1

Niveau 1 - [L]H g [Construction Element] Supplying technical system
Niveau 2 - [L]HD g [Construction Element] Heating supply system

[L]%JG1
Heating distribution system
van type 1

B/ en C/ Distributiecircuits
Niveau 1 - [L]J g [Construction Element] Transporting technical system
Niveau 2 - [L]JG g [Construction Element] Heating distribution system

[L]§H1.HD1/[E]+AAA4

Opmerking:
Om aan te geven welke types eigen zijn aan het project dient men gebruik te
maken van Type-ID (%). Voorbeelden:

De combinatie van codes gebaseerd op het voorbeeld A/ betekent:
Heating supply system van type 1 dat deel uitmaakt van het cooling and
heating system van type 1 en dat zich bevindt in het single-family house
nummer 4

[L]%HD1 g Heating supply system van type 1
[L]%JG1 g Heating distribution system van type 1
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

CCS

Tabel ‘Construction Elements – Components’ ([L])
De tabel ‘Construction Elements – Components’ maakt het mogelijk om de
componenten volgens hun functie te klasseren.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Atmosferische brander
Niveau 1 - [L]E g [Construction Element] Energy Supplying component
Niveau 2 - [L]EM g [Construction Element] Combusting component
Niveau 3 - [L]EMC g [Construction Element] Burner

Componenten
Atmosferische brander

[L]%EMC1
Burner van type 1

2/ Gasvloerketel

2

Gasvloerketel

[L]%EMB1
Boiler van type 1

3/ Expansievat

3

Expansievat

[L]%CMA1
Tank van type 1

4

Vlinderklep

[L]%QMA1
Shutoff valve van type 1

5

Circulator

1

Niveau 3 - [L]EMB g [Construction Element] Boiler

Niveau 1 - [L]C g [Construction Element] Storing component
Niveau 2 - [L]CM g [Construction Element] Enclosed stationary storing
component
Niveau 3 - [L]CMA g [Construction Element] Tank
Opmerking:

[L]%GPA1
Pump van type 1

Code CMA betekent niet ‘expansievat’, maar ‘reservoir’. Toch is dit de meest
geschikte klasse van tabel ‘Construction Elements – Components’ voor het
expansievat. In tabel ‘Construction Elements – Technical Systems’, vindt
men code KG, die ‘Druk- en expansiesysteem’ betekent, maar deze code is
niet geschikt om een component te klasseren.

[L]§H1.HD1.EMB1/[E]+AAA4
De combinatie van codes gebaseerd op het voorbeeld 2/ betekent:
Boiler van type 1 die deel uitmaakt van het heating supply system van
type 1 dat zelf deel uitmaakt van het cooling and heating system van
type 1 en zich bevindt in het single-family house nummer 4
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Tabel ‘Construction Elements – Components’ ([L])
De tabel ‘Construction Elements – Components’ maakt het mogelijk om de
componenten volgens hun functie te klasseren.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Vlinderklep
Niveau 1 - [L]Q g [Construction Element] Opening and closing component
Niveau 2 - [L]QM g [Construction Element] Mechanically connecting component

Componenten
1

Atmosferische brander

[L]%EMC1
Burner van type 1

2

Gasvloerketel

[L]%EMB1
Boiler van type 1

3

Expansievat

[L]%CMA1
Tank van type 1

Vlinderklep

[L]%QMA1
Shutoff valve van type 1

4
5

Circulator

Niveau 3 - [L]QMA g [Construction Element] Shutoff valve
5/ Circulator
Niveau 1 - [L]G g [Construction Element] Flow generating component
Niveau 2 - [L]GP g [Construction Element] Fluid flow generating component
Niveau 3 - [L]GPA g [Construction Element] Pump
Opmerking:
Om aan te geven welke types eigen zijn aan het project dient men gebruik te
maken van Type-ID (%). Voorbeeld:

[L]%GPA1
Pump van type 1

[L]%EMB1 g Boiler van type 1

[L]§H1.HD1.EMB1/[E]+AAA4

waarbij ‘type 1’ bijvoorbeeld kan betekenen: ‘op de vloer geplaatst en op
gas’.

De combinatie van codes gebaseerd op het voorbeeld 2/ betekent:
Boiler van type 1 die deel uitmaakt van het heating supply system van
type 1 dat zelf deel uitmaakt van het cooling and heating system van
type 1 en zich bevindt in het single-family house nummer 4
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Onderdeel
van

CCS

Opeenvolging van CCS-codes
De componenten van het verwarmingssysteem hebben elk een specifieke
klasse en code.

Onderdeel Bevindt
van
zich in

+

Elements SubelementenComponenten

Entiteit
De voorbeelden hiernaast betekenen:

Atmosferische
brander

[L]§H1.HD1.EMC1/[E]+AAA4

1/ Burner van type 1 die deel uitmaakt van het heating supply system van
type 1 die zelf deel uitmaakt van het cooling and heating system van type
1 en zich bevindt in het single-family house nummer 4

2 Gasvloerketel

[L]§H1.HD1.EMB1/[E]+AAA4

2/ Boiler van type 1 die deel uitmaakt van het heating supply system van
type 1 die zelf deel uitmaakt van het cooling and heating system van
type 1 en zich bevindt in het single-family house nummer 4

3 Expansievat

[L]§H1.HD1.CMA1/[E]+AAA4

3/ Tank van type 1 die deel uitmaakt van het heating supply system van
type 1 die zelf deel uitmaakt van het cooling and heating system van
type 1 en zich bevindt in het single-family house nummer 4

4 Vlinderklep

[L]§H1.JG1.QMA1/[E]+AAA4

4/ Shutoff valve van type 1 die deel uitmaakt van het heating distribution system van type 1 die zelf deel uitmaakt van het cooling and heating system
van type 1 en zich bevindt in het single-family house nummer 4

5 Circulator

[L]§H1.JG1.GPA1/[E]+AAA4

5/ Pump van type 1 die deel uitmaakt van het heating distribution system
van type 1 die zelf deel uitmaakt van het cooling and heating system
van type 1 en zich bevindt in het single-family house nummer 4

1
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CCS BB/SfB
vs

Verwarmingssysteem: vergelijking van de opeenvolging van codes in CCS en BB/SfB

1

BB/SfB

+

CCS

Atmosferische brander

[L]§H1.HD1.EMC1/[E]+AAA4

814

(56.9)

Xa

(56.9)

Xa

(56.9)

Xa

(56.9)

Xa

(56.9)

Xa

BB/SfB

2 Gasvloerketel

[L]§H1.HD1.EMB1/[E]+AAA4

814
BB/SfB

3 Expansievat

[L]§H1.HD1.CMA1/[E]+AAA4

814
BB/SfB

4 Vlinderklep

[L]§H1.JG1.QMA1/[E]+AAA4

814
BB/SfB

5 Circulator

[L]§H1.JG1.GPA1/[E]+AAA4

814
BB/SfB
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Overzichtstabel
*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied helemaal niet

DISCIPLINE

Architectuur
Nota: op basis
van een voorbeeld
van buitenwand

Speciale
technieken
Nota: op basis
van een voorbeeld van
verwarmingsinstallatie

ENTITEIT

ELEMENT

SUBELEMENT

COMPONENT

***

***

***

***

Tabel
‘Construction
Entities’ dient om
entiteiten te klasseren.

Tabel ‘Construction Elements –Technical systems’ maakt het mogelijk om
architectuurelementen te klasseren
(wanden, vloeren, daken).

Subelementen kunnen op twee manieren worden geklasseerd: met de tabel
‘Construction Elements – Technical
systems’, of met de tabel ‘Construction
Elements – Components’.

Tabel ‘Construction Elements – Components’ maakt het mogelijk om componenten te klasseren die de subelementen vormen.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

***

***

***

Tabel ‘Construction Elements - Functional systems’ maakt het mogelijk om
elementen van speciale technieken te
klasseren. Maar voor verwarmings- en
koelsystemen moet dezelfde klasse
worden gebruikt.

Tabel ‘Construction Elements – Technical systems’ maakt het mogelijk
om subelementen van speciale technieken te klasseren.

Tabel ‘Construction Elements – Components’ maakt het mogelijk om componenten van het systeem van speciale technieken te klasseren.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

—
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM

De leden van WG1 (TC BIM & ICT en Cluster BIM) hebben de kenmerken vastgelegd waaraan een classificatiesysteem en zijn codering moeten voldoen om te kunnen worden
gebruikt in het kader van BIM.
Dit hoofdstuk bevat:
• een samenvattende tabel met de korte definities van elk kenmerk en een beoordeling van CCS op basis van die kenmerken
• gedetailleerde tabellen waarin CCS grondig aan elk kenmerk wordt getoetst. Die gedetailleerde tabellen bevatten (zie onderstaand voorbeeld):
- de korte definitie van het kenmerk (op basis van de criteria ervan)
- een beoordeling de vorm van sterren (die aangeven in welke mate het classificatiesysteem voldoet aan elk criterium)
- de motivering van die beoordeling.

KENMERK XXX
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCS

a)

***

b)

***

c)

***

Korte definitie
van het kenmerk

Beoordeling

Motivering van de beoordeling
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – samenvattende tabel
*** Het systeem voldoet volledig aan het criterium

*** Het systeem voldoet beperkt aan het criterium

*** Het systeem voldoet gemiddeld aan het criterium

*** Het systeem voldoet helemaal niet aan het criterium

BIM-KENMERKEN

COHERENT

UITBREIDBAAR

VERSTAANBAAR

STABIEL

CRITERIA VAN HET KENMERK

CCS

a)

De klassen en subklassen van het systeem zijn duidelijk van elkaar gescheiden en hun toepassingsgebieden
overlappen niet

***

b)

De criteria (van de onderverdeling) die de verschillende klassen bepalen zijn expliciet gedefinieerd

***

c)

De termen die gebruikt worden om de klassen te benoemen en degene die gebruikt worden in de definities zijn
onderling coherent

***

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe klassen op gepaste plaatsen van de structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

a)

De termen die gebruikt worden voor het benoemen van klassen en bij de definities zijn eenvoudig te begrijpen
en gekend binnen het toepassingsdomein van de classificatie

***

b)

De criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

***

c)

De codes zijn gemakkelijk herkenbaar, leesbaar en begrijpelijk voor de mens

***

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

a)

De stabiliteit van de structuur van het classificatiesysteem is verzekerd doorheen de tijd

***

IN STAAT OM EEN OBJECT
TRACEERBAAR TE MAKEN

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

b)

Een unieke code wordt toegewezen aan elk object waardoor de gebruiker de objecten individueel kan identificeren

***

SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

Het systeem is niet gebonden aan een specifiek merk van software, wat het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbevelingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op grote schaal gebruikt wordt

***

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

INTERNATIONAAL
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
COHERENT
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De klassen en subklassen van het
systeem zijn duidelijk van elkaar
gescheiden en hun toepassingsgebieden overlappen niet

b)

De criteria (van de onderverdeling)
die de verschillende klassen bepalen
zijn expliciet gedefinieerd

c)

De termen die gebruikt worden om
de klassen te benoemen en degene
die gebruikt worden in de definities
zijn onderling coherent

CCS

***

De klassen en subklassen van CCS zijn duidelijk gescheiden. De tabellen bestaan immers uit ‘algemene’
klassen (bepaald door algemene criteria), wat de risico’s op overlapping beperkt (zie ‘Structuur van de
classificatie’). Om bijvoorbeeld gelijk welke wand (bestaand uit al zijn lagen) in te delen, ligt de klasse
‘AD Wall assembly’ voor de hand. Er is geen twijfel mogelijk omtrent de te gebruiken klasse.

***

De – niet expliciet vermelde – criteria van de klassen en subklassen kunnen toch worden begrepen dankzij
definities, die onder meer beschikbaar zijn op de website https://ccs.molio.dk/Navigate/CodeCracker?
sc_lang=en-gb of in de Excel-bestanden van de tabellen (op dezelfde website te downloaden).

***

Dezelfde terminologie wordt gebruikt voor de klassen en subklassen van de verschillende tabellen, alsook in hun definities. Zo vinden we steeds weer dezelfde termen terug (zie bijvoorbeeld het gebruik van
‘system’ en ‘assembly’ in de klassen ‘Wall system’ en ‘Roof system’ van de tabel ‘Elements-Functional
Systems’ en in de klassen ‘Wall assembly’ en ‘Roof assembly’ van de tabel ‘Elements-Technical Systems’)
(zie ‘Toepassingsvoorbeelden van het classificatiesysteem’).
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
UITBREIDBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCS
De structuur van CCS laat enerzijds toe om nieuwe ‘basisklassen en -subklassen’ (klassen en subklassen
opgenomen in de tabellen van het classificatiesysteem) te creëren en anderzijds om die onbeperkt uit te
breiden dankzij Type-ID’s. Aangezien CCS bovendien een facettensysteem is, is het flexibeler en daardoor
ook uitbreidbaarder.

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe
klassen op gepaste plaatsen van de
structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

Wat de basisklassen en -subklassen betreft, worden sommige van de voor hen voorbehouden plaatsen
geïdentificeerd door de vermelding ‘Reserved’. Het aantal vrije plaatsen is evenwel beperkt per tabel
en per niveau. Elk niveau kan immers maximum 24 klassen bevatten (de 26 letters van het alfabet met
uitzondering van de letters ‘O’ en ‘I’ die niet gebruikt worden om verwarring met de cijfers ‘0’ en ‘1’ te
vermijden).
De Type-ID’s laten dan weer toe om eender welk object in te delen, voor zover het wel degelijk gaat om een
type basisklasse of -subklasse. Die nieuwe ‘types’ zijn evenwel eigen aan een gebruiker die er zijn eigen
definities aan geeft, en de structuur is dus geen gedeelde ‘standaard’ meer.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
VERSTAANBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De termen die gebruikt worden voor
het benoemen van klassen en bij de
definities zijn eenvoudig te begrijpen en gekend binnen het toepassings-domein van de classificatie

b)

De criteria om nieuwe klassen of
hiërarchische niveaus te creëren
zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

CCS

***

Aangezien het CCS-systeem oorspronkelijk in het Deens werd ontwikkeld, is de Franse vertaling van bepaalde termen niet altijd aangepast aan de terminologie die in België in de bouwsector wordt gebruikt. Er
bestaat geen vertaling in het Nederlands. De meeste termen die gebruikt worden voor de klassen en de
subklassen blijven evenwel begrijpelijk, onder meer dankzij de definities.

***

De onderverdelingscriteria om nieuwe hiërarchische niveaus te creëren worden niet expliciet vermeld
in CCS. De vrije plaatsen in de structuur worden op de verschillende niveaus enkel geïdentificeerd door
de vermelding ‘Reserved’, zonder verdere verduidelijking over de te hanteren criteria bij eventuele toevoegingen. Toch kunnen de te hanteren criteria voor het creëren van klassen en subklassen gemakkelijk
worden geïdentificeerd als men zich baseert op de bestaande klassen (zie het criterium ‘Coherent’).

c)

De codes zijn gemakkelijk herken-baar, leesbaar en begrijpelijk
voor de mens

***

De codes van de basisklassen zijn vrij kort (voor elke klasse: een ‘top node’ gevolgd door één tot drie letters), wat ervoor zorgt dat de gebruiker ze gemakkelijker kan identificeren en begrijpen (zie ‘Structuur van
de classificatie’). Bovendien bieden de ‘top nodes’ die vóór de codes van de klassen staan de gebruiker
informatie over het domein (domain) waartoe de klassen behoren (bijvoorbeeld de top nodes ‘[L]’ voor
‘Construction Elements’, ‘[A]’ voor ‘Construction Aids’, enz.). Niettemin kan de code aanzienlijk verzwaard
worden als de gebruiker de code van de basisklasse aanvult met eigenschapscodes (zie ‘Structuur van
de classificatie – Andere functionaliteiten van CCS’). Het gebruik van Type-ID’s heeft ook tot gevolg dat de
code wat minder verstaanbaar wordt: de nieuw gecreëerde types zijn eigen aan een project ([L]%AD1 zou
bijvoorbeeld in het ene project ‘buitenwand’ kunnen betekenen en in het andere project ‘binnenwand’,
naargelang van de keuze van de gebruiker).

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

Alle codes van CCS zijn bruikbaar voor computers.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
STABIEL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De stabiliteit van de structuur van
het classificatiesysteem is verzekerd
doorheen de tijd

CCS

***

CCS is een vrij uitbreidbaar systeem (zie het criterium ‘Uitbreidbaar’), wat het mogelijk maakt om nieuwe
klassen toe te voegen en tegelijk de bestaande structuur te behouden, waardoor aan het systeem een
zekere continuïteit doorheen de tijd verzekerd wordt. Aangezien CCS een facettensysteem is, kan het eveneens beter aan de behoeften van een gebruiker aangepast worden dan een enumeratief systeem dankzij
de combinatie van de bestaande klassen van de verschillende tabellen. Tot slot laten de in CCS voorziene
Type-ID’s de gebruikers toe om nieuwe klassen te creëren, voor zover dit types basisklassen zijn, wat veel
meer mogelijkheden oplevert en ervoor zorgt dat de basisstructuur niet zo nodig gewijzigd moet worden.

IN STAAT OM EEN OBJECT TRACEERBAAR TE MAKEN
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCS

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

CCS laat toe om een objecttype te volgen en te identificeren dankzij de incrementele aanpak van de codes
tijdens de verschillende fasen van een project (zie ‘Algemene informatie – Globale structuur van het classificatiesysteem’). Het niveau van incrementele aanpak is evenwel beperkt op het vlak van het detail van
de klassen en de subklassen van de verschillende tabellen van CCS. Doorgaans zijn de klassen en de
subklassen van CCS niet voldoende nauwkeurig om een object te kunnen identificeren tijdens de uitvoerings- en uitwerkingsfasen van de bestekken (zie ‘Toepassingsvoorbeelden van het classificatiesysteem
– Gebouwschil (architectuur)’ en ‘Toepassingsvoorbeelden van het classificatiesysteem – Verwarmingssysteem (speciale technieken)’). Indien nodig kunnen de klassen met behulp van eigenschapscodes verrijkt worden met extra informatie, maar dit verzwaart de code van het object aanzienlijk.

b)

Een unieke code wordt toegewezen
aan elk object waardoor de gebruiker
de objecten individueel kan identificeren

***

De codering van CCS laat toe om een unieke code aan elk object toe te kennen om het te identificeren (zie
‘Structuur van de classificatie – Andere functionaliteiten van CCS’).
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

CRITERIA VAN HET KENMERK

CCS

Het systeem is niet gebonden aan
een specifiek merk van software, wat
het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

CCS werd niet ontworpen voor een specifieke software en kan in de verschillende BIM-software toepassingen
worden gebruikt.

INTERNATIONAAL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbeve-lingen uit de norm ISO 12006-2:2015

CCS

***

Uit de vergelijking van de tabellen van CCS met die welke aanbevolen worden door ISO 12006-2:2015 blijkt
dat de tabellen van CCS niet alle aanbevelingen van de norm bestrijken (zie ‘Vergelijking met de norm
ISO 12006-2:2015 – Samenvattende tabel’). CCS voldoet evenwel aan meerdere aanbevelingen van de
norm door andere functionaliteiten dan de classificatietabellen (zie ‘Document properties’, enz.).

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op
grote schaal gebruikt wordt

***

CCS is het nationale classificatiesysteem van Denemarken en is niet erkend als een internationaal
systeem. Toch kent het vrij veel succes in andere landen. Zo wordt het onder meer gebruikt in Litouwen en
Zweden heeft zich erop gebaseerd om het Zweedse classificatiesysteem Coclass te creëren. Bovendien
is CCS conform de internationale normen ISO 81346-2 en 81346-12 waarop verschillende landen zich baseren.

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

CCS is beschikbaar in meerdere talen: Deens, Engels, Zweeds, Duits, Frans en binnenkort ook Litouws.
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NUTTIGE LINKS
Websites
De website https://ccs.molio.dk bevat veel informatie om het CCS-systeem te begrijpen. Men vindt er onder andere:
- CCS-tabellen om te downloaden in Excel-formaat;
- de tool CCS Navigate, waarmee men onder andere online door het CCS-systeem
kan bladeren en de verbanden tussen de klassen van de verschillende tabellen
worden geïllustreerd;
- de database van de CCS-eigenschappen;
- informatiefiches om te downloaden (vier fiches beschikbaar in het Engels:
‘CCS Identification’, ‘CCS Levels of Information’, ‘CCS Purposes’ et ‘CCS Purposes Energy calculation method’);
- het document ‘CCS Eksempelsamling konstruktioner’, dat aan de hand van talrijke voorbeelden laat zien hoe men CCS kan gebruiken;
- een ‘Concept catalog’ met definities van de termen die in CCS vaak worden
gebruikt (definitie van de CCS-klassen…);
- video's met getuigenissen en uitleg over het gebruik van CCS in de praktijk;
- een lijst met software die de toepassing van CCS ondersteunt;
- links om CCS-apps te downloaden (voor iPhone en Android);
- …

De CCS-klassen kunnen ook online worden geraadpleegd op de website
https://portal.projectspine.com/Home/Tab?t=p

B58

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

C. Het typebestek
CCTB
2022

BB/SfB

CCTB2022

Uniclass
VMSW

CCS
OmniClass

i

De classificatiesystemen en BIM - 1e uitgave - Oktober 2018

CCTB 2022

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools

C1

CCTB 2022

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools

C2

CCTB 2022

ALGEMENE INFORMATIE
Oorsprong van het bestek CCTB 2022

Stichtende organisatie
Overheidsdienst van Wallonië

Het Waalse typebestek voor gebouwen (Cahier des Charges Type-Bâtiments 2022
of ‘CCTB’) werd opgesteld op initiatief van de Waalse regering en het vast overlegcomité om een referentiekader uit te werken om de procedures en praktijken in de
(openbare en private) opdrachten voor uitvoering van bouw- en renovatiewerken in
Wallonië en in de Federatie Wallonië-Brussel te harmoniseren.

Datum van eerste en laatste publicatie
Eerste publicatie: februari 2014 – CCTB versie 01.01
Laatste publicatie: juli 2018 – CCTB versie 01.06

Bij de uitwerking van het CCTB kon men voor een deel steunen op de inhoud van het
typebestek van de Société Wallonne du Logement (CCT SWL versie 2009), die veel
gebruikt werd bij opdrachten voor (openbare en privé) woningen door de ontwerpers.

Land waar het classificatiesysteem wordt gebruikt

Het CCTB (versie 01.01) zag het licht in februari 2014 om het gebruik van een typebestek in Wallonië uit te breiden naar alle soorten opdrachten en voor alle soorten
gebouwen.

Talen waarin het systeem beschikbaar is

Het CCTB wordt regelmatig geüpdatet om het voortbestaan van het bestek te waarborgen, vooral wat betreft reglementeringen en normen. De laatste publicatie dateert van februari 2018 (versie 01.05).

Referenties waarop het classificatiesysteem steunt

België (Wallonië en Brussel)

Frans

Nationale referentie:
Cahier Général des Charges Clauses Techniques de la Société Wallonne du
Logement: CCT SWL (versie 2009)

Om de verspreiding en raadpleging ervan te vergemakkelijken, is het CCTB in elektronische versie beschikbaar in meerdere formaten, in functie van wat de gebruiker
ermee wil doen: bewerkbare versie (.doc), afdrukversie (.pdf), raadplegingsversie
(.html).
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ALGEMENE INFORMATIE
Het bestek, een classificatiesysteem?
Het typebestek is een document met gestandaardiseerde technische en administratieve specificaties die toelaten een bijzonder bestek op te stellen.
Dit laatste definieert dan de werken voor een bepaald bouwwerk. Het hoofddoel van
het typebestek is het ter beschikking stellen van typeteksten opdat de werken juist
worden uitgevoerd.

CCTB

Het CCTB bestaat uit verscheidene delen:

SPÉCIFICATIONS
ADMINISTRATIVES

- de administratieve typespecificaties (spécifications administratives types) vermeld in deel A (tome A);
- de technische typespecificaties (spécifications techniques types) verdeeld over
deel 0 tot 9 (tomes 0 à 9);

Tome A

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Tome 0
Tome 1

- de catalogus met referentiedocumenten (catalogue des documents de référence) genaamd CDR, die de regelgevende teksten, normen en andere documenten
bevat die in de eerste twee delen van het CCTB staan.

Tome 2
Tome 3

Deel A is gestructureerd op basis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
In dit deel worden de artikels van de wetgeving opgesomd, waarbij toelichting wordt
gegeven waar nodig teneinde een bijzonder bestek voor een bepaald project te kunnen uitwerken. Dit deel kan niet beschouwd worden als een classificatiesysteem.

Tome 4
Tome 5
Tome 6

De tien delen met technische specificaties zijn globaal genomen gestructureerd volgens de chronologische volgorde van het bouwproces van een bouwwerk. Elk van
deze delen vormt een classificatie. Daarbij is het thema van het deel de hoofdklasse. Het geheel van de technische delen kan beschouwd worden als een classificatiesysteem.

Tome 7
Tome 8
Tome 9

Bijgevolg zullen enkel de technische delen behandeld worden op de volgende pagina’s.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Voorbeeld
- Niveaus met betrekking tot algemene informatie:

Technische delen van het CCTB

1 Terrassements/Fondations g Niveau 1: deel

Het CCTB bestaat uit tien technische delen.

11 Travaux de terrassements et de fouilles g Niveau 2: afdeling

De delen volgen elkaar op en respecteren globaal genomen het chronologisch
bouwproces, van de installatie van de werf tot de aanleg van de omgeving van het
gebouw.

11.1 Déblais et travaux connexes g Niveau 3: titel
11.11 Déblais généraux g Niveau 4: ondertitel

• Tome 0: Entreprise/chantier (Deel 0: Aanneming/werf)
• Tome 1: Terrassements/fondations (Deel 1: Grondwerken/funderingen)

11.11.2 Déblais ordinaires g Niveau 5: hoofdstuk

• Tome 2: Éléments de structures (Deel 2: Structuurelementen)
• Tome 3: Travaux de toiture (Deel 3: Dakwerken)

- Niveau met betrekking tot het artikel:

• Tome 4: Fermetures/finitions extérieures (Deel 4: Gevelsluiting/buitenafwerking)

11.11.2a Déblais ordinaires g Niveau 6: artikel

• Tome 5: Fermetures/finitions intérieures (Deel 5: Binnenafwerking)
• Tome 6: HVAC/sanitaires (Deel 6: HVAC/sanitaire installaties)
• Tome 7: Électricité (Deel 7: Elektriciteit)
• Tome 8: Travaux de peinture/traitements de surface (Deel 8: Verwerken/oppervlaktebehandelingen)
• Tome 9: Abords (Deel 9: Omgevingswerken)
De tien technische delen zijn telkens geklasseerd volgens zes niveaus. De eerste vijf
niveaus hebben betrekking op de algemeenheden van de technische specificaties.
Het laatste niveau heeft betrekking op het artikel. In het bijzonder bestek zal de
voorschrijver op dit niveau de meeste verduidelijking aanbrengen die nodig is voor
de goede uitvoering van het beschreven element. Op basis hiervan wordt een opmetingsstaat met de posten uitgewerkt zodat de ondernemingen een offerte kunnen
opmaken.
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Globale structuur van het classificatiesysteem

Vergelijking tussen de CCTB en de BB/SfB
Voorbeeld van een muur in holle blokken van geëxpandeerde klei

Type classificatiesysteem

• In het CCTB: enumeratief systeem

Alle technische delen van het CCTB vormen een enumeratief systeem. Dat wil zeggen dat in elk deel (classificatie) een element volledig in het laatste niveau ervan
kan bepaald worden zonder één of meerdere (sub-)klassen van een ander deel te
moeten combineren.

2

Éléments de structure

21

Éléments de structure en maçonnerie

21.1

Maçonneries portantes

21.12

Maçonneries portantes en blocs

Ter herinnering, in een facettenclassificatiesysteem wordt een element bepaald
door verschillende facetten (klassen) van het classificatiesysteem te combineren.

21.12.6 Maçonneries portantes en blocs de béton d’argile expansée
21.12.6c Maçonneries portantes en blocs de béton d’argile expansée
creux à maçonner

Klik hier voor meer informatie over de types classificatiesystemen

Opmerking:
Het element wordt bepaald (type bouwsysteem, vorm en grondstoffen van
het materiaal) in het laatste niveau van het deel (niveau 6).
• In de BB/SfB: facettensysteem
subklasse van Tabel 3

(21.1)
subklasse van Tabel 1

Ff5
subklasse van Tabel 2

Het voorbeeld betekent: Dragende buitenwanden in lichte betonblokken na
verharding op basis van lichte minerale aggregaten
Opmerking:
Het element wordt bepaald door de combinatie van drie tabellen van de
BB/SfB: tabel 1 voor de functie van het element en tabellen 2 en 3 voor de
vorm en grondstoffen van het materiaal.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Voorbeeld: code met betrekking tot de renovatie
21.8 Éléments de structure en maçonnerie – Rénovation g Niveau 3

Codestructuur en -type

21.83.6a Réparations/ragréages/rénovations d’angles g Niveau 6

De structuur en het type codes zijn gelijk voor alle technische delen van het CCTB.
Bij elk classificatieniveau hoort een code. De eerste vijf niveaus betreffen algemene
informatie en zijn numeriek. Het zesde niveau met betrekking tot het artikel is alfanumeriek.

Voorbeeld: code met betrekking tot een nieuw element
21.2 Maçonneries non portantes g Bestaande titel op niveau 3
21. 29 g Nieuwe titel op niveau 4 g titel door de auteur te specificeren

De technische delen van het CCTB bestrijken zowel nieuwbouwwerken als renovatie
van gebouwen. In de codestructuur is er een code opgenomen om de elementen te
identificeren met betrekking tot de renovatiewerken die uitsluitend in de bestaande
gebouwen worden uitgevoerd.

21.29.1 g Nieuwe titel op niveau 5 g titel door de auteur te specificeren
21.29.1x g Nieuwe titel op niveau 6 g titel door de auteur te specificeren

De code is als volgt gestructureerd:
- op niveau 3 van de classificatie: ##.8
- op niveau 6 van de classificatie: ##.8#.##
De codestructuur voorziet ook in de mogelijkheid om andere elementen op te nemen die betrekking hebben op bouwtechnieken of materialen die oorspronkelijk
niet voorzien waren in de classificatiestructuur van het CCTB.
Om deze nieuwe elementen zeer duidelijk te identificeren, werden hen specifieke
codes toegekend:
- de numerieke code ‘9’ voor nieuwe elementen aangemaakt op niveau 2 tot 5 van
de classificatie (= de algemene informatie)
- de alfabetische codes ‘x’, ‘y’ of ‘z’ voor nieuwe elementen die op niveau 6 van de
classificatie (= artikel) worden aangemaakt.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 0 ‘Entreprise/chantier’ (Deel 0 ‘Aanneming/werf’)
Deel 0 bevat vooral alle elementen die betrekking hebben op de voorbereiding en
de organisatie van de werf, evenals het afvalbeheer op de werf.

Tome 0
(Deel 0)
00 Introduction/généralités (Inleiding/algemeen)

• Structuur van het deel
De structuur van deel 0 is opgevat in zes hiërarchische niveaus. Het eerste
niveau is dat van het deel zelf. Niveau 6 van de classificatie van het deel bevat
het artikel met, in de tekst van het CCTB, de informatie over de meting (meeteenheid, meetcode en aard van de opdracht) van het beschreven bouwwerk.
Diezelfde informatie zal dienen om de meetstaat bestemd voor het bouwbedrijf op te maken.

01 Prestations particulières (Bijzondere prestaties)
02 Modalités de l’entreprise (Aannemingsmodaliteiten)
03 Études, essais et contrôles en cours de chantier (Studies,
proeven en keuringen tijdens de werf)

Alle klassen van niveau 2 staan hiernaast, evenals een voorbeeld over alle
niveaus van het deel.

04 Préparation et aménagement de chantier (Werfvoorbereiding en
-inrichting)

• Codestructuur en -type

05 Assainissements de sites pollués (Sanering van vervuilde sites)

De codes van de eerste vijf niveaus van deel 0 zijn numeriek en de code van het
zesde is alfanumeriek.

06 Travaux de stabilisation et de déconstruction (Stabiliserings- en
afbraakwerken)

Om het geheel homogeen te maken, is de codestructuur dezelfde voor alle
delen.

07 Déchets : préventions, tris sélectifs sur chantier, stockages,
transports et traitements des déchets (Afval: preventie,
gescheiden inzameling op de werf, opslag, vervoer en verwerking)
08 Équipements permanents de sécurité et de protection
(Permanente veiligheids- en beschermingsuitrusting)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 0 ‘Entreprise/chantier’ (Deel 0 ‘Aanneming/werf’)

Voorbeeld: werfborden
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:

Deel 0 bevat vooral alle elementen die betrekking hebben op de voorbereiding en
de organisatie van de werf, evenals het afvalbeheer op de werf.

Niveau 1 – 0 Entreprise/chantier g deel
Niveau 2 – 04 Préparation et aménagement de chantier g afdeling

• Structuur van het deel

Niveau 3 – 04.5 Équipements de chantier g titel

De structuur van deel 0 is opgevat in zes hiërarchische niveaus. Het eerste
niveau is dat van het deel zelf. Niveau 6 van de classificatie van het deel bevat
het artikel met, in de tekst van het CCTB, de informatie over de meting (meeteenheid, meetcode en aard van de opdracht) van het beschreven bouwwerk.
Diezelfde informatie zal dienen om de meetstaat bestemd voor het bouwbedrijf op te maken.

Niveau 4 – 04.56 Panneaux de chantier g ondertitel
Niveau 5 – 04.56.1 Panneaux de chantier g hoofdstuk

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:
Niveau 6 – 04.56.1a Panneaux de chantier g artikel

Alle klassen van niveau 2 staan hiernaast, evenals een voorbeeld over alle
niveaus van het deel.

• Codestructuur en -type
De codes van de eerste vijf niveaus van deel 0 zijn numeriek en de code van het
zesde is alfanumeriek.
Om het geheel homogeen te maken, is de codestructuur dezelfde voor alle
delen.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 1 ‘Terrassements/fondations’ (Deel 1 ‘Grondwerken/
funderingen’)
Tome 1
(Deel 1)

Deel 1 bevat vooral elementen inzake grond- en sanerings- evenals de afdichtingswerken, en tenslotte de isolatie die ontoegankelijk is geworden door de werken
voorgeschreven in deel 1.

11 Travaux de terrassements et de fouilles (Grond- en graafwerken)
12 Sous-fondations et fondations directes (Onderfunderingen en
funderingen op staal)

• Structuur van het deel
De structuur van deel 1 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

13 Fondations spéciales (Speciale funderingen)

• Codestructuur en -type

14 Travaux d’étaiement, de soutènement et reprise en sous-œuvre
(Stut- en ondervangingswerken, onderschoeiingen)

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

15 Étanchéisations et isolations (Waterdichting en isolatie)
16 Travaux d’assainissement (Saneringswerken)
17 Autres éléments enterrés (Andere ondergrondse elementen)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 1 ‘Terrassements/fondations’ (Deel 1 ‘Grondwerken/
funderingen’)

Voorbeeld: funderingszool uit ter plaatse gestort gewapend beton
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:
Niveau 1 – 1 Terrassements/fondations g deel

Deel 1 bevat vooral elementen inzake grond- en sanerings- evenals de afdichtingswerken, en tenslotte de isolatie die ontoegankelijk is geworden door de werken
voorgeschreven in deel 1.

Niveau 2 – 12 Sous-fondations et fondations directes g afdeling
Niveau 3 – 12.3 Semelles de fondation g titel
Niveau 4 – 12.32 Semelles de fondation en béton armé coulé sur place
g ondertitel

• Structuur van het deel
De structuur van deel 1 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

Niveau 5 – 12.32.1 Semelles de fondation en béton armé coulé sur place
g hoofdstuk

• Codestructuur en -type
- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

Niveau 6 – 12.32.1a Semelles de fondation en béton armé coulé sur
place g artikel
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 2 ‘Éléments
elementen’)

de

structure’

(Deel 2 ‘StructuurTome 2
(Deel 2)

Deel 2 bevat vooral elementen die betrekking hebben op de structuurwerken die al
dan niet een dragende functie hebben. Het omvat zo structuurelementen in metselwerk, beton, metaal, hout, glas, maar ook de afdichtingen, en tenslotte de isolatie
die ontoegankelijk geworden is door de werken voorgeschreven in deel 2.

21 Éléments de structures en maçonnerie (Structuurelementen in
metselwerk)
22 éléments de structures en béton (Structuurelementen in beton)

• Structuur van het deel
De structuur van deel 2 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

23 Éléments de structures métalliques (Structuurelementen in
metaal)

• Codestructuur en -type

24 Éléments de structures en bois (Structuurelementen in hout)

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

25 Éléments de structures en verre (Structuurelementen in glas)
26 Étanchéisation et isolation (Waterdichting en isolatie)
27 Conduits de fumée et de ventilation maçonnés (Rook- en
verluchtingskanalen in metselwerk)
28 Revêtements de façade en panneaux (Gevelbekleding - beplating)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 2 ‘Éléments
elementen’)

de

structure’

(Deel 2 ‘Structuur-

Voorbeeld: dragende metselwerken uit holle betonblokken van geëxpandeerde klei
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:

Deel 2 bevat vooral elementen die betrekking hebben op de structuurwerken die al
dan niet een dragende functie hebben. Het omvat zo structuurelementen in metselwerk, beton, metaal, hout, glas, maar ook de afdichtingen, en tenslotte de isolatie
die ontoegankelijk geworden is door de werken voorgeschreven in deel 2.

Niveau 1 – 2 Éléments de structures g deel
Niveau 2 – 21 Éléments de structures en maçonnerie g afdeling
Niveau 3 – 21.1 Maçonneries portantes g titel
Niveau 4 – 21.12 Maçonneries portantes en blocs g ondertitel

• Structuur van het deel

Niveau 5 – 21.12.6 Maçonneries portantes en blocs de béton d’argile
expansée g hoofdstuk

De structuur van deel 2 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

• Codestructuur en -type

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

Niveau 6 – 21.12.6c Maçonneries portantes en blocs de béton d’argile
expansée creux à maçonner g artikel
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 3 ‘Travaux de toiture’ (Deel 3 ‘Dakwerken’)
Deel 3 bevat vooral elementen met betrekking tot dakwerken: dakstructuurwerken,
dakuitrusting en -toebehoren, dakafdichting, dakbedekking, openingen in het dak
evenals de isolatie die ontoegankelijk is geworden door de werken voorgeschreven
in deel 3.

Tome 3
(Deel 3)

Opmerking:

31 Éléments de structure et de support de toiture (Structuur- en
steunelementen voor dakopbouw)

De elementen met betrekking tot de dakstructuur verwijzen naar deel 2 ‘Structuurelementen’ voor wat de inhoud van de specificaties betreft.

32 Étanchéisation et isolation (Waterdichting en isolatie)
33 Récoltes et évacuations des eaux de toiture (Dakwateropvang en
-afvoer)

• Structuur van het deel
De structuur van deel 3 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

34 Couvertures de
Dakafdichting)

• Codestructuur en -type

toiture

–

Étanchéité

(Dakbedekking

–

35 Ouvrages de raccords et finitions (Aansluitingsdetails en
afwerking)

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

36 Ouvertures de toiture (Daklichtopeningen)
37 Équipements, protections, ornementations et accessoires
(Uitrustingen, beschermingen, ornamenten en toebehoren)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 3 ‘Travaux de toiture’ (Deel 3 ‘Dakwerken’)

Voorbeeld: keperwerk
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:

Deel 3 bevat vooral elementen met betrekking tot dakwerken: dakstructuurwerken,
dakuitrusting en -toebehoren, dakafdichting, dakbedekking, openingen in het dak
evenals de isolatie die ontoegankelijk is geworden door de werken voorgeschreven
in deel 3.

Niveau 1 – 3 Travaux de toiture g deel
Niveau 2 – 31 Éléments de structure et de support de toiture g afdeling
Niveau 3 – 31.3 Éléments de structure et de support de toiture en bois
g titel

Opmerking:
De elementen met betrekking tot de dakstructuur verwijzen naar deel 2 ‘Structuurelementen’ voor wat de inhoud van de specificaties betreft.

