
Objectmodellen VT17 handleiding
14 maart 2023

Naam entrypoints:

- SBR Gebouwinformatie – versie 17a

- SBR Huurinformatie – versie 17a

- SBR Opdrachtbrief – versie 17a

- SBR Taxatierapport – versie 17a (incl. Landelijk & Agrarisch Vastgoed)

- SBR Duurzaamheidsinformatie – versie 17a

- SBR Conformiteitsscore – versie 17a



OBJECTMODELLEN VT17 A
1.



HUURINFORMATIE

Huurcontracten (1-n)

HUURINFORMATIE

Vastgoedobject (1-n)

Rapportage (1)

Ontvangende partij (1)

Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Vastgoedobject referentie (0-n)

Vastgoedobject informatie (0-1)

BAG Pand (0-n) BAG VBO (0-n) Kadastrale aanduidingen (0-n)BAG Other (0-n)

Verstrekkende partij (1)

Referentie (1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Indexering (0-1)

Huurder (0-1)

Adres (0-1)

Contractregel (1-n)

Breakregels (0-n)

Klant (1)
Gekoppeld BAGVBO-ID (0-n)

Bijlage (0-n)

Vastgoed masterobject (0-1)

Huurcontract referentie (0-n)

Informatie huurcontract (0-1)

Ruimte (0-n)

Eenheid (0-n)

BAG Pand (0-n)Hoofdadres (1)BAG VBO (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n) Eigenaren (0-n)

BAG Pand (0-n)

BAG VBO (0-n)

Indexering (0-1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Vastgoed masterobject is 
verwijderd uit entrypoint

▪ Indexering toegevoegd op 
contractregel niveau. I.v.m. 
flexibiliteit indexering op 
contract niveau gehandhaafd.

Nog toe te voegen:

▪ Nevenadressen (nummer) BAG-
gegevens



GEBOUWINFORMATIE
GEBOUWINFORMATIE

Vastgoedobject (1-n)

Rapportage (1)

Ontvangende partij (1)

Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Vastgoedobject informatie (1)

BAG Pand (0-n) BAG VBO (0-n) Kadastrale aanduidingen (0-n)BAG Other (0-n)

Verstrekkende partij (1)

Referentie (1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Vastgoedobject referentie (0-n)

Bijlage (0-n)

Vastgoed masterobject (0-1)

Objectkenmerken (0-1)

Locatiekenmerken (0-1)

Eigenaren (0-n)

Erfpacht (0-n)

Externe waardering (0-1)

WOZ (0-1)

Duurzaamheidskenmerk (0-1)

BAG VBO (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n)

BAG Pand (0-n)Hoofdadres (1) Kadastrale aanduiding (0-n)

BAG Pand (0-n)

BAG VBO (0-n)

Bestemmingsplan (0-n)

Label, maatregelen en kosten (0-1)

Verbruik (0-1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Vastgoed masterobject is 
verwijderd uit entrypoint

▪ Verbruik toegevoegd in 
verlengde Dupa 2.0

▪ Label, maatregelen en kosten 
toegevoegd in verlengde Dupa
2.0. (mogelijk n.v.t. voor 
gebouwinformatie). 

▪ Bestemmingsplan 0-n
toegevoegd aangezien per 
kadastrale aanduiding 
meerdere 
bestemmingsplannen van 
toepassing kunnen zijn 
(feedback taxateurs). 

Nog toe te voegen:

▪ Nevenadressen (nummer) BAG-
gegevens



OPDRACHTBRIEF OPDRACHTBRIEF

Vastgoedobject (1-n)

Rapportage (1)

Klant (1)

Opdrachtinformatie (1)

Opdrachtnemer (1)

Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1) Mede-opdrachtgever (0-1)

Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Vastgoedobject referentie (0-n) Vastgoedobject informatie (0-1)

Vastgoed masterobject (0-1) Bezichtiging (0-1)

BAG Pand (0-n) BAG VBO (0-n) Kadastrale aanduidingen (0-n)BAG Other (0-n)

Opdrachtgever (1)

Referentie (1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Honorarium (1)
Bijlage (0-n)

BAG Pand (0-n)Hoofdadres (1)BAG VBO (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n) Eigenaren (0-n)

BAG Pand (0-n)

BAG VBO (0-n)

Verzoek dataproduct (0-n)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Vastgoed masterobject is 
verwijderd uit entrypoint

▪ Verzoek dataproduct 
toegevoegd waarmee 
opdrachtbrief algemener kan 
worden toegepast. 