Niveau 4 – 31.34 Éléments de support en bois g ondertitel
Niveau 5 – 31.34.1 Chevronnage g hoofdstuk

• Structuur van het deel

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:

De structuur van deel 3 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

Niveau 6 – 31.34.1a Chevrons g artikel

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 4 ‘Fermetures/finitions
sluiting/buitenafwerking’)

extérieures’

(Deel 4 ‘GevelTome 4
(Deel 4)

Deel 4 bevat vooral elementen met betrekking tot werken voor buitenschrijnwerk
(met inbegrip van de beglazing en vulelementen), gevelbekleding, buitentrappen,
vloerbekleding van balkons, siersmeedwerk en afdichting, evenals de isolatie die
ontoegankelijk is geworden door de werken die in deel 4 voorgeschreven zijn.

41 Menuiseries extérieures (Buitenschrijnwerk)
42 Vitrages extérieurs et éléments de remplissage (Buitenbeglazing
en vulelementen)

• Structuur van het deel
De structuur van deel 4 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

43 Revêtements de façade (Gevelbekledingen)
44 Étanchéisation et isolation des parois extérieures (Waterdichting
en isolatie van buitenwanden)

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

45 Escaliers extérieurs, rampes et rails d’entretien (Buitentrappen,
leuningen en onderhoudsrails)
46 Chapes et revêtements de sols extérieurs (des balcons) (Deklagen
en bekledingen van buitenvloeren (balkons))
47 Ferronnerie d’art (Kunstsmeedwerk)
48 Éléments décoratifs de façade (graffites, ornements, etc.)
(Decoratieve gevelelementen (graffiti, ornamenten, enz.))
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 4 ‘Fermetures/finitions
sluiting/buitenafwerking’)

extérieures’

(Deel 4 ‘Gevel-

Voorbeeld: gevelbepleisteringssystemen uit mineraal gebonden mortel op
platen van minerale wol
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:

Deel 4 bevat vooral elementen met betrekking tot werken voor buitenschrijnwerk
(met inbegrip van de beglazing en vulelementen), gevelbekleding, buitentrappen,
vloerbekleding van balkons, siersmeedwerk en afdichting, evenals de isolatie die
ontoegankelijk is geworden door de werken die in deel 4 voorgeschreven zijn.

Niveau 1 – 4 Fermetures/finitions extérieures g deel
Niveau 2 – 43 Revêtements de façade g afdeling
Niveau 3 – 43.5 Enduits de façade g titel
Niveau 4 – 43.53 Systèmes d’enduits sur panneaux isolants g ondertitel

• Structuur van het deel

Niveau 5 – 43.53.1 Systèmes d’enduits à base de mortier à liant minéral
sur panneaux isolants g hoofdstuk

De structuur van deel 4 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

• Codestructuur en -type

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

Niveau 6 – 43.53.1c Systèmes d’enduits de façades à base de mortier à
liant minéral sur panneaux en laine minérale (MW) g artikel
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 5 ‘Fermetures/finitions
afwerking’)

intérieures’

(Deel 5 ‘BinnenTome 5
(Deel 5)

Deel 5 bevat vooral elementen met betrekking tot werken voor lichte wanden,
binnenbekleding (muren, plafonds, vloeren), binnenschrijnwerk (met inbegrip van
beglazing en vulelementen), binnentrappen, vast binnenmeubilair, afdichting en
binnenisolatie die niet opgenomen is in deel 1 tot 3.

51 Parois légères et finitions des murs intérieurs (Lichte wanden
en afwerking van binnenmuren)
52 Étanchéisation et isolation des parois intérieures (Waterdichting
en isolatie van binnenwanden)

• Structuur van het deel
De structuur van deel 5 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

53 Chapes et revêtements de sols intérieurs (Deklagen en
bekledingen van binnenvloeren)

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

54 Faux-plafonds et finition des plafonds intérieurs (Verlaagde
plafonds en afwerking van binnenplafonds)
55 Menuiseries intérieures (Binnenschrijnwerk)
56 Vitrage intérieur & éléments de remplissage (Binnenbeglazing
en vulelementen)
57 Escaliers et rampes intérieurs (Binnentrappen en leuningen)
58 Mobilier intérieur fixe (Vast binnenmeubilair)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 5 ‘Fermetures/finitions
afwerking’)

intérieures’

(Deel 5 ‘Binnen-

Voorbeeld: eenlaags gispleister
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:
Niveau 1 – 5 Fermetures/finitions intérieures g deel

Deel 5 bevat vooral elementen met betrekking tot werken voor lichte wanden,
binnenbekleding (muren, plafonds, vloeren), binnenschrijnwerk (met inbegrip van
beglazing en vulelementen), binnentrappen, vast binnenmeubilair, afdichting en
binnenisolatie die niet opgenomen is in deel 1 tot 3.

Niveau 2 – 51 Parois légères et finitions des murs intérieurs g afdeling
Niveau 3 – 51.5 Revêtements intérieurs enduits g titel
Niveau 4 – 51.54 Enduit à base de plâtre g ondertitel
Niveau 5 – 51.54.1 Enduit à base de plâtre en une couche (± 10 mm)
g hoofdstuk

• Structuur van het deel
De structuur van deel 5 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:

• Codestructuur en -type

Niveau 6 – 51.54.1c Enduit à base de plâtre en une couche, prédosé à
sec/prêt à l’emploi g artikel

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 6 ‘HVAC/sanitaires’ (Deel 6 ‘HVAC/sanitaire installaties’)
Tome 6
(Deel 6)

Deel 6 bevat vooral elementen met betrekking tot de werken voor de uitvoering van
technische ventilatie-, luchtregelings-, verwarmings- en koelsystemen evenals de
elementen die verband houden met werken voor sanitaire installaties en brandbestrijding.

61 Ventilation (Ventilatie)
62 Climatisation (Klimaatregeling)

• Structuur van het deel

63 Chaleur (Warmte)

De structuur van deel 6 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

64 Froid (Koude)

• Codestructuur en -type

65 Sanitaires (Sanitaire installaties)

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

66 Lutte contre l’incendie (LCI) (Brandbestrijding)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 6 ‘HVAC/sanitaires’ (Deel 6 ‘HVAC/sanitaire installaties’)

Voorbeeld: gesloten gasketels op sokkel/enkel voor centrale verwarming
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:
Niveau 1 – 6 HVAC/sanitaires g deel

Deel 6 bevat vooral elementen met betrekking tot de werken voor de uitvoering van
technische ventilatie-, luchtregelings-, verwarmings- en koelsystemen evenals de
elementen die verband houden met werken voor sanitaire installaties en brandbestrijding.

Niveau 2 – 63 Chaleur g afdeling
Niveau 3 – 63.2 Chaleur – production g titel
Niveau 4 – 63.21 Production à partir du gaz g ondertitel
Niveau 5 – 63.21.5 Chaudières au gaz sur socle g hoofdstuk

• Structuur van het deel
De structuur van deel 6 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:
Niveau 6 – 63.21.5c Chaleur – production – chaudières au gaz sur socle
fermées/uniquement CC (chauffage central) g artikel

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 7 ‘Électricité’ (Deel 7 ‘Elektriciteit’)
Deel 7 bevat vooral elementen die betrekking hebben op de werken voor de uitvoering van alle elektrische installaties van een gebouw, met inbegrip van de elektrische installaties die dienen voor:

Tome 7
(Deel 7)

- de productie, de transformatie, de distributie en het gebruik van elektrische energie;

71 Moyenne tension (MT) (Middenspanning)

- de communicatie en de informatie-, seingevings- en aanstuurtechnologie.

72 Basse tension (BT) (Laagspanning)
73 Très basse tension (TBT) (Extra lage spanning)

• Structuur van het deel
De structuur van deel 7 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

74 Système d’éclairage (Verlichtingssystemen)
75 Ascenseurs (Liften)

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

76 Chauffage électrique (CE) (Elektrische verwarming)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 7 ‘Électricité’ (Deel 7 ‘Elektriciteit’)

Voorbeeld: schakelaars
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:

Deel 7 bevat vooral elementen die betrekking hebben op de werken voor de uitvoering van alle elektrische installaties van een gebouw, met inbegrip van de elektrische installaties die dienen voor:

Niveau 1 – 7 Électricité g deel
Niveau 2 – 72 Basse tension (BT) g afdeling

- de productie, de transformatie, de distributie en het gebruik van elektrische energie;

Niveau 3 – 72.2 BT – distribution g titel
Niveau 4 – 72.23 Équipements – interrupteurs et prises de courant
g ondertitel

- de communicatie en de informatie-, seingevings- en aanstuurtechnologie.

Niveau 5 – 72.23.3 Interrupteurs et boutons poussoirs g hoofdstuk

• Structuur van het deel
De structuur van deel 7 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:
Niveau 6 – 72.23.3a Interrupteurs g artikel

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 8 ‘Travaux de peinture/traitements de surface’ (Deel 8
‘Verfwerken/oppervlaktebehandelingen’)
Tome 8
(Deel 8)

Deel 8 bevat vooral elementen met betrekking tot de verfwerken en de binnen- en
buitenbehandeling.

• Structuur van het deel
De structuur van deel 8 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

• Codestructuur en -type

81 Travaux de peinture
(Binnenschilderwerken)

et

de

traitements

intérieurs

82 Travaux de peinture
(Buitenschilderwerken)

et

de

traitements

extérieurs

83 Traitements/protections (Behandeling/bescherming)

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 8 ‘Travaux de peinture/traitements de surface’ (Deel 8
‘Verfwerken/oppervlaktebehandelingen’)

Voorbeeld: binnenverven in waterige fase op minerale wanden en plafonds
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:
Niveau 1 – 8 Travaux de peinture/traitements de surface g deel

Deel 8 bevat vooral elementen met betrekking tot de verfwerken en de binnen- en
buitenbehandeling.

Niveau 2 – 81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs g afdeling
Niveau 3 – 81.1 Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux
(béton, blocs de béton, terre cuite, enduits, plaques de plâtre) g titel

• Structuur van het deel

Niveau 4 – 81.12 Finitions/décorations intérieures des parois (murs et
plafonds) g ondertitel

De structuur van deel 8 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

Niveau 5 – 81.12.2 Peintures intérieures en phase aqueuse g hoofdstuk

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:
Niveau 6 – 81.12.2a Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et
plafonds minéraux g artikel
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 9 ‘Abords’ (Deel 9 ‘Omgevingswerken’)
Deel 9 bevat vooral elementen met betrekking tot de werken in de omgeving van een
gebouw. Alle andere werken die niet beschouwd worden als deel uitmakend van
de omgeving van het gebouw (deel 9) kunnen voorgeschreven worden op basis van
het typebestek ‘Qualiroutes’ die de opdrachten inzake weginfrastructuurwerken in
Wallonië regelt.

Tome 9
(Deel 9)
91 Terrassements,
sous-fondations
et
fondations
pour
aménagements des abords (Grondwerken, onderfunderingen en
funderingen voor omgevingsinrichting)

• Structuur van het deel

92 Drainage et égouttage (Af- en ontwatering)

De structuur van deel 9 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

93 Revêtements de sol extérieurs (Bekledingen van buitenvloeren)

• Codestructuur en -type

94 Plantation et engazonnement (Groenaanleg)

De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).

95 Petits ouvrages d’art et clôtures (Buitenconstructies en
afsluitingen)
96 Mobiliers et autres équipements extérieurs (Buitenmeubilair en
andere uitrustingselementen)
97 Équipements
d’éclairage
et
d’électricité
(Buitenverlichting en elektrische buitenuitrusting)
98 Entretien (Onderhoud)
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tome 9 ‘Abords’ (Deel 9 ‘Omgevingswerken’)

Voorbeeld: tegels in natuursteen
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie over de technische
specificaties:

Deel 9 bevat vooral elementen met betrekking tot de werken in de omgeving van een
gebouw. Alle andere werken die niet beschouwd worden als deel uitmakend van
de omgeving van het gebouw (deel 9) kunnen voorgeschreven worden op basis van
het typebestek ‘Qualiroutes’ die de opdrachten inzake weginfrastructuurwerken in
Wallonië regelt.

Niveau 1 – 9 Abords g deel
Niveau 2 – 93 Revêtements de sol extérieurs g afdeling
Niveau 3 – 93.1 Revêtements de sol extérieurs g titel
Niveau 4 – 93.13 Revêtement en dalles g ondertitel
Niveau 5 – 93.13.1 Dalles en pierre naturelle g hoofdstuk

• Structuur van het deel
De structuur van deel 9 is dezelfde als die van de andere delen (zie Deel 0).

- Niveau met betrekking tot het artikel over de technische specificaties:
Niveau 6 – 93.13.1a Dalles en pierre naturelle, format: S<= 0,25 m²
g artikel

• Codestructuur en -type
De structuur en het type codes zijn dezelfde als die van de andere delen
(zie Deel 0).
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Toepassingsgebied van norm ISO 12006-2:2015

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Norm ISO 12006-2:2015 ‘Organization of Information about Construction Works Part 2: Framework for Classification of Information’ werd opgesteld om als internationale referentie te dienen voor de uitwerking van classificatiesystemen in de
bouwsector.

Construction product
Construction agent
Construction aid

used in

PROPERTIES

De norm steunt op de volgende basisprincipes: bouwmiddelen1 (informatie, producten, medewerkers, middelen/benodigdheden) worden gebruikt tijdens het
bouwproces2 (bouwfasen of bouwactiviteiten) om bouwresultaten3 te creëren (complexen, entiteiten, ruimtes, elementen). Op basis van deze principes levert ze een
reeks tabellen die onderverdeeld zijn in de drie reeds genoemde thema’s, waarbij
de relaties tussen de thema’s beschreven worden.
ISO 12006-2:2015 voorziet niet in een volledig operationeel classificatiesysteem en
levert geen inhoud van de tabellen, maar geeft wel voorbeelden.

Management
CONSTRUCTION
PROCESS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

results in
Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity
Built space
Construction element

view on

Work result

1

Construction resources

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

2

Construction process

Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)

3

Construction results

Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Identificatie van het domein dat bestreken wordt door de delen van CCTB
ISO 12006-2:2015

CCTB 2022

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Construction product

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Construction agent
Construction aid

Tome 0 ‘Entreprise/chantier’

PROPERTIES

used in

Tome 1 ‘Terrassements/fondations’
Management

CONSTRUCTION
PROCESS

Tome 2 ‘Éléments de structure’

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

Tome 3 ‘Travaux de toiture’
Tome 4 ‘Fermetures/finitions extérieures’
Tome 5 ‘Fermetures/finitions intérieures’
Tome 6 ‘HVAC/sanitaires’

results in

Tome 7 ‘Électricité’
Construction complex

CONSTRUCTION
RESULT

Tome 8 ‘Travaux de peinture/traitements de surface’

Construction entity

Tome 9 ‘Abords’

Built space
Construction element

view on

Work result
Delen met betrekking tot de ‘werkresultaten’ (work results)
Delen deels met betrekking tot de ‘eigenschappen’ (properties)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Overzichtstabel

*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied van de norm

Tabellen aanbevolen*
door ISO 12006-2:2015

CCTB

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied van de norm helemaal niet

Construction information

***

Geen klassen die enkel gelden voor bouwinformatie. Deze informatie houdt
steeds verband met een partij of een bouwfase

Construction product

***

Geen klassen die enkel gelden voor bouwproducten. Deze staan in het CCTB
als uitgevoerde producten – zie ‘work results’

Construction agent

***

Geen specifieke klassen voor de ‘construction agents’. Een aantal ervan staan
vermeld in de technische specificaties, maar ze houden verband met een specifieke taak en fase – zie ‘work results’

Construction aid

***

Geen specifieke klassen voor de bouwmiddelen. Hetzelfde geldt voor de
‘construction agents’ – zie ‘work results’

Management

***

Geen specifieke klassen voor het management

Construction process

***

Geen klassen voor de verschillende projectfases. Het CCTB is uitgewerkt voor
de toewijzing van ondernemingen en de uitvoering van het bouwwerk

Construction complex

***

Geen klassen voor complexen

Construction entity

***

Geen klassen voor entiteiten

Built space

***

Geen klassen voor gebouwde ruimtes

Construction element

***

Geen klassen voor elementen. De klassen van het CCTB hebben betrekking op
de uitvoering van de elementen – zie ‘work results’

Work result

***

Alle klassen en subklassen van het CCTB verwijzen naar de resultaten van de
werken (‘work results’)

Construction property

***

Geen klassen die enkel voor de eigenschappen bestemd zijn. Deze zijn opgenomen in de tekst met technische specificaties van het CCTB – zie ‘work results’

CONSTRUCTION RESOURCE

CONSTRUCTION PROCESS

CONSTRUCTION RESULT

PROPERTIES

* Elke tabel is een classificatie die bestaat uit klassen en subklassen waarvan voorbeelden worden gegeven in de bijlagen bij de norm.
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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Doelstelling van de toepassingsvoorbeelden van de classificatie
Op de volgende pagina’s wordt CCTB toegepast om een element van de gebouwschil (een wand) en een element van speciale technieken (een verwarmingssysteem)
te klasseren.
Deze toepassingen zullen ons informatie bezorgen over:
• de disciplines die door CCTB worden bestreken (zo is het voorbeeld van de wand een indicator voor de discipline ‘architectuur’ en is het voorbeeld van het verwarmingssysteem een indicator voor de discipline ‘speciale technieken’);
• de ontwikkelingsniveaus van het project waarvoor CCTB kan worden gebruikt.

Methodologie
Om een gelijkaardige toepassing voor alle classificatiesystemen te garanderen en een objectieve analyse ervan mogelijk te maken werd een methodologie uitgewerkt.
Er werd een terminologie gekozen om een bouwwerk en de bouwdelen te beschrijven. Zo stelt een entiteit een bouwwerk voor (bijv. een gebouw), dat bestaat uit verscheidene elementen (bijv. de wanden), die zelf bestaan uit subelementen (bijv. de buitenafwerking van de wand), samengesteld uit componenten (bijv. stenen). De toepassing
van een classificatiesysteem (en van de codering ervan) op elk van deze ontwikkelingsniveaus geeft aan of deze classificatie al deze niveaus bestrijkt.

Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke
producten
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Gebouwschil (architectuur)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(van het subelement)

Specifieke
producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand
van de ééngezinswoning

Lagen van de buitenwand (subelementen) en de materialen ervan (componenten)
Pleisterlaag als binnenafwerking
Muur in metselwerk van blokken
in geëxpandeerde klei
Isolatie van stijve PU-panelen
Spouw
Parement in baksteen van gebakken klei
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Gebouwschil (architectuur)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand

Subelementen
Parement
Spouw
Isolatie
Dragende wand
Binnenafwerking

Componenten
Stenen in gebakken klei
Spouw
Polyurethaanpanelen
Holle bouwblokken
van geëxpandeerde klei
Gipspleisterlaag

Delen 1 tot 5 & Deel 8
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Entiteit
Het classificatiesysteem van het CCTB is niet ontworpen om entiteiten te
klasseren. Het CCTB is enkel samengesteld uit klassen met betrekking tot
de uitvoeringswerken van een bepaalde entiteit. Er zijn dus geen klassen
die de verschillende mogelijke entiteiten bepalen. De entiteit wordt bepaald
in het onderwerp van de opdracht van de werken, dat bepaald wordt in de
tekst met de administratieve clausules (deel A).
Er is hiervoor dus ook geen enkele codering voorzien.

Entiteit
Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Geen code
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Element
Het classificatiesysteem van het CCTB laat niet toe de ‘wand’ te klasseren als een element dat bestaat uit verscheidene lagen (subelementen).
Zoals reeds uitgelegd, is het CCTB onderverdeeld in tien technische delen die globaal genomen de chronologie volgen van de uitvoering van een
bouwwerk. Het criterium voor onderverdeling van de delen is dus niet de
‘functie’ van het element zoals in de BB/SfB of de CCS. Het bestek heeft tot
doel de uitvoering van een bouwwerk voor te schrijven, en het zijn dus de
verschillende lagen die de wand vormen (de subelementen) die geklasseerd
zijn in de respectievelijke delen.
Element

(Buiten)wand

Voorbeelden van hoofdklassen in deel 2

Geen code

Niveau 1 (deel) – Tome 2 ‘Éléments de structure’
Niveau 2 (afdelingen) – 21 Éléments de structures en maçonnerie
22 Éléments de structures en béton
23 Éléments de structures métalliques
24 Éléments de structures en bois
25 Éléments de structures en verre
26 Étanchéisation et isolation
27 Conduits de fumée et de ventilation maçonnés
28 Revêtements de façade en panneaux
Opmerking:
We kunnen vaststellen dat eenzelfde niveau verschillende criteria bevat
voor onderverdeling. Voor klasse 22 tot 25 is het criterium immers ‘het
type materiaal’ en voor klasse 26 tot 28 is het criterium ‘het type werken’.
Deze verschillende criteria tonen dat de uitvoering van een voorwerp gekend
moet zijn om het te kunnen klasseren in het CCTB.
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Subelementen
Zoals eerder vermeld, kunnen de subelementen geklasseerd worden in het
deel dat overeenstemt met de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering ervan. De klassen en subklassen die aan deze subelementen zijn
verbonden, worden vaak bepaald door verschillende criteria voor onderverdeling tegelijkertijd. Deze laatste zijn niet altijd dezelfde voor de klassen in
hetzelfde niveau van de classificatie.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Parement

Subelementen
1/ Parement

Niveau 2 – 21 Éléments de structures en maçonnerie

21.3
Maçonnerie de parement

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

26.4
Isolation

4/ Dragende wand

21.1
Maçonnerie portante

5/ Binnenafwerking

51.5
Revêtements intérieurs enduits

Niveau 3 – 21.3 Maçonnerie de parement
3/ Isolatie
Niveau 2 – 26 Étanchéisation et isolation
Niveau 3 – 26.4 Isolation
4/ Dragende wand
Niveau 2 – 21 Éléments de structures en maçonnerie
Niveau 3 – 21.1 Maçonnerie portante
5/ Binnenafwerking
Niveau 2 – 51 Parois légères et finitions des murs intérieurs
Niveau 3 – 51.5 Revêtements intérieurs enduits

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
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Componenten
De technische delen van het CCTB zijn niet gestructureerd om componenten, bijvoorbeeld materialen, op onafhankelijke wijze te klasseren.
De componenten worden steeds geassocieerd met de uitvoering van subelementen om de resultaten van de werken (‘work results’) te kunnen bepalen. Daarom bestaan er geen klassen en codes die enkel dienen om de verschillende componenten van de gebouwschil te bepalen. De beschrijving
van de componenten die een subelement vormen, wordt vermeld in de tekst
van de technische voorschriften, in de rubriek ‘materialen’.
Componenten

1/ Stenen van gebakken klei

Geen code

2/ Spouw

Geen code

3/ PU-panelen

Geen code

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei

Geen code

5/ Pleisterwerk op basis van gips

Geen code

Opmerking:
Er bestaan bepaalde bestekken die een deel (een classificatie) wijden aan
het voorschrijven van de materialen en de bouwproducten (bijvoorbeeld
hoofdstuk C van het Typebestek ‘Qualiroutes’ bestemd voor weginfrastructuurwerken).
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De subklassen van het CCTB: de ‘work results’
Zoals eerder vermeld, worden de componenten altijd geassocieerd met de
uitvoering van de subelementen, wat de bouwresultaten bepaalt (‘work results’). De artikels van de technische delen worden ook bepaald door een
veelvoud aan criteria die onderling het verband leggen tussen de subelementen (of type werken), de componenten (soort vorm en soort materiaal)
evenals het soort uitvoering.

+

Subelementen
1/ Parement in stenen
van gebakken klei
2/ Spouw

CCTB 2022

Componenten

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Maçonneries de parement en briques de terre cuite à maçonner

21.31.1a

2/ La coulisse est comprise dans l'article 21.31.1a ‘parement en briques de
terre cuite’

Geen code

3/ Isolatie met PU-panelen

26.41.1d

3/ Isolation en panneaux - polyuréthane (PUR)

4/ Wanden van holle blokken
in geëxpandeerde klei

21.12.6a

4/ Maçonneries portantes en blocs de béton d'argile expansée pleins
à maçonner

5/ Binnenafwerking
met pleister op basis van gips

51.54.1a

5/ Enduit à base de plâtre en 1 couche, prédosé à sec/prêt à l'emploi

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: type materiaal (+ vorm van het materiaal)
g criterium: type uitvoering

C41

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

CCTB VS VMSW

Vergelijking tussen de CCTB en de VMSW
Het CCTB en het VMSW-bestek leunen relatief dicht tegen elkaar aan omwille
van hun structurering in delen die globaal genomen de chronologische volgorde van het bouwproces van een bouwwerk eerbiedigen. Beiden bestaan
uit tien technische delen die zeer gelijkaardige titels dragen.

CCTB

De vergelijking van beide systemen via een toepassingsvoorbeeld voor een
gevelmuur heeft ons echter in staat gesteld een aantal verschillen tussen
het CCTB en het VMSW-bestek aan te wijzen met betrekking tot de gebouwschil (architectuur).

VMSW

Vanuit het oogpunt van de classificatie:
1/ Parement in stenen
van gebakken klei

21.31.1a

22.21.20

Geen code

Geen code

3/ Isolatie met PU-panelen

26.41.1d

21.12.10

4/ Wanden van holle blokken
in geëxpandeerde klei

21.12.6a

20.24.10

5/ Binnenafwerking
met pleister op basis van gips

51.54.1a

50.11.11

2/ Spouw

- In het CCTB is het aantal hiërarchische niveaus hetzelfde, over welk deel
het ook gaat. De niveaus met betrekking tot de algemene informatie zijn
duidelijk geïdentificeerd (niveau 1 tot 5), evenals het niveau van het artikel dat steeds op niveau 6 staat. Deze eenvormige structurering maakt de
CCTB-classificatie duidelijker dan die van het VMSW-bestek, waarin het
niveau van het artikel niet constant is.
Vanuit het oogpunt van de codering:
- Zoals eerder uitgelegd, is niveau 6 van de classificatie van het CCTB gewijd aan het artikel. Het niveau van het artikel is duidelijk herkenbaar,
want de code eindigt op een letter. Het VMSW-bestek heeft dan weer een
louter numerieke code.
- Het is niet ongebruikelijk dat de gebruiker nieuwe elementen toevoegt
aan een bestek. In het CCTB zijn deze elementen duidelijk geïdentificeerd
aan de hand van specifieke codes. Dit soort identificatie bestaat niet in
het VMSW-bestek.
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van een
verwarmingsinstallatie

Delen en componenten van het verwarmingssysteem
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Voorbeeld
Systeem van een bestaande verwarmingsinstallatie samengesteld uit de
volgende subelementen:

C

A Productietoestellen
B
C

B

A
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Voorbeeld
De subelementen van het systeem van verwarmingsinstallatie bestaan uit
‘componenten’ waarvan sommige hieronder staan opgesomd:

5

5

4
3
2
1

3
2
1
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1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

CCTB 2022
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van
verwarmingsinstallatie

Zie voorbeeld
‘Gebouwschil’

Subelementen

Componenten

A Productietoestellen

1

Atmosferische brander

B

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

C

Distributiecircuits

Deel 6
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Element
Deel 6 ‘HVAC/sanitair’ laat toe het element van het voorbeeld ‘verwarmingssysteem’ te klasseren. Het criterium voor onderverdeling dat de
hoofdklassen van dit deel bepaalt, is ‘het type of de functie van het
technisch systeem’. In deel 6 kunnen we zo de volgende systemen
klasseren: 61- Ventilatie, 62- Klimaatregeling, 63- Warmte, 64- Koude,
65- Sanitair, 66- Brandbestrijding.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Systeem van verwarmingsinstallatie

Element

Systeem
van verwarmingsinstallatie

Niveau 1 – Tome 6 ‘HVAC/sanitaires’

63
Chaleur
of
63.1
Chaleur – installation

Niveau 2 – 63 Chaleur
of
Niveau 3 – 63.1 Chaleur – installation
Opmerking:
Code ‘63.1’ laat toe het deel installatie te onderscheiden van de andere
delen van het verwarmingssysteem (productie, distributie en emissie) –
zie subelementen van het verwarmingssysteem

Criterium voor de klassen van het voorbeeld:
g criterium: functie of type systeem
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Subelementen
Deel 6 ‘HVAC/sanitair’ laat toe de subelementen te klasseren, d.w.z. de
verschillende delen die een technisch systeem vormen. Het criterium
dat de verschillende subklassen van deel 6 bepaalt, is ‘de functie van
het deel van het technisch systeem’. Voor het verwarmingssysteem vinden we bijvoorbeeld de volgende subklassen: 63.1 Warmte – installatie,
63.2 Warmte – productie, 63.3 Warmte – verdeling en emissie, 63.4 Warmte – uitstoot van verbrandingsproducten.

De voorbeelden hiernaast betekenen:

Subelementen
A
B
C

Productietoestellen

Distributiecircuits

A/ Productietoestellen

63.2
Chaleur - production

Niveau 1 – Tome 6 ‘HVAC/sanitaires’
Niveau 2 – 63 Chaleur
Niveau 3 – 63.2 Chaleur – production

63.3
Chaleur distribution et émission

B/ en C/ Distributiecircuits
Niveaus 1 & 2 – Zie hierboven
Niveau 3 – 63.3 Chaleur – distribution et émission

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: functie

Opmerking:
Code ‘63.3’ laat op dit niveau van de classificatie niet toe het deel
‘distributie’ te onderscheiden van het deel ‘emissie’ van het systeem. Om dit onderscheid te maken, moet men de subklassen daaronder gebruiken en de componenten van het systeem vermelden –
zie componenten
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Componenten
Deel 6 ‘HVAC/sanitair’ laat toe de verschillende componenten die een
subelement vormen te identificeren, maar net als de componenten van de
gebouwschil zijn deze rechtstreeks geassocieerd met een uitvoering die
beschreven is in de teksten van de technische specificaties. Meestal worden de componenten van de technische systemen geklasseerd op niveau 5
tot 6 van deel 6.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Atmosferische brander

Componenten
1

Atmosferische brander

Geen code. De atmosferische brander is ondergebracht in subklasse
‘63.21.5c Warmte – productie – gasketels op sokkel – gesloten/enkele
centrale verwarming’

Geen code

2/ Gasvloerketel
2

3

4

5

Gasvloerketel

Expansievat

Vlinderklep

Circulator

63.21.5c
Chaudières au gaz sur socle
fermées/uniquement CC

Niveau 1 – Tome 6 ‘HVAC/sanitaires’
Niveau 2 – 63 Chaleur
Niveau 3 – 63.2 Chaleur - production
Niveau 4 – 63.21 Production à partir du gaz – équipements

Geen code of 63.32.4c
Chaleur – distribution
et émission – expansions
et organes de sécurité

Niveau 5 – 63.21.5 Chaudières au gaz sur socle
Niveau 6 – 63.21.5c Chaudières au gaz sur socle fermées/uniquement CC
(chauffage central)

63.21.3b
Production – robinets de gaz –
robinets d'isolement

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie

63.32.3a
Chaleur – distribution
et émission – éléments
d'installation – Circulateurs

g criterium: type energie
g criterium: type component
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Componenten
Deel 6 ‘HVAC/sanitair’ laat toe de verschillende componenten die een
subelement vormen te identificeren, maar net als de componenten van de
gebouwschil zijn deze rechtstreeks geassocieerd met een uitvoering die
beschreven is in de teksten van de technische specificaties. Meestal worden de componenten van de technische systemen geklasseerd op niveau 5
tot 6 van deel 6.
De voorbeelden hiernaast betekenen (vervolg):
3/ Expansievat

Componenten
1

Atmosferische brander

Ofwel geen code g het expansievat is inbegrepen in klasse ‘63.21.5c’
inzake de gasvloerketel

Geen code

Ofwel:
Niveaus 1 tot 2 – Zie vorige voorbeelden

2

3

4

5

Gasvloerketel

Expansievat

Vlinderklep

Circulator

63.21.5c
Chaudières au gaz sur socle
fermées/uniquement CC

Niveau 3 – 63.3 Chaleur – distribution et émission
Niveau 4 – 63.32 Équipements – éléments d'installation
Niveau 5 – 63.32.4 Éléments d'installation et raccordements en eau –
expansions et organes de sécurité

Geen code of 63.32.4c
Chaleur – distribution
et émission – expansions
et organes de sécurité

Niveau 6 – 63.32.4c Chaleur – distribution et émission – expansions et
organes de sécurité
Opmerking:
Code ‘63.32.4c’ laat enkel toe te bepalen dat het om een veiligheidsof expansievoorziening gaat, zonder het type ervan te verduidelijken.
Deze informatie zal verduidelijkt moeten worden in de tekst van de technische specificaties van het artikel.

63.21.3b
Production – robinets de gaz –
robinets d'isolement
63.32.3a
Chaleur – distribution
et émission – éléments
d'installation – Circulateurs

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type component
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Componenten
Deel 6 ‘HVAC/sanitair’ laat toe de verschillende componenten die een
subelement vormen te identificeren, maar net als de componenten van de
gebouwschil zijn deze rechtstreeks geassocieerd met een uitvoering die
beschreven is in de teksten van de technische specificaties. Meestal worden de componenten van de technische systemen geklasseerd op niveau 5
tot 6 van deel 6.
De voorbeelden hiernaast betekenen (vervolg):
4/ Vlinderklep

Componenten
1

Atmosferische brander

Niveaus 1 tot 3 – Zie vorige voorbeelden
Niveau 4 – 63.21 Production à partir du gaz – équipements

Geen code

Niveau 5 – 63.21.3 Accessoires gaz
Niveau 6 – 63.21.3b Production – robinets de gaz – robinets d'isolement

2

3

4

5

Gasvloerketel

Expansievat

Vlinderklep

Circulator

63.21.5c
Chaudières au gaz sur socle
fermées/uniquement CC

Opmerking:
Code ‘63.21.3b’ laat enkel toe te bepalen of het gaat om een isolatieklep
(kraan), zonder het type te vermelden. Deze informatie zal verduidelijkt
moeten worden in de tekst van de technische specificaties van het artikel.

Geen code of 63.32.4c
Chaleur – distribution
et émission – expansions
et organes de sécurité

5/ Circulator
Niveaus 1 tot 2 – Zie vorige voorbeelden
Niveau 3 – 63.3 Chaleur – distribution et émission
Niveau 4 – 63.32 Équipements – éléments d'installation

63.21.3b
Production – robinets de gaz –
robinets d'isolement

Niveau 5 – 63.32.3 Éléments d'installation – Circulators et pompes
Niveau 6 – 63.32.3a Chaleur – distribution et émission – éléments d'installation – Circulateurs

63.32.3a
Chaleur – distribution
et émission – éléments
d'installation – Circulateurs

Criterium voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g zie vorige voorbeelden
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CCTB VMSW
vs

Vergelijking tussen de CCTB en de VMSW
Zowel in het CCTB als in het VMSW-bestek verschilt de structuur van delen
6 en 7 relatief van deze van de andere delen. Deze delen laten immers toe
de componenten van een technisch systeem* te identificeren, wat niet het
geval is voor de delen inzake de gebouwschil (deel 1 tot 5). De vergelijking
tussen het CCTB en het VMSW-bestek via een toepassingsvoorbeeld op een
verwarmingssysteem heeft ons in staat gesteld enkele verschillen aan te wijzen met betrekking tot de speciale technieken.

VMSW

Vanuit het oogpunt van de classificatie:

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

- Wat betreft de globale structuur van de classificatie van deel 6 is het verschil net hetzelfde als het verschil aangehaald in de conclusie voor de
‘gebouwschil (architectuur)’

Geen code

Geen code

63.21.5c

65.12.10

Expansievat

Geen code
of 63.32.4c

65.45

4

Vlinderklep

63.21.3b

65.42

- De verschillen zijn net dezelfde als de verschillen aangehaald in de conclusie voor de ‘gebouwschil (architectuur)’.

5

Circulator

63.32.3a

65.44

De vergelijking van de codes in het voorbeeld van de speciale technieken
laat toe deze verschillen beter te zien.

- De classificatie van deel 6 van het CCTB is vollediger dan die van het
VMSW-bestek, aangezien deze laatste enkel de technische systemen
voor woongebouwen bestrijkt. Het CCTB is bedoeld voor alle soorten
gebouwen en elk soort werken.
Vanuit het oogpunt van de codering:

* De componenten zijn altijd gelinkt aan de uitvoeringsvoorschriften beschreven in de tekst
van het bestek.
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Overzichtstabel
*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied helemaal niet

DISCIPLINE

Architectuur
Nota: op basis
van een voorbeeld
van buitenwand

Speciale technieken
Nota: op basis
van een voorbeeld van
verwarmingsinstallatie

ENTITEIT

ELEMENT

SUBELEMENT

COMPONENT

***

***

***

***

Het CCTB laat niet toe
de entiteiten te klasseren.

Het CCTB laat niet toe een element
zoals een muur, een vloer, een dak,
enz. te klasseren.

Het CCTB laat toe de subelementen
te klasseren (zoals de delen van een
muur, een vloer, een dak), want deze
worden steeds geassocieerd met een
specifieke uitvoering.

Het CCTB laat niet toe de elementen
van een gebouwschil te klasseren
los van de subelementen en hun uitvoering.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

***

***

***

Deel 6 en 7 van het CCTB laten toe de
elementen van de systemen van speciale technieken te klasseren, maar
deze worden steeds geassocieerd met
een uitvoering.

Deel 6 en 7 van het CCTB laten toe de
subelementen te klasseren (delen van
de systemen van speciale technieken),
wetende dat deze steeds geassocieerd worden met een uitvoering. In
bepaalde gevallen bepaalt een klasse
verschillende types subelementen.

Deel 6 en 7 van het CCTB laten toe
de componenten van een technisch
systeem te klasseren. Deze worden
steeds geassocieerd met een uitvoering. In sommige gevallen zijn
meerdere componenten ondergebracht in één enkele subklasse.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

—
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM

De leden van WG1 (TC BIM & ICT en Cluster BIM) hebben de kenmerken vastgelegd waaraan een classificatiesysteem en zijn codering moeten voldoen om te kunnen worden
gebruikt in het kader van BIM.
Dit hoofdstuk bevat:
• een samenvattende tabel met de korte definities van elk kenmerk en een beoordeling van CCTB op basis van die kenmerken
• gedetailleerde tabellen waarin CCTB grondig aan elk kenmerk wordt getoetst. Die gedetailleerde tabellen bevatten (zie onderstaand voorbeeld):
- de korte definitie van het kenmerk (op basis van de criteria ervan)
- een beoordeling de vorm van sterren (die aangeven in welke mate het classificatiesysteem voldoet aan elk criterium)
- de motivering van die beoordeling.

KENMERK XXX
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCTB

a)

***

b)

***

c)

***

Korte definitie
van het kenmerk

Beoordeling

Motivering van de beoordeling
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Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – samenvattende tabel
*** Het systeem voldoet volledig aan het criterium

*** Het systeem voldoet beperkt aan het criterium

*** Het systeem voldoet gemiddeld aan het criterium

*** Het systeem voldoet helemaal niet aan het criterium

BIM-KENMERKEN

COHERENT

UITBREIDBAAR

VERSTAANBAAR

STABIEL

CRITERIA VAN HET KENMERK

CCTB

a)

De klassen en subklassen van het systeem zijn duidelijk van elkaar gescheiden en hun toepassingsgebieden
overlappen niet

***

b)

De criteria (van de onderverdeling) die de verschillende klassen bepalen zijn expliciet gedefinieerd

***

c)

De termen die gebruikt worden om de klassen te benoemen en degene die gebruikt worden in de definities zijn
onderling coherent

***

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe klassen op gepaste plaatsen van de structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

a)

De termen die gebruikt worden voor het benoemen van klassen en bij de definities zijn eenvoudig te begrijpen
en gekend binnen het toepassingsdomein van de classificatie

***

b)

De criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

***

c)

De codes zijn gemakkelijk herkenbaar, leesbaar en begrijpelijk voor de mens

***

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

a)

De stabiliteit van de structuur van het classificatiesysteem is verzekerd doorheen de tijd

***

IN STAAT OM EEN OBJECT
TRACEERBAAR TE MAKEN

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

b)

Een unieke code wordt toegewezen aan elk object waardoor de gebruiker de objecten individueel kan identificeren

***

SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

Het systeem is niet gebonden aan een specifiek merk van software, wat het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbevelingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op grote schaal gebruikt wordt

***

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

INTERNATIONAAL
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Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
COHERENT
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCTB

***

De meeste klassen of subklassen van CCTB zijn duidelijk gescheiden. Toch overlappen enkele klassen of
subklassen. Zo hebben bijvoorbeeld de subklassen ‘24.12.1 Éléments de charpente en bois’ van deel 2
en ‘31.33.1 Éléments de charpente en bois’ van deel 3 dezelfde benaming, maar verschillende codes. In
de tekst met de beschrijvingen van die subklassen kan een verband worden gelegd tussen die twee subklassen, wat evenwel tot verwarring kan leiden omdat een zelfde ‘object’ verschillende codes toegekend
kan krijgen.

b)

De criteria (van de onderverdeling)
die de verschillende klassen bepalen
zijn expliciet gedefinieerd

***

Er bestaan beschrijvingen voor de klassen en subklassen in de tekst van de technische voorschriften van
CCTB (in de rubriek ‘Description – Définition’). Die maken het mogelijk om het toepassingsgebied van
de klassen en de subklassen te begrijpen, ook al worden de onderverdelingscriteria niet altijd expliciet
vermeld.

c)

De termen die gebruikt worden om
de klassen te benoemen en degene
die gebruikt worden in de definities
zijn onderling coherent

***

Een zelfde terminologie wordt gebruikt in de benaming van de klassen, de subklassen en in hun beschrijvingen.

a)

De klassen en subklassen van het
systeem zijn duidelijk van elkaar
gescheiden en hun toepassingsgebieden overlappen niet
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Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
UITBREIDBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCTB
CCTB is een enumeratief systeem en dus is de structuur minder flexibel dan die van een facettensysteem.
Toch kunnen nieuwe subklassen worden toegevoegd op de daartoe voorziene plaatsen in de bestaande
structuur van het bestek. Opdat die nieuwe door de gebruiker toegevoegde klassen geïdentificeerd kunnen worden, werden er specifieke codes aan toegekend (zie ‘Globale structuur van het classificatiesysteem’):

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe
klassen op gepaste plaatsen van de
structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

- het cijfer ‘9’ wordt gebruikt voor nieuw toegevoegde klassen op niveaus 2, 3 en 4 van de classificatie.
Die komen overeen met de niveaus van de algemene informatie;
- de letters ‘x’, ‘y’ of ‘z’ worden gebruikt voor nieuw toegevoegde subklassen op niveau 6 van de classificatie. Die komen overeen met het niveau van het artikel.
Ook al bestaat er een codering voor nieuwe subklassen, toch hebben die geen identieke benaming voor
alle gebruikers aangezien ze voldoen aan de specifieke behoeften van een gebruiker voor een welbepaald project. Hoe dan ook laat die codering toe om de klassen te identificeren die geen deel uitmaken
van de ‘oorspronkelijke’ structuur van CCTB.
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Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
VERSTAANBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De termen die gebruikt worden voor
het benoemen van klassen en bij de
definities zijn eenvoudig te begrijpen en gekend binnen het toepassings-domein van de classificatie

b)

De criteria om nieuwe klassen of
hiërarchische niveaus te creëren
zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

CCTB

***

CCTB werd specifiek ontwikkeld voor uitvoeringsopdrachten in Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel. De in het bestek gebruikte terminologie stemt bijgevolg overeen met de Franse termen die in Wallonië
en in Brussel courant gebruikt worden voor de uitvoering van bouw- en renovatiewerken.

***

De onderverdelingscriteria om nieuwe klassen of subklassen te creëren worden niet expliciet vermeld.
Niettemin geeft de alinea van deel 0 met als titel ‘Structure & conception’ de gebruiker aanwijzingen
om nieuwe klassen en subklassen te creëren naargelang van zijn behoeften, op de daartoe voorziene
plaatsen in de structuur (zie het criterium ‘Uitbreidbaar’).

c)

De codes zijn gemakkelijk herken-baar, leesbaar en begrijpelijk
voor de mens

***

De structuur en het soort codes zijn identiek voor alle delen van CCTB. Met elk niveau van de classificatie
stemt een vast aantal tekens overeen. De vijf eerste niveaus hebben betrekking op de algemene informatie van de technische voorschriften en zijn numeriek. Het zesde niveau betreffende het artikel eindigt stelselmatig op een letter (zie ‘Globale structuur van het classificatiesysteem – Codestructuur en -type van
codering’). Bovendien zijn er specifieke codes voorzien voor de nieuwe klassen en subklassen. Dankzij
die uniformisering van de code kan de gebruiker dit gemakkelijker identificeren. Toch moeten alle delen
van CCTB al goed gekend zijn om de zes tekens van de code gemakkelijk te kunnen identificeren.

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

Alle codes van het technisch bestek van CCTB zijn bruikbaar voor computers.
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Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
STABIEL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De stabiliteit van de structuur van
het classificatiesysteem is verzekerd
doorheen de tijd

CCTB

***

Aangezien CCTB een bestek met uitvoeringsvoorschriften is, wordt het geregeld bijgewerkt zodat er nieuwe bouwtechnieken kunnen worden opgenomen en het kan blijven bestaan. Die noodzakelijke aanpassingen kunnen, afhankelijk van de bijwerking, grote veranderingen in de bestaande structuur met zich
meebrengen. CCTB is overigens een enumeratief systeem en dus is de structuur minder flexibel dan die
van een facettensysteem, want nieuwe klassen kunnen enkel worden toegevoegd op de daartoe voorziene plaatsen (zie het criterium ‘Uitbreidbaar’). Daarom kan de stabiliteit van de structuur van CCTB niet
verzekerd worden doorheen de tijd.

IN STAAT OM EEN OBJECT TRACEERBAAR TE MAKEN
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCTB

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

Het typebestek CCTB werd ontwikkeld om de procedures en de werkmethodes tijdens de uitvoeringsfase
van de werken op elkaar af te stemmen. De structuur van CCTB bestaat dan ook uit klassen en subklassen die rechtstreeks verwijzen naar technische uitvoeringsvoorschriften. CCTB werd niet opgevat om een
objecttype te volgen tijdens de verschillende fasen van een project. Toch zou de code van de klasse kunnen worden gebruikt om een objecttype of bouwsysteem te identificeren tijdens de fasen die volgen op
de uitvoeringsfase.

b)

Een unieke code wordt toegewezen
aan elk object waardoor de gebruiker
de objecten individueel kan identificeren

***

De codering van CCTB is niet zo opgevat dat een unieke code aan elk object kan worden toegekend om
het op unieke wijze te identificeren.
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Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

CRITERIA VAN HET KENMERK

CCTB

Het systeem is niet gebonden aan
een specifiek merk van software, wat
het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

CCTB werd niet ontworpen voor een specifieke software en kan in de verschillende BIM-software
toepassingen worden gebruikt.

INTERNATIONAAL
CRITERIA VAN HET KENMERK

CCTB

***

Uit de vergelijking van de structuur van de classificatie van CCTB met de aanbevelingen van
ISO 12006-2:2015 blijkt dat het toepassingsgebied dat bestreken wordt door de delen van CCTB beperkt
blijft tot de werkresultaten (work results), wat slechts een miniem deel van de aanbevelingen van de norm
uitmaakt (zie ‘Vergelijking met de norm ISO 12006-2:2015 – Samenvattende tabel’).

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op
grote schaal gebruikt wordt

***

CCTB kan niet worden beschouwd als een internationaal systeem. Als typebestek is het immers een weergave van de procedures en werkmethodes in de Belgische bouwsector en is het niet ontworpen om buiten
de landsgrenzen te worden gebruikt.

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

CCTB is enkel beschikbaar in het Frans.

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbeve-lingen uit de norm ISO 12006-2:2015
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NUTTIGE LINKS
Publicaties
De laatste versie van het CCTB (administratieve en technische specificaties), evenals
de vorige versies zijn beschikbaar in elektronische versie in diverse formaten:
bewerkbare versie (.doc), afdrukversie (.pdf), raadplegingsversie (.html).
Deze kunnen gedownload worden op de site: http://batiments.wallonie.be/home.html
Elke versie van het CCTB gaat gepaard met een ‘release note’ (publicatienota) die
alle wijzigingen en toevoegingen ten opzichte van de vorige versie bevat.
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ALGEMENE INFORMATIE
Oorsprong van het bestek VMSW

Stichtende organisatie
VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen)

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelt referentiedocumenten ter beschikking om de procedures en de praktijken in uitvoeringsopdrachten
te harmoniseren. Tot deze documenten behoren het bouwtechnisch bestek getiteld
‘Bouwtechnisch Bestek Woningbouw’ en het administratief bestek getiteld ‘Administratief bestek VM/B2017’. Deze bestekken zijn bestemd voor woongebouwen.

Datum van eerste en laatste publicatie
Bouwtechnisch Bestek Woningbouw:
Eerste publicatie: december 2014
Laatste publicatie: december 2015

Het bouwtechnisch bestek ‘Bouwtechnisch Bestek Woningbouw’ werd in 2014 gepubliceerd (eerste versie) om het ‘typebestek B2005’ te vervangen. Dit bestek wordt
regelmatig bijgewerkt zodat het kan blijven gebruikt worden, vooral op het vlak van
regelgevingen en normen. De laatste publicatie dateert van december 2015.

Administratief bestek:
Eerste publicatie: juli 2013 (VM/B2013)
Laatste publicatie: juni 2017 (VM/B2017)

De laatste versie van het ‘Administratief bestek VM/B2017’ dateert van 2017.

Land waar het classificatiesysteem wordt gebruikt

Deze bestekken zijn beschikbaar in elektronische versie. De delen van het bouw-technisch bestek zijn beschikbaar in bewerkbare versie (.doc), de lijst met artikelen van
deze delen in Excel-formaat (.xls), bepaalde delen van het administratief bestek in
bewerkbare versie (.doc) en andere delen in pdf-formaat.

België (Vlaams Gewest)

Talen waarin het systeem beschikbaar is
Nederlands

Referenties waarop het classificatiesysteem steunt
Nationale referenties:
• Voor het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw: het typebestek B2005
(2005)
• Voor het Administratief bestek: VM/B1997
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ALGEMENE INFORMATIE
Het bestek, een classificatiesysteem?
Het typebestek is een document met gestandaardiseerde informatie die dient om
een bijzonder bestek op te stellen, waarin staat welke werken uitgevoerd moeten
worden voor een bepaald bouwwerk. De VMSW maakt een onderscheid tussen technische en administratieve specificaties in twee afzonderlijke bestekken:

BESTEKKEN VAN DE VMSW

- de administratieve typespecificaties staan in het ‘Administratief bestek
VM/B2017’. Dit bestaat uit 3 delen, een model van inschrijvingsbiljet en een
model van samenvattende opmeting;

ADMINISTRATIEF BESTEK
VM/B2017

- de technische typespecificaties staan in het ‘Bouwtechnisch Bestek Woningbouw’, dat uit tien delen bestaat.
Het administratief bestek is gestructureerd op basis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. In dit deel worden de artikels van de wetgeving opgesomd, waarbij toelichting wordt gegeven waar nodig om een bijzonder bestek voor een bepaald
project te kunnen uitwerken. Dit deel kan niet beschouwd worden als een classificatiesysteem.
De tien delen van het bouwtechnisch bestek zijn globaal genomen gestructureerd
volgens de chronologische volgorde van het bouwproces van een bouwwerk. Elk van
deze delen vormt een classificatie. Daarbij is het thema van het deel de hoofdklasse.
Het geheel van de technische delen kan beschouwd worden als een classificatiesysteem.

BOUWTECHNISCH
BESTEK WONINGBOUW

Deel 1

Deel 0

Deel 2

Deel 1

Deel 3

Deel 2

Inschrijvingsbiljet

Deel 3

Samenvattende opmeting

Deel 4
Deel 5
Deel 6

Bijgevolg zullen enkel de delen van het bouwtechnisch bestek behandeld worden
op de volgende pagina’s.

Deel 7
Deel 8
Deel 9
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Voorbeeld
- Niveaus met betrekking tot algemene informatie:

Delen van het ‘Bouwtechnisch Bestek Woningbouw’

Deel 1 Onderbouw g Niveau 1: deel

Het bouwtechnisch bestek van de VMSW bestaat uit tien delen.

10 Grondwerken g Niveau 2: hoofdstuk

De delen volgen elkaar op en respecteren globaal genomen het chronologisch
bouwproces, van de installatie van de werf tot de aanleg van de omgeving van het
gebouw.

- Niveaus met betrekking tot het artikel:

• Deel 0: Aanneming werf
• Deel 1: Onderbouw

10.10 Voorafgaande afgraving van het terrein – algemeen
g Niveau 3

• Deel 2: Bovenbouw
• Deel 3: Dakwerken

10.13 Voorafgaande afgraving terrein – machinale nivellering
g Niveau 4

• Deel 4: Gevelsluiting
• Deel 5: Binnenafwerking
• Deel 6: Technieken fluïda
• Deel 7: Technieken elektro
• Deel 8: Schilderwerken
• Deel 9: Omgevingswerken
Elk deel vormt een classificatie met tot 10 hoofdstukken per deel, tot 100 artikelen
per hoofdstuk en tot 100 subartikelen per artikel.
De eerste twee niveaus (deel en hoofdstuk) bevatten algemene informatie. Niveau 3
is het algemene niveau van het artikel. Vanaf niveau 4 zal de voorschrijver in het
bijzonder bestek de meeste verduidelijking aanbrengen die nodig is voor de goede
uitvoering van het beschreven element. Op basis hiervan wordt een meetstaat, die
de posten van de artikels uit het bijzonder bestek bevat, uitgewerkt, zodat de ondernemingen een offerte kunnen opstellen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Vergelijking tussen het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw en
de BB/SfB

Type classificatiesysteem

Voorbeeld van een muur in holle blokken van geëxpandeerde klei

Alle technische delen van het VMSW-bestek vormen een enumeratief systeem. Dat
wil zeggen dat in elk deel (classificatie) een element volledig in het laatste hiërarchische niveau kan bepaald worden zonder één of meerdere (sub-)klassen van een
ander deel te moeten combineren.

• In het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw: enumeratief systeem
Deel 2 Bovenbouw
20 Metselwerk
20.20 Binnenspouwblad – algemeen

Ter herinnering, in een facettenclassificatiesysteem wordt een element bepaald
door verschillende facetten (klassen) van het classificatiesysteem te combineren.

20.24 Binnenspouwblad – betonsteen met lichte granulaten
20.24.10 Binnenspouwblad – betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm

Klik hier voor meer informatie over de types classificatiesystemen

Opmerking:
Het element (type bouwsysteem, vorm en grondstoffen van het materiaal)
wordt bepaald in het laatste niveau van het deel (niveau 5).
• In de BB/SfB: facettensysteem
subklasse van Tabel 3

(21.1)
subklasse van Tabel 1

Ff5
subklasse van Tabel 2

Het voorbeeld betekent: Dragende buitenwanden in lichte betonblokken op
basis van lichte mineraalaggregaten
Opmerking:
Het element wordt bepaald door de combinatie van drie tabellen van de
BB/SfB: tabel 1 voor de functie van het element en tabellen 2 en 3 voor de
vorm en grondstoffen van het materiaal.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Voorbeeld
- Niveaus met betrekking tot algemene informatie:

Codestructuur en -type

Deel 1 Onderbouw g Niveau 1: deel

De structuur en het type codes zijn globaal genomen gelijk voor alle delen van het
‘Bouwtechnisch Bestek Woningbouw’. Er is echter een verschil met betrekking tot
het hiërarchische maximumniveau binnen de verschillende technische delen.
Het hiërarchisch niveau waarop de voorschrijver de toelichtingen kan aanbrengen, waardoor de ondernemingen een prijs kunnen bezorgen, verschilt per deel,
en binnen eenzelfde deel zelfs per hoofdstuk en per artikel. Afhankelijk van het
geval worden deze toelichtingen aangebracht op niveau 4, 5 of 6. De codes bestaan
uit vier à zes cijfers, naargelang van het geval.

10 Grondwerken g Niveau 2: hoofdstuk

- Niveaus met betrekking tot het artikel:
10.10 Voorafgaande afgraving van het terrein – algemeen
g Niveau 3
10.13 Voorafgaande afgraving terrein – machinale nivellering
g Niveau 4

Opmerking:
- Het 3e hiërarchisch niveau van de classificatie verwijst systematisch naar de algemene artikels en laat niet toe de verduidelijking aan te brengen die nodig is voor
de goede uitvoering en voor de offerte.

Opmerking:
Bepaalde delen bevatten tot zes hiërarchische niveaus (zie voorbeeld hieronder). In dit geval bevat de code in totaal drie paar tekens en verwijst hij
naar het subartikel.

- Het hiërarchisch niveau van de classificatie kan niet afgeleid worden uit het
aantal tekens dat de code telt. Twee codes die hetzelfde aantal tekens hebben,
kunnen zich in de classificatie op verschillende hiërarchische niveaus bevinden.
Een code die bijvoorbeeld op ‘0’ eindigt, bevindt zich altijd op een hoger hiërarchisch niveau dan een code met hetzelfde aantal tekens, die niet op '0' eindigt
(zie de codes op niveau 3 en 4 in het voorbeeld hiernaast).

- Niveaus met betrekking tot het subartikel:
43.22.10 Buitengevelisolatiesystemen met pleister –
		
MW/isolatie g Niveau 5
43.22.11 Buitengevelisolatiesystemen met pleister –
MW/isolatie – 14 cm g Niveau 6
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 0 ‘Aanneming werf’
Deel 0 bevat de gegevenselementen van het project en de projectteams, alsook
alles wat verband houdt met de voorbereiding en organisatie van de bouwplaats,
sloopwerkzaamheden, procedurebeschrijvingen voor de evaluatie van de prestaties
van het gebouw, informatie over de prestaties van het gebouw, enz.

Deel 0

00 Algemene bepalingen
01 Aannemingsmodaliteiten

• Structuur van het deel
Deel 0 bevat tot vier hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

02 Bouwplaatsvoorzieningen
03 Afbraakwerken

• Codestructuur en -type

04 Gebouwprestaties

De codes van deel 0 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal vier cijfers).

05 Proeven
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 0 ‘Aanneming werf’

Voorbeeld: werfbord
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 0 bevat de gegevenselementen van het project en de projectteams, alsook
alles wat verband houdt met de voorbereiding en organisatie van de bouwplaats,
sloopwerkzaamheden, procedurebeschrijvingen voor de evaluatie van de prestaties
van het gebouw, informatie over de prestaties van het gebouw, enz.

Niveau 1 – Deel 0 Aanneming werf g deel
Niveau 2 – 02 Bouwplaatsvoorzieningen g hoofdstuk

• Structuur van het deel

- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

Deel 0 bevat tot vier hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 3 – 02.50 Aankondiging werf – algemeen
Niveau 4 – 02.51 Aankondiging werf – werfbord g artikel

• Codestructuur en -type
De codes van deel 0 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal vier cijfers).

10
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 1 ‘Onderbouw’
Deel 1 bevat voornamelijk elementen die betrekking hebben op bouwwerken onder
het maaiveld: graafwerken voor uitgravingen, funderingen en kelders, isolatiewerken, afwateringswerken, enz.

Deel 1

10 Grondwerken

• Structuur van het deel

11 Stut-& ondervangingswerken

Deel 1 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

12 Funderingen op staal
13 Speciale fundering

• Codestructuur en -type

14 Ondergrondse wanden

De codes van deel 1 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

15 Vloerlagen onderbouw
16 Thermische isolatie onderbouw
17 Ondergrondse leidingen
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 1 ‘Onderbouw’

Voorbeeld: funderingszolen in gewapend beton
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 1 bevat voornamelijk elementen die betrekking hebben op bouwwerken onder
het maaiveld: graafwerken voor uitgravingen, funderingen en kelders, isolatiewerken, afwateringswerken, enz.

Niveau 1 – Deel 1 Onderbouw g deel
Niveau 2 – 12 Funderingen op staal g hoofdstuk

• Structuur van het deel
- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

Deel 1 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 3 – 12.10 Funderingszolen en -stroken – algemeen
Niveau 4 – 12.12 Funderingszolen en -stroken – gewapend beton
g artikel

• Codestructuur en -type
De codes van deel 1 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

Opmerking:
In bovenstaand voorbeeld bevindt het laatste hiërarchische niveau zich op
niveau 4. Zoals vermeld in het deel ‘Globale structuur van het classificatieniveau’, kan het hiërarchische maximumniveau binnen eenzelfde deel verschillen per hoofdstuk en per artikel. In deel 1 bevinden bepaalde artikels
(subartikels) zich op niveau 6, wat niet het geval is voor het hier gekozen
voorbeeld.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 2 ‘Bovenbouw’
Deel 2 bevat vooral elementen met betrekking tot de ruwbouwwerken boven het
grondniveau (waarbij de meeste dakwerken uitgesloten zijn). Het handelt over metselwerken, isolatiewerken, installatiewerken voor leidingen voor verbrandings- en
ventilatiegassen, structuurelementen (in hout, beton, staal), elementen die eigen
zijn aan houtskelet (met inbegrip van dakwerken), enz.

Deel 2

20 Metselwerk
21 Spouwmuurisolatie

• Structuur van het deel
22 Gevelmetselwerk

Deel 2 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

23 Dorpels, plinten en dekstenen
24 Ruwbouw kanalen

• Codestructuur en -type

25 Structuurelementen hout

De codes van deel 2 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

26 Structuurelementen beton
27 Structuurelementen staal
28 Houtskeletbouw
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 2 ‘Bovenbouw’

Voorbeeld: betonsteen met lichte granulaten van 14 cm dikte
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 2 bevat vooral elementen met betrekking tot de ruwbouwwerken boven het
grondniveau (waarbij de meeste dakwerken uitgesloten zijn). Het handelt over metselwerken, isolatiewerken, installatiewerken voor leidingen voor verbrandings- en
ventilatiegassen, structuurelementen (in hout, beton, staal), elementen die eigen
zijn aan houtskelet (met inbegrip van dakwerken), enz.

Niveau 1 – Deel 2 Bovenbouw g deel
Niveau 2 – 20 Metselwerk g hoofdstuk

- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

• Structuur van het deel

Niveau 3 – 20.20 Binnenspouwblad – algemeen

Deel 2 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 4 – 20.24 Binnenspouwblad – betonsteen met lichte granulaten
g artikel

• Codestructuur en -type

- Niveau met betrekking tot het subartikel van de technische specificaties:

De codes van deel 2 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

Niveau 5 – 20.24.10 Binnenspouwblad – betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm g subartikel

Opmerking:
In bovenstaand voorbeeld bevindt het laatste hiërarchische niveau zich op
niveau 5. Zoals vermeld in het deel ‘Globale structuur van het classificatieniveau’, kan het hiërarchische maximumniveau binnen eenzelfde deel verschillen per hoofdstuk en per artikel. In deel 2 bevinden bepaalde artikels
(subartikels) zich op niveau 6, wat niet het geval is voor het hier gekozen
voorbeeld.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 3 ‘Dakwerken’
Deel 3 bevat elementen die betrekking hebben op alle dakwerken (platte en hellende daken): isolatiewerken, waterdichtheids- en luchtdichtheidswerken, uitvoering
van dakopeningen, daklijsten, opkanten, werken met betrekking tot de opvang en
de afvoer van dakwater, enz.

Deel 3

30 Dakopbouw hellend dak
31 Thermische isolatie hellend dak

• Structuur van het deel
Deel 3 bevat tot vijf hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

32 Dakbedekking hellend dak
33 Dakvloer plat dak

• Codestructuur en -type

34 Thermische isolatie plat dak

De codes van deel 3 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

35 Afdichting & afwerking plat dak
36 Daklichtopeningen
37 Dakranden en kroonlijsten
38 Dakwaterafvoer
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 3 ‘Dakwerken’

Voorbeeld: keperwerk voor hellend dak
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 3 bevat elementen die betrekking hebben op alle dakwerken (platte en hellende daken): isolatiewerken, waterdichtheids- en luchtdichtheidswerken, uitvoering
van dakopeningen, daklijsten, opkanten, werken met betrekking tot de opvang en
de afvoer van dakwater, enz.

Niveau 1 – Deel 3 Dakwerken g deel
Niveau 2 – 30 Dakopbouw hellend dak g hoofdstuk

• Structuur van het deel

- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

Deel 3 bevat tot vijf hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 3 – 30.10 Houten dakstructuur – algemeen
Niveau 4 – 30.13 Houten dakstructuur – keperwerk g artikel

• Codestructuur en -type

Opmerking:

De codes van deel 3 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

In bovenstaand voorbeeld bevindt het laatste hiërarchische niveau zich op
niveau 4. Zoals vermeld in het deel ‘Globale structuur van het classificatieniveau’, kan het hiërarchische maximumniveau binnen eenzelfde deel verschillen per hoofdstuk en per artikel. In deel 3 bevinden bepaalde artikels
(subartikels) zich op niveau 5, wat niet het geval is voor het hier gekozen
voorbeeld.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 4 ‘Gevelsluiting’
Deel 4 bevat elementen die betrekking hebben op de gevelwerken: buitenschrijnwerk (deuren, ramen, zonwering, enz.), gevelbekleding, buitenbepleistering, buiten-trappen, borstweringen, enz.

Deel 4

40 Buitenschrijnwerk

• Structuur van het deel

41 Poorten & externe zonwering

Deel 4 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

42 Gevelbekledingen
43 Buitenbepleistering

• Codestructuur en -type

44 Buitentrappen en borstweringen

De codes van deel 4 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 4 ‘Gevelsluiting’

Voorbeeld: buitengevelisolatiesysteem in minerale wol van 14 cm dikte met
pleister
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 4 bevat elementen die betrekking hebben op de gevelwerken: buitenschrijnwerk (deuren, ramen, zonwering, enz.), gevelbekleding, buitenbepleistering, buiten-trappen, borstweringen, enz.

Niveau 1 – Deel 4 Gevelsluiting g deel
Niveau 2 – 43 Buitenbepleistering g hoofdstuk

• Structuur van het deel
Deel 4 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:
Niveau 3 – 43.20 Buitengevelisolatiesystemen met pleister – algemeen

• Codestructuur en -type

Niveau 4 – 43.22 Buitengevelisolatiesystemen met pleister – MW
g artikel

De codes van deel 4 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

- Niveaus met betrekking tot het subartikel van de technische specificaties:
Niveau 5 – 43.22.10 Buitengevelisolatiesystemen met pleister –
MW/isolatie
Niveau 6 – 43.22.11 Buitengevelisolatiesystemen met pleister –
MW/isolatie – 14 cm g subartikel
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 5 ‘Binnenafwerking’
Deel 5 bevat elementen met betrekking tot de werken voor binnenafwerking: pleisterwerken, uitvoering van lichte scheidingswanden, plafond- en vloer-afwerkingen,
binnenschrijnwerk (deuren, ramen, trappen), vast meubilair, enz.

Deel 5

50 Binnenpleisterwerken

• Structuur van het deel

51 Binnenplaatafwerkingen

Deel 5 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

52 Dek- en bedrijfsvloeren
53 Binnenvloerafwerkingen

• Codestructuur en -type

54 Binnendeuren en –ramen

De codes van deel 5 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

55 Binnentrappen en leuningen
56 Vast binnenmeubilair
57 Tablet- en wandbekledingen
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 5 ‘Binnenafwerking’

Voorbeeld: gipspleister op wand in metselwerk
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 5 bevat elementen met betrekking tot de werken voor binnenafwerking: pleisterwerken, uitvoering van lichte scheidingswanden, plafond- en vloer-afwerkingen,
binnenschrijnwerk (deuren, ramen, trappen), vast meubilair, enz.

Niveau 1 – Deel 5 Binnenafwerking g deel
Niveau 2 – 50 Binnenpleisterwerken g hoofdstuk

• Structuur van het deel
- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

Deel 5 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 3 – 50.10 Wandbepleistering – algemeen
Niveau 4 – 50.11 Wandbepleistering – gipspleisters g artikel

• Codestructuur en -type
- Niveaus met betrekking tot het subartikel van de technische specificaties:

De codes van deel 5 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

Niveau 5 – 50.11.10 Wandbepleistering – gipspleisters/dikpleister op
metselwerk
Niveau 6 – 50.11.11 Wandbepleistering – gipspleisters/dikpleisters op
metselwerk – wandvlakken g subartikel
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 6 ‘Technieken fluïda’
Deel 6 bevat elementen die betrekking hebben op de werken voor de uitvoering van
technische installaties voor het transport van fluïda: sanitaire installaties (leidingen, aansluitingsinstallaties, productietoestellen, toebehoren, sanitair warm water,
enz.), gasinstallaties (leidingen, kranen, enz.), installaties die verbonden zijn met
het centrale verwarmingssysteem (ketel, circulatoren, expansievaten, enz.), warmtepompen, brandbestrijdingsinstallaties, luchtverversingsinstallaties, enz.

Deel 6

60 Sanitair leidingnet
61 Sanitaire toestellen en toebehoren

• Structuur van het deel

62 Sanitaire kranen – kleppen

Deel 6 bevat tot vijf hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

63 Sanitair warm water
64 Gasinstallaties

• Codestructuur en -type

65 Verwarming individuele installaties

De codes van deel 6 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).
66 Bijzondere installaties
67 Brandbestrijding
68 Ventilatie
69 Opbouwkanalen rookgas en ventilatie
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 6 ‘Technieken fluïda’

Voorbeeld: gesloten gasketels (enkel centrale verwarming)
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 6 bevat elementen die betrekking hebben op de werken voor de uitvoering van
technische installaties voor het transport van fluïda: sanitaire installaties (leidingen, aansluitingsinstallaties, productietoestellen, toebehoren, sanitair warm water,
enz.), gasinstallaties (leidingen, kranen, enz.), installaties die verbonden zijn met
het centrale verwarmingssysteem (ketel, circulatoren, expansievaten, enz.), warmtepompen, brandbestrijdingsinstallaties, luchtverversingsinstallaties, enz.

Niveau 1 – Deel 6 Technieken fluïda g deel
Niveau 2 – 65 Verwarming individuele installaties g hoofdstuk

- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

• Structuur van het deel

Niveau 3 – 65.10 Gasvloerketels – algemeen

Deel 6 bevat tot vijf hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 4 – 65.12 Gasvloerketels – gesloten g artikel

- Niveau met betrekking tot het subartikel van de technische specificaties:

• Codestructuur en -type

Niveau 5 – 65.12.10 Gasvloerketels – gesloten/enkel CV (centrale
verwarming) g subartikel

De codes van deel 6 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 7 ‘Technieken elektro’
Deel 7 bevat elementen die betrekking hebben op de werken voor de uitvoering van
elektrische installaties: schakelaars en stopcontacten, installaties en aansluitingen
voor de verlichting, telefonieposten en parlofoons, telecom- en domotica-installaties, installaties die verbonden zijn met de elektrische verwarming, liften, brandalarmsystemen, enz.

Deel 7

70 Elektriciteit binnennet
71 Elektriciteit schakelaars & contactdozen

• Structuur van het deel
72 Elektriciteit lichtarmaturen

Deel 7 bevat tot vier hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

73 Elektriciteit bel & parlofoon
74 Elektriciteit telecom & domotica

• Codestructuur en -type

75 Elektriciteit verwarming

De codes van deel 7 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal vier cijfers).

76 Elektromechanica liften
77 Branddetectie & alarmsystemen
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 7 ‘Technieken elektro’

Voorbeeld: enkelpolige schakelaars
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 7 bevat elementen die betrekking hebben op de werken voor de uitvoering van
elektrische installaties: schakelaars en stopcontacten, installaties en aansluitingen
voor de verlichting, telefonieposten en parlofoons, telecom- en domotica-installaties, installaties die verbonden zijn met de elektrische verwarming, liften, brandalarmsystemen, enz.

Niveau 1 – Deel 7 Technieken elektro g deel
Niveau 2 – 71 Elektriciteit schakelaars & contactdozen g hoofdstuk

- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

• Structuur van het deel

Niveau 3 – 71.30 Schakelaars – algemeen

Deel 7 bevat tot vier hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 4 – 71.31 Schakelaars – enkelpolig g artikel

• Codestructuur en -type
De codes van deel 7 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal vier cijfers).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 8 ‘Schilderwerken’
Deel 8 bevat elementen die betrekking hebben op de binnen- en buitenschilderwerken evenals de behangwerken.

Deel 8

80 Binnenschilderwerken

• Structuur van het deel
Deel 8 bevat tot vier hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

81 Behangwerken
82 Buitenschilderwerken

• Codestructuur en -type
De codes van deel 8 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal vier cijfers).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 8 ‘Schilderwerken’

Voorbeeld: binnenschilderwerken op pleisterwerk
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 8 bevat elementen die betrekking hebben op de binnen- en buitenschilderwerken evenals de behangwerken.

Niveau 1 – Deel 8 Schilderwerken g deel
Niveau 2 – 80 Binnenschilderwerken g hoofdstuk

• Structuur van het deel
Deel 8 bevat tot vier hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:
Niveau 3 – 80.10 Binnenschilderwerken op pleisterwerk – algemeen
Niveau 4 – 80.12 Binnenschilderwerken op pleisterwerk –Acrylaatdispersie g artikel

• Codestructuur en -type
De codes van deel 8 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal vier cijfers).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 9 ‘Omgevingswerken’
Deel 9 bevat elementen die betrekking hebben op de werken in verband met de
omgeving van het gebouw: buitenconstructies, terreinafbakening (afsluitingen,
enz.), meubilair en buitentoebehoren, groenaanleg en –onderhoud, enz.

Deel 9

90 Buitenverhardingen

• Structuur van het deel

91 Buitenconstructies en afsluitingen

Deel 9 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

92 Buitenmeubilair en uitrustingselementen
93 Groenaanleg en –onderhoud

• Codestructuur en -type
De codes van deel 9 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Deel 9 ‘Omgevingswerken’

Voorbeeld: tegels in natuursteen voor buitenverhardingen
- Niveaus met betrekking tot de algemene informatie van de technische
specificaties:

Deel 9 bevat elementen die betrekking hebben op de werken in verband met de
omgeving van het gebouw: buitenconstructies, terreinafbakening (afsluitingen,
enz.), meubilair en buitentoebehoren, groenaanleg en –onderhoud, enz.

Niveau 1 – Deel 8 Omgevingswerken g deel
Niveau 2 – 90 Buitenverhardingen g hoofdstuk

• Structuur van het deel
- Niveaus met betrekking tot het artikel van de technische specificaties:

Deel 9 bevat tot zes hiërarchische niveaus. Het eerste niveau is dat van het
eigenlijke deel. Alle klassen van niveau 2 evenals een voorbeeld zijn hiernaast
weergegeven.

Niveau 3 – 90.20 Verhardingen – algemeen
Niveau 4 – 90.26 Verhardingen – tegels in natuursteen g artikel

• Codestructuur en -type
Opmerking:

De codes van deel 9 zijn numeriek (ze bestaan uit maximaal zes cijfers).

In bovenstaand voorbeeld bevindt het laatste hiërarchisch niveau zich op
niveau 4. Zoals vermeld in het deel ‘Globale structuur van het classificatieniveau’, kan het hiërarchisch maximumniveau binnen eenzelfde deel verschillen per hoofdstuk en per artikel. In deel 9 bevinden bepaalde artikels
(subartikels) zich op niveau 6, wat niet het geval is voor het hier gekozen
voorbeeld.

D28

VMSW

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools

D29

VMSW

VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Toepassingsgebied van norm ISO 12006-2:2015

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Norm ISO 12006-2:2015 ‘Organization of Information about Construction Works Part 2: Framework for Classification of Information’ werd opgesteld om als internationale referentie te dienen voor de uitwerking van classificatiesystemen in de
bouwsector.

Construction product
Construction agent
Construction aid

used in

PROPERTIES

De norm steunt op de volgende basisprincipes: bouwmiddelen1 (informatie, producten, medewerkers, middelen/benodigdheden) worden gebruikt tijdens het
bouwproces2 (bouwfasen of bouwactiviteiten) om bouwresultaten3 te creëren (complexen, entiteiten, ruimtes, elementen). Op basis van deze principes levert ze een
reeks tabellen die onderverdeeld zijn in de drie reeds genoemde thema’s, waarbij
de relaties tussen de thema’s beschreven worden.
ISO 12006-2:2015 voorziet niet in een volledig operationeel classificatiesysteem en
levert geen inhoud van de tabellen, maar geeft wel voorbeelden.

Management
CONSTRUCTION
PROCESS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

results in
Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity
Built space
Construction element

view on

Work result

1

Construction resources

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

2

Construction process

Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)

3

Construction results

Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Identificatie van het domein dat bestreken wordt
door de delen van VMSW
ISO 12006-2:2015

VMSW

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

BOUWTECHNISCH
BESTEK
WONINGBOUW

Construction product
Construction agent
Construction aid

Deel 0 ‘Aanneming werf’

PROPERTIES

used in

CONSTRUCTION
PROCESS

Deel 1
Management

Deel 2 ‘Bovenbouw’

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

Deel 3 ‘Dakwerken’
Deel 4 ‘Gevelsluiting’
Deel 5 ‘Binnenafwerking’
Deel 6 ‘Technieken fluïda’

results in

Deel 7 ‘Technieken elektro’
Construction complex

CONSTRUCTION
RESULT

‘Onderbouw’

Deel 8 ‘Schilderwerken’

Construction entity

Deel 9 ‘Omgevingswerken’

Built space
Construction element

view on

Work result
Delen met betrekking tot de ‘werkresultaten’ (work results)
Delen gedeeltelijk in verband met ‘eigenschappen’ (properties)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Overzichtstabel

*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied van de norm

CONSTRUCTION RESOURCE

CONSTRUCTION PROCESS

CONSTRUCTION RESULT

PROPERTIES

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied van de norm

Tabellen aanbevolen*
door ISO 12006-2:2015

Bouwtechnisch
Bestek
Woningbouw

Construction information

***

Geen klassen voor de bouwinformatie die geen verband houdt met een partij
of een bouwfase

Construction product

***

Geen klassen voor bouwproducten. Deze zijn weergegeven als uitgevoerde
producten – zie ‘work results’

Construction agent

***

Een klasse ‘Ontwerpteam’ in deel 0

Construction aid

***

Geen specifieke klassen voor bouwmiddelen. Bepaalde middelen zijn weergegeven in de klasse ‘Arbeidsmiddelen’ in deel 0, maar ze houden verband met
een specifieke taak – zie ‘work results’

Management

***

Geen specifieke klassen voor het management

Construction process

***

Geen klassen voor de verschillende projectfases. Het Bouwtechnisch Bestek
Woningbouw is uitgewerkt voor de toewijzing van ondernemingen en de uitvoering van het bouwwerk

Construction complex

***

Geen klassen voor de complexen

Construction entity

***

Geen klassen voor entiteiten

Built space

***

Geen klassen voor gebouwde ruimtes

Construction element

***

Geen specifieke klassen voor elementen. De klassen van het Bouwtechnisch
Bestek Woningbouw hebben betrekking op de uitvoering van de elementen –
zie ‘work results’

Work result

***

Alle klassen en subklassen van de VMSW verwijzen naar de bouwresultaten,
d.w.z. naar de uitvoering van bouwelementen

Construction property

***

Geen specifieke klassen voor eigenschappen. Deze zijn opgenomen in de technische specificaties van de verschillende delen – zie ‘work results’

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied van de norm helemaal niet

* Elke tabel is een classificatie die bestaat uit klassen en subklassen waarvan voorbeelden worden gegeven in de bijlagen bij de norm.
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VMSW

Doelstelling van de toepassingsvoorbeelden van de classificatie
Op de volgende pagina’s wordt VMSW toegepast om een element van de gebouwschil (een wand) en een element van speciale technieken (een verwarmingssysteem)
te klasseren.
Deze toepassingen zullen ons informatie bezorgen over:
• de disciplines die door VMSW worden bestreken (zo is het voorbeeld van de wand een indicator voor de discipline ‘architectuur’ en is het voorbeeld van het verwarmingssysteem een indicator voor de discipline ‘speciale technieken’);
• de ontwikkelingsniveaus van het project waarvoor VMSW kan worden gebruikt.