Nog toe te voegen:

▪ Nevenadressen (nummer) BAG-
gegevens



DUURZAAMHEIDSMODEL
DUURZAAMHEIDSINFORMATIE

Vastgoedobject (1)

Rapportage (1)

Opdrachtgever (1)

Referentie (0-1)

Vastgoedobject informatie (1) Objectkenmerken (0-1)

Vastgoed masterobject (0-1) Groenfinanciering (1)

BAG Pand (0-n) BAG VBO (0-n) Kadastrale aanduidingen (0-n)BAG Other (0-n)

Opdrachtnemer (1)

Referentie (1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Label, maatregelen en kosten (0-1)

Eigenaren (0-n)

Vastgoedobject referentie (0-n) Locatiekenmerken (0-1)

Bijlage (0-n)

Duurzaamheidskenmerk (0-1)BAG VBO (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n)

BAG Pand (0-n)Hoofdadres (1) Kadastrale aanduiding (0-n)

BAG Pand (0-n)

BAG VBO (0-n)

Bestemmingsplan (0-n)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Waardering (0-n) Verbruik (0-1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Vastgoed masterobject is 
verwijderd uit entrypoint

▪ Verbruik toegevoegd in 
verlengde Dupa 2.0

▪ Label, maatregelen en kosten 
toegevoegd in verlengde Dupa
2.0. (mogelijk n.v.t. voor 
gebouwinformatie). 

▪ Bestemmingsplan 0-n
toegevoegd aangezien per 
kadastrale aanduiding 
meerdere 
bestemmingsplannen van 
toepassing kunnen zijn 
(feedback taxateurs). 

▪ Waardering toegevoegd n.a.v. 
feedback Dupa 2.0

Nog toe te voegen:

▪ Nevenadressen (nummer) BAG-
gegevens



TAXATIERAPPORT

Taxatieorganisatie (1)
SUB-TABEL

TAXATIERAPPORT

Vastgoedobject (1)

Rapportage (1)

Opdrachtgever (1)

Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Externe waardering (0-1)

WOZ (0-1)

Taxatierapport informatie (1)

Vastgoedobject referentie (0-n) Gegevens algemeen (1)

Vastgoedobject informatie (1) Commercieel deel vastgoed (0-n)

BAG Pand (0-n) BAG VBO (0-n) Kadastrale aanduidingen (0-n)BAG Other (0-n)

BAG Pand (0-n) Duurzaamheidskenmerk (0-1)

Opdrachtnemer (1)

Referentie (1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Opdracht informatie (1)

Vastgoed masterobject (0-1) Residentieel deel vastgoed (0-n)

SUB-TABEL

SUB-TABEL

SUB-TABEL

Eigenaren (0-n)

Verkoopinformatie (0-n)

Erfpachtcontract (0-n)

Bijlage (0-n)

Mede-opdrachtgever (0-1) Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Hoofdadres (1)

BAG VBO (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n)

Kadastrale aanduiding (0-n)

BAG Pand (0-n)

BAG VBO (0-n)

Referenties (0-n) Landelijk & Agrarisch vastgoed (0-n)
SUB-TABEL

Bestemmingsplan (0-n)

Waarderingselementen (0-n)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Vastgoed masterobject is 
verwijderd uit entrypoint

▪ Waarderingselemeneten en 
referenties flexibel opgenomen 
in taxonomie (buiten com. en 
resi. deel).

▪ Bestemmingsplan 0-n 
toegevoegd aangezien per 
kadastrale aanduiding 
meerdere 
bestemmingsplannen van 
toepassing kunnen zijn 
(feedback taxateurs). 