Methodologie
Om een gelijkaardige toepassing voor alle classificatiesystemen te garanderen en een objectieve analyse ervan mogelijk te maken werd een methodologie uitgewerkt.
Er werd een terminologie gekozen om een bouwwerk en de bouwdelen te beschrijven. Zo stelt een entiteit een bouwwerk voor (bijv. een gebouw), dat bestaat uit verscheidene elementen (bijv. de wanden), die zelf bestaan uit subelementen (bijv. de buitenafwerking van de wand), samengesteld uit componenten (bijv. stenen). De toepassing
van een classificatiesysteem (en van de codering ervan) op elk van deze ontwikkelingsniveaus geeft aan of deze classificatie al deze niveaus bestrijkt.

Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke
producten
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(van het subelement)

Specifieke
producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand
van de ééngezinswoning

Lagen van de buitenwand (subelementen) en de materialen ervan (componenten)
Pleisterlaag als binnenafwerking
Muur in metselwerk van blokken
in geëxpandeerde klei
Isolatie van stijve PU-panelen
Spouw
Parement in baksteen van gebakken klei
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand

Subelementen
Parement
Spouw
Isolatie
Dragende wand
Binnenafwerking

Componenten
Stenen in gebakken klei
Spouw
Polyurethaanpanelen
Holle bouwblokken
van geëxpandeerde klei
Gipspleisterlaag

Delen 1 tot 5 & Deel 8
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Gebouwschil (architectuur)

VMSW

Entiteit
Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw is niet ontworpen om entiteiten te
klasseren. Het is enkel samengesteld uit klassen met betrekking tot de uitvoeringswerken van een bepaalde entiteit. Er zijn dus geen klassen die de
verschillende mogelijke entiteiten bepalen. De entiteit wordt bepaald in het
onderwerp van de opdracht van de werken, dat bepaald wordt in de tekst
met de administratieve clausules (Administratief bestek VM/B2017).
Er is hiervoor dus ook geen enkele codering voorzien.

Entiteit
Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Geen code
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Gebouwschil (architectuur)

VMSW

Element
Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw laat niet toe de ‘wand’ te klasseren als een element dat bestaat uit verscheidene lagen (subelementen).
Zoals reeds eerder uitgelegd, is het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw onderverdeeld in tien technische delen die globaal genomen de chronologie
volgen van de uitvoering van een bouwwerk. Het criterium voor onderverdeling van de delen is dus niet de ‘functie’ van het element zoals in de BB/
SfB of CCS. Het bestek heeft tot doel de uitvoering van een bouwwerk voor
te schrijven, en het zijn dus de verschillende lagen die de wand vormen (de
subelementen) die geklasseerd zijn in de respectievelijke delen.
Element

(Buiten)wand

Geen code
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Gebouwschil (architectuur)

VMSW

Element
Voorbeelden van hoofdklassen in Deel 2
Niveau 1 (deel) – Deel 2 ‘Bovenbouw’
Niveau 2 (hoofdstukken) - 20 Metselwerk
21 Spouwmuurisolatie
22 Gevelmetselwerk
23 Dorpels, plinten en dekstenen
24 Ruwbouwkanalen
25 Structuurelementen hout

(Buiten)wand

Element

26 Structuurelementen beton

Geen code

27 Structuurelementen staal
28 Houtskeletbouw
Opmerking:
We kunnen vaststellen dat eenzelfde niveau (Niveau 2 - Hoofdstukken) verschillende criteria bevat voor onderverdeling. Bepaalde hoofdstukken worden immers bepaald volgens het criterium ‘type materialen’, andere volgens
het criterium ‘type werken’, en nog andere volgens het criterium ‘functie’.
Bepaalde hoofdstukken worden tegelijkertijd bepaald volgens meerdere criteria (bijvoorbeeld: ‘type werken en functie’ of ‘type materialen en functie’
of ‘type materialen’ en ‘type bouwsystemen’). Deze verschillende criteria
tonen dat de uitvoering van een voorwerp gekend moet zijn om het te kunnen klasseren in het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw.
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Gebouwschil (architectuur)

VMSW

Subelementen
Zoals eerder vermeld, kunnen de subelementen geklasseerd worden in het
deel dat overeenstemt met de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering ervan. De klassen en subklassen die aan deze subelementen zijn verbonden, worden vaak bepaald door verschillende criteria voor onderverdeling tegelijkertijd. Deze laatste zijn niet altijd dezelfde voor eenzelfde klasse
van het classificatieniveau.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Parement

Subelementen
1/ Parement

Niveau 1 – Deel 2 Bovenbouw

22
Gevelmetselwerken

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

21
Spouwmuurisolatie

4/ Dragende wand

20.20
Binnenspouwblad – algemeen

5/ Binnenafwerking

50.10
Wandbepleistering – algemeen

Niveau 2 – 22 Gevelmetselwerk
Opmerking:
Er is geen code bepaald om enkel het ‘parement’ aan te duiden. Op het eerste
hiërarchisch niveau onder het deel moet het hoofdstuk ‘Gevelmetselwerk’ (22)
gekozen worden, dat specificeert dat het om metselwerk voor de gevel gaat.
3/ Isolatie
Niveau 1 – Deel 2 Bovenbouw
Niveau 2 – 21 Spouwmuurisolatie
Opmerking:
Deze code kan enkel gebruikt worden voor de isolatie van een spouwmuur.
Een isolatie die inherent is aan een ander deel van het gebouw, zal een verschillende code krijgen.

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: type werken
g criterium: functie
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Gebouwschil (architectuur)

VMSW

Subelementen
Zoals eerder vermeld, kunnen de subelementen geklasseerd worden in het
deel dat overeenstemt met de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering ervan. De klassen en subklassen die aan deze subelementen zijn verbonden, worden vaak bepaald door verschillende criteria voor onderverdeling tegelijkertijd. Deze laatste zijn niet altijd dezelfde voor eenzelfde klasse
van het classificatieniveau.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Dragende wand

Subelementen
1/ Parement

Niveau 1 – Deel 2 Bovenbouw

22
Gevelmetselwerken

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

21
Spouwmuurisolatie

4/ Dragende wand

20.20
Binnenspouwblad – algemeen

5/ Binnenafwerking

50.10
Wandbepleistering – algemeen

Niveau 2 – 20 Metselwerk
Niveau 3 – 20.20 Binnenspouwblad – algemeen
Opmerking:
Deze code kan gebruikt worden om het dragende gedeelte van een wand
aan te duiden, maar de dragende functie wordt niet duidelijk aangegeven.
5/ Binnenafwerking
Niveau 1 – Deel 5 Binnenafwerking
Niveau 2 – 50 Binnenpleisterwerk
Niveau 3 – 50.10 Wandbepleistering – algemeen
Opmerking:
Om te specificeren dat het gaat om een wandafwerking, moet er eerst aangegeven worden dat het gaat om bepleistering (50) en vervolgens dat het
gaat om de bepleistering van de wand (50.10).
Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: type werken
g criterium: plaats
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Gebouwschil (architectuur)

VMSW

Componenten
De Bouwtechnisch Bestek Woningbouw is niet zodanig gestructureerd dat
het componenten, bijvoorbeeld materialen, op onafhankelijke wijze klasseert. De componenten worden steeds geassocieerd met de uitvoering van
subelementen om de resultaten van de werken (‘work results’) te kunnen
bepalen. Daarom bestaan er geen klassen en codes die enkel dienen om de
verschillende componenten van de bouwschil te bepalen. De beschrijving
van de componenten die een subelement vormen, wordt vermeld in de tekst
van de technische specificaties, in de rubriek ‘materialen’.
Componenten

1/ Stenen van gebakken klei

Geen code

2/ Spouw

Geen code

3/ PU-panelen

Geen code

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei

Geen code

5/ Pleisterwerk op basis van gips

Geen code

Opmerking:
Er bestaan bepaalde bestekken die een deel (een classificatie) specifiek
wijden aan het voorschrijven van de materialen en de bouwproducten (bijvoorbeeld hoofdstuk III van het ‘Standaardbestek 250’ bestemd voor weginfrastructuurwerken).
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Gebouwschil (architectuur)

De subklassen van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw:
de ‘work results’
Zoals eerder vermeld, worden de componenten altijd geassocieerd met de
uitvoering van de subelementen, wat de resultaten van de werken bepaalt
(‘work results’). De artikels van de technische delen worden ook bepaald
door een veelvoud aan criteria die onderling het verband leggen tussen de
subelementen (of type werken), de componenten (soort vorm en soort materiaal) evenals het soort uitvoering.

+

Subelementen
1/ Parement in stenen
van gebakken klei
2/ Spouw

VMSW

Componenten

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Gevelstenen - bakstenen/handvorm- en vormbakstenen

22.21.20

2/ Geen code voor de spouw. De minimale afmeting voor de spouw staat
vermeld in de voorschriften van de klasse ‘22.00 Gevelmetselwerk’

Geen code

3/ Isolatie met PU-panelen

21.12.10

3/ Spouwmuurisolatie buitenspouwblad – PUR of PIR/10 cm

4/ Wanden van holle blokken
in geëxpandeerde klei

20.24.10

4/ Binnenspouwblad – betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm

5/ Binnenafwerking
met pleister op basis van gips

50.11.11

5/ Wandbepleistering – gipspleisters/dikpleisters op metselwerk –
wandvlakken

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: type werken
g criterium: type materialen (+ vorm van het materiaal)
g criterium: plaats
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Gebouwschil (architectuur)

VMSW VS CCTB

Vergelijking tussen het VMSW en het CCTB
Het VMSW-bestek en het CCTB leunen relatief dicht bij elkaar aan omwille
van hun structurering in delen die globaal genomen de chronologische volgorde van het bouwproces van een bouwwerk eerbiedigen. Beiden bestaan
uit tien technische delen die zeer gelijkaardige titels dragen.

VMSW

De vergelijking van beide systemen via een toepassingsvoorbeeld voor een
gevelmuur heeft ons echter in staat gesteld een aantal verschillen tussen
het VMSW-bestek en het CCTB aan te wijzen met betrekking tot de bouwschil
(architectuur).

CCTB

Vanuit het oogpunt van de classificatie:
1/ Parement in stenen
van gebakken klei
2/ Spouw

3/ Isolatie met PU-panelen

22.21.20

21.31.1a

Geen code

Geen code

21.12.10

26.41.1d

- In het VMSW-bestek is het niveau waarop het artikel zich bevindt niet
constant. Het bevindt zich naargelang van het geval op niveau 4, 5 of 6.
In het CCTB is het aantal hiërarchische niveaus hetzelfde, over welk deel
het ook gaat. De niveaus met betrekking tot de algemene informatie zijn
duidelijk geïdentificeerd (niveau 1 tot 5), evenals het niveau van het artikel dat steeds op niveau 6 staat. Deze eenvormige structurering maakt de
CCTB-classificatie duidelijker dan de VMSW.
Vanuit het oogpunt van de codering:

4/ Wanden van holle blokken
in geëxpandeerde klei

20.24.10

21.12.6a

5/ Binnenafwerking
met pleister op basis van gips

50.11.11

51.54.1a

- Het VMSW-bestek heeft een louter numerieke codering, in tegenstelling
tot het CCTB, waarin de code inzake het artikel met een letter wordt aangeduid.
- Het is niet ongebruikelijk dat de gebruiker nieuwe elementen toevoegt
aan een bestek. In het CCTB zijn deze elementen duidelijk geïdentificeerd
aan de hand van specifieke codes. Dit soort identificatie bestaat niet in
de VMSW.
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VMSW

Verwarmingssysteem (speciale technieken)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van een
verwarmingsinstallatie

Delen en componenten van het verwarmingssysteem
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW

Voorbeeld
Systeem van een bestaande verwarmingsinstallatie samengesteld uit de
volgende subelementen:

C

A Productietoestellen
B
C

B

A

D46

Distributiecircuits

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW

Voorbeeld
De subelementen van het systeem van verwarmingsinstallatie bestaan uit
‘componenten’ waarvan sommige hieronder staan opgesomd:

5

5

4
3
2
1

3
2
1
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1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

VMSW

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van
verwarmingsinstallatie

Zie voorbeeld
‘Gebouwschil’

Subelementen

Componenten

A Productietoestellen

1

Atmosferische brander

B

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

C

Distributiecircuits

Deel 6
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW

Element
Deel 6 ‘Technieken fluïda’ voorziet niet in een klasse die enkel ‘verwarmingssysteem’ betekent. Men moet een beroep doen op de klasse
‘Verwarming individuele installaties’ die preciseert dat het systeem bestemd is voor individuele woningen, wat het toepassingsgebied beperkt.
De hoofdklassen van dit deel worden bepaald aan de hand van verschillende
criteria (functie, type component enz.). Zo kan men in deel 6 onder meer de
volgende systemen klasseren: Sanitaire kranen – kleppen, Sanitair warm
water, Gasinstallaties, Verwarming individuele installaties, enz.

Element
Systeem
van verwarmingsinstallatie

Het voorbeeld hiernaast betekent:

65
Verwarming individuele installaties

Systeem van verwarmingsinstallatie
Niveau 1 – Deel 6 ‘Technieken fluïda’
Niveau 2 – 65 Verwarming individuele installaties
Opmerking:
Als men code ‘65’ hanteert, specificeert men reeds dat het verwarmings-systeem bestemd is voor een individuele woning.

Criterium voor de klassen van het voorbeeld:
g criterium: functie of type systeem
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW

Subelementen
Deel 6 maakt geen onderscheid tussen het deel inzake warmteproductie en
het deel inzake warmtedistributie.
Dit deel laat dus niet toe de subelementen van het verwarmingssysteem te identificeren op basis van hun functies (produceren, verdelen, enz.). Het criterium dat vooral gehanteerd wordt,
is het type component van het systeem.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
Subelementen

A/ Productietoestellen
Geen code of klasse

A

Productietoestellen

Geen code

B/ en C/ Distributiecircuits
Geen code of klasse

B
C

Distributiecircuits

Geen code
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW

Componenten
Deel 6 ‘Technieken fluïda’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te klasseren, maar zoals voor de componenten van de
gebouwschil, worden deze onmiddellijk geassocieerd met een uitvoering
die beschreven is in de tekst met de technische specificaties.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Atmosferische brander
Geen code. De atmosferische brander is ondergebracht in subklasse
‘65.12.10 Gasvloerketels – gesloten/enkel CV’

Componenten

2/ Gasvloerketel
1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

5

Niveau 1 – Deel 6 ‘Technieken fluïda’

Geen code

Niveau 2 – 65 Verwarming individuele installaties
Niveau 3 – 65.10 Gasvloerketels – algemeen

65.12.10
Gasvloerketels –
gesloten/enkel CV

Niveau 4 – 65.12 Gasvloerketels – gesloten
Niveau 5 – 65.12.10 Gasvloerketels – gesloten/enkel CV (centrale verwarming)

65.45
Installatieonderdelen –
expansiesysteem

Vlinderklep

65.42
Installatieonderdelen –
regel- en afsluitkranen

Circulator

65.44
Installatieonderdelen –
circulatoren

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW

Componenten
Deel 6 ‘Technieken fluïda’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te klasseren, maar zoals voor de componenten van de
gebouwschil, worden deze onmiddellijk geassocieerd met een uitvoering
die beschreven is in de tekst met de technische specificaties.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ Expansievat
Niveau 1 – Deel 6 ‘Technieken fluïda’
Componenten

Niveau 2 – 65 Verwarming individuele installaties
Niveau 3 – 65.40 Installatieonderdelen – algemeen

1

Atmosferische brander

Niveau 4 – 65.45 Installatieonderdelen – expansiesysteem

Geen code

4/ Vlinderklep

2

3

4

5

Gasvloerketel

Expansievat

Niveau 1 – Deel 6 ‘Technieken fluïda’

65.12.10
Gasvloerketels –
gesloten/enkel CV

Niveau 2 – 65 Verwarming individuele installaties
Niveau 3 – 65.40 Installatieonderdelen – algemeen
Niveau 4 – 65.42 Installatieonderdelen – regel- en afsluitkranen

65.45
Installatieonderdelen –
expansiesysteem

Vlinderklep

65.42
Installatieonderdelen –
regel- en afsluitkranen

Circulator

65.44
Installatieonderdelen –
circulatoren

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW

Componenten
Deel 6 ‘Technieken fluïda’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te klasseren, maar zoals voor de componenten van de
gebouwschil, worden deze onmiddellijk geassocieerd met een uitvoering
die beschreven is in de tekst met de technische specificaties.

De voorbeelden hiernaast betekenen:
5/ Circulator
Niveau 1 – Deel 6 ‘Technieken fluïda’
Componenten

Niveau 2 – 65 Verwarming individuele installaties
Niveau 3 – 65.40 Installatieonderdelen – algemeen

1

Atmosferische brander

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:

65.12.10
Gasvloerketels –
gesloten/enkel CV

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

65.45
Installatieonderdelen –
expansiesysteem

4

Vlinderklep

65.42
Installatieonderdelen –
regel- en afsluitkranen

Circulator

65.44
Installatieonderdelen –
circulatoren

5

Niveau 4 – 65.44 Installatieonderdelen – circulatoren

Geen code

g criterium: functie
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

VMSW VS CCTB

Vergelijking tussen het VMSW en het CCTB
Zowel in het CCTB als in de VMSW verschilt de structuur van delen 6 en 7
enigszins van deze van de andere delen. Deze delen laten immers toe de
componenten van een technisch systeem* te identificeren, wat niet het
geval is voor de delen inzake de bouwschil (deel 1 tot 5).

VMSW

De vergelijking tussen de VMSW en het CCTB via een toepassingsvoorbeeld
op een verwarmingssysteem heeft ons in staat gesteld enkele verschillen
aan te wijzen met betrekking tot de speciale technieken.

CCTB

Vanuit het oogpunt van de classificatie:

1

Atmosferische brander

Geen code

Geen code

2

Gasvloerketel

65.12.10

63.21.5c

3

Expansievat

65.45

Geen code
of 63.32.4c

4

Vlinderklep

65.42

63.21.3b

5

Circulator

65.44

63.32.3a

- Wat betreft de globale structuur van de classificatie van deel 6 is het verschil net hetzelfde als het verschil aangehaald in de conclusie voor de
‘gebouwschil (architectuur)’
- De classificatie van deel 6 van de VMSW is minder volledig dan die van
het CCTB, aangezien de VMSW enkel de technische systemen voor woongebouwen bestrijkt. Het CCTB is bedoeld voor alle soorten gebouwen en
elk soort werken.
Vanuit het oogpunt van de codering:
- De verschillen zijn net dezelfde als de verschillen aangehaald in de conclusie voor de ‘gebouwschil (architectuur)’.
De vergelijking van de codes in het voorbeeld van de speciale technieken
laat toe deze verschillen beter te zien.

* De componenten zijn altijd gelinkt aan de uitvoeringsvoorschriften beschreven in de tekst
van het bestek.
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Overzichtstabel
*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied helemaal niet

DISCIPLINE

Architectuur
Nota: op basis
van een voorbeeld
van buitenwand

Speciale technieken
Nota: op basis
van een voorbeeld van
verwarmingsinstallatie

ENTITEIT

ELEMENT

SUBELEMENT

COMPONENT

***

***

***

***

Het
Bouwtechnisch
Bestek Woningbouw
laat niet toe om
entiteiten te klasseren.

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw laat niet toe een element zoals
een muur, een vloer, een dak, enz. te
klasseren.

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw laat toe de subelementente
klasseren (zoals de delen van een
muur, een vloer, een dak), want deze
worden geassocieerd met een specifieke uitvoering.

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw laat niet toe componenten van
een gebouwschil te klasseren los van
de subelementen en hun uitvoeri.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

***

***

***

Deel 6 en 7 van het Bouwtechnisch
Bestek Woningbouw laten toe de elementen van de systemen van speciale
technieken te klasseren, maar deze
worden steeds geassocieerd met een
uitvoering.

Deel 6 en 7 van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw laten niet toe de subelementen (delen) van de systemen
van speciale technieken te klasseren.

Deel 6 en 7 van het Bouwtechnisch
Bestek Woningbouw laten toe componenten te klasseren, maar deze
worden steeds geassocieerd met een
uitvoering. In sommige gevallen zijn
meerdere componenten ondergebracht in één enkele subklasse.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

—
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM

De leden van WG1 (TC BIM & ICT en Cluster BIM) hebben de kenmerken vastgelegd waaraan een classificatiesysteem en zijn codering moeten voldoen om te kunnen worden
gebruikt in het kader van BIM.
Dit hoofdstuk bevat:
• een samenvattende tabel met de korte definities van elk kenmerk en een beoordeling van VMSW op basis van die kenmerken
• gedetailleerde tabellen waarin VMSW grondig aan elk kenmerk wordt getoetst. Die gedetailleerde tabellen bevatten (zie onderstaand voorbeeld):
- de korte definitie van het kenmerk (op basis van de criteria ervan)
- een beoordeling de vorm van sterren (die aangeven in welke mate het classificatiesysteem voldoet aan elk criterium)
- de motivering van die beoordeling.

KENMERK XXX
CRITERIA VAN HET KENMERK

BB/SFB

a)

***

b)

***

c)

***

Korte definitie
van het kenmerk

Beoordeling

Motivering van de beoordeling
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – samenvattende tabel
*** Het systeem voldoet volledig aan het criterium

*** Het systeem voldoet beperkt aan het criterium

*** Het systeem voldoet gemiddeld aan het criterium

*** Het systeem voldoet helemaal niet aan het criterium

BIM-KENMERKEN

COHERENT

UITBREIDBAAR

VERSTAANBAAR

STABIEL

CRITERIA VAN HET KENMERK

VMSW

a)

De klassen en subklassen van het systeem zijn duidelijk van elkaar gescheiden en hun toepassingsgebieden
overlappen niet

***

b)

De criteria (van de onderverdeling) die de verschillende klassen bepalen zijn expliciet gedefinieerd

***

c)

De termen die gebruikt worden om de klassen te benoemen en degene die gebruikt worden in de definities zijn
onderling coherent

***

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe klassen op gepaste plaatsen van de structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

a)

De termen die gebruikt worden voor het benoemen van klassen en bij de definities zijn eenvoudig te begrijpen
en gekend binnen het toepassingsdomein van de classificatie

***

b)

De criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

***

c)

De codes zijn gemakkelijk herkenbaar, leesbaar en begrijpelijk voor de mens

***

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

a)

De stabiliteit van de structuur van het classificatiesysteem is verzekerd doorheen de tijd

***

IN STAAT OM EEN OBJECT
TRACEERBAAR TE MAKEN

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

b)

Een unieke code wordt toegewezen aan elk object waardoor de gebruiker de objecten individueel kan identificeren

***

SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

Het systeem is niet gebonden aan een specifiek merk van software, wat het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbevelingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op grote schaal gebruikt wordt

***

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

INTERNATIONAAL
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
COHERENT
CRITERIA VAN HET KENMERK

VMSW

a)

De klassen en subklassen van het
systeem zijn duidelijk van elkaar
gescheiden en hun toepassings-gebieden overlappen niet

***

De meeste klassen en subklassen van het bouwtechnische bestek van de VMSW zijn duidelijk gescheiden. De toepassingsgebieden van bepaalde klassen overlappen evenwel. Zo kan bijvoorbeeld een houten
keper van een hellend dak zowel in de klasse ‘28.25.20 structuurelementen – onderdelen hellend dak/
keperwerk’ van deel 2 als in de klasse ‘30.13 houten dakstructuur – keperwerk’ van deel 3 ondergebracht
worden.

b)

De criteria (van de onderverdeling)
die de verschillende klassen bepalen
zijn expliciet gedefinieerd

***

Er bestaan beschrijvingen voor de klassen en subklassen in de tekst van de technische voorschriften van
de VMSW (in de rubriek ‘Omschrijving’). Die maken het mogelijk om het toepassingsgebied van de klassen
en de subklassen te begrijpen, ook al worden de onderverdelingscriteria niet altijd expliciet vermeld.

c)

De termen die gebruikt worden om
de klassen te benoemen en degene
die gebruikt worden in de definities
zijn onderling coherent

***

Een zelfde terminologie wordt doorgaans gebruikt in de benaming van de klassen, de subklassen en in
hun beschrijvingen. Soms doet de benaming van bepaalde klassen evenwel vermoeden dat het om een
algemene klasse gaat, terwijl het in werkelijkheid gaat om een artikel (in dat geval worden die ‘algemene’
benamingen immers vergezeld van gedetailleerde beschrijvingen, wat soms een gebrek aan coherentie
met zich meebrengt) (zie bijvoorbeeld artikel ‘30.13 houten dakstructuur – keperwerk’ van deel 3).
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Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
UITBREIDBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe
klassen op gepaste plaatsen van de
structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

VMSW

***

Het bouwtechnische bestek van de VMSW is een enumeratief systeem en dus is de structuur minder
flexibel dan die van een facettensysteem. Toch kunnen nieuwe subklassen worden toegevoegd voor
bouwtechnieken of materialen die oorspronkelijk niet in de structuur voorzien waren. Het ‘Bouwtechnisch Bestek Woningbouw’ omvat tien delen die elk tot tien hoofdstukken kunnen bevatten. De hoofdstukken kunnen op hun beurt elk tot 100 artikelen bevatten die zelf 100 subartikelen kunnen bevatten
(zie ‘Algemene informatie – Globale structuur van het classificatiesysteem’). De voornoemde aantallen
staan voor het maximum aantal klassen die het systeem per niveau zou kunnen bevatten, maar de plaatsen zijn eigenlijk niet allemaal bepaald (sommige delen bevatten geen 10 hoofdstukken, enz.) en het
aantal vrije plaatsen varieert naargelang van het deel en het niveau. Bovendien hebben die nieuwe subklassen geen identieke benaming voor alle gebruikers aangezien ze voldoen aan de specifieke behoeften
van een gebruiker voor een welbepaald project.

D60

VMSW

VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
VERSTAANBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De termen die gebruikt worden voor
het benoemen van klassen en bij de
definities zijn eenvoudig te begrijpen en gekend binnen het toepassings-domein van de classificatie

VMSW

***

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW, dat specifiek ontwikkeld werd voor uitvoeringsopdrachten in het Vlaamse Gewest, is enkel beschikbaar in het Nederlands. De in het bestek gebruikte
terminologie stemt bijgevolg overeen met de termen die in Vlaanderen courant gebruikt worden voor de
uitvoering van bouwwerken.

***

De onderverdelingscriteria om nieuwe klassen of subklassen te creëren worden niet expliciet vermeld.
Het document ‘Handleiding Bouwtechnisch Bestek Woningbouw’ beschrijft hoe klassen en subklassen
kunnen worden toegevoegd tijdens de opmaak van het bijzondere bestek, maar stelt enkel dat de logica
van de bestaande structuur moet worden gevolgd bij de toevoeging van nieuwe klassen, zonder verdere
verduidelijking over de te hanteren criteria. Toch kunnen de te hanteren criteria om klassen en subklassen te creëren gemakkelijk geïdentificeerd worden door zich te baseren op de bestaande klassen (zie het
criterium ‘Coherent’).

b)

De criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren zijn
duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

c)

De codes zijn gemakkelijk herken-baar, leesbaar en begrijpelijk
voor de mens

***

De codes van de klassen zijn uitsluitend numeriek en vrij lang (ze kunnen samengesteld zijn uit drie paar
tekens). Bovendien varieert het niveau waarop de voorschrijver de verduidelijkingen over de goede uitvoering van het element aanbrengt per geval en is het niet enkel en alleen op basis van de code herkenbaar. Daarom zijn de codes niet gemakkelijk te identificeren voor de gebruiker (zie ‘Globale structuur van
het classificatiesysteem – Codestructuur en -type van codering’).

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

Alle codes van het technisch bestek van de VMSW zijn bruikbaar voor computers.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
STABIEL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De stabiliteit van de structuur van
het classificatiesysteem is verzekerd
doorheen de tijd

VMSW

***

Aangezien het bouwtechnische bestek van de VMSW uitvoeringsvoorschriften bevat, wordt het geregeld
bijgewerkt zodat er nieuwe bouwtechnieken kunnen worden opgenomen en het kan blijven bestaan. Die
noodzakelijke aanpassingen kunnen, afhankelijk van de bijwerking, grote veranderingen in de bestaande
structuur met zich meebrengen. Dit bestek is overigens een enumeratief systeem en dus is de structuur
minder flexibel dan die van een facettensysteem (zie het criterium ‘Uitbreidbaar’). Daarom kan de stabiliteit van de structuur van het technisch bestek van de VMSW niet verzekerd worden doorheen de tijd.

IN STAAT OM EEN OBJECT TRACEERBAAR TE MAKEN
CRITERIA VAN HET KENMERK

VMSW

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

Het bouwtechnische bestek van de VMSW werd ontwikkeld om de procedures en de werkmethodes
tijdens de uitvoeringsfase van de werken op elkaar af te stemmen. De structuur bestaat dan ook uit klassen en subklassen die rechtstreeks verwijzen naar technische uitvoeringsvoorschriften. Het technisch
bestek werd niet opgevat om een objecttype te volgen tijdens de verschillende fasen van een project. Toch
zou de code van de klasse kunnen worden gebruikt om een objecttype of bouwsysteem te identificeren
tijdens de fasen die volgen op de uitvoeringsfase.

b)

Een unieke code wordt toegewezen
aan elk object waardoor de gebruiker
de objecten individueel kan identificeren

***

De codering van de VMSW is niet zo opgevat dat een unieke code aan elk object kan worden toegekend
om het op unieke wijze te identificeren.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

CRITERIA VAN HET KENMERK

VMSW

Het systeem is niet gebonden aan
een specifiek merk van software, wat
het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

Het bouwtechnische bestek van de VMSW werd niet ontworpen voor een specifieke software en kan in de verschillende BIM-software toepassingen worden gebruikt.

INTERNATIONAAL
CRITERIA VAN HET KENMERK

VMSW

***

Uit de vergelijking van het bouwtechnische bestek met de aanbevelingen van ISO 12006-2:2015 blijkt dat
de technische delen verwijzen naar de werkresultaten (work results) en dus slechts een miniem deel van
de aanbevelingen van de norm bestrijken (zie ‘Vergelijking met de norm ISO 12006-2:2015 – Samenvattende tabel’).

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op
grote schaal gebruikt wordt

***

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW kan niet worden beschouwd als een internationaal
systeem. Als typebestek is het immers een weergave van de procedures en werkmethodes in de Belgische
bouwsector en is het niet ontworpen om buiten de landsgrenzen te worden gebruikt.

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

Het bouwtechnische bestek van de VMSW is beschikbaar enkel in het Nederlands.

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbeve-lingen uit de norm ISO 12006-2:2015
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NUTTIGE LINKS
Websites
De website van de VMSW (https://www.vmsw.be) bevat heel wat informatie over het
Bouwtechnisch Bestek Woningbouw.
Het bevat onder meer:
- de laatste versie van de delen die in Word-formaat gedownload kunnen worden;
- de voorafgaande versie van de delen die in Word-formaat kunnen gedownload
worden;
- de meest recente versie van de delen, waarin de veranderingen ten opzichte van
de voorgaande versie kunnen geraadpleegd worden (Word-formaat);
- een gids die de gebruiker toelaat de structuur van de delen te begrijpen en te
vernemen hoe een bijzonder bestek moet opgesteld worden (Handleiding Bouwtechnisch Bestek Woningbouw);
- de lijst met artikels die in Excel-formaat kunnen gedownload worden;
- een toelichting over het toepassingsgebied van het Bouwtechnisch Bestek
Woningbouw;
- …
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ALGEMENE INFORMATIE
Oorsprong van het Uniclass-classificatiesysteem

Stichtende organisaties
CPIc (Construction Project Information Committee)
NBS (National Building Specifications)

Het classificatiesysteem Uniclass werd in 1997 opgesteld door het CPIc (Construction Project Information Committee)*, omdat het SfB-agentschap van het Verenigd
Koninkrijk besloten had het CI/SfB** systeem niet meer te herzien. Dit laatste moest
volgens het agentschap vervangen worden door een ‘geharmoniseerd’ classificatiesysteem. Deze eerste versie van Uniclass bestond uit 15 tabellen, waarvan
sommigen steunden op bestaande classificaties (bijvoorbeeld op tabel 0 van de
CI/Sfb voor tabel D ‘Facilities’ en op de classificatie CAWS*** voor tabel J ‘Buildings
– Work sections’). Omdat er kritiek kwam op het gebrek aan reële eenmaking en
integratie van civieltechnische werken, belastte het CPIc het RIBA (Royal Institute of
British Architects) en het NBS (National Building Specifications) met de uitwerking
van nieuwe tabellen om een ‘dynamisch’ classificatiesysteem op te stellen. Zo werd
Uniclass 2 in 2012-2013 geboren. Het systeem beantwoordde aan de ISO 120062:2001, die een kader aanlevert om de classificatiesystemen in de bouwsector te
standaardiseren. Deze norm werd vervolgens in 2015 herzien, onder meer om de
BIM-dimensie te integreren. Op dat moment stond het CPIc zijn auteursrechten af
aan het NBS om Uniclass 2015 te ontwikkelen en het te integreren in de nationale
BIM- implementatiestrategie van het Verenigd Koninkrijk. Het systeem wil de verschillende sectoren van de bouwsector bestrijken: gebouwen, engineering, landschapsarchitectuur en infrastructuur. Het wordt regelmatig bijgewerkt en de laatste
versie dateert van augustus 2018.

Data van eerste en laatste publicatie
Eerste publicatie: 1997 – Uniclass
Laatste publicatie: Uniclass 2015 – augustus 2018

Landen waar het classificatiesysteem wordt gebruikt
Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië

Taal waarin de classificatie beschikbaar is
Engels

Referenties waarop de classificatie steunt
Nationale referenties:
CI/SfB, CAWS, CESMM3, London Classification of Business Studies, RIBA
Plan of Work, UDC
Internationale referenties:
• EPIC (European Product Information Co-operation)
• ISO 9836:1992 ‘Performance standards in building – Definition and calculation of area and space indicators’
• ISO 12006-2:2001 & 2015 ‘Building construction – Organization of information about construction works – Part 2: Framework for classification’

*

Een sectororganisatie die bestaat uit de vertegenwoordigers van de bouwsector.

** Deze beslissing werd vooral ingegeven door het feit dat de CI/SfB de veranderingen in de industrie
niet weergaf, en dat de codering moeilijk te begrijpen en te informatiseren was.
*** De classificatie CAWS (Common Arrangement of Work Sections) werd door het CPIc uitgewerkt voor de
technische specificaties en de geraamde meetstaten.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Tabellen ingedeeld volgens de fasen van een bouwwerk

Tabellen van het systeem
Het classificatiesysteem Uniclass bestaat uit elf tabellen die toelaten de informatie
te definiëren vanuit het ruimste tot het meest gedetailleerde oogpunt gedurende
alle fasen van een bouwwerk.
Zeven basistabellen:
• Co Complexes
• En Entities
• Ac Activities
• SL Spaces/locations
• EF Elements/functions
• Ss Systems

FASE

OMSCHRIJVING

TABELLEN

0

Strategy

Complexes; Activities

1

Brief

Complexes; Entities; Activities

2

Concept

Entities; Activities; Spaces/locations;
Elements/functions

3

Definition

Spaces/locations; Elements/functions; Systems

4

Design

Systems; Products

5

Build & Commission

Systems; Products

6

Hand over
& Close out

Systems; Products

7

Operation
& End of life

Complexes; Entities; Activities;
Spaces/locations; Elements/functions; Systems; Products

• Pr Products
Vier andere tabellen bestemd voor de bouw- en tekentools, voor het proces van
project- en informatiebeheer:
• TE Tools and Equipment
• PM Project Management
• Zz CAD
• FI Form of Information

*

Elke tabel is een classificatie met een eigen hiërarchische structuur die is samengesteld uit klassen en subklassen, waarbij alle tabellen samen het classificatiesysteem
vormen.

Tabel geïnspireerd op de Uniclass 2015 presentatie van Sarah Delany (Head of classification
and technical author, NBS)

* Tabel ‘FI Form of Information’ is beschikbaar in bètaversie, er is een wijziging aan de gang naar aanleiding van de laatste versie van tabel ‘PM Project Management’.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Relaties tussen de basistabellen van het systeem

Tabellen van het systeem
Het classificatiesysteem Uniclass bestaat uit elf tabellen die toelaten de informatie
te definiëren vanuit het ruimste tot het meest gedetailleerde oogpunt gedurende
alle fasen van een bouwwerk.

‘Co Complexes’

Zeven basistabellen:
• Co Complexes
• En Entities

‘En Entities’

• Ac Activities
• SL Spaces/locations
• EF Elements/functions
‘Ac Activities’

• Ss Systems
• Pr Products

‘SL Spaces/locations’

‘EL Elements/functions’

Vier andere tabellen bestemd voor de bouw- en tekentools, voor het proces van
project- en informatiebeheer:
‘Ss Systems’

• TE Tools and Equipment
• PM Project Management
• Zz CAD
• FI Form of Information*
Elke tabel is een classificatie met een eigen hiërarchische structuur die is samengesteld uit klassen en subklassen, waarbij alle tabellen samen het classificatiesysteem
vormen.

Bestaat uit
Kan beschreven worden in termen van

* Tabel ‘FI Form of Information’ is beschikbaar in bètaversie, er is een wijziging aan de gang naar aanleiding van de laatste versie van tabel ‘PM Project Management’.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Vergelijking tussen Uniclass en BB/SfB
Voorbeeld

Type classificatiesysteem

Classificatie van de laag van parement in bakstenen van gebakken klei op
een buitenwand van een ééngezinswoning:

Uniclass wordt doorgaans beschouwd als een facettensysteem, want het laat toe
meerdere tabellen (classificaties) te gebruiken om een voorwerp precies te bepalen.
Elke tabel tracht echter een volledige lijst te geven van de verschillende klassen die
mogelijk zijn binnen hun toepassingsdomein, met een hiërarchische structuur die
dichter aanleunt bij de enumeratieve systemen. Dit type structuur zorgt voor meer
klassen en subklassen dan facettensystemen als de CCS en het BB/SfB.

• In Uniclass: 'facettensysteem'
De codes van de klassen van de verschillende tabellen moeten opgesomd
worden:
Pr_20_93_52_15 Clay bricks
Ss_25_13_50_50 Masonry external wall external leaf systems

Anderzijds laat het type codering van Uniclass niet toe codes van klassen van meerdere tabellen te combineren, zoals wel het geval is bij de codering van de CCS- en
BB/SfB-systemen. In Uniclass moeten de codes van de verschillende tabellen opgesomd worden zoals het voorbeeld hiernaast aantoont.

En_45_10 _39 Houses
Tabel ‘Pr Products’ wordt gebruikt om de baksteen van gebakken klei te
bepalen, tabel ‘Ss Systems’ om aan te geven dat het om het buitenmetselwerk van het parement van een buitenmuur gaat, en tabel ‘En Entities’
om het huis aan te duiden.

Klik hier voor meer informatie over de types classificatiesystemen

• In BB/SfB: facettensysteem
De opeenvolging van de codes van BB/SfB is zo opgevat dat de codes van
de verschillende tabellen van de BB/SfB gecombineerd worden:

814

(41.0)

Fg2

BB/SfB

Het voorbeeld betekent: buitenafwerking van de buitenwand in bakstenen van gebakken klei van de woning met 2 of 3 verdiepingen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Relaties tussen de tabellen ‘Co Complexes’, ‘En Entities’,
‘Ac Activities’ en ‘SL Spaces/locations’

Codestructuur en -type
Het type codes is gelijk voor alle tabellen van Uniclass. De codes zijn alfanumeriek en bestaan altijd uit de eerste twee tekens die de naam van de tabel van het
systeem identificeren (Co voor ‘Complexes’, En pour ‘Entities’, enz. g zie ‘Tabellen
van het systeem’). De volgende paren tekens zijn numeriek en vertegenwoordigen
elk een niveau van de tabel.

‘Co Complexes’

‘Ac Activities’

Voorbeeld van code met vier niveaus

‘En Entities’

‘SL Spaces/locations’

Ss_25_13_50_50

Relaties tussen de tabellen ‘En Entities’, ‘EL Elements/functions’,
‘Ss Systems’ en ‘Pr Products’

Naam van de tabel:
‘Ss Systems’
Niveau 1:
groep (group)
Niveau 2:
subgroep (subroup)
Niveau 3:
afdeling (section)
Niveau 4:
object (object)

‘En Entities’

‘EL Elements/functions’

Om het gebruik van de basistabellen van het systeem te vergemakkelijken tijdens
de levenscyclus van het bouwwerk werden er onderling verbanden gecreëerd om
de betekenis van het eerste paar numerieke tekens te uniformeren. Zo bestaan
er verbanden tussen de tabelle ‘Co Complexes’, ‘En Entities’, ‘Ac Activities’ en
‘SL Spaces/locations’ en tussen de tabellen ‘En Entities’, ‘EF Elements/functions’,
‘Ss Systems’ en ‘Pr Products’. Toch kunnen we vaststellen dat dit verband niet systematisch aanwezig is.

‘Ss Systems’

‘Pr Products’
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Paren tekens op niveau 1 (groep) die de tabellen ‘Co Complexes’,
‘En Entities’, ‘Ac Activities’ et ‘SL Spaces/locations’

Codestructuur en -type
Het type codes is gelijk voor alle tabellen van Uniclass. De codes zijn alfanumeriek en bestaan altijd uit de eerste twee tekens die de naam van de tabel van het
systeem identificeren (Co voor ‘Complexes’, En pour ‘Entities’, enz. g zie ‘Tabellen
van het systeem’). De volgende paren tekens zijn numeriek en vertegenwoordigen
elk een niveau van de tabel.

Voorbeeld van code met vier niveaus

Ss_25_13_50_50
Naam van de tabel:
‘Ss Systems’
Niveau 1:
groep (group)
Niveau 2:
subgroep (subroup)
Niveau 3:
afdeling (section)
Niveau 4:
object (object)
Om het gebruik van de basistabellen van het systeem te vergemakkelijken tijdens
de levenscyclus van het bouwwerk werden er onderling verbanden gecreëerd om
de betekenis van het eerste paar numerieke tekens te uniformeren. Zo bestaan
er verbanden tussen de tabelle ‘Co Complexes’, ‘En Entities’, ‘Ac Activities’ en
‘SL Spaces/locations’ en tussen de tabellen ‘En Entities’, ‘EF Elements/functions’,
‘Ss Systems’ en ‘Pr Products’. Toch kunnen we vaststellen dat dit verband niet systematisch aanwezig is.
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GROEP

NAAM VAN DE KLASSE

20

Administrative, commercial and protective

25

Cultural, educational, scientific and information

30

Industrial

32

Water and land management

35

Medical, health, welfare and sanitary

40

Recreational

42

Sport and activity

45

Residential

50

Waste disposal

55

Piped supply

60

Heating, cooling and refrigeration

70

Electrical power generation

75

Communication, security, safety and protection

80

Transport

90

Circulation and storage

Uniclass

ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Paren tekens op niveau 1 (groep) die de tabellen ‘EL Elements/
functions’, ‘Ss Systems’ en ‘Pr Products’

Codestructuur en -type
Het type codes is gelijk voor alle tabellen van Uniclass. De codes zijn alfanumeriek en bestaan altijd uit de eerste twee tekens die de naam van de tabel van het
systeem identificeren (Co voor ‘Complexes’, En pour ‘Entities’, enz. g zie ‘Tabellen
van het systeem’). De volgende paren tekens zijn numeriek en vertegenwoordigen
elk een niveau van de tabel.

Voorbeeld van code met vier niveaus

Ss_25_13_50_50
Naam van de tabel:
‘Ss Systems’
Niveau 1:
groep (group)
Niveau 2:
subgroep (subroup)
Niveau 3:
afdeling (section)
Niveau 4:
object (object)
Om het gebruik van de basistabellen van het systeem te vergemakkelijken tijdens
de levenscyclus van het bouwwerk werden er onderling verbanden gecreëerd om
de betekenis van het eerste paar numerieke tekens te uniformeren. Zo bestaan
er verbanden tussen de tabelle ‘Co Complexes’, ‘En Entities’, ‘Ac Activities’ en
‘SL Spaces/locations’ en tussen de tabellen ‘En Entities’, ‘EF Elements/functions’,
‘Ss Systems’ en ‘Pr Products’. Toch kunnen we vaststellen dat dit verband niet systematisch aanwezig is.
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GROUPE

NOM DE LA CLASSE

20

Structure

25

Wall and barrier

30

Roof, floor and paving

35

Stairs and ramp

37

Tunnel, shaft, vessel and tower

40

Signage, fitting, furnishing and equipment

45

Flora and fauna

50

Waste disposal

55

Piped supply

65

Ventilation and air conditioning

70

Electrical

75

Communication, security, safety and protection

80

Transport

85

Process engineering

90

Soft facility

Uniclass
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘Co Complexes’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Co_20 Co_25 Co_30 Co_32 Co_35 Co_40

Tabel ‘Co Complexes’ bevat klassen en subklassen die toelaten projecten in
algemene termen te bepalen volgens hun programma, zowel voor gebouwen,
voor civieltechnische bouwwerken als voor grondgebieden. De complexen kunnen vervolgens opgesplitst worden in groepen entiteiten (zie Tabel ‘En Entities’),
in groepen activiteiten (zie Tabel ‘Ac Activities’) en/of in groepen ruimten (zie Tabel
‘SL Spaces/locations’) afhankelijk van de noden.

Administrative,
Cultural,
commercial
educational,
and protec- scientific and
tive service
information
complex
complexes

Industrial
complexes

Water and
land management
complexes

Medical,
Recreational
health, welfare complexes
and sanitary
complexes

Co_42 Co_45 Co_50 Co_55 Co_60 Co_70
Sport and activity complexes

Residential
complexes

Waste dispo- Piped supply
sal complexes complexes

• Structuur van de tabel
Tabel ‘Co Complexes’ bevat tot drie hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Co_75 Co_80 Co_90
Communica-tions, security, safety
and protection
complexes

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel ‘Co Complexes’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit maximaal
vier paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de tabel aan
waarnaar ze verwijzen: ‘Co’ voor ‘Complexes’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen (subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de tabel.

Transport
complexes

Circulation
and storage
complexes

Voorbeeld: residentiële eigendommen
Niveau 1 - Co_45 Residential complexes
Niveau 2 - Co_45_10 Living complexes
Niveau 3 - Co_45_10_74 Residential properties
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Heating,
cooling and
refrigeration
complexes

Electrical
power generation and
distribution
complexes
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘En Entities’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

En_20

Tabel ‘En Entities’ bevat de klassen en subklassen die toelaten entiteiten te
beschrijven volgens hun programma/hun functie, zowel voor gebouwen voor
civieltechnische bouwwerken als voor grondgebieden. De entiteiten kunnen
delen van complexen zijn (zie Tabel ‘Co Complexes’) en/of opgesplitst worden en/
of opgesplitst worden in groepen elementen (zie Tabel ‘EF Elements/functions’),
in groepen activiteiten (zie Tabel ‘Ac Activities’) en/of in groepen ruimten (zie Tabel
‘SL Spaces/locations’) afhankelijk van de noden.

En_25

Administrative,
Cultural,
commercial
educational,
and protec- scientific and
tive service
information
complex
complexes

• Structuur van de tabel
Tabel ‘En Entities’ bevat tot drie hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

En_30

En_32

Industrial
complexes

Water and
land management
complexes

En_50

En_55

En_42

En_45

Sport and activity complexes

Residential
complexes

En_75

En_80

En_90

Communica-tions, security, safety
and protection
complexes

Transport
complexes

Circulation
and storage
complexes

Waste dispo- Piped supply
sal complexes complexes

• Codestructuur en -type
Voorbeeld: huizen

De codes van tabel table ‘En Entities’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit maximaal vier paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de tabel
aan waarnaar ze verwijzen: ‘En’ voor ‘Entities’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen (subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de tabel.

Niveau 1 - En_45 Residential entities
Niveau 2 - En_45_10 Residential buildings
Niveau 3 - En_45_10_39 Houses
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En_35

En_40

Medical,
Recreational
health, welfare complexes
and sanitary
complexes

En_60

En_70

Heating,
cooling and
refrigeration
complexes

Electrical
power generation and
distribution
complexes
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘Ac Activities’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel ‘Ac Activities’ bevat klassen en subklassen die verband houden met de verschillende types activiteiten die kunnen gerealiseerd worden in een complex (zie
Tabel ‘Co Complexes’), een entiteit (zie Tabel ‘En Entities’) of een ruimte (zie Tabel
‘SL Spaces/locations’). We vinden er ook de verschillen activiteiten in terug die verband houden met de opvolging en de controle van de bouwwerken(Survey activities), evenals de activiteiten die verband houden met het beheer van projecten (Project management activities).

• Structuur van de tabel
Tabel ‘Ac Activities’ bevat tot drie hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel ‘Ac Activities’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit maximaal
vier paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de tabel aan
waarnaar ze verwijzen: ‘Ac’ voor ‘Activities’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen (subgroups) en afdelingen
(sections) van de klassen en subklassen van de tabel.

Ac_05

Ac_10

Ac_15

Project
management
activities

Preparation,
construction
and repair

Survey activities

Ac_32

Ac_35

Ac_40

Ac_42

Ac_45

Ac_50

Water and
Medical,
Recreational
land manage- health, welfare
activities
ment activities and sanitary
activities

Sports activities

Residential
activities

Waste disposal activities

Ac_25

Administrative,
Cultural,
commercial
educational,
and protec- scientific and
tive service
information
activities
activities

Ac_30
Industrial
activities

Ac_55

Ac_60

Ac_65

Ac_70

Ac_75

Ac_80

Piped supply
activities

Heating,
cooling and
refrigeration
activities

Ventilation
and air
conditioning
activities

Electrical
activities

Communica-tions, security, safety
and protection
activities

Transport
activities

Ac_85

Ac_90

Operation and
maintenance
activities

Circulation
and plant
activities

Voorbeeld: eten
Niveau 1 - Ac_45 Residential entities
Niveau 2 - Ac_45_45 Living activities
Niveau 3 - Ac_45_45_22 Dining
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘SL Spaces/locations’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

SL_20

Tabel ‘SL Spaces/locations’ bevat klassen en subklassen die verband houden met de
verschillende ruimtes die kunnen bestaan in een complex (zie Tabel ‘Co Complexes’)
of entiteit (zie Tabel ‘En Entities’). Er kunnen ook ruimtes voorzien worden voor één
of meerdere activiteiten (zie Tabel ‘AC Activities’). Een ruimte voor een ‘klaslokaal’
kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor activiteiten zoals vergaderingen, lunchen,
enz.

SL_25

Administrative,
Cultural,
commercial
educational,
and protective scientific and
service spaces information
spaces

• Structuur van de tabel
Tabel ‘SL Spaces/locations’ bevat tot drie hiërarchische niveaus van klassen
en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel ‘SL Spaces/locations’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit
maximaal vier paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de
tabel aan waarnaar ze verwijzen: ‘SL’ voor ‘Spaces/locations’. De andere paren
tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen (subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de tabel.

SL_30
Industrial
spaces

SL_35

SL_40

Water and
Medical,
Recreational
land manage- health, welfare
spaces
ment spaces and sanitary
spaces

SL_42

SL_45

SL_50

SL_55

SL_60

SL_70

Sport and
activity
spaces

Residential
spaces

Waste disposal spaces

Piped supply
spaces

Heating,
cooling and
refrigeration
spaces

Electrical
power generation and
distribution
spaces

SL_75

SL_80

SL_90

Communica-tions, security, safety
and protection
spaces

Transport
spaces

Circulation
and storage
spaces

Voorbeeld: dienstlokalen
Niveau 1 - SL_45 Residential spaces
Niveau 2 - SL_45_10 Living spaces
Niveau 3 - SL_45_10_93 Utility rooms
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘EF Elements/functions’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel ‘EF Elements/functions’ bevat de klassen en subklassen die verband houden
met de verschillende delen van een bouwwerk, geklasseerd volgens hun functie.
We vinden er onder andere de structuurelementen in terug, evenals de muren,
de daken, de vloeren, de trappen, de signalisatie, het meubilair, de omgeving en
alle elementen die te maken hebben met speciale technieken (systemen voor afvoer
van afval, voedings-, verwarmings-, koel-, ventilatie-, elektriciteitssystemen, enz.).

EF_20

EF_25

EF_30

EF_35

EF_37

EF_40

Structural
elements

Wall and barrier elements

Roofs, floor
and paving
elements

Stairs and
ramp

Vessel and
tower elements

Signage,
fitings, furnishings and
equipment

EF_45

EF_50

EF_55

EF_60

EF_65

EF_70

Flora and fauna elements

Waste disposal functions

Piped supply
functions

Heating,
cooling and
refrigeration
functions

Ventilation
and air
conditioning
functions

Electrical
power and
lighting functions

• Structuur van de tabel
Tabel ‘EF Elements/functions’ bevat tot twee hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

EF_75
Communica-tions, security, safety
and protection
functions

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel ‘EF Elements/functions’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit
maximaal drie paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt
de tabel aan waarnaar ze verwijzen: ‘EF’ voor ‘Elements/functions’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen
(subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de
tabel.

Voorbeeld: wanden
Niveau 1 - EF_25 Wall and barrier elements
Niveau 2 - EF_25_10 Walls
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘Ss Systems’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel ‘Ss Systems’ bevat de klassen en de subklassen die verband houden met
de systemen (lagen) die de elementen vormen. Zo kan een element ‘gevelmuur’
bestaan uit de volgende verschillende systemen (lagen) die naast elkaar bestaan:
een buitenparement, een spouw, isolatiemateriaal, een dragende muur en een laag
binnenafwerking.

Ss_15

Ss_20

Ss_25

Ss_30

Ss_32

Ss_35

Eathworks
systems

Structural
systems

Wall and barrier systems

Roof, floor
and paving
systems

Damp
proofing,
waterproofing
and plaster
finishing
systems

Stair
and ramp
systems

Ss_37

Ss_40

Ss_45

Ss_50

Ss_55

Ss_60

Flaura and
fauna
systems

Disposal
systems

Piped supply
systems

Heating,
cooling and
refrigeration
systems

Tunnel, shaft,
Signage,
vessel and
fittings, furtower systems nishings and
equipment,
etc.

• Structuur van de tabel
Tabel ‘Ss Systems’ bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel ‘Ss Systems’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit maximaal
vijf paar tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de tabel aan
waarnaar ze verwijzen: ‘Ss’ pour ‘Systems’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen (subgroups) en afdelingen
(sections) van de klassen en subklassen van de tabel.

Ss_65

Ss_70

Ss_75

Ss_80

Ss_85

Ss_90

Ventilation
and air
conditioning
systems

Electrical
systems

Communica-tions, security, safety
and protection
systems

Transport
systems

Process
engineering
systems

Soft facility
management
systems

Voorbeeld: buitenmuren van parement in metselwerk
Niveau 1 - Ss_25 Wall and barrier systems
Niveau 2 - Ss_25_13 Unit wall structure systems
Niveau 3 - Ss_25_13_50 Masonry wall systems
Niveau 4 - Ss_25_13_50_50 Masonry wall external leaf systems
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘Pr Products’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel ‘Pr Products’ bevat de klassen en subklassen met betrekking tot de vervaardigde producten die een systeem vormen (zie Tabel ‘Ss Systems’). Zo kan een systeem van ‘dragende wand’ bestaan uit de volgende verschillende producten: betonblokken, mortel, en eventueel wapeningen.

• Structuur van de tabel
Tabel ‘Pr Products’ bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel ‘Pr Products’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit maximaal
vijf paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de tabel aan
waarnaar ze verwijzen: ‘Pr’ voor ‘Products’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen (subgroups) en afdelingen
(sections) van de klassen en subklassen van de tabel.

Pr_15

Pr_20

Pr_25

Pr_30

Pr_35

Prepatory
products

Structure
and general
products

Skin
products

Opening
products

Pr_45

Pr_50

Pr_60

Pr_65

Pr_70

Pr_75

Flaura and
fauna
products

Fabric accessory products

Services
source products

Services
distribution
products

Services
outlet products

Services
control products

Pr_80

Pr_85

Pr_90

Services
general products

Process
engineering
products

Soft facility
management
products

Covering and Signage, safinishing
nitary fittings,
products
furnishings
and equipment products

Voorbeeld: gewone betonblokken
Niveau 1 - Pr_20 Structure and general products
Niveau 2 - Pr_20_93 Unit structure and general products
Niveau 3 - Pr_20_93_52 Masonry walling units
Niveau 4 - Pr_20_93_52_01 Aggregate concrete blocks
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘TE Tools and Equipment’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel ‘TE Tools and Equipment’ bevat de klassen en subklassen met betrekking tot
de middelen die gebruikt worden voor de bouw van het bouwwerk en die er geen
permanent deel van uitmaken.

TE_10

TE_20

TE_30

TE_40

TE_50

TE_60

Formwork

Scaffolding,
access,
shoring and
fencing

Lifting appliances and
conveyors

Construction
vehicles

Tunneling,
drilling and
compaction
equipment

Concrete and
stone production

TE_70

• Structuur van de tabel

Equipment
and tools

Tabel ‘TE Tools and Equipment’ bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type

Voorbeeld: trilnaalden om het beton te verdichten
Niveau 1 - TE_60 Concrete and stone production

De codes van tabel ‘TE Tools and Equipment’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit
maximaal vijf paar tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de
tabel aan waarnaar ze verwijzen: ‘TE’ voor ‘Tools and Equipement’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen
(subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de
tabel.

Niveau 2 - TE_60_60 Concrete plant and equipment
Niveau 3 - TE_60_60_70 Concrete compaction and finishing equipment
Niveau 4 - TE_60_60_70_41 Immersion vibrators
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘PM Project Management’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

PM_10 PM_20 PM_30 PM_40 PM_50 PM_55

Tabel ‘PM Project Management’ bevat de klassen en subklassen met betrekking tot
het beheer van de projecten voor alle fasen: van de programmering tot de bezetting van het bouwwerk. We vinden er onder meer de informatie in terug die verband
houdt met het project (beschrijving, eisen van de klant, enz.), met het personeel,
de site, de prestaties van het project, de financiële, commerciële en contractuele
goedkeuringen, het beheer van de bouw, de opleveringen en de afwerking van het
bouwwerk, enz.

Project information

Personnel

Site, ground Project perfor- Financial and Contract inforand envimance, design commercial
mation
ronmental
and approvals information
information
information

PM_60 PM_70 PM_80
Construction Testing, commanagement missioning and
information
completion
information

• Structuur van de tabel

Asset management
information

Tabel ‘PM Project Management’ bevat tot drie hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Voorbeeld: projectverantwoordelijke

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Niveau 1 - PM_20 Personnel
Niveau 2 - PM_20_40 Team lead roles

• Codestructuur en -type

Niveau 3 - PM_20_40_70 Project lead

De codes van tabel ‘PM Project Management’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan
uit maximaal vier paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt
de tabel aan waarnaar ze verwijzen: ‘PM’ voor ‘Project Management’. De andere paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen
(subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de tabel.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘Zz CAD’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel ‘Zz CAD’ bevat de klassen en subklassen die betrekking hebben op de
niet-fysieke informatie (die vooral verband houdt met de grafische voorstellingen) die nodig is in een BIM-modellering of in een CAD-tekening. De tabel bevat
zo bijvoorbeeld de titels van bladen, de annotaties bij tekeningen, de zichten,
de externe referenties bij de tekening, de bouwlijnen, enz.

• Structuur van de tabel

Zz_10

Zz_20

Zz_30

Zz_35

Zz_40

Zz_50

Title sheet

Textual
content

Insertions

Setting out

Topography

Zones and
boundaries

Zz_60

Zz_70

Zz_80

Zz_85

Zz_90

Drawing symbols

Views

Presentation

Generic 3D

Readme and
plotting lines

Tabel ‘Zz CAD’ bevat tot drie hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.
Voorbeeld: zichten van een grafische voorstelling

• Codestructuur en -type

Niveau 1 - Zz_10 Title sheet

De codes van tabel ‘Zz CAD’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit maximaal vier
paren tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de tabel aan waarnaar ze verwijzen: ‘Zz’ voor ‘Zz CAD’. De andere paren tekens identificeren de
verschillende groepen (groups), subgroepen (subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de tabel.

Niveau 2 - Zz_10_20 Drawing frame
Niveau 3 - Zz_10_20_95 Viewports
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel ‘FI Form of Information’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel ‘FI Form of Information’ bevat de klassen en subklassen met betrekking
tot de informatie die gebruikt wordt tijdens de levenscyclus van een bouwwerk.
De tabel is gestructureerd volgens de vorm die de informatie kan aannemen.
We zien hier bijvoorbeeld informatie over communicatie, controle van de planning,
en contractuele, financiële, grafische informatie enz. Deze tabel wordt herzien naar
aanleiding van de publicatie van de laatste versie van tabel ‘PM Project Management’.

FI_10

FI_20

FI_30

FI_40

FI_50

FI_60

Communication

Contractual

Data set

Design information

Financial

Graphical

FI_70

FI_80

FI_90

Planning
control

Project planning

Record information

• Structuur van de tabel
Tabel ‘FI Form of Information’ bevat tot twee hiërarchische niveaus van klassen
en subklassen.

Voorbeeld: model in drie dimensies

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Niveau 1 - FI_60 Graphical
Niveau 2 - FI_60_55 Model - Three dimensional

• Codestructuur en -type
De codes van tabel ‘FI Form of Information’ zijn alfanumeriek. Ze bestaan uit
maximaal drie paar tekens. Het eerste paar tekens is alfabetisch en duidt de
tabel aan waarnaar ze verwijzen: ‘FI’ voor ‘Form of Information’. De andere
paren tekens identificeren de verschillende groepen (groups), subgroepen
(subgroups) en afdelingen (sections) van de klassen en subklassen van de
tabel.
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Nuttige

informatie
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Toepassingsgebied van norm ISO 12006-2:2015

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Norm ISO 12006-2:2015 ‘Organization of Information about Construction Works Part 2: Framework for Classification of Information’ werd opgesteld om als internationale referentie te dienen voor de uitwerking van classificatiesystemen in de
bouwsector.

Construction product
Construction agent
Construction aid

used in

PROPERTIES

De norm steunt op de volgende basisprincipes: bouwmiddelen1 (informatie, producten, medewerkers, middelen/benodigdheden) worden gebruikt tijdens het
bouwproces2 (bouwfasen of bouwactiviteiten) om bouwresultaten3 te creëren (complexen, entiteiten, ruimtes, elementen). Op basis van deze principes levert ze een
reeks tabellen die onderverdeeld zijn in de drie reeds genoemde thema’s, waarbij
de relaties tussen de thema’s beschreven worden.
ISO 12006-2:2015 voorziet niet in een volledig operationeel classificatiesysteem en
levert geen inhoud van de tabellen, maar geeft wel voorbeelden.

Management
CONSTRUCTION
PROCESS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

results in
Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity
Built space
Construction element

view on

Work result

1

Construction resources

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

2

Construction process

Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)

3

Construction results

Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Identificatie van het domein dat bestreken wordt
door de tabellen van Uniclass
ISO 12006-2:2015

Uniclass

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Co - Complexes

Construction product

En - Entities

Construction agent
FI - Form of Information

Construction aid

Ac - Activities

PROPERTIES

used in
Zz - CAD

Management
CONSTRUCTION
PROCESS

Uniclass

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

PM - Project
Management

results in

EF - Elements/
functions

TE - Tools and Equipment

Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

SL - Space/location

Construction entity

Ss - Systems

Pr - Products

Built space
Construction element

view on

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

Work result

Tabellen in verband met ‘bouwprocessus’ (construction process)
Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
Tabellen gedeeltelijk in verband met ‘bouwmiddelen’
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Overzichtstabel

*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied van de norm

CONSTRUCTION RESOURCE

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied van de norm

Tabellen aanbevolen*
door ISO 12006-2:2015

Uniclass

Construction information

***

Een tabel in Uniclass: tabel ‘FI Form of Information’

Construction product

***

Een tabel in Uniclass: tabel ‘Pr Products’

Construction agent

***

Geen specifieke tabel voor de ‘construction agents’, maar deze informatie is opgenomen in de tabel ‘PM Project Management’,
in de groep (group) PM_20 ‘Personnel’

Construction aid

***

Twee tabellen in Uniclass: tabel ‘TE Tools and Equipement’ en tabel
‘Zz CAD’ (die specifiek is voor de grafische documenten)

Management

***

Een tabel in Uniclass: tabel ‘PM Project Management’

Construction process

***

Geen specifieke tabel in Uniclass

Construction complex

***

Een tabel in Uniclass: tabel ‘Co Complexes’

Construction entity

***

Twee tabellen in Uniclass: tabel ‘En Entities’ en ‘Ac Activities’

Built space

***

Een tabel in Uniclass: tabel ‘SL Spaces/locations’

Construction element

***

Een tabel in Uniclass: tabel ‘EF Elements/functions’

Work result

***

Geen specifieke tabel in Uniclass

Construction property

***

Geen specifieke tabel in Uniclass

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied van de norm helemaal niet

CONSTRUCTION PROCESS

CONSTRUCTION RESULT

PROPERTIES

* Elke tabel is een classificatie die bestaat uit klassen en subklassen waarvan voorbeelden worden gegeven in de bijlagen bij de norm.

E25

Uniclass

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM

Uniclass

Doelstelling van de toepassingsvoorbeelden van de classificatie
Op de volgende pagina’s wordt Uniclass toegepast om een element van de gebouwschil (een wand) en een element van speciale technieken (een verwarmingssysteem)
te klasseren.
Deze toepassingen zullen ons informatie bezorgen over:
• de disciplines die door Uniclass worden bestreken (zo is het voorbeeld van de wand een indicator voor de discipline ‘architectuur’ en is het voorbeeld van het verwarmingssysteem een indicator voor de discipline ‘speciale technieken’);
• de ontwikkelingsniveaus van het project waarvoor Uniclass kan worden gebruikt.

Methodologie
Om een gelijkaardige toepassing voor alle classificatiesystemen te garanderen en een objectieve analyse ervan mogelijk te maken werd een methodologie uitgewerkt.
Er werd een terminologie gekozen om een bouwwerk en de bouwdelen te beschrijven. Zo stelt een entiteit een bouwwerk voor (bijv. een gebouw), dat bestaat uit verscheidene elementen (bijv. de wanden), die zelf bestaan uit subelementen (bijv. de buitenafwerking van de wand), samengesteld uit componenten (bijv. stenen). De toepassing
van een classificatiesysteem (en van de codering ervan) op elk van deze ontwikkelingsniveaus geeft aan of deze classificatie al deze niveaus bestrijkt.

Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke
producten
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(van het subelement)

Specifieke
producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand
van de ééngezinswoning

Lagen van de buitenwand (subelementen) en de materialen ervan (componenten)
Pleisterlaag als binnenafwerking
Muur in metselwerk van blokken
in geëxpandeerde klei
Isolatie van stijve PU-panelen
Spouw
Parement in baksteen van gebakken klei
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand

Tabel ‘En Entities’

Tabel ‘EF Elements/functions’

Subelementen
Parement
Spouw
Isolatie
Dragende wand

Componenten

Binnenafwerking

Stenen in gebakken klei
Spouw
Polyurethaanpanelen
Holle bouwblokken
van geëxpandeerde klei
Gipspleisterlaag

Tabel ‘Ss Systems’

Tabel ‘Pr Products’
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘En Entities’
Tabel ‘En Entities’ van Uniclass laat toe om entiteiten te klasseren.
Het criterium voor onderverdeling dat de klassen en subklassen van de tabel
bepaalt, is de ‘functie van de entiteit' of het ‘programma van het project’.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Eéngezinswoning (gelijkvloers + verdieping + dak)
Niveau 1 – En_45 Residential entities
Niveau 2 – En_45_10 Residential buildings

Entiteit
Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Niveau 3 – En_45_10_39 Houses

En_45_10_39
Houses

Opmerking:
De eengezinswoning is gerangschikt in de subklasse ‘huizen’ (En_45_10_39
Houses) die deel uitmaakt van de klasse ‘residentiële gebouwen’ (En_45_10
Residential buildings). Aangezien de functie van de entiteit gekozen werd
als criterium voor onderverdeling om de klassen te bepalen, is het niet mogelijk de entiteit te bepalen volgens het type (ééngezinswoning) of volgens
de vorm (gelijkvloers + verdieping + dak).

Criterium voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘EF Elements/functions’
Tabel ‘EF Elements/functions’ laat toe de wand te klasseren als een element
dat bestaat uit verscheidene lagen (subelementen). Het hoofdcriterium voor
onderverdeling om de klassen van deze tabel te bepalen is de functie van
het element.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
(Buiten)wand
Niveau 1 – EF_25 Wall and barrier elements
Element
(Buiten)wand

Niveau 2 – EF_25_10 Walls

EF_25_10
Walls

Opmerking:
De muur kan geklasseerd worden op het laatste niveau van de tabel
‘EF Elements/functions’ volgens het criterium ‘functie’.

Criterium voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Ss Systems’
Tabel ‘Ss Systems’ laat toe om subelementen te klasseren (de lagen van een
element). Om deze echter te klasseren, dient op voorhand het type werken
bepaald te worden waarvoor ze uitgevoerd worden. Zoals onderstaande
voorbeelden immers aantonen, worden de klassen en subklassen niet enkel
bepaald door het criterium ‘functie’ van het subelement.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Parement
Niveau 1 – Ss_25 Wall and barrier systems

Subelementen
1/ Parement

Niveau 2 – Ss_25_13 Unit wall structure systems

Ss_25_13_50_50
Masonry wall
external leaf systems

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

Ss_25_13_50_11
Cavity wall insulation systems

4/ Dragende wand

Ss_25_13_50_51
Masonry wall
internal leaf systems

5/ Binnenafwerking

Ss_32_46_65_58
One coat plaster systems

Niveau 3 – Ss_25_13_50 Masonry wall systems
Niveau 4 – Ss_25_13_50_50 Masonry wall external leaf systems
Opmerking:
We stellen vast dat het in tabel ‘Ss Systems’ niet mogelijk is om het parement te klasseren zonder er de functie van te bepalen (dit wil zeggen: muur
en metselwerk (masonry wall systems)). Anderzijds maakt het parement
op een hoger niveau deel uit van de klasse ‘Ss_25_13 Unit wall structure’
(structuurmuur).
2/ Spouw
Er bestaat geen code voor de spouw. Voor de isolatie wordt echter gespecificeerd dat deze geplaatst wordt in een spouwmuur: zie 3/ Isolatie.
Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: positie
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Ss Systems’
Tabel ‘Ss Systems’ laat toe om subelementen te klasseren (de lagen van een
element). Om deze echter te klasseren, dient op voorhand het type werken
bepaald te worden waarvoor ze uitgevoerd worden. Zoals onderstaande
voorbeelden immers aantonen, worden de klassen en subklassen niet enkel
bepaald door het criterium ‘functie’ van het subelement.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ Isolatie
Niveaus 1 tot 3 – Zie vorige voorbeelden

Subelementen
1/ Parement

Niveau 4 – Ss_25_13_50_11 Cavity wall insulation systems

Ss_25_13_50_50
Masonry wall
external leaf systems

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

Ss_25_13_50_11
Cavity wall insulation systems

4/ Dragende wand

Ss_25_13_50_51
Masonry wall
internal leaf systems

5/ Binnenafwerking

Ss_32_46_65_58
One coat plaster systems

Opmerking:
Zoals voorheen vermeld in voorbeeld 2 specificeert de naam van de klasse van het isolatiemateriaal dat dit geplaatst wordt in een spouwmuur
(cavity wall).

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: positie
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Ss Systems’
Tabel ‘Ss Systems’ laat toe om subelementen te klasseren (de lagen van een
element). Om deze echter te klasseren, dient op voorhand het type werken
bepaald te worden waarvoor ze uitgevoerd worden. Zoals onderstaande
voorbeelden immers aantonen, worden de klassen en subklassen niet enkel
bepaald door het criterium ‘functie’ van het subelement.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Dragende wand
Niveaus 1 tot 3 – Zie vorige voorbeelden

Subelementen
1/ Parement

Niveau 4 – Ss_25_13_50_51 Masonry wall internal leaf systems

Ss_25_13_50_50
Masonry wall
external leaf systems

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

Ss_25_13_50_11
Cavity wall insulation systems

4/ Dragende wand

Ss_25_13_50_51
Masonry wall
internal leaf systems

5/ Binnenafwerking

Ss_32_46_65_58
One coat plaster systems

Opmerking:
Om de dragende wand te klasseren, is het nodig het type werken
(dit wil zeggen: metselwerk) en de positie in het bouwwerk (dit wil zeggen: binnenlaag van een bouwwerk in metselwerk (masonry external wall
internal leaf)) te kennen.

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: positie
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Ss Systems’
Tabel ‘Ss Systems’ laat toe om subelementen te klasseren (de lagen van een
element). Om deze echter te klasseren, dient op voorhand het type werken
bepaald te worden waarvoor ze uitgevoerd worden. Zoals onderstaande
voorbeelden immers aantonen, worden de klassen en subklassen niet enkel
bepaald door het criterium ‘functie’ van het subelement.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
5/ Binnenafwerking
Niveau 1 – Ss_32 Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems

Subelementen
1/ Parement

Ss_25_13_50_50
Masonry wall
external leaf systems

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

Ss_25_13_50_11
Cavity wall insulation systems

4/ Dragende wand

Ss_25_13_50_51
Masonry wall
internal leaf systems

5/ Binnenafwerking

Ss_32_46_65_58
One coat plaster systems

Niveau 2 – Ss_32_46 Lath and plaster systems
Niveau 3 – Ss_32_46 _65 Plaster coating systems
Niveau 4 – Ss_32_46 _65_58 One coat plaster systems
Opmerking:
Zoals in de vorige voorbeelden moet het type binnenafwerking gespecificeerd worden om de laag van de binnenafwerking te klasseren
(dit wil zeggen: pleister van eenlagig gips (one coat plaster systems)),
of men kan ook stoppen bij de hogere klasse ‘Ss_32_46_65 Plaster coating systems’.

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: gewoon weg/type werken

E35

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die een sub
element van de gebouwschil vormen. Over het algemeen wordt er één criterium toegepast per klasse niveau, maar deze criteria kunnen variëren
naargelang van het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie,
zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Stenen in gebakken klei
Niveau 1 – Pr_20 Structure and general products

Componenten
1/ Stenen van gebakken klei
2/ Spouw
3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

Niveau 2 – Pr_20_93 Unit structure and general products

Pr_20_93_52_15
Clay Bricks

Niveau 3 – Pr_20_93_52 Masonry walling units

Geen code

Niveau 4 – Pr_20_93_52_15 Clay bricks

Pr_25_71_63_67
Polyurethane (PUR) foam boards

Opmerking:
Bakstenen van gebakken klei kunnen geklasseerd worden op het laatste
niveau van de tabel (niveau 4), onder de klasse ‘Pr_20_93_52 Masonry
walling units’ (eenheden voor wand in metselwerk) van niveau 3.

Geen code
Pr_35_31_64_35
Gypsum plasters

2/ Spouw
Er bestaat geen code voor de spouw.

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: vorm van de component
g criterium: materiaal
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die een sub
element van de gebouwschil vormen. Over het algemeen wordt er één criterium toegepast per klasse niveau, maar deze criteria kunnen variëren
naargelang van het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie,
zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ PU-panelen
Niveau 1 – Pr_25 Skin products

Componenten
1/ Stenen van gebakken klei
2/ Spouw
3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

Niveau 2 – Pr_25_71 Rigid board, panel and sheet products

Pr_20_93_52_15
Clay Bricks

Niveau 3 – Pr_25_71_63 Plastics-based boards and sheets

Geen code

Niveau 4 – Pr_25_71_63_67 Polyurethane (PUR) foam boards

Pr_25_71_63_67
Polyurethane (PUR) foam boards

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie

Geen code

g criterium: vorm van de component

Pr_35_31_64_35
Gypsum plasters

g criterium: materiaal
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die een sub
element van de gebouwschil vormen. Over het algemeen wordt er één criterium toegepast per klasse niveau, maar deze criteria kunnen variëren
naargelang van het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie,
zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Wanden in holle bouwblokken van geëxpandeerde klei
Geen klasse of code voor het blok van geëxpandeerde klei. De klasse die
hier het dichtst tegen aanleunt is de klasse ‘blokken in betonaggregaten’
op niveau 4.

Componenten
1/ Stenen van gebakken klei
2/ Spouw
3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

Pr_20_93_52_15
Clay Bricks

Niveau 1 – Pr_20 Structure and general products

Geen code

Niveau 2 – Pr_20_93 Unit structure and general products

Pr_25_71_63_67
Polyurethane (PUR) foam boards

Niveau 3 – Pr_20_93_52 Masonry walling units
Niveau 4 – Pr_20_93_52_01 Aggregate concrete blocks

Geen code
Pr_35_31_64_35
Gypsum plasters

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: vorm van de component
g criterium: materiaal
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die een sub
element van de gebouwschil vormen. Over het algemeen wordt er één criterium toegepast per klasse niveau, maar deze criteria kunnen variëren
naargelang van het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie,
zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
5/ Pleisterwerk op basis van gips
Niveau 1 – Pr_35 Covering and finishing products

Componenten
1/ Stenen van gebakken klei
2/ Spouw
3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

Niveau 2 – Pr_35_31 Formless covering and finish products

Pr_20_93_52_15
Clay Bricks

Niveau 3 – Pr_35_31_64 Plasters and renders

Geen code

Niveau 4 – Pr_35_31_64_35 Gypsum plasters

Pr_25_71_63_67
Polyurethane (PUR) foam boards

Opmerking:
Gipspleisters kunnen geklasseerd worden op het laatste niveau van tabel
‘Pr_35_31_64_35 Gypsum plasters’. Deze subklasse maakt deel uit van
een klasse (op een hoger niveau) die de afwerkings- en afdekkingsproducten zonder vorm bevat (formless covering and finish products).

Geen code
Pr_35_31_64_35
Gypsum plasters

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: vorm van de component
g criterium: materiaal
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Gebouwschil (architectuur)

Uniclass

Combinatie van de tabellen ‘Ss Systems’ en ‘Pr Products’
Het classificatiesysteem Uniclass laat niet toe te specificeren dat een product van tabel ‘Pr Products’ een component is dat een subelement van tabel
‘Ss Systems’ vormt. Daartoe zouden de codes van beide tabellen moeten gecombineerd worden, net als de classificatiesystemen BB/SfB of CCS, maar
de codering van het Uniclass systeem is niet gemaakt om deze combinatie
te realiseren. De code zou lang en onleesbaar worden (zie Algemene informatie – Globale structuur van het classificatiesysteem). Om bijvoorbeeld
een parement in baksteen van gebakken klei te bepalen, zouden de codes
‘Pr_20_93_52_14’ (Clay blocks) en ‘Ss_25_13_50_50’ (Masonry external
wall external leaf systems).

+

Subelementen

Componenten

1/ Stenen van gebakken klei

Geen code

2/ Spouw

Geen code

3/ PU-panelen

Geen code

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei

Geen code

5/ Pleisterwerk op basis van gips

Geen code

Uniclass heeft ook geen specifieke tabel voor de werkresultaten (‘work results’), die zou toelaten om informatie te geven over de uitvoering van de
componenten in een subelement. Als deze tabel ontbreekt, kan dit type informatie gespecificeerd worden in de bestekken. In het Verenigd Koninkrijk stelt het ‘National Building Specifications’ (NBS) er verscheidene ter
beschikking (‘NBS Building’, ‘NBS Engineering services’, ‘NBS Landscape’,
etc.) op zijn site (www.thenbs.com).
In België kan dit soort informatie eveneens gespecificeerd worden in nationale bestekken zoals het CCTB 2022 en het VMSW.
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Uniclass

Verwarmingssysteem (speciale technieken)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van een
verwarmingsinstallatie

Delen en componenten van het verwarmingssysteem
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Voorbeeld:
Systeem van een bestaande verwarmingsinstallatie samengesteld uit de
volgende subelementen:

C

A Productietoestellen
B
C

B

A
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Voorbeeld:
De subelementen van het systeem van verwarmingsinstallatie bestaan uit
‘componenten’ waarvan sommige hieronder staan opgesomd:

5

5

4
3
2
1

3
2
1
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1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

Uniclass

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van
verwarmingsinstallatie

Zie voorbeeld
‘Gebouwschil’

Tabel ‘En Entities’

Subelementen
A Productietoestellen

1

Atmosferische brander

B

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

Distributiecircuits

C

Tabel ‘EF Elements/functions’

Componenten

Tabel ‘Ss Systems’
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘EF Elements/functions’
Tabel ‘EF Elements/functions’ beschikt niet over een specifieke klasse om
een verwarmingssysteem te bepalen. In deze tabel bestaat er slechts één
klasse voor de verwarmings- en koelfunctie van ruimtes, zoals onderstaand
voorbeeld aantoont. Om het verwarmings- en koelsysteem te onderscheiden, dient men een beroep te doen op tabel ‘Ss Systems’.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Systeem van verwarmingsinstallatie
Element
Systeem
van verwarmingsinstallatie

In tabel ‘EF Elements/functions’:

EF_60_40
Space heating and cooling

Niveau 1 – EF_60 Heating, cooling and refrigeration functions
Niveau 2 – EF_60_40 Space heating and cooling
Opmerking:
Men dient gebruik te maken van tabel ‘Ss Systems’ om te bepalen dat het
om een verwarmingssysteem gaat, zonder tot het laatste niveau van de tabel te gaan (die er vier telt in totaal). Zie onderstaand voorbeeld.
In tabel ‘Ss Systems’:
Niveau 1 – Ss_60 Heating, cooling and refrigeration functions
Niveau 2 – Ss_60_40 Space heating and cooling
Niveau 3 – Ss_60_40_37 Heating systems

Criterium voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie of type systeem
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘Ss Systems’
Tabel ‘Ss Systems’ laat toe de subelementen van het verwarmingssysteem
te klasseren. Sommige kunnen echter enkel geklasseerd worden volgens
het type systeem en niet volgens de functie van het systeem, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
A/ Productietoestellen
Niveau 1 – Ss_60 Heating, cooling and refrigeration functions
Subelementen

A

B
C

Productietoestellen

Distributiecircuits

Niveau 2 – Ss_60_40 Space heating and cooling
Niveau 3 – Ss_60_40_37 Heating systems

Ss_60_40_37_51
Medium temperature
hot water heating systems

Niveau 4 – Ss_60_40_37_51 Medium temperature hot water heating systems
Opmerking:

Ss_60_40_84
Space heating and cooling distribution network
systems

Men moet het type verwarmingsproductiesysteem kennen om dit te kunnen
klasseren in tabel ‘Ss Systems’, want er bestaat geen algemene klasse die
eenvoudigweg ‘verwarmingsproductiesysteem’ getiteld is.

Criterium voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie of type systeem
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘Ss Systems’
Tabel ‘Ss Systems’ laat toe de subelementen van het verwarmingssysteem
te klasseren. Sommige kunnen echter enkel geklasseerd worden volgens
het type systeem en niet volgens de functie van het systeem, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
B/ en C/ Distributiecircuits
Niveaus 1 & 2 – Zie vorige voorbeelden
Subelementen

A

B
C

Productietoestellen

Distributiecircuits

Niveau 3 – Ss_60_40_84 Space heating and cooling distribution network
systems

Ss_60_40_37_51
Medium temperature
hot water heating systems

Opmerking:
Het is niet nodig het laatste niveau van de tabel te gebruiken om een distributiecircuit te klasseren. Tabel ‘Ss Systems’ bestaat uit vier niveaus, maar
niveau 3 kan hier gebruikt worden.

Ss_60_40_84
Space heating and cooling distribution network
systems

Criterium voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie of type systeem
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die de subelementen vormen van een verwarmingssysteem. Over het algemeen wordt er één
criterium gebruikt per niveau klasse, maar deze criteria kunnen variëren
volgens het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Atmosferische brander
Niveau 1 – Pr_60 Services source products

Componenten
1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

Niveau 2 – Pr_60_60 Heating and cooling source products

Pr_60_60_10_03
Atmospheric gas burners

Niveau 3 – Pr_60_60_10 Burners

Pr_60_60_08_37
Gas fired water tube boilers

3

Expansievat

Pr_60_50_20_28
Expansion vessels

4

Vlinderklep

Pr_65_54_95_08
Butterfly valves

5

Circulator

Niveau 4 – Pr_60_60_10_03 Atmospheric gas burners
Opmerking:
De atmosferische brander kan geklasseerd worden op het laatste niveau
van de tabel (niveau 4) als ‘atmosferische brander’ (Atmospheric gas burners). Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘branders’ (burners)
op het niveau erboven. Het is noodzakelijk het type energie (gas) te kennen om het te klasseren op niveau 4. Is dit niet het geval, dan moet men
stoppen bij de klasse van niveau 3 ‘branders’ (burners), die meer algemeen is.

Pr_65_53_86
Supply and exhaust pumps

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die de subelementen vormen van een verwarmingssysteem. Over het algemeen wordt er één
criterium gebruikt per niveau klasse, maar deze criteria kunnen variëren
volgens het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
2/ Gasvloerketel
Niveau 1 – Pr_60 Services source products

Componenten
1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

Niveau 2 – Pr_60_60 Heating and cooling source products

Pr_60_60_10_03
Atmospheric gas burners

Niveau 3 – Pr_60_60_08 Boilers

Pr_60_60_08_37
Gas fired water tube boilers

3

Expansievat

Pr_60_50_20_28
Expansion vessels

4

Vlinderklep

Pr_65_54_95_08
Butterfly valves

5

Circulator

Niveau 4 – Pr_60_60_08_37 Gas fired water tube boilers
Opmerking:
De ketel kan geklasseerd worden als ‘gasketel met warmwaterbuizen’ op
het laatste niveau van de tabel (niveau 4).

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:

Pr_65_53_86
Supply and exhaust pumps

g criterium: functie
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die de subelementen vormen van een verwarmingssysteem. Over het algemeen wordt er één
criterium gebruikt per niveau klasse, maar deze criteria kunnen variëren
volgens het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ Expansievat
Niveau 1 – Pr_60 Services source products

Componenten
1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

Niveau 2 – Pr_60_50 Tank, cylinder and vessel products

Pr_60_60_10_03
Atmospheric gas burners

Niveau 3 – Pr_60_50_20 Cylinders and buffer vessels

Pr_60_60_08_37
Gas fired water tube boilers

3

Expansievat

Pr_60_50_20_28
Expansion vessels

4

Vlinderklep

Pr_65_54_95_08
Butterfly valves

5

Circulator

Niveau 4 – Pr_60_50_20_28 Expansion vessels
Opmerking:
Het expansievat kan geklasseerd worden op het laatste niveau van de
tabel (niveau 4) als ‘expansievat’ (expansion vessel). Deze subklasse
maakt deel uit van de klasse (op het niveau erboven) die de ‘vaten en
buffertanks’ (cylinders and buffer vessels) bevat.

Pr_65_53_86
Supply and exhaust pumps

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die de subelementen vormen van een verwarmingssysteem. Over het algemeen wordt er één
criterium gebruikt per niveau klasse, maar deze criteria kunnen variëren
volgens het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Vlinderklep
Niveau 1 – Pr_65 Services distribution products

Componenten
1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

Niveau 2 – Pr_65_54 Valve products

Pr_60_60_10_03
Atmospheric gas burners

Niveau 3 – Pr_65_54_95 Water services valves

Pr_60_60_08_37
Gas fired water tube boilers

3

Expansievat

Pr_60_50_20_28
Expansion vessels

4

Vlinderklep

Pr_65_54_95_08
Butterfly valves

5

Circulator

Niveau 4 – Pr_65_54_95_08 Butterfly valves
Opmerking:
De vlinderklep kan geklasseerd worden op het laatste niveau van de tabel
(niveau 4) als ‘vlinderklep’ (butterfly valves). Deze subklasse maakt deel
uit van de klasse ‘kranen/waterafsluiters’ (op het niveau erboven).

Pr_65_53_86
Supply and exhaust pumps

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Uniclass

Tabel ‘Pr Products’
Tabel ‘Pr Products’ laat toe de componenten te klasseren die de subelementen vormen van een verwarmingssysteem. Over het algemeen wordt er één
criterium gebruikt per niveau klasse, maar deze criteria kunnen variëren
volgens het niveau waarop ze zich bevinden in de classificatie, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
5/ Circulator
Niveau 1 – Pr_65 Services distribution products

Componenten
1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

Niveau 2 – Pr_65_53 Pump products

Pr_60_60_10_03
Atmospheric gas burners

Niveau 3 – Pr_65_53_86 Supply and exhaust pumps

Pr_60_60_08_37
Gas fired water tube boilers

3

Expansievat

Pr_60_50_20_28
Expansion vessels

4

Vlinderklep

Pr_65_54_95_08
Butterfly valves

5

Circulator

Opmerking:
De circulator kan geklasseerd worden op niveau 3 van tabel ‘Pr Products’
in de klasse ‘aanvoer- en afvoerpompen’. Op dat niveau kan niet bepaald
worden of de circulator voorzien is voor aanvoer of voor afvoer. Om de
circulator te klasseren op het laatste niveau van de tabel (niveau 4), moet
het type circulator bepaald worden (bv. centrifugaalpomp, enz.).

Pr_65_53_86
Supply and exhaust pumps

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type component
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Overzichtstabel
*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied helemaal niet

DISCIPLINE

Architectuur
Nota: op basis
van een voorbeeld
van buitenwand

Speciale technieken
Nota: op basis
van een voorbeeld van
verwarmingsinstallatie

ENTITEIT

ELEMENT

SUBELEMENT

COMPONENT

***

***

***

***

Tabel ‘En Entities’ van
Uniclass laat toe om
entiteiten te klasseren.

Tabel ‘EF Elements/ functions’ laat
toe een element zoals een muur, een
vloer, een dak, enz. te klasseren.

Tabel ‘Ss Systems’ van Uniclass laat
toe de subelementen te klasseren
(zoals de delen van een muur, een
vloer, een dak).

Tabel ‘Pr Products’ van Uniclass laat
toe de componenten te klasseren die
de subelementen vormen van de gebouwschil (zoals de blokken metselwerk, de isolatiepanelen, enz.).

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

***

***

***

Tabel ‘EF Elements/ functions’ laat
toe het verwarmingssysteem te klasseren. Er dient echter een klasse
gebruikt te worden die het koel- en
het verwarmingssysteem niet van
elkaar onderscheidt. Om dit te doen,
moet men gebruik maken van de tabel
‘Ss Systems’, die voor de subelementen voorzien is.

Tabel ‘Ss Systems’ laat toe één van de
twee subelementen van het verwarmingssysteem te klasseren. Het was
niet mogelijk het productiesysteem
te klasseren zonder specifiek het type
toestel aan te geven.

Tabel ‘Pr Products’ van Uniclass laat
toe de componenten te klasseren
die de subelementen van het verwarmingssysteem vormen (zoals de gasketel, de brander, de klep, enz.).

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

—
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Uniclass vs OmniClass

Vergelijking tussen Uniclass en OmniClass
De classificatiesystemen Uniclass en OmniClass leunen dicht bij elkaar aan wat hun structuur betreft, die hoofdzakelijk gebaseerd is op de aanbevelingen van ISO 12006-2,
op dat verschil na dat Uniclass zich baseert op de versie 2015 van de norm, terwijl OmniClass nog steeds verwijst naar de vroegere versie van 2001. De gelijkenissen en
verschillen tussen beide systemen zijn hieronder samengevat.

Vanuit het oogpunt van de classificatie

Vanuit het oogpunt van de codering

Type systeem

Type codes

• Uniclass en OmniClass worden beiden veelal beschouwd als facettensystemen.
Elk van de tabellen heeft echter een zeer hiërarchische structuur en tracht een
volledige oplijsting te geven van de verschillende mogelijke klassen in hun toepassingsgebied. Bijgevolg bevatten de tabellen een groot aantal klassen en subklassen, wat veeleer een kenmerk is van enumeratieve systemen.

• In Uniclass zijn de codes alfanumeriek. Ze kunnen tot vijf paar tekens bevatten. Het eerste paar tekens is steeds alfabetisch en laat toe de tabel
snel te identificeren. Daarna volgen twee à vier paar numerieke tekens
naargelang van de tabel. Er is een maximaal aantal tekens per tabel,
wat de duidelijkheid van het systeem ten goede komt.

Relaties tussen de tabellen van eenzelfde systeem

• In OmniClass zijn de codes allemaal numeriek. Ze kunnen tot acht paar
tekens bevatten. Het eerste paar staat voor het tabelnummer. Er is geen
vast aantal paar tekens per tabel, het aantal kan variëren binnen eenzelfde tabel.

• In Uniclass zijn bepaalde tabellen van het systeem met elkaar verbonden.
Deze verbanden worden verwezenlijkt doordat de betekenis van het eerste paar
numerieke tekens en de terminologie van de basistabellen geüniformeerd zijn,
met als doel hun gebruik te vergemakkelijken tijdens de levenscyclus van het
bouwwerk.
• In OmniClass is er geen verband tussen de verschillende tabellen van het systeem, wat kan verklaard worden door het feit dat het systeem uitgewerkt werd
op basis van meerdere bestaande systemen met verschillende toepassingsgebieden. OmniClass heeft een eigen coderingsysteem ontwikkeld, maar er is geen
echte uniformering tussen de verschillende tabellen wat de terminologie of de
codering betreft.
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Uniclass vs OmniClass

Comparaison entre Uniclass et OmniClass
De classificatiesystemen Uniclass en OmniClass leunen dicht bij elkaar aan wat hun structuur betreft, die hoofdzakelijk gebaseerd is op de aanbevelingen van ISO 12006-2,
op dat verschil na dat Uniclass zich baseert op de versie 2015 van de norm, terwijl OmniClass nog steeds verwijst naar de vroegere versie van 2001. De tabel hieronder bevat
de verschillende punten voor vergelijking.

VERGELIJKINGSCRITERIA

UNICLASS

OMNICLASS

Type systeem

Facettensysteem, maar met bepaalde kenmerken
eigen aan enumeratieve systemen

Facettensysteem, maar met bepaalde kenmerken
eigen aan enumeratieve systemen

Type codes

Alfanumeriek

Numeriek

Maximale lengte van de codes

5 paar tekens

8 paar tekens

Ligt de lengte van de codes vast
voor elke tabel?

Ja

Neen

Bestaan er verbanden tussen
de verschillende tabellen?

Ja

Neen

E55

Uniclass

3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools

E56

Uniclass

VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM

De leden van WG1 (TC BIM & ICT en Cluster BIM) hebben de kenmerken vastgelegd waaraan een classificatiesysteem en zijn codering moeten voldoen om te kunnen worden
gebruikt in het kader van BIM.
Dit hoofdstuk bevat:
• een samenvattende tabel met de korte definities van elk kenmerk en een beoordeling van Uniclass op basis van die kenmerken
• gedetailleerde tabellen waarin Uniclass grondig aan elk kenmerk wordt getoetst. Die gedetailleerde tabellen bevatten (zie onderstaand voorbeeld):
- de korte definitie van het kenmerk (op basis van de criteria ervan)
- een beoordeling de vorm van sterren (die aangeven in welke mate het classificatiesysteem voldoet aan elk criterium)
- de motivering van die beoordeling.

KENMERK XXX
CRITERIA VAN HET KENMERK

UNICLASS

a)

***

b)

***

c)

***

Korte definitie
van het kenmerk

Beoordeling

Motivering van de beoordeling
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – samenvattende tabel
*** Het systeem voldoet volledig aan het criterium

*** Het systeem voldoet beperkt aan het criterium

*** Het systeem voldoet gemiddeld aan het criterium

*** Het systeem voldoet helemaal niet aan het criterium

BIM-KENMERKEN

COHERENT

UITBREIDBAAR

VERSTAANBAAR

STABIEL

CRITERIA VAN HET KENMERK

UNICLASS

a)

De klassen en subklassen van het systeem zijn duidelijk van elkaar gescheiden en hun toepassingsgebieden
overlappen niet

***

b)

De criteria (van de onderverdeling) die de verschillende klassen bepalen zijn expliciet gedefinieerd

***

c)

De termen die gebruikt worden om de klassen te benoemen en degene die gebruikt worden in de definities zijn
onderling coherent

***

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe klassen op gepaste plaatsen van de structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

a)

De termen die gebruikt worden voor het benoemen van klassen en bij de definities zijn eenvoudig te begrijpen
en gekend binnen het toepassingsdomein van de classificatie

***

b)

De criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

***

c)

De codes zijn gemakkelijk herkenbaar, leesbaar en begrijpelijk voor de mens

***

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

a)

De stabiliteit van de structuur van het classificatiesysteem is verzekerd doorheen de tijd

***

IN STAAT OM EEN OBJECT
TRACEERBAAR TE MAKEN

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

b)

Een unieke code wordt toegewezen aan elk object waardoor de gebruiker de objecten individueel kan identificeren

***

SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

Het systeem is niet gebonden aan een specifiek merk van software, wat het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbevelingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op grote schaal gebruikt wordt

***

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

INTERNATIONAAL
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
COHERENT
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De klassen en subklassen van het
systeem zijn duidelijk van elkaar
gescheiden en hun toepassings-gebieden overlappen niet

b)

De criteria (van de onderverdeling)
die de verschillende klassen bepalen
zijn expliciet gedefinieerd

c)

De termen die gebruikt worden om
de klassen te benoemen en degene
die gebruikt worden in de definities
zijn onderling coherent

UNICLASS

***

De klassen en de subklassen van de tabellen van Uniclass zijn doorgaans duidelijk gescheiden, zoals we
konden vaststellen in de toepassingsvoorbeelden van Uniclass op de gebouwschil (voor de discipline
‘architectuur’) en op een verwarmingssysteem (voor de discipline ‘speciale technieken’).

Er bestaan maar enkele definities voor bepaalde subklassen van de laagste niveaus van de tabellen ‘Ac
Activities’, ‘Ss Systems’ en ‘Pr Products’. De onderverdelingscriteria van de subklassen worden niet expliciet vermeld in die definities, maar kunnen eruit worden afgeleid.
***

***

Wanneer er definities bestaan, worden die vergezeld van vereisten inzake niveau van detail (level of detail) en niveau van informatie (level of information), alsook van een ‘mapping’ naar de NBS-codes (de
technische specificaties in het Verenigd Koninkrijk) en soms van een link naar de meetcode van het Verenigd Koninkrijk (Code of measuring practice, RCIS).
In Uniclass 2015 werd de terminologie eenvormiger gemaakt om het gebruik van de tabellen te vergemakkelijken en verbanden tussen sommige ervan te leggen. In de tabellen ‘Co Complexes’,
‘En Entities’, ‘Ac Activities’ en ‘SL Spaces/Locations’ wordt bijvoorbeeld de term ‘residential’ gebruikt in
de klassen ‘Co_45 Residential complexes’, ‘En_45 Residential entities’, ‘Ac_45 Residential activities’ en
‘SL_45 Residential spaces’ om de residentiële functie te specificeren (zie ‘Algemene informatie – Globale
structuur van het classificatiesysteem’).
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
UITBREIDBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe
klassen op gepaste plaatsen van de
structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

UNICLASS

***

Uniclass laat toe om nieuwe klassen en subklassen toe te voegen in de bestaande structuur van het
classificatiesysteem. De tabellen van Uniclass bevatten tot maximum vier hiërarchische niveaus en de
code van de klassen van elk niveau bestaat uit twee tekens, waardoor elk niveau dus tot 99 plaatsen kan
bevatten (zie ‘Globale structuur van het classificatiesysteem’). Aangezien deze momenteel niet allemaal
toegewezen zijn, zijn er dus ‘vrije’ plaatsen over om nieuwe klassen en subklassen in te lassen zonder
de bestaande structuur van elk niveau van de classificatie te wijzigen. De nieuwe klassen die door een
gebruiker in de structuur worden toegevoegd, zijn evenwel geen gedeelde ‘standaard’ meer aangezien ze
eigen zijn aan een gebruiker die er een eigen benaming, code en definitie aan geeft.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
VERSTAANBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

b)

De termen die gebruikt worden voor
het benoemen van klassen en bij de
definities zijn eenvoudig te begrijpen en gekend binnen het toepassings-domein van de classificatie

De criteria om nieuwe klassen of
hiërarchische niveaus te creëren
zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

UNICLASS

***

***

Aangezien Uniclass ontwikkeld werd voor het Verenigd Koninkrijk en enkel in het Engels bestaat, is het
voor een gebruiker niet altijd gemakkelijk om de termen te vinden die overeenstemmen met de terminologie die in België courant gebruikt wordt in de bouwsector. Niettemin zijn de meeste termen die gebruikt
worden om de klassen en subklassen te benoemen, begrijpelijk in het Engels.

De onderverdelingscriteria om nieuwe klassen of subklassen te creëren, worden niet gepreciseerd of
gedocumenteerd. Die criteria kunnen evenwel worden afgeleid uit de bestaande klassen en de definities
hiervan.
De website van NBS laat de gebruiker weten dat het systeem voortdurend bijgewerkt wordt en dat alle
voorstellen voor toevoegingen in de structuur van het systeem en alle betreffende opmerkingen welkom
zijn.

c)

De codes zijn gemakkelijk herken-baar, leesbaar en begrijpelijk
voor de mens

***

De codes van de klassen zijn vrij lang (ze kunnen tot vijf paar tekens bevatten) en alfanumeriek. Ze zijn
steeds samengesteld uit twee alfabetische tekens vooraan die staan voor de naam van de tabel, wat het
gemakkelijker maakt voor de gebruiker om ze te herkennen. De volgende tekenparen zijn numeriek en elk
staat voor een niveau van de tabel. Het aantal tekens is vast per tabel. Om het gebruik van de basistabellen te vergemakkelijken, werden bovendien onderlinge verbanden gelegd door de betekenis van het
eerste paar numerieke tekens te uniformiseren. Dit alles laat toe om de codes van Uniclass, ondanks hun
lengte, vrij gemakkelijk te herkennen en te begrijpen.

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

Alle codes van Uniclass zijn bruikbaar voor computers.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
STABIEL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De stabiliteit van de structuur van
het classificatiesysteem is verzekerd
doorheen de tijd

UNICLASS

***

Uniclass is een vrij uitbreidbaar systeem (zie criterium ‘Uitbreidbaar’) want het laat de toevoeging van
nieuwe klassen in de bestaande structuur van elke tabel toe, waardoor een zekere continuïteit verzekerd
is. Die vrije plaatsen zijn evenwel beperkt tot wat in het systeem voorzien is, wat op termijn zou kunnen
leiden tot een gebrek aan flexibiliteit van het systeem.

IN STAAT OM EEN OBJECT TRACEERBAAR TE MAKEN
CRITERIA VAN HET KENMERK

UNICLASS

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

Uniclass laat toe om een objecttype te volgen en te identificeren dankzij de tabellen van het systeem die
de verschillende projectfasen bestrijken (zie ‘Toepassingsvoorbeelden van de classificatie’).

b)

Een unieke code wordt toegewezen
aan elk object waardoor de gebruiker
de objecten individueel kan identificeren

***

De codering van Uniclass is niet zo opgevat dat een unieke code aan elk object kan worden toegekend om
het op unieke wijze te identificeren.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

CRITERIA VAN HET KENMERK

UNICLASS

Het systeem is niet gebonden aan
een specifiek merk van software, wat
het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

Uniclass werd niet ontworpen voor een specifieke software en kan in de verschillende BIM-software toepassingen worden gebruikt.

INTERNATIONAAL
CRITERIA VAN HET KENMERK

UNICLASS

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbeve-lingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

Uit de vergelijking van de tabellen van Uniclass met de door ISO 12006-2:2015 aanbevolen tabellen blijkt
dat de structuur van het systeem een groot deel van de aanbevelingen van de norm bestrijkt. Op te merken valt wel dat er geen tabel bestaat voor de werkresultaten (work results) en voor de eigenschappen
(Construction properties) (zie ‘Vergelijking met de norm ISO 12006-2:2015 – Samenvattende tabel’).

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op
grote schaal gebruikt wordt

***

Uniclass is het officiële classificatiesysteem dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. Het wordt ook
gebruikt in Canada en in Australië, maar is niet erkend als een internationaal systeem.

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

Uniclass is enkel beschikbaar in het Engels.
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NUTTIGE LINKS
Websites
De website https://toolkit.thenbs.com bevat tal van informatie om het classificatiesysteem Uniclass te begrijpen. De site bevat onder andere in de rubriek ‘Content’:
- de Uniclass tabellen die in Excel- en PDF-formaat kunnen geraadpleegd en gedownload worden;
- de definities van bepaalde termen van de tabellen, geklasseerd per discipline
(architecture, civil, landscape, services, structure). Deze rubriek is echter niet
volledig.

Op deze site vinden we ook andere tools die door NBS (National Building Specifications) ontwikkeld werden, zoals modellen van technische fiches voor bepaalde
types producten (product data template) of informatie in verband met de detail- en
informatieniveaus (level of detail, level of information) die in het Verenigd Koninkrijk
werden ontwikkeld.
Anderzijds kunnen de op de site van het CPIc (Construction Project Information
Commitee) https://www.cpic.org.uk/uniclass, informatie terugvinden die toelaat
bepaalde aspecten van de evolutie van Uniclass 2 naar Uniclass 2015 te begrijpen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Oorsprong van het OmniClass-classificatiesysteem

Stichtende organisaties
CSI (Construction Specification Institute) en CSC (Construction Specification
Canada)

Het classificatiesysteem OmniClass werd tussen 2006 en 2013 ontwikkeld in
Noord-Amerika. De bedoeling was een structuur aan te brengen om orde te scheppen in de toenemende hoeveelheid aan informatie die de verschillende spelers
uit de bouwsector dienen te produceren, te beheren en uit te wisselen. Het is het
resultaat van de samenwerking tussen twee organismen: het instituut voor bouwspecificaties (Construction Specification Institute – CSI) en de vereniging voor bouwspecificaties van Canada (Construction Specification Canada – CSC). Dit systeem is
bekend onder de naam ‘OmniClass’, maar de volledige benaming gegeven door de
stichtende organismen is ‘OmniClass Construction Classification System’ (OCSS).

Data van eerste en laatste publicatie
Eerste publicatie: tussen 2006 en 2013 (naargelang van de tabellen)

Landen waar het classificatiesysteem wordt gebruikt
Diverse landen van Noord-Amerika evenals in Frankrijk, België, Luxemburg,
Polen, Italië, Rusland, Zuid-Korea, China en Brazilië

OmniClass is gebaseerd op verscheidene bestaande systemen met verschillende toepassingsvelden (bv: UniFormat voor de ‘elementen’, MasterFormat voor
de ‘werkresultaten’, EPIC voor de ‘producten’). Door deze verschillende classificatiesystemen (of delen ervan) te bundelen tot één enkel systeem, wou men een
vollediger en homogener systeem op poten zetten, dat moest inspelen op de
noden van een ruimer publiek. Het toepassingsveld van OmniClass is vrij ruim:
het kan gebruikt worden in het kader van constructies uit de burgerlijke bouwkunde (met inbegrip van transportinfrastructuur), voor gebouwen enz. Het bestrijkt ook
meerdere disciplines (architectuur, structuur, speciale technieken, enz.).

Taal waarin de classificatie beschikbaar is
Engels

Referenties waarop de classificatie steunt
Nationale referenties:
UniFormat, MasterFormat
Internationale referenties:
• EPIC (European Product Information Co-operation)
• ASTM International Classification Tables
• ISO 12006-2:2001 Building construction – Organization of information
about construction works – Part 2: Framework for classification
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ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Relaties tussen verschillende tabellen van het systeem

Tabellen van het systeem
Het classificatiesysteem bestaat uit vijftien tabellen:

Tabel 11 ‘Construction Entities by Function’
Tabel 12 ‘Construction Entities by Form’

• Tabel 11: Construction Entities by Function
• Tabel 12: Construction Entities by Form
• Tabel 13: Spaces by Function

Tabel 13 ‘Spaces by Function’
Tabel 14 ‘Spaces by Form’

• Tabel 21: Elements
• Tabel 22: Work Results

Tabel 21 ‘Elements’

• Tabel 23: Products
• Tabel 31: Phases
• Tabel 32: Services

Tabel 23 ‘Products’

• Tabel 33: Disciplines
• Tabel 34: Organizational Roles
• Tabel 35: Tools
Tabel 41 ‘Materials’

• Tabel 36: Information
• Tabel 41: Materials
• Tabel 49: Properties
Elke tabel is een classificatie met een eigen hiërarchische structuur die is samengesteld uit klassen en subklassen, waarbij alle tabellen samen het classificatiesysteem
vormen.

Bestaat uit
Zicht op
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Tabel 22 ‘Work Results’

• Tabel 14: Spaces by Form

OmniClass

ALGEMENE INFORMATIE
Globale structuur van het classificatiesysteem

Vergelijking tussen OmniClass en BB/SfB
Voorbeeld

Type classificatiesysteem

Classificatie van de laag van parement in bakstenen van gebakken klei van
een buitenwand van een ééngezinswoning:

OmniClass wordt doorgaans beschouwd als een facettensysteem, want het laat toe
meerdere tabellen (classificaties) te gebruiken om een voorwerp precies te bepalen. Elke tabel tracht echter een volledige lijst te geven van de verschillende klassen
die mogelijk zijn binnen hun toepassingsdomein, met een hiërarchisch systeem dat
dichter aanleunt bij de enumeratieve systemen. Dit type structuur zorgt voor meer
klassen en subklassen dan facettensystemen als de CCS en de BB/SfB.

• In Omniclass: ‘facettensysteem’
De codes van de klassen van de diverse tabellen moeten opgesomd worden:
23-13 21 19 11 Common Bricks
21-02 20 10 10 Exterior Wall Veneer

Anderzijds laat het type codering van Omniclass niet toe codes van klassen van
meerdere tabellen te combineren, zoals wel het geval is bij de codering van de CCSen BB/SfB-systemen. In OmniClass moeten de codes van de verschillende tabellen
opgesomd worden zoals het voorbeeld hiernaast aantoont.

21-02 20 10 Exterior Walls
11-16 11 17 Multiple Bedroom Family Residence
Tabel 23 ‘Products’ wordt gebruikt om bakstenen aan te duiden, tabel 21
‘Elements’ om aan te geven dat het om de buitenlaag van parement en
een buitenmuur gaat, en tabel 11 ‘Construction entities by function’ om
een ééngezinswoning aan te duiden.

Klik hier voor meer informatie over de types classificatiesystemen

• In BB/SfB: facettensysteem
De opeenvolging van de codes van BB/SfB is zo opgevat dat de codes van
de verschillende tabellen van de BB/SfB gecombineerd worden:

814

(41.0)

Fg2

BB/SfB

Het voorbeeld betekent: buitenafwerking van de buitenwand in bakstenen van gebakken klei van de woning met 2 of 3 verdiepingen .

F5

OmniClass
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Globale structuur van het classificatiesysteem

Voorbeeld van codes in tabel 21 ‘Elements’
Parement van een buitenwand

Codestructuur en -type

Niveau 1 – 21-02 00 00 Shell

De structuur en het type codes zijn globaal genomen gelijk voor alle tabellen
van het systeem. De codes zijn numeriek en bestaan altijd uit de eerste twee
tekens die het nummer identificeren van de tabel van het systeem (11 voor
‘Construction Entities by Function’, 12 voor ‘Construction Entities by Form’, enz. –
zie ‘Tabellen van het systeem’). Dit eerste paar tekens wordt gevolgd door één tot zeven andere koppels van cijfers. Elk paar stemt overeen met een niveau van de tabel.

Niveau 2 – 21-02 20 Exterior Vertical Enclosures
Niveau 3 – 21-02 20 10 Exterior Walls
Niveau 4 – 21-02 20 10 10 Exterior Wall Veneer

Voorbeeld van codes in tabel 11 ‘Construction Entities by Function’
Eéngezinswoning met meerdere slaapkamers

Voorbeeld van code met vier niveaus

Niveau 1 – 11-16 00 00 Housing Facility

21-02 20 10 10

Niveau 2 – 11-16 11 00 Single Family Residence
Niveau 3 – 11-16 11 17 Multiple Bedroom Family Residence

Opmerking:

Tabelnummer
(tabel 21 ‘Elements’)
Niveau 1

Er kan een gebrek aan harmonie vastgesteld worden op het vlak van de codering van de diverse tabellen. Tabel 21 ‘Elements’ bijvoorbeeld, vormt een
tamelijk frappant verschil met de andere tabellen. Het is namelijk de enige
tabel waarvan de codes van niveau 2 niet eindigen met ‘00’.

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel 11 ‘Construction Entities by Function’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
11-11 00 00 11-12 00 00 11-13 00 00 11-14 00 00 11-15 00 00 11-16 00 00

Tabel 11 ‘Construction Entities by Function’ bevat enkele klassen die entiteiten kunnen identificeren aan de hand van hun functie. Deze tabel omvat gebouwen (culturele, residentiële, voor openbare diensten), civieltechnische werken (transport-,
telecommunicatie-, energie-infrastructuur, enz.) en territoriale gebieden (bouwterreinen, handelssites, enz.).

Assembly
Facility

Education
Facility

Public
Service
Facility

Cultural
Facility

Recreational
Facility

Housing
Facility

11-17 00 00 11-21 00 00 11-23 00 00 11-25 00 00 11-27 00 00 11-29 00 00
Retail
Facility

• Structuur van de tabel

Health
Care
Facility

Hospital
Facility

Lodging
Facility

Office
Facility

Research
Facility

Tabel 11 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

11-35 00 00 11-37 00 00 11-41 00 00 11-42 00 00 11-43 00 00 11-44 00 00
Production
Facility

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 11 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Storage
Facility

Water Infrastructure
Facility

Energy
Waste
Information
Infrastructure Infrastructure Infrastructure
Facility
Facility
Facility

11-51 00 00 11-90 00 00 11-95 00 00
Transportation
Facility

Mixed-Use
Facility

Land

Voorbeeld: ééngezinswoning met meerdere slaapkamers
Niveau 1 - 11-16 00 00 Housing Facility
Niveau 2 - 11-16 11 00 Single Family Residence
Niveau 3 - 11-16 11 17 Multiple Bedroom Family Residence
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel 12 ‘Construction Entities by Form’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
12-11 00 00 12-14 00 00 12-17 00 00 12-21 00 00 12-27 00 00

Tabel 12 ‘Construction Entities by Form’ bevat enkele klassen die toelaten entiteiten
te identificeren aan de hand van hun vorm. De tabel omvat gebouwen die geklasseerd
zijn volgens hun hoogte (laag, gemiddeld, hoog, enz.), structuren (hangbruggen,
platforms, enz.), lineaire elementen* (paden, landbouwvelden, enz.), bouwwerken
die uit meerdere gebouwen bestaan (campussen, luchthavens, enz.).

Building

Structure

Movable Structure

Linear Form

Voorbeeld: laag gebouw met een hellend dak

• Structuur van de tabel
Tabel 12 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Niveau 1 - 12-11 00 00 Building

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Niveau 2 - 12-11 11 00 Low-Rise Building
Niveau 3 - 12-11 11 14 Low-Rise Free-Standing Building
Niveau 4 - 12-11 11 14 11 Low-Rise Free-Standing Point Building

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 12 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

* Definitie van ‘lineair element’ in OmniClass:
‘Bouwentiteit die hoofdzakelijk horizontaal is van vorm en gebouwd is of zich bevindt in de nabijheid
van, op, of binnen een buitenterrein’.
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel 13 ‘Spaces by Function’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
13-11 00 00 13-13 00 00 11-15 00 00 13-17 00 00 11-21 00 00 13-23 00 00

Tabel 13 ‘Spaces by Function’ bevat verschillende soorten omgevingen, afgebakend
door fysieke of abstracte grenzen en gekenmerkt door hun functie. De tabel omvat
onder andere ruimtes bestemd voor verkeer (corridors, enz.), voor onderwijs (klaslokalen, enz.) voor zorgverlening en voor welzijn (radiografielokalen, fitnesscentra,
enz.), voor handelsactiviteiten (verkoopsruimtes, enz.). Men kan er ook de klassen
voor residentiële ruimtes (badkamers, keukens, enz.) in terugvinden, evenals de
klassen voor de ruimtes bestemd voor recreatieve activiteiten (parken, voetbalvelden, enz.).

Space Planning
Types

Void Areas

Wall Spaces

Encroachment
Spaces

Parking
Spaces

Facility
Service
Spaces

13-25 00 00 13-31 00 00 13-33 00 00 13-35 00 00 13-37 00 00 13-41 00 00
Circulation
Spaces

Education
and Training
Spaces

Recreation
Spaces

Government
Spaces

Artistic
Spaces

Museum
Spaces

13-45 00 00 13-47 00 00 13-49 00 00 13-51 00 00 11-53 00 00 13-55 00 00

• Structuur van de tabel

Library
Spaces

Tabel 13 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Spiritual
Spaces

Environmentally
Controlled
Spaces

Healthcare
Spaces

Laboratory
Spaces

Commerce Activity Spaces

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.
13-57 00 00 13-59 00 00 13-61 00 00 13-63 00 00 13-65 00 00 13-67 00 00
Service Activity Spaces

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 13 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Production,
Fabrication,
and Maintenance Spaces

Protective
Spaces

Storage
Spaces

13-69 00 00
Building Associated Spaces

Voorbeeld: WC-lokaal
Niveau 1 - 13-65 00 00 Private Residential Spaces
Niveau 2 - 13-65 13 00 Bathroom
Niveau 3 - 13-65 13 13 Toilet Space
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel 14 ‘Spaces by Form’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
14-11 00 00 14-14 00 00 14-17 00 00 14-21 00 00 14-24 00 00 14-27 00 00

Tabel 14 ‘Spaces by Form’ bevat verschillende soorten omgevingen, afgebakend
door fysieke of abstracte grenzen en gekenmerkt door hun vorm. De tabel omvat
onder andere klassen voor gesloten, gedeeltelijk gesloten en open ruimtes, klassen
voor overdekte en niet-overdekte ruimtes, of klassen voor ruimtes die niet afgebakend zijn door fysieke grenzen, zoals topografische ruimtes (valleien, plateaus, bekkens, enz.), oceanen, enz.

Fully
Enclosed
Spaces

Partially-Enclosed Spaces

NonEnclosed
Spaces

Covered
Spaces

14-31 00 00 14-34 00 00 14-37 00 00
Space
Topographical Legal and GeoDesignations
Spaces
political Space
to Facilitate
Designations
Design and
Construction

• Structuur van de tabel
Tabel 14 bevat tot trois hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Voorbeeld: treinloket
Niveau 1 - 14-17 00 00 Non-Enclosed Spaces

• Codestructuur en -type

Niveau 2 - 14-17 11 00 Stations

De codes van tabel 14 zijn numeriek en bestaan uit maximum vier paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Niveau 3 - 14-17 11 17 Counter
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel 21 ‘Elements’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
21-01 00 00 21-02 00 00 21-03 00 00 21-04 00 00 21-05 00 00 21-06 00 00

Tabel 21 ‘Elements’ bevat de delen van het bouwwerk: funderingen, muren, vloeren, dak, systemen voor speciale technieken enz. De hoofdklassen volgen globaal
genomen de volgorde van uitvoering van een bouwwerk (infrastructuur, bovenbouw
en gebouwschil, binnenafwerking, technische installaties, uitrusting en meubels,
enz.).

Structure

Shell

Interiors

Services

21-07 00 00
Sitework

• Structuur van de tabel
Tabel 21 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.
Voorbeeld: parement van de buitenwand

• Codestructuur en -type

Niveau 1 - 21-02 00 00 Shell

De codes van tabel 21 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Niveau 2 - 21-02 20 Exterior Vertical Enclosures
Niveau 3 - 21-02 20 10 Exterior Walls
Niveau 4 - 21-02 20 10 10 Exterior Wall Veneer
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STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel 22 ‘Work Results’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
22-01 00 00 22-02 00 00 22-03 00 00 22-04 00 00 22-05 00 00 22-06 00 00

Tabel 22 ‘Work Results’ bevat de resultaten van de werken, dit wil zeggen de bouwresultaten gerealiseerd tijdens de fasen van uitvoering, renovatie of afbraak. De
‘Work Results’ vertegenwoordigen dus de ‘afgewerkte’ voorwerpen, die voortkomen
uit de uitvoering van de bouwmiddelen (bijvoorbeeld: de materialen) tijdens een
proces. Zo omvat de tabel de klassen met betrekking tot de plaatsing van wapeningen voor beton, het onderhoud van het metselwerk, de plaatsing van elementen
van het schrijnwerk, enz.).

General Requi- Existing Condirements
tions

Concrete

Masonry

Metals

Wood, Plastics
and Composites

22-07 00 00 22-08 00 00 22-09 00 00 22-10 00 00 22-11 00 00 22-12 00 00
Thermal and
Moisture
Protection

• Structuur van de tabel

Openings

Finishes

Specialties

Equipment

Furnishings

22-13 00 00 22-14 00 00 22-21 00 00 22-22 00 00 22-23 00 00 22-25 00 00

Tabel 22 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Special
Construction

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Conveying
Equipment

Fire Suppression

Plumbing

Heating,
Ventilating,
and Air-Conditioning (HVAC)

Integrated
Automation

22-26 00 00 22-27 00 00 22-28 00 00 22-31 00 00 22-32 00 00 22-33 00 00

• Codestructuur en -type

Electrical

De codes van tabel 22 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Communi-cations

Electronic
Safety and
Security

Earthwork

Exterior Improvements

Utilities

22-34 00 00 22-35 00 00 22-40 00 00 22-41 00 00 22-42 00 00 22-43 00 00
Transportation

Waterway
and Marine
Construction

Process Integration

Material
Process HeaProcessing
ting, Cooling,
and Handling
and Drying
Equipment
Equipment

22-44 00 00 22-45 00 00 22-46 00 00 22-48 00 00
Pollution and Industry-SpeWaste Control cific ManuEquipment
facturing
Equipment
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Tabel 22 ‘Work Results’

Voorbeeld: metselwerk in bakstenen van gebakken klei
Niveau 1 - 22-04 00 00 Masonry

Tabel 22 ‘Work Results’ bevat de resultaten van de werken, dit wil zeggen de bouwresultaten gerealiseerd tijdens de fasen van uitvoering, renovatie of afbraak. De
‘Work Results’ vertegenwoordigen dus de ‘afgewerkte’ voorwerpen, die voortkomen
uit de uitvoering van de bouwmiddelen (bijvoorbeeld: de materialen) tijdens een
proces. Zo omvat de tabel de klassen met betrekking tot de plaatsing van wapeningen voor beton, het onderhoud van het metselwerk, de plaatsing van elementen
van het schrijnwerk, enz.).

Niveau 2 - 22-04 21 00 Clay Unit Masonry
Niveau 3 - 22-04 21 13 Brick Masonry

• Structuur van de tabel
Tabel 22 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 22 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).
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Tabel 23 ‘Products’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
23-11 00 00 23-13 00 00 23-15 00 00 23-17 00 00 23-19 00 00 23-21 00 00

Tabel 23 ‘Products’ bevat de vervaardigde producten die bestemd zijn om permanent verwerkt te worden in het bouwwerk zelf. We zien hier klassen voor de soorten
producten die gewoonlijk geleverd worden door de fabrikanten (prefab metaalprofielen, betonblokken, membranen voor afdichting, schuifdeuren, enz.).

Site
Products

Structural and Interior and Fi- Openings,
Exterior Enclo- nish Products Passages and
sure Products
Protection
Products

Specialty
Products

Furnishings,
Fixtures and
Equipment
Products

23-23 00 00 23-25 00 00 23-27 00 00 23-29 00 00 23-31 00 00 23-33 00 00

• Structuur van de tabel

Conveying
Medical and
Systems and
Laboratory
Material Hand- Equipment
ling Products

Tabel 23 bevat tot zeven hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

General Facility Services
Products

Facility and
Occupant
Protection
Products

Plumbing
HVAC Specific
Specific
Products and
Products and
Equipment
Equipment

23-35 00 00 23-37 00 00 23-39 00 00
Electrical and
Lighting Specific Products
and Equipment

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 23 zijn numeriek en bestaan uit maximum acht paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Information
Utility and
and Communi- Transportation
cation Specific
Products
Products and
Equipment

Voorbeeld: betonblok
Niveau 1 - 23-13 00 00 Structural and Exterior Enclosure Products
Niveau 2 - 23-13 21 00 Blocks and Bricks
Niveau 3 - 23-13 21 11 Concrete Masonry Units
Niveau 4 - 23-13 21 11 11 Concrete Blocks
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Tabel 31 ‘Phases’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
31-10 00 00 31-20 00 00 31-30 00 00 31-40 00 00 31-50 00 00 31-60 00 00

Tabel 31 ‘Phases’ identificeert de klassen voor de verschillende fasen die elkaar opvolgen tijdens een project. De fasen zijn bepaald op basis van de globale aard van
de bouwprocessen die er plaatsvinden. Deze tabel bevat met name de volgende
fasen: programmering, voorontwerp, ontwerp, coördinatie, uitvoering, oplevering,
enz. Bepaalde fasen komen overeen met de fasen die in België plaatsvinden, maar
in OmniClass wordt er standaard beschouwd dat de werknemers volgens een geïntegreerde contractvorm werken (design and build), wat eigen is aan de Noord-Amerikaanse werking.

Inception
Phase

Conceptua-li- Criteria Definization
tion Phase
Phase

31-70 00 00 31-80 00 00 31-90 00 00
Handover
Phase

Operations
Phase

Closure
Phase

• Structuur van de tabel
Tabel 31 bevat één enkel hiërarchisch niveau van klassen.

Voorbeeld: ontwerpfase

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Niveau 1 - 31-40 00 00 Design Phase

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 31 zijn numeriek en bestaan uit vier paar tekens (het eerste
paar tekens is het tabelnummer en de laatste twee tekens zijn altijd ‘00’).
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Tabel 32 ‘Services’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
32-11 00 00 32-19 00 00 32-27 00 00 32-35 00 00 32-41 00 00 32-49 00 00

Tabel 32 ‘Services’ identificeert de klassen voor de activiteiten, processen en procedures die de verschillende partijen ondernemen tijdens de volledige levenscyclus
van het project en die hierop een impact hebben. De diensten (‘services’) omvatten
dus alle acties die het project beïnvloeden, zoals het verzamelen van gegevens, de
uitvoering van de planning, de modellering van het bouwwerk, de consultancy, enz.

Transactional Administrative Communi- caServices
Services
tion
Services

Conceptua-lization
Services

Design Services

32-57 00 00 32-65 00 00 32-73 00 00 32-81 00 00 32-89 00 00
Implemen-tation
Services

• Structuur van de tabel

Utilization
Services

Support Services

Governmental
Services

Tabel 32 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.
Voorbeeld: optrekken

• Codestructuur en -type

Niveau 1 - 32-57 00 00 Implementation Services

De codes van tabel 32 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Niveau 2 - 32-57 61 00 Constructing
Niveau 3 - 32-57 61 31 Erecting

F17

Overhead
Services

Documen-tation
Services

OmniClass
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Tabel 33 ‘Disciplines’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
33-11 00 00 33-21 00 00 33-23 00 00 33-25 00 00 33-41 00 00 33-55 00 00

Tabel 33 ‘Disciplines’ identificeert de klassen met betrekking tot de expertisedomeinen van de verschillende spelers van het project.

Planning Disci- Design Disciplines
plines

Investigation
Disciplines

Ze omvat de disciplines die verband houden met de planning, het ontwerp, het
beheer van het project, de realisatie van studies en enquêtes, de uitvoering, enz.

Project
Management
Disciplines

Construction
Disciplines

Facility Use
Disciplines

33-81 00 00
Support Disciplines

• Structuur van de tabel
Tabel 33 bevat tot vijf hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Voorbeeld: verwarmings-, ventilatie- en luchtverversingstechnieken

• Codestructuur en -type

Niveau 1 - 33-21 00 00 Design Disciplines

De codes van tabel 33 zijn numeriek en bestaan uit maximum zes paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Niveau 2 - 33-21 31 00 Engineering
Niveau 3 - 33-21 31 17 Mechanical Engineering
Niveau 4 - 33-21 31 17 31 Heating, Ventilation and Air-Conditioning Engineering
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Tabel 34 ‘Organizational Roles’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
34-10 00 00 34-11 00 00 34-20 00 00 34-35 00 00 34-41 00 00 34-55 00 00

Tabel 34 ‘Organizational Roles’ identificeert klassen met betrekking tot de functies
en verantwoordelijkheden van de partijen in de context van een specifiek project.
Onder de verschillende rollen in deze tabel zien we onder meer de klant, de architect, de kostenramer, de aannemer, enz.

Entrepre-neu- Management
rial
Roles
Roles

Development
Roles

Execution
Roles

Utilization
Roles

34-61 00 00

• Structuur van de tabel

Group
Roles

Tabel 34 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type

Voorbeeld: projectleider
Niveau 1 - 34-11 00 00 Management Roles

De codes van tabel 34 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
de (het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Niveau 2 - 34-11 20 00 Operational Management Roles
Niveau 3- 34-11 20 34 Project Lead
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Tabel 35 ‘Tools’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel 35 ‘Tools’ bevat de middelen die gebruikt worden om het project te ontwerpen,
het bouwen en het onderhoud van het werk te verzekeren, en die er niet permanent
deel van uitmaken. De tabel bevat onder meer het informaticamateriaal (computers,
modems, enz.), de software, de bouwuitrusting (betonmolens, kranen, stellingen,
enz.).

35-11 00 00

35-51 00 00

Information
Tools

Construction
Tools

Voorbeeld: trillers voor beton

• Structuur van de tabel
Tabel 35 bevat tot zes hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Niveau 1 - 35-51 00 00 Physical Tools

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Niveau 2 - 35-51 31 00 Construction Equipment
Niveau 3 - 35-51 31 31 Concrete and Stone Production Equipment
Niveau 4 - 35-51 31 31 21 Secondary Concrete and Stone Processing And Application Equipment

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 35 zijn numeriek en bestaan uit maximum zeven paar tekens (het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Niveau 5 - 35-51 31 31 21 51 Concrete Compaction and Finishing Equipment
Niveau 6 - 35-51 31 31 21 51 11 Concrete Vibrators

F20

OmniClass

STRUCTUUR VAN DE CLASSIFICATIE
Tabel 36 ‘Information’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel 36 ‘Information’ laat toe om de informatie die gebruikt wordt tijdens de levenscyclus van het project te klasseren. We zien hierin onder meer klassen om het type
referenties gebruikt in het kader van het project (gidsen, kaarten, video’s, beelden,
enz.) aan te duiden, klassen voor kantoormiddelen (modelleringsovereenkomsten
eigen aan het bureau, logo’s, typesjablonen, enz.), klassen voor de projectinformatie (adres van de site, contractuele documenten, projectteam, budget, enz.).

36-11 00 00

36-51 00 00

36-71 00 00

General References

Office
Resources

Project Information

Voorbeeld: horizontale 2D zichten – plannen van de verdiepingen

• Structuur van de tabel

Niveau 1 - 36-51 00 00 Office Resources

Tabel 36 bevat tot zes hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Niveau 2- 36-51 73 00 Office Model Templates

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Niveau 3 - 36-51 73 13 Model Views
Niveau 4 - 36-51 73 13 11 Graphical Views of Model

• Codestructuur en -type

Niveau 5 - 36-51 73 13 11 13 2D Horizontal Views

De codes van tabel 36 zijn numeriek en bestaan uit maximum zeven paar tekens (het eerste paar tekens is het tabelnummer).

Niveau 6 - 36-51 73 13 11 13 13 Floor Plans
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Tabel 41 ‘Materials’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau

Tabel 41 ‘Materials’ laat toe om de materialen te klasseren. Onder materialen verstaan we de stoffen die gebruikt worden voor het vervaardigen van de producten
(tabel 23 ‘Products’) en voor de uitvoering of het onderhoud van de delen van het
bouwwerk.
De tabel bevat hoofdzakelijk (natuurlijke) grondstoffen, maar ook eindproducten
(bakstenen). Ze omvat onder meer klassen voor chemische elementen (kalium, zink,
enz.), minerale verbindingen (kalk, gres, enz.), organische verbindingen (cellulose,
katoen, enz.), metaallegeringen (gietijzer, smeedijzer, enz.), synthetische verbindingen (epoxy, polyurethaan, enz.), vloeistoffen (gedistilleerd water, alcohol, enz.),
gassen (zuurstof, waterstof, enz.).

41-10 00 00

41-30 00 00

41-50 00 00

41-70 00 00

Chemical Elements

Solid Compounds

Liquids

Gases

Voorbeeld: steen van gebakken klei
Niveau 1 - 41-30 00 00 Solid Compounds
Niveau 1 - 41-30 10 00 Mineral Compounds
Niveau 1 - 41-30 10 25 Binding Compounds

• Structuur van de tabel

Niveau 1 - 41-30 10 25 13 Ceramic
Niveau 1 - 41-30 10 25 13 11 Brick

Tabel 41 bevat tot zes hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.
Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

• Codestructuur en -type
De codes van tabel 41 zijn numeriek en bestaan uit maximum zeven paar tekens (het eerste paar tekens is het tabelnummer).
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Tabel 49 ‘Properties’

Klassen op het eerste hiërarchische niveau
49-11 00 00 49-21 00 00 49-41 00 00 49-61 00 00 49-71 00 00 49-81 00 00

Tabel 49 ‘Properties’ bevat de eigenschappen die toelaten de voorwerpen van de
voornoemde tabellen te identificeren. De tabel bevat onder meer eigenschappen
die toelaten een voorwerp te catalogeren en er de evolutie van te traceren (één enkel
identificatiemiddel, auteur, enz.), de eigenschappen voor lokalisatie (breedte, lengte, enz.), de eigenschappen inzake de producten en de werkresultaten (naam van de
fabrikant, certificatie, kleur, garantie, geschikte behandeling, enz.), eigenschappen
van de prestaties (akoestische en thermische prestatie, tolerantie, elasticiteit, vermoeiingssterkte, enz.).

Identification
Properties

Location
Properties

Properties
of Time and
Money

Source Proper- Physical Proties
perties

49-91 00 00
Properties
of Facility
Services

• Structuur van de tabel
Tabel 49 bevat tot vier hiërarchische niveaus van klassen en subklassen.

Voorbeeld: warmtedoorgangscoëfficiënt

Alle klassen van niveau 1 staan hiernaast, evenals een voorbeeld.

Niveau 1 - 49-81 00 00 Performance Properties
Niveau 2 - 49-81 61 00 Properties of the Envelope

• Codestructuur en -type

Niveau 3 - 49-81 61 29 USI (U-waarde in SI)

De codes van tabel 49 zijn numeriek en bestaan uit maximum vijf paar tekens
(het eerste paar tekens is het tabelnummer).
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Toepassingsgebied van norm ISO 12006-2:2015

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Norm ISO 12006-2:2015 ‘Organization of Information about Construction Works Part 2: Framework for Classification of Information’ werd opgesteld om als internationale referentie te dienen voor de uitwerking van classificatiesystemen in de
bouwsector.

Construction product
Construction agent
Construction aid

used in

PROPERTIES

De norm steunt op de volgende basisprincipes: bouwmiddelen1 (informatie, producten, medewerkers, middelen/benodigdheden) worden gebruikt tijdens het
bouwproces2 (bouwfasen of bouwactiviteiten) om bouwresultaten3 te creëren (complexen, entiteiten, ruimtes, elementen). Op basis van deze principes levert ze een
reeks tabellen die onderverdeeld zijn in de drie reeds genoemde thema’s, waarbij
de relaties tussen de thema’s beschreven worden.
ISO 12006-2:2015 voorziet niet in een volledig operationeel classificatiesysteem en
levert geen inhoud van de tabellen, maar geeft wel voorbeelden.

Management
CONSTRUCTION
PROCESS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

results in
Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity
Built space
Construction element

view on

Work result

1

Construction resources

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)

2

Construction process

Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)

3

Construction results

Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Identificatie van het domein dat bestreken wordt
door de tabellen van OmniClass
ISO 12006-2:2015

OmniClass

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Tabel 49 ‘Properties’

Construction product
Construction agent

Tabel 12 ‘Construction
Entites by Function’

Tabel 41 ‘Materials’

Construction aid
used in

PROPERTIES

Tabel 11 ‘Construction
Entites by Function’

Tabel 13
‘Spaces by Function’

Tabel 36 ‘Information’
Management

CONSTRUCTION
PROCESS

Pre-design process
Design process
Production process
Maintenance process

Tabel 35 ‘Tools’
Tabel 34 ‘
Organizational Roles’

OmniClass

Tabel 14
‘Spaces by Form’
Tabel 22
‘Work Results’

results in
Tabel 33 ‘Disciplines’

Construction complex
CONSTRUCTION
RESULT

Construction entity
Tabel 32 ‘Services’

Built space
Construction element

view on

Tabel 23 ‘Products’

Tabel 31 ‘Phases’

Tabellen in verband met ‘bouwmiddelen’ (construction resources)
Tabellen in verband met ‘bouwproces’ (construction process)

Work result

Tabellen in verband met ‘bouwresultaten’ (construction results)
Tabellen in verband met ‘eigenschappen’ (properties)
Tabellen gedeeltelijk in verband met ‘bouwproces’
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
Overzichtstabel

*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied van de norm
*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied van de norm

Tabellen aanbevolen*
door ISO 12006-2:2015

OmniClass

Construction information

***

Een tabel in OmniClass: tabel 36 ‘Information’

Construction product

***

Een tabel in OmniClass: tabel 23 ‘Products’

Construction agent

***

Twee tabellen in OmniClass: tabel 33 ‘Disciplines’
en tabel 34 ‘Organizational Roles’

Construction aid

***

Een tabel in OmniClass: tabel 35 ‘Tools’

Management

***

Geen specifieke tabel, maar dit toepassingsveld wordt afgedekt
door bepaalde klassen van de volgende tabellen: tabel 32 ‘Services’,
tabel 33 ‘Disciplines’, tabel 34 ‘Organizational Roles’

Construction process

***

Een tabel in OmniClass: tabel 31 ‘Phases’

Construction complex

***

Geen specifieke tabel, maar dit toepassingsveld wordt afgedekt
door bepaalde klassen van tabel 12 ‘Construction Entities by Form’

Construction entity

***

Twee tabellen in OmniClass: tabel 11 ‘Construction Entities by Function’
en tabel 12 ‘Construction Entities by Form’

Built space

***

Twee tabellen in OmniClass: tabel 13 ‘Spaces by Function’
en tabel 14 ‘Spaces by Form’

Construction element

***

Een tabel in OmniClass: tabel 36 ‘Information’

Work result

***

Een tabel in OmniClass: tabel 21 ‘Elements’

Construction property

***

Een tabel in OmniClass: tabel 49 ‘Properties’

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied van de norm helemaal niet

CONSTRUCTION RESOURCE

CONSTRUCTION PROCESS

CONSTRUCTION RESULT

PROPERTIES

* Elke tabel is een classificatie die bestaat uit klassen en subklassen waarvan voorbeelden worden gegeven in de bijlagen bij de norm.
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VERGELIJKING MET NORM ISO 12006-2:2015
OmniClass en norm ISO 12006-2:2001
ISO 12006-2:2001

OmniClass
Het classificatiesysteem OmniClass is gebaseerd op de norm ISO 120062:2001 (versie van vóór de norm ISO 12006-2:2015).

Construction information
CONSTRUCTION
RESOURCE

Construction product

De invloed van ISO 12006-2:2001 op OmniClass vertaalt zich in de namen
van de tabellen, waarvoor de aanbevelingen voorgesteld in de norm gevolgd
worden.

Construction agent
Construction aid

Daarom stelt OmniClass respectievelijk twee tabellen voor om de entiteiten
en de ruimten te klasseren: één tabel om ze te klasseren volgens de functie
en een andere tabel volgens de vorm (namelijk de tabellen ‘Construction
Entities by Form’ en ‘Construction Entities by Function’ om de entiteiten te
klasseren, en de tabellen ‘Spaces by Function’ en ‘Spaces by Form’ om de
ruimtes te klasseren).

PROPERTIES

used in
Management process
CONSTRUCTION
PROCESS

Construction entity
lifestyle stage

ISO 12006-2:2015 heeft deze aanbeveling niet meer opgenomen. De norm
laat dan ook toe om voorwerpen in eenzelfde tabel te klasseren volgens één
criteria of volgens verschillende criteria (vorm, functie enz.). Volgens deze
laatste versie van de norm zou OmniClass één enkele tabel kunnen voorstellen voor de entiteiten (‘Construction Entity’) en voor de ruimtes (‘Built
Space’).

Project stage
results in

CONSTRUCTION
RESULT

Construction complex
by function
Construction entity by form
Construction entity by function
Space by degree of enclosure
Space by function
Element by function

view on

Work result
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM

OmniClass

Doelstelling van de toepassingsvoorbeelden van de classificatie
Op de volgende pagina’s wordt OmniClass toegepast om een element van de gebouwschil (een wand) en een element van speciale technieken (een verwarmingssysteem)
te klasseren.
Deze toepassingen zullen ons informatie bezorgen over:
• de disciplines die door OmniClass worden bestreken (zo is het voorbeeld van de wand een indicator voor de discipline ‘architectuur’ en is het voorbeeld van het verwarmingssysteem een indicator voor de discipline ‘speciale technieken’);
• de ontwikkelingsniveaus van het project waarvoor OmniClass kan worden gebruikt.

Methodologie
Om een gelijkaardige toepassing voor alle classificatiesystemen te garanderen en een objectieve analyse ervan mogelijk te maken werd een methodologie uitgewerkt.
Er werd een terminologie gekozen om een bouwwerk en de bouwdelen te beschrijven. Zo stelt een entiteit een bouwwerk voor (bijv. een gebouw), dat bestaat uit verscheidene elementen (bijv. de wanden), die zelf bestaan uit subelementen (bijv. de buitenafwerking van de wand), samengesteld uit componenten (bijv. stenen). De toepassing
van een classificatiesysteem (en van de codering ervan) op elk van deze ontwikkelingsniveaus geeft aan of deze classificatie al deze niveaus bestrijkt.

Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke
producten
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Gebouwschil (architectuur)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(van het subelement)

Specifieke
producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand
van de ééngezinswoning

Lagen van de buitenwand (subelementen) en de materialen ervan (componenten)
Pleisterlaag als binnenafwerking
Muur in metselwerk van blokken
in geëxpandeerde klei
Isolatie van stijve PU-panelen
Spouw
Parement in baksteen van gebakken klei
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OmniClass

Gebouwschil (architectuur)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

(Buiten)wand

Subelementen
Parement
Spouw
Isolatie
Dragende wand
Binnenafwerking

Tabellen 11 & 12

Tabel 21*

Tabel 21

* Als we één ‘algemene’ klasse gebruiken (een klasse die zich niet bevindt op het laatste hiërarchische niveau).
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Componenten
Stenen in gebakken klei
Spouw
Polyurethaanpanelen
Holle bouwblokken
van geëxpandeerde klei
Gipspleisterlaag

Tabel 23

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabellen 11 ‘Construction Entities by Function’ en 12
‘Construction Entities by Form’
Tabellen 11 en 12 (‘Construction Entities by Function’ en ‘Construction Entities by Form’) laten toe de entiteiten te klasseren volgens hun functie of hun
vorm.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Eéngezinswoning (gelijkvloers + verdieping + dak)
Niveau 1 – 11-16 00 00 Housing Facility

Entiteit
Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Niveau 2 – 11-16 11 00 Single Family Residence

11-16 11 17
Multiple Bedroom Family Residence
OF
12-11 11 14 11
Low-Rise Free-Standing Point
Building

Niveau 3 – 11-16 11 17 Multiple Bedroom Family Residence

Opmerking:
In OmniClass kan een ééngezinswoning (gelijkvloers + verdieping + dak)
geklasseerd worden als ‘ééngezinswoning met meerdere slaapkamers’,
maar deze klasse zegt niets over het aantal verdiepingen van het gebouw.
De tabel ‘Properties’ laat niet toe om meer toelichting te geven, want ze bevat geen klasse ‘aantal verdiepingen’.

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: functie

F33

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabellen 11 ‘Construction Entities by Function’ en 12
‘Construction Entities by Form’
Tabellen 11 en 12 (‘Construction Entities by Function’ en ‘Construction Entities by Form’) laten toe de entiteiten te klasseren volgens hun functie of hun
vorm.

Het voorbeeld hiernaast betekent:
Eéngezinswoning (gelijkvloers + verdieping + dak)
Niveau 1 – 12-11 00 00 Building

Entiteit
Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Niveau 2 – 12-11 11 00 Low-Rise Building

11-16 11 17
Multiple Bedroom Family Residence
OF
12-11 11 14 11
Low-Rise Free-Standing Point
Building

Niveau 3 – 12-11 11 14 Low-Rise Free-Standing Building
Niveau 4 – 12-11 11 14 11 Low-Rise Free-Standing Point Building

Opmerking:
In OmniClass kan klasse ‘Low-Rise Free-Standing Point Building’ toegekend
worden aan elk bouwwerk dat minder dan zeven verdiepingen telt boven
het grondniveau en met een hellend dak. Deze klasse zegt dus niets over
het precieze aantal verdiepingen dat het gebouw telt. De tabel ‘Properties’
laat niet toe meer duiding te geven, want ze bevat geen klasse ‘aantal verdiepingen’.

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: vorm
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Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabel 21 ‘Elements’
Tabel 21 ‘Elements’ laat toe de ‘muur’ te klasseren als een geheel samengesteld uit verschillende lagen (subelementen), waardoor er echter een
‘algemene’ klasse dient gebruikt te worden, dit wil zeggen een klasse die
zich niet bevindt op het laatste hiërarchische niveau. Het hoofdcriteria voor
onderverdeling van deze tabel is de functie, maar deze wordt soms gecombineerd met één of meerdere andere criteria (bv: positie, oriëntatie).

Het voorbeeld hiernaast betekent:
(Buiten)wand

Element
(Buiten)wand

Niveau 1 – 21-02 00 00 Shell

21 02 20 10
Exterior Walls

Niveau 2 – 21-02 20 Exterior Vertical Enclosures
Niveau 3 – 21-02 20 10 Exterior Walls

Opmerking:
Om de muur te klasseren als een geheel dat bestaat uit verscheidene lagen,
moet de klasse die zich op niveau 3 bevindt en die ‘buitenmuren’ betekent,
gebruikt worden. De klassen die zich op niveau 4 bevinden verwijzen naar
de verschillende lagen van de muur (het buitenparement, de binnenafwerking, enz.).

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: positie en orientatie
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Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabellen 21 ‘Elements’ en 23 ‘Products’
De meeste subelementen die het element vormen, worden bepaald in tabel 21 ‘Elements’. We merken echter een uitzondering op met betrekking tot
de isolatie, die enkel geklasseerd kan worden met behulp van een ‘algemene’ klasse van tabel 23 ‘Products’ (dit wil zeggen, een klasse die zich niet op
het laatste hiërarchische niveau bevindt), en met betrekking tot de spouw,
waarvoor er geen klasse (noch code) bestaat.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Parement

Subelementen
1/ Parement

2/ Spouw

Niveau 1 – 21-02 00 00 Shell

21-02 20 10 10
Exterior Wall Veneer

Niveau 2 – 21-02 20 Exterior Vertical Enclosures
Niveau 3 – 21-02 20 10 Exterior Walls
Niveau 4 – 21-02 20 10 10 Exterior Wall Veneer

Geen code

Opmerking:

3/ Isolatie

Het parement kan geklasseerd worden als ‘bekleding van buitenmuur’.
Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘buitenmuren’ (op het hoogste niveau).

Geen code in tabel 21
g zie tabel 23
23-13 25 19
Thermal Insulation

4/ Dragende wand

21-02 20 10 20
Exterior Wall Construction

5/ Binnenafwerking

21-03 20 10 30
Exterior Wall Interior Skin

2/ Spouw
Er is geen enkele code voorzien voor de spouw.

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: positie en orientatie
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Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabellen 21 ‘Elements’ en 23 ‘Products’
De meeste subelementen die het element vormen, worden bepaald in tabel 21 ‘Elements’. We merken echter een uitzondering op met betrekking tot
de isolatie, die enkel geklasseerd kan worden met behulp van een ‘algemene’ klasse van tabel 23 ‘Products’ (dit wil zeggen, een klasse die zich niet op
het laatste hiërarchische niveau bevindt), en met betrekking tot de spouw,
waarvoor er geen klasse (noch code) bestaat.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ Isolatie

Subelementen
1/ Parement

Geen code in tabel ‘Elements’. De tabel ‘Products’ laat toe de isolatie te
klasseren, maar hiervoor dient een ‘algemene’ klasse gebruikt te worden.

21-02 20 10 10
Exterior Wall Veneer

2/ Spouw

Geen code

3/ Isolatie

Geen code in tabel 21
g zie tabel 23
23-13 25 19
Thermal Insulation

4/ Dragende wand

21-02 20 10 20
Exterior Wall Construction

5/ Binnenafwerking

21-03 20 10 30
Exterior Wall Interior Skin

Niveau 1 – 23-13 00 00 Structural and Exterior Enclosure Products
Niveau 2 – 23-13 25 00 Thermal and Moisture Protective Products
Niveau 3 – 23-13 25 19 Thermal Insulation
Opmerking:
De isolatie kan geklasseerd worden als ‘thermische isolatie’.
Deze subklasse maakt deel uit van een klasse (op het niveau erboven) die
de producten voor thermische bescherming en voor bescherming tegen
vocht bevat, die zelf deel uitmaakt van een klasse met structurele producten en producten inzake de buitenschil.

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: positie
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Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabellen 21 ‘Elements’ en 23 ‘Products’
De meeste subelementen die het element vormen, worden bepaald in tabel 21 ‘Elements’. We merken echter een uitzondering op met betrekking tot
de isolatie, die enkel geklasseerd kan worden met behulp van een ‘algemene’ klasse van tabel 23 ‘Products’ (dit wil zeggen, een klasse die zich niet op
het laatste hiërarchische niveau bevindt), en met betrekking tot de spouw,
waarvoor er geen klasse (noch code) bestaat.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Dragende wand

Subelementen
1/ Parement

2/ Spouw

Niveau 1 – 21-02 00 00 Shell

21-02 20 10 10
Exterior Wall Veneer

Niveau 2 – 21-02 20 Exterior Vertical Enclosures
Niveau 3 – 21-02 20 10 Exterior Walls
Niveau 4 – 21-02 20 10 20 Exterior Wall Construction

Geen code

Opmerking:

3/ Isolatie

De draagmuur kan geklasseerd worden als wand van de buitenbouw.
Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘buitenmuren’ (op het niveau erboven).

Geen code in tabel 21
g zie tabel 23
23-13 25 19
Thermal Insulation

4/ Dragende wand

21-02 20 10 20
Exterior Wall Construction

5/ Binnenafwerking

21-03 20 10 30
Exterior Wall Interior Skin

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: positie
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Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabellen 21 ‘Elements’ en 23 ‘Products’
De meeste subelementen die het element vormen, worden bepaald in tabel 21 ‘Elements’. We merken echter een uitzondering op met betrekking tot
de isolatie, die enkel geklasseerd kan worden met behulp van een ‘algemene’ klasse van tabel 23 ‘Products’ (dit wil zeggen, een klasse die zich niet op
het laatste hiërarchische niveau bevindt), en met betrekking tot de spouw,
waarvoor er geen klasse (noch code) bestaat.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
5/ Binnenafwerking

Subelementen
1/ Parement

2/ Spouw

Niveau 1 – 21-02 00 00 Shell

21-02 20 10 10
Exterior Wall Veneer

Niveau 2 – 21-02 20 Exterior Vertical Enclosures
Niveau 3 – 21-02 20 10 Exterior Walls
Niveau 4 – 21-02 20 10 30 Exterior Wall Interior Skin

Geen code

Opmerking:

3/ Isolatie

De binnenafwerking kan geklasseerd worden als ‘binnenlaag van de buitenmuur’. Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘buitenmuren’ (op
het niveau erboven).

Geen code in tabel 21
g zie tabel 23
23-13 25 19
Thermal Insulation

4/ Dragende wand

21-02 20 10 20
Exterior Wall Construction

5/ Binnenafwerking

21-03 20 10 30
Exterior Wall Interior Skin

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: positie
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Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten te klasseren.
De klassen en subklassen met betrekking tot deze componenten worden
vaak bepaald door meerdere criteria voor onderverdeling tegelijkertijd (bijvoorbeeld: functie en ligging), die trouwens niet allemaal dezelfde zijn binnen eenzelfde classificatieniveau.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Stenen in gebakken klei
Niveau 1 – 23-13 00 00 Structural and Exterior Enclosure Products

Componenten
1/ Stenen van gebakken klei

Niveau 2 – 23-13 21 00 Blocks and Bricks

23-13 21 19 11
Common Bricks

Niveau 3 – 23-13 21 19 Clay Masonry Units
Niveau 4 – 23-13 21 19 11 Common Bricks

2/ Spouw

3/ PU-panelen

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

Geen code

Opmerking:
Bakstenen van gebakken klei kunnen geklasseerd worden als ‘gewone
bakstenen’. Deze subcategorie maakt deel uit van de klasse ‘eenheden
van metselwerk in klei’ (op het niveau erboven).

23-13 25 19 11 13
Urethane Slab and Board Thermal Insulation

2/ Spouw
Er bestaat geen code voor de spouw.

Geen code

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:

23-15 13 23
Interior Plasters

g criterium: functie
g criterium: positie
g criterium: vorm van de component
g criterium: materiaal
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Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten te klasseren.
De klassen en subklassen met betrekking tot deze componenten worden
vaak bepaald door meerdere criteria voor onderverdeling tegelijkertijd (bijvoorbeeld: functie en ligging), die trouwens niet allemaal dezelfde zijn binnen eenzelfde classificatieniveau.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ PU-panelen
Niveau 1 – 23-13 00 00 Structural and Exterior Enclosure Products

Componenten
1/ Stenen van gebakken klei

Niveau 2 – 23-13 25 00 Thermal and Moisture Protective Products

23-13 21 19 11
Common Bricks

Niveau 3 – 23-13 25 19 Thermal Insulation
Niveau 4 – 23-13 25 19 11 Slab and Board Thermal Insulation

2/ Spouw

Geen code

Niveau 5 – 23-13 25 19 11 13 Urethane Slab and Board Thermal Insulation
Opmerking:

3/ PU-panelen

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

23-13 25 19 11 13
Urethane Slab and Board Thermal Insulation

PU-panelen kunnen geklasseerd worden als ‘platen en panelen voor thermische isolatie in urethaan’. Deze subklasse maakt deel uit van de klasse
‘platen en panelen voor thermische isolatie’ (op het niveau erboven).

Geen code

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie

23-15 13 23
Interior Plasters

g criterium: positie
g criterium: vorm van de component
g criterium: materiaal
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Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten te klasseren.
De klassen en subklassen met betrekking tot deze componenten worden
vaak bepaald door meerdere criteria voor onderverdeling tegelijkertijd (bijvoorbeeld: functie en ligging), die trouwens niet allemaal dezelfde zijn
binnen eenzelfde classificatieniveau.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Holle bouwblokken van geëxpandeerde klei

1/ Stenen van gebakken klei

2/ Spouw

Componenten

Geen klasse noch code voor blok van geëxpandeerde klei. De klasse die
hier het dichtst bij in de buurt komt is de klasse ‘Concrete Blocks’.

23-13 21 19 11
Common Bricks

Niveau 1 – 23-13 00 00 Structural and Exterior Enclosure Products
Niveau 2 – 23-13 21 00 Blocks and Bricks
Niveau 3 – 23-13 21 11 Concrete Masonry Units

Geen code

Niveau 4 – 23-13 21 11 11 Concrete Blocks
3/ PU-panelen

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

Opmerking:

23-13 25 19 11 13
Urethane Slab and Board Thermal Insulation

De klasse ‘betonblok’ kan gebruikt worden bij gebrek aan een klasse ‘blok
van geëxpandeerd klei’. Om te specificeren dat het materiaal waaruit de
blokken vervaardigd zijn geëxpandeerde klei is, kan men tabel 41 ‘Materials’ gebruiken, en meer bepaald de klasse ‘Expanded Clay’ met als code
‘41-30 10 25 11 15’.

Geen code
23-15 13 23
Interior Plasters

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: positie
g criterium: vorm van de component
g criterium: materiaal
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Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten te klasseren.
De klassen en subklassen met betrekking tot deze componenten worden
vaak bepaald door meerdere criteria voor onderverdeling tegelijkertijd (bijvoorbeeld: functie en ligging), die trouwens niet allemaal dezelfde zijn binnen eenzelfde classificatieniveau.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
5/ Gipspleisterlaag
Niveau 1 – 23-15 00 00 Interior and Finish Products

Componenten
1/ Stenen van gebakken klei

Niveau 2 – 23-15 13 00 Multi-Function Interior Coverings, Claddings, Linings

23-13 21 19 11
Common Bricks

Niveau 3 – 23-15 13 23 Interior Plasters
Opmerking:

2/ Spouw

3/ PU-panelen

4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

Geen code

Het gipspleister kan geklasseerd worden als ‘binnenpleister’.
Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘binnenpleister, parementen en multifunctionele dichtingen’ (op het niveau erboven).

23-13 25 19 11 13
Urethane Slab and Board Thermal Insulation

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie

Geen code

g criterium: positie
g criterium: materiaal

23-15 13 23
Interior Plasters
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Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om het
geheel te klasseren dat gevormd wordt door een subelement en zijn geassocieerde componenten. Een combinatie van de klassen van tabel 21 ‘Elements’
met klassen van tabel 41 ‘Materials’ zou ook toelaten een subelement en de geassocieerde componenten ervan te kenmerken, maar het systeem is niet voorzien om de codes van meerdere tabellen te bundelen tot één code.

+

De voorbeelden hiernaast betekenen:
Subelementen
1/ Stenen van gebakken klei

2/ Spouw

1/ Parement in bakstenen van gebakken klei

Componenten

Niveau 1 – 22-04 00 00 Masonry

22-04 21 13 13
Brick Veneer Masonry

Niveau 2 – 22-04 21 00 Clay Unit Masonry
Niveau 3 – 22-04 21 13 Brick Masonry
Niveau 4 – 22-04 21 13 13 Brick Veneer Masonry

Geen code

Opmerking:
3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

22-07 21 13 13
Foam Board Insulation

Het parement in bakstenen van gebakken klei kan geklasseerd worden
als ‘bekleding in metselwerk van bakstenen’. Een van de klassen van een
hoger niveau laat tevens toe het materiaal te kennen (klei).

Geen code

2/ Spouw
Geen code.

22-09 23 00
Gypsum Plastering

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: vorm van de component
g criterium: materiaal
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Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om het
geheel te klasseren dat gevormd wordt door een subelement en zijn geassocieerde componenten. Een combinatie van de klassen van tabel 21 ‘Elements’
met klassen van tabel 41 ‘Materials’ zou ook toelaten een subelement en de geassocieerde componenten ervan te kenmerken, maar het systeem is niet voorzien om de codes van meerdere tabellen te bundelen tot één code.

+

De voorbeelden hiernaast betekenen:
Subelementen
1/ Stenen van gebakken klei

2/ Spouw

3/ Isolatie met PU-panelen

Componenten

Niveau 1 – 22-07 00 00 Thermal and Moisture Protection

22-04 21 13 13
Brick Veneer Masonry

Niveau 2 – 22-07 21 00 Thermal Insulation
Niveau 3 – 22-07 21 13 Board Insulation
Niveau 4 – 22-07 21 13 13 Foam Board Insulation

Geen code

Opmerking:
3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

22-07 21 13 13
Foam Board Insulation

Isolatie in PU-panelen kan geklasseerd worden als ‘paneel van isolatieschuim’. De klassen in de hogere niveaus geven echter niet aan
dat dit paneel zal geplaatst worden als isolatie van de spouwmuur.
De subklasse ‘paneel van isolatieschuim’ geeft op zich geen informatie
over de context waarin dit paneel gebruikt zal worden (waar het geplaatst
zal worden, enz.).

Geen code
22-09 23 00
Gypsum Plastering

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: vorm van de component
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Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om het
geheel te klasseren dat gevormd wordt door een subelement en zijn geassocieerde componenten. Een combinatie van de klassen van tabel 21 ‘Elements’
met klassen van tabel 41 ‘Materials’ zou ook toelaten een subelement en de
geassocieerde componenten ervan te kenmerken, maar het systeem is niet
voorzien om de codes van meerdere tabellen te bundelen tot één code.

+

De voorbeelden hiernaast betekenen:
Subelementen
1/ Stenen van gebakken klei

2/ Spouw

3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

4/ Wanden in holle bouwblokken van geëxpandeerde klei

Componenten

Er is geen klasse noch code voor de muur in holle blokken van geëxpandeerd klei.

22-04 21 13 13
Brick Veneer Masonry

Opmerking:
Om de laag van de betrokken muur (subelement) te bepalen, zou men
de klasse ‘Exterior Wall Construction’ an tabel 21 kunnen gebruiken, en
om het materiaal aan te duiden, de klasse ‘Expanded Clay’ van tabel 41.
Tabel 41 ‘Materials’ beschrijft in dit geval echter de vorm van het materiaal (holle blok) niet. Bovendien is het systeem niet voorzien om de codes
van meerdere tabellen tot één enkele code te bundelen.

Geen code
22-07 21 13 13
Foam Board Insulation
Geen code
22-09 23 00
Gypsum Plastering

F46

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Gebouwschil (architectuur)

OmniClass

Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om het
geheel te klasseren dat gevormd wordt door een subelement en zijn geassocieerde componenten. Een combinatie van de klassen van tabel 21 ‘Elements’
met klassen van tabel 41 ‘Materials’ zou ook toelaten een subelement en de
geassocieerde componenten ervan te kenmerken, maar het systeem is niet
voorzien om de codes van meerdere tabellen te bundelen tot één code.

+

De voorbeelden hiernaast betekenen:
Subelementen
1/ Stenen van gebakken klei

2/ Spouw

3/ PU-panelen
4/ Holle bouwblokken
in geëxpandeerde klei
5/ Pleisterwerk op basis van gips

5/ Pleisterlaag als binnenafwerking

Componenten

Niveau 1 – 22-09 00 00 Finishes

22-04 21 13 13
Brick Veneer Masonry

Niveau 2 – 22-09 23 00 Gypsum Plastering
Opmerking:
Om de afwerking in pleister te klasseren, dient er een algemene klasse
gebruikt te worden, en niets geeft aan dat deze afwerking toegepast zal
worden op de binnenzijde van de spouwmuur. De subklasse op zich geeft
geen informatie over de context waarin deze afwerking in gips zal gebruikt worden (waar deze zal geplaatst worden, enz.).

Geen code
22-07 21 13 13
Foam Board Insulation
Geen code

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
22-09 23 00
Gypsum Plastering

g criterium: functie
g criterium: type werken
g criterium: materiaal
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)
Entiteit

Element
(deel van de entiteit)

Subelement
(deel van het element)

Component
(deel van het subelement)

Specifieke producten

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van een
verwarmingsinstallatie

Delen en componenten van het verwarmingssysteem
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Voorbeeld:
Systeem van een bestaande verwarmingsinstallatie samengesteld uit de
volgende subelementen:

C

A Productietoestellen
B
C

B

A
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Voorbeeld:
De subelementen van het systeem van verwarmingsinstallatie bestaan uit
‘componenten’ waarvan sommige hieronder staan opgesomd:

5

5

4
3
2
1

3
2
1
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1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

OmniClass
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

Entiteit

Element

Eéngezinswoning
(gelijkvloers + verdieping + dak)

Systeem van
verwarmingsinstallatie

Zie voorbeeld
‘Gebouwschil’

Tabellen 11 & 12

Subelementen

Componenten

A Productietoestellen

1

Atmosferische brander

B

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

4

Vlinderklep

5

Circulator

C

Tabel 21*

Distributiecircuits

Tabel 21

* Als men een ‘algemene’ klasse gebruikt (een klasse die zich niet bevindt op het laatste hiërarchische niveau).
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Tabel 21 ‘Elements’
Tabel 21 ‘Elements’ laat toe het verwarmingssysteem te klasseren, waarvoor echter een ‘algemene’ klasse dient gebruikt te worden, dit wil zeggen een klasse die zich niet bevindt op het laatste hiërarchische niveau.
Ter herinnering: het criterium voor onderverdeling dat de hoofdklassen van deze tabel bepaalt is meestal ‘de functie’. Bijgevolg laat tabel 21
(en meer in het bijzonder de klasse ‘Services’ met code ‘21-04 00 00’)
toe de verschillende technische systemen te klasseren volgens hun functie.
We zien onder meer de volgende klassen: ‘Plumbing’, ‘Heating’, ‘Cooling’,
‘Ventilation’, ‘Fire Protection’, ‘Electrical’, enz.

Element
Systeem
van verwarmingsinstallatie

Het voorbeeld hiernaast betekent:

21-04 30 20
Heating Systems

Systeem van verwarmingsinstallatie
Niveau 1 – 21-04 00 00 Services
Niveau 2 – 21-04 30 Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)
Niveau 3 – 21-04 30 20 Heating Systems

Opmerking:
Om het verwarmingssysteem in zijn geheel te klasseren, dient een klasse
‘verwarmingssystemen’, die zich op niveau 3 bevindt, gebruikt te worden.
De klassen die zich op niveau 4 bevinden, verwijzen naar de delen van het
verwarmingssysteem (deel van de productie, bijvoorbeeld).

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: functie of type systeem
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Tabel 21 ‘Elements’
Tabel 21 ‘Elements’ laat toe de subelementen van het verwarmingssysteem
te klasseren volgens hun functie (productie en distributie). Voor wat echter de distributie betreft, specificeert de te gebruiken klasse niet expliciet
dat het om een installatie gaat voor warmtedistributie. Deze klasse (‘Facility
Hydronic Distribution’) ) is geldig voor elke verdelingsinstallatie met vloeistoffen. Ze zou dus met name gebruikt kunnen worden voor een koudedistributiecircuit.

Het voorbeeld hiernaast betekent:

Subelementen
A
B
C

Productietoestellen

A/ Productietoestellen

21-04 30 20 10
Heat Generation

Niveau 1 – 21-04 00 00 Services
Niveau 2 – 21-04 30 Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC)

Distributiecircuits

21-04 30 50 10
Facility Hydronic Distribution

Niveau 3 – 21-04 30 20 Heating Systems
Niveau 4 – 21-04 30 20 10 Heat Generation

Opmerking:
Het deel van het systeem dat zorgt voor de warmteproductie kan geklasseerd worden in de klasse ‘warmteopwekking’. Deze subklasse maakt deel
uit van de klasse ‘verwarmingssystemen’ (op het niveau erboven).

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: functie of type systeem
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Tabel 21 ‘Elements’
Tabel 21 ‘Elements’ laat toe de subelementen van het verwarmingssysteem
te klasseren volgens hun functie (productie en distributie). Voor wat echter
de distributie betreft, specificeert de te gebruiken klasse niet expliciet dat
het om een installatie gaat voor warmtedistributie. Deze klasse (‘Facility Hydronic Distribution’) is geldig voor elke verdelingsinstallatie met vloeistoffen. Ze zou dus met name gebruikt kunnen worden voor een koudedistributiecircuit.

Het voorbeeld hiernaast betekent:

Subelementen
A
B
C

Productietoestellen

B/ en C/ Distributiecircuits

21-04 30 20 10
Heat Generation

Niveaus 1 & 2 – Zie vorige voorbeeld
Niveau 3 – 21-04 30 50 Facility HVAC Distribution Systems

Distributiecircuits

21-04 30 50 10
Facility Hydronic Distribution

Niveau 4 – 21-04 30 50 10 Facility Hydronic Distribution

Opmerking:
Het deel van het systeem dat voor de warmtedistributie zorgt kan geklasseerd worden in de klasse ‘hydronische verdelingsinstallatie’. Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘distributiesystemen met betrekking tot
de HVAC’ (airconditioning/ventilatie/verwarming) (op het niveau erboven).

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: functie of type systeem
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Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te identificeren. Het criterium dat gebruikt wordt om de klassen te
bepalen, is hoofdzakelijk het ‘type component’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
1/ Atmosferische brander
Niveau 1 – 23-33 00 00 HVAC Specific Products and Equipment
Niveau 2 – 23-33 13 00 Furnaces

Componenten

Niveau 3 – 23-33 13 27 Furnace Components

23-33 13 27 13
Furnace Fuel Burners

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

23-27 31 17
Butterfly Valves

5

Circulator

Niveau 4 – 23-33 13 27 13 Furnace Fuel*/** Burners
Opmerking:

23-33 13 17
Natural Gas Fired Furnaces

De atmosferische brander kan geklasseerd worden als ‘brander van het
verwarmingssysteem’**. Deze subklasse maakt deel uit van de klasse
‘componenten van het verwarmingstoestel’ (op het niveau erboven).

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:

23-27 17 00
Pumps

g criterium: type component

* ‘Fuel’ betekent hier ‘brandstof’.
** Definitie gebruikt in OmniClass voor ‘Furnace’: ‘Toestel gebruikt om te verwarmen’. ‘Furnace’
kan dus vertaald worden als ‘Verwarmingstoestel’.

F55

TOEPASSINGSVOORBEELDEN VAN HET CLASSIFICATIESYSTEEM
Verwarmingssysteem (speciale technieken)

OmniClass

Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te identificeren. Het criterium dat gebruikt wordt om de klassen te
bepalen, is hoofdzakelijk het ‘type component’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
2/ Gasvloerketel
Niveau 1 – 23-33 00 00 HVAC Specific Products and Equipment
Niveau 2 – 23-33 13 00 Furnaces

Componenten

Niveau 3 – 23-33 13 17 Natural Gaz Fired Furnaces

23-33 13 27 13
Furnace Fuel Burners

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

23-27 31 17
Butterfly Valves

5

Circulator

Opmerking:
De gasvloerketel kan geklasseerd worden als ‘verwarmingstoestel op
aardgas’. Deze subklasse specificeert echter niet dat het gaat om een
vloerketel. Ze maakt deel uit van de klasse ‘verwarmingstoestellen’
(op het niveau erboven).

23-33 13 17
Natural Gas Fired Furnaces

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: type component

23-27 17 00
Pumps
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Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te identificeren. Het criterium dat gebruikt wordt om de klassen te
bepalen, is hoofdzakelijk het ‘type component’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
3/ Expansievat
Geen specifieke klasse voor het expansievat. De klasse die hier het
dichtst bij aanleunt is de klasse ‘Tanks’ (die een ‘algemene’ klasse is die
zich niet bevindt op het laatste hiërarchische niveau).

Componenten
1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

Niveau 1 – 23-27 00 00 General Facility Services Products

23-33 13 27 13
Furnace Fuel Burners

Niveau 2 – 23-27 29 00 Tanks and Storage Structures

23-33 13 17
Natural Gas Fired Furnaces

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

23-27 31 17
Butterfly Valves

5

Circulator

Niveau 3 – 23-27 29 19 Tanks
Opmerking:
Het expansievat kan als ‘tank’ geklasseerd worden. Deze subklasse
maakt deel uit van de klasse ‘tanks en opslagstructuren’ (op het niveau
erboven).

23-27 17 00
Pumps

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: type component
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Verwarmingssysteem (speciale technieken)

OmniClass

Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te identificeren. Het criterium dat gebruikt wordt om de klassen te
bepalen, is hoofdzakelijk het ‘type component’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
4/ Vlinderklep
Niveau 1 – 23-27 00 00 General Facility Services Products
Niveau 2 – 23-27 31 00 Valves

Componenten

Niveau 3 – 23-27 31 17 Butterfly Valves

23-33 13 27 13
Furnace Fuel Burners

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

23-27 31 17
Butterfly Valves

5

Circulator

Opmerking:
Om de vlinderklep te klasseren, kunnen we een algemene klasse op niveau 3 gebruiken. Als we meer duiding willen geven over het type vlinderklep, kunnen we een klasse op niveau 4 gebruiken.

23-33 13 17
Natural Gas Fired Furnaces

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: type component

23-27 17 00
Pumps
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OmniClass

Tabel 23 ‘Products’
Tabel 23 ‘Products’ laat toe de meeste componenten van het verwarmingssysteem te identificeren. Het criterium dat gebruikt wordt om de klassen te
bepalen, is hoofdzakelijk het ‘type component’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:
5/ Circulator
Niveau 1 – 23-27 00 00 General Facility Services Products
Niveau 2 – 23-27 17 00 Pumps

Componenten

Opmerking:

23-33 13 27 13
Furnace Fuel Burners

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

23-27 31 17
Butterfly Valves

5

Circulator

De circulator kan geklasseerd worden door de algemene klasse ‘pompen’
te gebruiken. Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘serviceproducten van installaties’ (op het niveau erboven).

23-33 13 17
Natural Gas Fired Furnaces

Criterium voor de klassen en de subklassen van het voorbeeld:
g criterium: type component

23-27 17 00
Pumps
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Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om een
component in zijn context te situeren. De criteria die hoofdzakelijk gebruikt
worden zijn de ‘functie’ en het ‘type toestel’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:

+

1/ Atmosferische brander
Geen specifieke klasse voor de brander.
2/ Gasvloerketel

Subelementen

Componenten

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

22-23 05 23
General-Duty Valves for HVAC Piping

5

Circulator

Niveau 1 – 22-23 00 00 Heating, Ventilating, and Air-Conditioning (HVAC)
Niveau 2 – 22-23 52 00 Heating Boilers

Geen code

Niveau 3 – 22-23 52 33 Water Tube Boilers

22-23 52 33 16
Steel Water-Tube Boilers

Niveau 4 – 22-23 52 33 16 Steel Water-Tube Boilers
Opmerking:
De gasvloerketel kan geklasseerd worden als ‘stalen ketel met waterbuizen’. Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘ketels met waterbuizen’ (op het niveau erboven), die zelf deel uitmaakt van de klasse ‘ketels’, die dan weer opgenomen is in de klasse ‘verwarming, ventilatie en
airconditioning’.

22-23 21 23
Hydronic Pumps

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type toestel
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OmniClass

Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om een
component in zijn context te situeren. De criteria die hoofdzakelijk gebruikt
worden zijn de ‘functie’ en het ‘type toestel’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:

+

3/ Expansievat
Geen specifieke klasse voor het expansievat. De klasse die er het dichtst
bij aanleunt is de klasse ‘Pressurized-Water Thermal Storage Tanks’.

Subelementen
1

Atmosferische brander

Componenten

Niveau 3 – 22-23 71 13 Thermal Heat Storage

22-23 52 33 16
Steel Water-Tube Boilers

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

22-23 05 23
General-Duty Valves for HVAC Piping

Circulator

Niveau 2 – 22-23 71 00 Thermal Storage

Geen code

2

5

Niveau 1 – 22-23 00 00 Heating, Ventilating, and Air-Conditioning (HVAC)

Niveau 4 – 22-23 71 13 23 Pressurized-Water Thermal Storage Tanks

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type toestel

22-23 21 23
Hydronic Pumps
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Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om een
component in zijn context te situeren. De criteria die hoofdzakelijk gebruikt
worden zijn de ‘functie’ en het ‘type toestel’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:

+

4/ Vlinderklep
Niveau 1 – 22-23 00 00 Heating, Ventilating, and Air-Conditioning (HVAC)
Niveau 2 – 22-23 05 00 Common Work Results for HVAC

Subelementen

Componenten

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

22-23 05 23
General-Duty Valves for HVAC Piping

5

Circulator

Niveau 3 – 22-23 05 23 General-Duty Valves for HVAC Piping
Opmerking:

Geen code

De vlinderklep kan geklasseerd worden als ‘klep met algemene functie
voor de leidingen van HVAC-systemen’. Deze subklasse maakt deel uit
van de klasse ‘werkresultaten voor de HVAC’ (op het niveau erboven), die
zelf deel uitmaakt van de klasse ‘verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC)’. De subklasse ‘klep met algemene functie voor de leidingen
van het HVAC-systeem’ geeft echter niet aan dat de klep een vlinderklep
is.

22-23 52 33 16
Steel Water-Tube Boilers

22-23 21 23
Hydronic Pumps

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie
g criterium: type toestel
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Tabel 22 ‘Work Results’
Tabel 22 ‘Work Results’ kan in de meeste gevallen gebruikt worden om een
component in zijn context te situeren. De criteria die hoofdzakelijk gebruikt
worden zijn de ‘functie’ en het ‘type toestel’.
De voorbeelden hiernaast betekenen:

+

5/ Circulator
Niveau 1 – 22-23 00 00 Heating, Ventilating, and Air-Conditioning (HVAC)
Niveau 2 – 22-23 21 00 Hydronic Piping and Pumps

Subelementen

Componenten

1

Atmosferische brander

2

Gasvloerketel

3

Expansievat

Geen code

4

Vlinderklep

22-23 05 23
General-Duty Valves for HVAC Piping

5

Circulator

Niveau 3 – 22-23 21 23 Hydronic Pumps
Opmerking:

Geen code

De circulator kan geklasseerd worden als ‘hydronische pomp’.
Deze subklasse maakt deel uit van de klasse ‘buizen en hydronische
pompen’ (op het niveau erboven), die zelf deel uitmaakt van de klasse
‘verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC)’.

22-23 52 33 16
Steel Water-Tube Boilers

Criteria voor de klassen en de subklassen van de voorbeelden:
g criterium: functie

22-23 21 23
Hydronic Pumps

g criterium: type toestel
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Overzichtstabel
*** Het systeem bestrijkt volledig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt zwak het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt matig het toepassingsgebied

*** Het systeem bestrijkt het toepassingsgebied helemaal niet

DISCIPLINE

Architectuur
Nota: op basis
van een voorbeeld
van buitenwand

Speciale
technieken
Nota: op basis
van een voorbeeld van
verwarmingsinstallatie

ENTITEIT

ELEMENT

SUBELEMENT

COMPONENT

***

***

***

***

Tabellen 11 en 12 laten
toe de elementen te
klasseren.

Tabel 21 laat toe het element ‘wand’ te klasseren, maar ze laat niet systematisch toe de andere elementen te klasseren (dak, vloer enz.).
Bovendien dient men om de volledige wand te
klasseren een ‘algemene’ klasse te gebruiken,
dit wil zeggen een klasse die zich niet bevindt
op het laatste hiërarchische niveau.

Tabel 21 laat toe de subelementen te klasseren (zoals de delen van een muur, een vloer,
een dak).

Tabel 23 laat toe de componenten van de gebouwschil te klasseren.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

***

***

***

Tabel 21 laat toe het element van het verwarmingssysteem te klasseren, waarvoor echter
een ‘algemene’ klasse dient gebruikt te worden, dit wil zeggen een klasse die zich niet bevindt op het laatste hiërarchische niveau.

Tabel 21 laat toe de subelementen (delen)
van het verwarmingssysteem te klasseren.
Wat het deel met betrekking tot de warmtedistributie betreft, specificeert de te gebruiken klasse niet expliciet dat het gaat om
een installatie voor distributie van warmte.

Tabel 23 laat toe de componenten van een technisch systeem te klasseren.

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

Zie voorbeelden

—
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OmniClass vs Uniclass

Vergelijking tussen OmniClass en Uniclass
De classificatiesystemen OmniClass en Uniclass leunen dicht bij elkaar aan wat hun structuur betreft, die hoofdzakelijk gebaseerd is op de aanbevelingen van ISO 12006-2, op dat
verschil na dat Uniclass zich baseert op de versie 2015 van de norm, terwijl OmniClass nog steeds verwijst naar de vroegere versie van 2001. De gelijkenissen en verschillen
tussen beide systemen zijn hieronder samengevat.

Vanuit het oogpunt van de classificatie

Vanuit het oogpunt van de codering

Type systeem

Type codes

• OmniClass en Uniclass worden beiden veelal beschouwd als facettensystemen.
Elk van de tabellen heeft echter een zeer hiërarchische structuur en tracht een
volledige oplijsting te geven van de verschillende mogelijke klassen in hun toepassingsgebied. Bijgevolg bevatten de tabellen een groot aantal klassen en subklassen, wat veeleer een kenmerk is van enumeratieve systemen.

• In OmniClass zijn de codes allemaal numeriek. Ze kunnen tot acht paar
tekens bevatten. Het eerste paar staat voor het tabelnummer. Er is geen
vast aantal paar tekens per tabel, het aantal kan variëren binnen eenzelfde tabel.
• In Uniclass zijn de codes alphanumeriek. Ze kunnen tot vijf paar tekens
bevatten. Het eerste paar tekens is steeds alfabetisch en laat toe de tabel
snel te identificeren. Daarna volgen twee à vier paar numerieke tekens
naargelang van de tabel. Er is een maximaal aantal tekens per tabel,
wat de duidelijkheid van het systeem ten goede komt.

Relaties tussen de tabellen van eenzelfde systeem
• In OmniClass is er geen verband tussen de verschillende tabellen van het systeem, wat kan verklaard worden door het feit dat het systeem uitgewerkt werd
op basis van meerdere bestaande systemen met verschillende toepassingsgebieden. OmniClass heeft een eigen coderingsysteem ontwikkeld, maar er is geen
echte uniformering tussen de verschillende tabellen wat de terminologie of de
codering betreft.
• In Uniclass zijn bepaalde tabellen van het systeem met elkaar verbonden.
Deze verbanden worden verwezenlijkt doordat de betekenis van het eerste paar
numerieke tekens en de terminologie van de basistabellen geüniformeerd zijn,
met als doel hun gebruik te vergemakkelijken tijdens de levenscyclus van het
bouwwerk.
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OmniClass vs Uniclass

Vergelijking tussen OmniClass en Uniclass
De classificatiesystemen OmniClass en Uniclass leunen dicht bij elkaar aan wat hun structuur betreft, die hoofdzakelijk gebaseerd is op de aanbevelingen van ISO 12006-2,
op dat verschil na dat Uniclass zich baseert op de versie 2015 van de norm, terwijl OmniClass nog steeds verwijst naar de vroegere versie van 2001. De tabel hieronder bevat
de verschillende punten voor vergelijking.

VERGELIJKINGSCRITERIA

OMNICLASS

UNICLASS

Type systeem

Facettensysteem, maar met bepaalde kenmerken
eigen aan enumeratieve systemen

Facettensysteem, maar met bepaalde kenmerken
eigen aan enumeratieve systemen

Type codes

Numeriek

Alfanumeriek

Maximale lengte van de codes

8 paar tekens

5 paar tekens

Ligt de lengte van de codes vast
voor elke tabel?

Neen

Ja

Bestaan er verbanden tussen
de verschillende tabellen?

Neen

Ja
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM

De leden van WG1 (TC BIM & ICT en Cluster BIM) hebben de kenmerken vastgelegd waaraan een classificatiesysteem en zijn codering moeten voldoen om te kunnen worden
gebruikt in het kader van BIM.
Dit hoofdstuk bevat:
• een samenvattende tabel met de korte definities van elk kenmerk en een beoordeling van OmniClass op basis van die kenmerken
• gedetailleerde tabellen waarin OmniClass grondig aan elk kenmerk wordt getoetst. Die gedetailleerde tabellen bevatten (zie onderstaand voorbeeld):
- de korte definitie van het kenmerk (op basis van de criteria ervan)
- een beoordeling de vorm van sterren (die aangeven in welke mate het classificatiesysteem voldoet aan elk criterium)
- de motivering van die beoordeling.

KENMERK XXX
CRITERIA VAN HET KENMERK

OMNICLASS

a)

***

b)

***

c)

***

Korte definitie
van het kenmerk

Beoordeling

Motivering van de beoordeling
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – samenvattende tabel
*** Het systeem voldoet volledig aan het criterium

*** Het systeem voldoet beperkt aan het criterium

*** Het systeem voldoet gemiddeld aan het criterium

*** Het systeem voldoet helemaal niet aan het criterium

BIM-KENMERKEN

COHERENT

UITBREIDBAAR

VERSTAANBAAR

STABIEL

CRITERIA VAN HET KENMERK

OMNICLASS

a)

De klassen en subklassen van het systeem zijn duidelijk van elkaar gescheiden en hun toepassingsgebieden
overlappen niet

***

b)

De criteria (van de onderverdeling) die de verschillende klassen bepalen zijn expliciet gedefinieerd

***

c)

De termen die gebruikt worden om de klassen te benoemen en degene die gebruikt worden in de definities zijn
onderling coherent

***

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe klassen op gepaste plaatsen van de structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

***

a)

De termen die gebruikt worden voor het benoemen van klassen en bij de definities zijn eenvoudig te begrijpen
en gekend binnen het toepassingsdomein van de classificatie

***

b)

De criteria om nieuwe klassen of hiërarchische niveaus te creëren zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

***

c)

De codes zijn gemakkelijk herkenbaar, leesbaar en begrijpelijk voor de mens

***

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

a)

De stabiliteit van de structuur van het classificatiesysteem is verzekerd doorheen de tijd

***

IN STAAT OM EEN OBJECT
TRACEERBAAR TE MAKEN

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

b)

Een unieke code wordt toegewezen aan elk object waardoor de gebruiker de objecten individueel kan identificeren

***

SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

Het systeem is niet gebonden aan een specifiek merk van software, wat het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbevelingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op grote schaal gebruikt wordt

***

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

INTERNATIONAAL
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
COHERENT
CRITERIA VAN HET KENMERK

OMNICLASS

a)

De klassen en subklassen van het
systeem zijn duidelijk van elkaar
gescheiden en hun toepassings-gebieden overlappen niet

***

De meeste klassen en subklassen zijn duidelijk gescheiden. De toepassingsgebieden van bepaalde
klassen overlappen evenwel. Zo kan bijvoorbeeld een eengezinswoning ingedeeld worden in tabel 11
volgens een functiecriterium (in de klasse ‘Multiple Bedroom Family Residence’) of in tabel 12 volgens een
vormcriterium (in de klasse ‘Low-Rise Free-Standing Point Building’). Ook al is het hoofdcriterium van elke
tabel duidelijk aangegeven, toch kan het bestaan van twee tabellen voor de indeling van de entiteiten
leiden tot dubbelzinnigheden bij een uitwisseling van informatie tussen twee partijen, want een zelfde
object kan naargelang van de partij anders ingedeeld worden.

b)

De criteria (van de onderverdeling)
die de verschillende klassen bepalen
zijn expliciet gedefinieerd

***

Er bestaan definities voor bepaalde klassen en subklassen, maar niet voor allemaal. Wanneer ze bestaan,
maken die definities het mogelijk om de onderverdelingscriteria van de klassen en subklassen te begrijpen, ook al zijn ze niet expliciet vermeld.

c)

De termen die gebruikt worden om
de klassen te benoemen en degene
die gebruikt worden in de definities
zijn onderling coherent

***

De tabellen van OmniClass zijn gebaseerd op verschillende bestaande systemen. Daarom wordt niet stelselmatig een zelfde terminologie gebruikt voor de klassen en subklassen van de verschillende tabellen en
voor de definities ervan. Tabel 11 ‘Construction Entities by Function’ gebruikt bijvoorbeeld de term ‘Housing’ om de woonfunctie van de entiteit aan te duiden, terwijl tabel 13 ‘Spaces by Functions’ de term
‘Residential’ hanteert.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
UITBREIDBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De mogelijkheid bestaat om nieuwe
klassen op gepaste plaatsen van de
structuur toe te voegen zonder de
bestaande klassen te wijzigen

OMNICLASS

***

OmniClass laat toe om nieuwe klassen en subklassen toe te voegen in de bestaande structuur van het
classificatiesysteem. De tabellen van OmniClass kunnen tot zeven hiërarchische niveaus bevatten (naargelang van het geval). Elk hiërarchisch niveau kan tot 99 klassen bevatten. De 99 ‘plaatsen’ zijn momenteel evenwel niet allemaal bepaald. Er kunnen dus klassen en subklassen aan de vrije plaatsen op de
gepaste niveaus worden toegewezen zonder de bestaande klassen te wijzigen. De nieuwe klassen zijn
evenwel eigen aan een gebruiker die er zijn eigen definities aan geeft. De structuur is dus geen gedeelde
‘standaard’ meer.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
VERSTAANBAAR
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De termen die gebruikt worden voor
het benoemen van klassen en bij de
definities zijn eenvoudig te begrijpen en gekend binnen het toepassings-domein van de classificatie

b)

De criteria om nieuwe klassen of
hiërarchische niveaus te creëren
zijn duidelijk uitgelegd en gedocumenteerd

OMNICLASS

***

Aangezien OmniClass oorspronkelijk ontwikkeld werd voor Noord-Amerika en enkel in het Engels bestaat,
is het niet altijd gemakkelijk om een verband te leggen tussen de termen van OmniClass en de termen
die in België courant gebruikt worden in de bouwsector. Niettemin blijven de meeste termen die gebruikt
worden voor de klassen en subklassen begrijpelijk, vooral dankzij de definities.

***

De downloadbare pdf-bestanden die elke tabel van OmniClass beschrijven, bieden verduidelijking over
de gebruikte hoofdcriteria om de klassen binnen de tabellen te bepalen, wat nuttig is voor de gebruiker
die nieuwe klassen wil toevoegen. Er bestaat evenwel geen document dat beschrijft hoe nieuwe klassen
of subklassen in het systeem moeten worden toegevoegd.

c)

De codes zijn gemakkelijk herken-baar, leesbaar en begrijpelijk
voor de mens

***

De codes van de klassen zijn vrij lang (ze kunnen tot acht paar tekens bevatten) en uitsluitend numeriek.
Het eerste paar tekens verwijst naar het nummer van de tabel. Elk volgend paar tekens stemt overeen met
een niveau van een tabel, maar het aantal tekens is niet vast per tabel. Dat alles maakt de codering van
OmniClass moeilijk herkenbaar en leesbaar voor de gebruiker.

d)

De codes zijn bruikbaar voor computers

***

Alle codes van OmniClass zijn bruikbaar voor computers.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
STABIEL
CRITERIA VAN HET KENMERK

a)

De stabiliteit van de structuur van
het classificatiesysteem is verzekerd
doorheen de tijd

OMNICLASS

***

OmniClass is een vrij uitbreidbaar systeem (zie criterium ‘Uitbreidbaar’) want het laat de toevoeging van
nieuwe klassen in de bestaande structuur van elke tabel toe, waardoor een zekere continuïteit verzekerd
is. Die vrije plaatsen zijn evenwel beperkt tot wat in het systeem voorzien is, wat op termijn zou kunnen
leiden tot een gebrek aan flexibiliteit van het systeem.

IN STAAT OM EEN OBJECT TRACEERBAAR TE MAKEN
CRITERIA VAN HET KENMERK

OMNICLASS

a)

Een klasse en een code zijn toegewezen om een objecttype te identificeren en deze blijven constant

***

OmniClass laat toe om een objecttype te volgen en te identificeren dankzij de tabellen van het systeem
die de verschillende projectfasen bestrijken. Soms is het evenwel nodig om een ‘algemene’ klasse te
gebruiken, d.w.z. een klasse die niet op het laatste hiërarchische niveau ligt (zie ‘Toepassingsvoorbeelden van het classificatiesysteem’). Bovendien laat het systeem niet stelselmatig toe om de elementen (dak, vloer, enz.) in te delen, wat nochtans noodzakelijk is tijdens de initiële fasen van het project
(zie ‘Toepassingsvoorbeelden van het classificatiesysteem – Samenvattende tabel’).

b)

Een unieke code wordt toegewezen
aan elk object waardoor de gebruiker
de objecten individueel kan identificeren

***

De codering van OmniClass is niet zo opgevat dat een unieke code aan elk object kan worden toegekend
om het op unieke wijze te identificeren.
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VERGELIJKING MET DE BIM-KENMERKEN
Kenmerken van een classificatie in het kader van BIM – gedetailleerde tabellen
SOFTWARE-NEUTRAAL

a)

CRITERIA VAN HET KENMERK

OMNICLASS

Het systeem is niet gebonden aan
een specifiek merk van software, wat
het gebruik in andere software zou
bemoeilijken

***

OmniClass werd niet ontworpen voor een specifieke software en kan in de verschillende BIM-software toepassingen worden gebruikt.

INTERNATIONAAL
CRITERIA VAN HET KENMERK

OMNICLASS

a)

Het systeem beschikt over een structuur die voldoet aan de aanbeve-lingen uit de norm ISO 12006-2:2015

***

Uit de vergelijking van het classificatiesysteem OmniClass met de aanbevelingen van ISO 12006-2:2015
blijkt dat de door de norm aanbevolen tabellen bijna allemaal opgenomen zijn in OmniClass (zie ‘Vergelijking met de norm ISO 12006-2:2015 – Samenvattende tabel’). OmniClass splitst bepaalde aanbevolen
tabellen evenwel op in twee afzonderlijke tabellen (de in de norm aanbevolen tabel ‘Construction Entity’ wordt in OmniClass bijvoorbeeld weergegeven door twee tabellen: tabel 11 ‘Construction Entities by
Function’ en tabel 12 ‘Construction Entities by Form’). De verklaring hiervoor is dat OmniClass gebaseerd
is op de norm ISO 12006-2:2001 die voorafgaat aan de versie van 2015 en die aanbeveelt om maar één
hoofdonderverdelingscriterium per tabel toe te passen (zie ‘Vergelijking met norm ISO 12006-2:2015 –
OmniClass en norm ISO 12006-2:2001’).

b)

Het systeem wordt erkend als een internationaal systeem doordat het op
grote schaal gebruikt wordt

***

OmniClass wordt gebruikt in verschillende landen van Noord-Amerika en door een aantal spelers die actief zijn in Frankrijk en Luxemburg, maar ook buiten Europa (China, Rusland, enz.).

c)

Het systeem is beschikbaar in meerdere talen, waaronder het Engels

***

OmniClass is enkel beschikbaar in het Engels.
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3. ANALYSE VAN BESTAANDE CLASSIFICATIESYSTEMEN

Algemene
Structuur
Vergelijking

met

Toepassingsvoorbeelden
Vergelijking
Nuttige

informatie

van de classificatie

ISO 12006-2:2015
van de classificatie

met de

BIM-kenmerken

links: websites, plugins, tools
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NUTTIGE LINKS
Websites
De website http://www.omniclass.org/ bevat allerhande informatie om het classificatiesysteem OmniClass te begrijpen. De site bevat onder andere:
- een samenvatting van het classificatiesysteem OmniClass met uitleg over het
ontstaan, het doel enz.;
- de OmniClass tabellen die kunnen gedownload worden in Excel- en PDF-formaat.
In de PDF-versie zien we voor elke tabel:
•

een definitie van de tabel:

•

een gedetailleerde toelichting bij deze definitie;

•

voorbeelden van klassen in deze tabel;

•

hoe men de tabel kan gebruiken;

•

een lijst van potentiële gebruikers van de tabel;

•

•

een lijst van de referenties die gebruikt werden tijdens het opstellen van de
tabel;
de klassen (en codes) van de voorwerpen die (al dan niet, afhankelijk van het
geval) opgenomen zijn in de tabel, samen met definities;

- een tab ‘Voorvereisten’ (Background) met informatie over de norm ISO 12006-2
en over de impact van deze norm op OmniClass.

Anderzijds laat de website http://bsdd.buildingsmart.org/#concept/browse toe
zes OmniClass tabellen (Spaces by Function, Elements, Work Results, Products, Services, Information) te overlopen. De gebruiker krijgt de mogelijkheid de context te
begrijpen van de geselecteerde klasse, want de klassen van de hogere en lagere
niveaus worden automatisch getoond (onder de respectievelijke vermeldingen
‘is part of’ en ‘has parts’).
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Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert
Het WTCB vormt al meer dan 55 jaar hét wetenschappelijke en technische middelpunt
van de bouwsector. Het Centrum wordt hoofdzakelijk gefinancierd met de bijdragen van
85.000 aangesloten Belgische bouwbedrijven. Dankzij deze heterogene ledengroep zijn
bijna alle bouwberoepen vertegenwoordigd en kan het WTCB bijdragen tot de kwaliteits- en
productverbetering.

Onderzoek en innovatie
Een industrietak zonder innovatie is als cement zonder water. Het WTCB heeft er daarom
voor gekozen om zijn onderzoeksactiviteiten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de
noden van de sector. De Technische Comités die de WTCB-onderzoeken sturen, zijn samengesteld uit
bouwprofessionelen (aannemers en experten) die dagelijks op het terrein staan.
Met de hulp van verschillende officiële instanties stimuleert het WTCB bedrijven om
steeds verder te innoveren. De begeleiding die we aanbieden, is afgestemd op de
actuele maatschappelijke uitdagingen en van toepassing op diverse domeinen.

Ontwikkeling, normalisatie, certificering en goedkeuring
Op vraag van overheden of privébedrijven werkt het WTCB ook mee aan diverse ontwikkelingsprojecten
(contractresearch). Zo is het Centrum niet alleen nauw betrokken bij de
activiteiten van de nationale (NBN), Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatieinstituten, maar
ook bij instanties zoals de Belgische unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb). Al deze
projecten geven ons meer inzicht in de bouwsector, waardoor we sneller kunnen inspelen op de noden
van de verschillende bouwberoepen.

Informatieverspreiding en steun aan bedrijven
Om de kennis en ervaring die op deze manier vergaard wordt op een efficiënte manier
te delen met de bedrijven uit de sector, kiest het Centrum resoluut de weg van de informatica. Onze website is zo opgesteld dat elke bouwprofessioneel met slechts enkele
muisklikken de gewenste WTCB-publicatiereeksen of bouwnormen terugvindt.
Goede informatieverspreiding kan echter niet enkel elektronisch. Een persoonlijk contact
is vaak nog steeds de beste aanpak. Jaarlijks organiseert het Centrum ongeveer
650 informatiesessies en themadagen voor bouwprofessionelen. Ook de aanvragen voor
onze afdeling Technisch Advies blijven binnenstromen, met meer dan 18.000 verstrekte adviezen per jaar.

Maatschappelijke zetel
Lombardstraat 42, B-1000 Brussel
Tel. 02/502 66 90
Fax 02/502 81 80
E-mail: info@bbri.be
Website: www.wtcb.be
Kantoren
Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel. 02/716 42 11
Fax 02/725 32 12
• Technisch advies – Publicaties
• Beheer – Kwaliteit – Informatietechnieken
• Ontwikkeling – Valorisatie
• Technische goedkeuringen – Normalisatie
Proefstation
Avenue Pierre Holoffe 21, B-1342 Limelette
Tel. 02/655 77 11
Fax 02/653 07 29
• Onderzoek en innovatie
• Vorming
• Bibliotheek
Demonstratie- en informatiecentrum
Marktplein 7 bus 1, B-3550 Heusden-Zolder
Tel. 011/79 95 11
Fax 02/725 32 12
• ICT-kenniscentrum voor bouwprofessionelen (ViBo)
• Digitaal documentatie- en informatiecentrum
voor de bouw- en betonsector (Betonica)
Brussels Meeting Centre
Poincarélaan 79, B-1060 Brussel
Tel. 02/529 81 29
Brussels Greenbizz
Diedonné Lefèvrestraat 17, B-1020 Brussel
Tel. 02/233 81 00