Nog toe te voegen:

▪ Nevenadressen (nummer) BAG-
gegevens



CONFORMITEITSSCORE
CONFORMITEITSSCORE

Taxatierapport (1)

Rapportage (1)

Opdrachtgever (1)

Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Taxatierapport referentie (0-n)

Conformiteitsscore bevindingen (0-n) Eindresultaat Conformiteitsscore (1)

Opdrachtnemer (1)

Referentie (0-1)

Partij (1)

Contactpersoon (0-1)

Informatie over de conformiteitsscore (1)

Bijlage (0-n)

Leaf level (0-n)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Geen wijzigingen n.a.v. pilot test 
Flux.



SUB-OBJECTMODELLEN VT17 A
1.



TAXATIEORGANISATIE
TAXATIEORGANISATIE (1)

Adres (1)

Taxateur informatie (1)

Lidmaatschap brancheverenigingen (0-1)

Taxatieorganisatie informatie (1)

Taxateurregisters (1-n)

Taxateur (1-n)

Nog toe te voegen:

▪ Validatie of meerdere taxateurs 
opgevoerd kunnen worden in 
de taxonomie!



GEGEVENS ALGEMEEN
GEGEVENS ALGEMEEN (1)

Algemene uitgangspunten (1)

Kasstroom (1-n)

Netto contante waarde (1)

Taxatie indices (0-n)

Overige informatie (1)

Eerdere taxaties (0-n)

Inspectie (0-n)

Verklaringen(1)

Beoordeling (1)

Marktbeoordeling (1)

Locatieoordeel (1)

Monument informatie (1)

Milieugegevens (1)

SWOT (1)

Waarde (1-n)

Overige waarde component (1)
Verklaringen – eerdere betrokkenheid (0-n)

Nog toe te voegen:

▪ Validatie of verklaringen en 
eerdere betrokkenheid (0-N) is 
doorgevoerd. 



Waarderingselementen (nieuw element)
WAARDERINGSELEMTEN (1-n)

DCF uitgangspunt (0-1)

BAR uitgangspunt (0-1)

NAR uitgangspunt (0-1)

BAR/NAR correcties (0-1)

KPI’s van het taxatieresultaat (1) Doorexploitatie (0-1)

Doorexploitatie scenario exit-waarde (0-1)

Uitponden (0-1)

Uitpondenscenario exit-waarde (0-1)

Overige waarden kosten koper (0-n)

Exploitatie gebonden (0-1)

Gecorrigeerde vervangingswaarde (0-1)

Comparatieve benadering  (0-1)

Residuele grondwaarde (0-1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Nieuw element in taxonomie –
validatie bij Flux en KATE 
Innovations. 

▪ Banken dienen mapping
opnieuw toe te passen.



Referenties (nieuw element)
Referenties (0-n)

Huurreferentie (0-n)

Koop-/beleggingsreferentie (0-n)

Referenties (1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Nieuw element in taxonomie –
validatie bij Flux en KATE 
Innovations. 

▪ Banken dienen mapping
opnieuw toe te passen.



GEGEVENS COMMERCIËLE DEEL
GEGEVENS COMMERCIËLE DEEL (0-N)

Algemene informatie commercieel deel vastgoed (1)

Contract (0-n)

Soort huurder (0-1)

Indexering (1)

Ruimte (1-n)

Referentie (0-1)

Ruimte informatie (1)

DCF uitgangspunt (1)

BAR uitgangspunt (1)

NAR uitgangspunt (1)

BAR/NAR correcties (1)

KPI’s van het taxatieresultaat commercieel (1)

Huurreferentie commercieel (0-n)

Koop-/beleggingsreferentie commercieel (0-n)

Breakregels (0-n)

Contractregel (0-n)

Markttechnische update (0-1)

Aanvullende gegevens bij markttechnische update commercieel (0-1)

Subjectieve rapportcijfers taxateur (1)

Adres van de huurder (0-1)

Huurcontract referentie (0-n)

Informatie huurcontract  (0-1)

Gekoppeld BAGVBO-ID (0-n)

Gekoppeld BAGVBO-ID (0-n)

Monument informatie (1)

Gekoppelde ruimte (0-n)

Indexering (1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Waarderingselementen flexibel 
ingericht en op een hoger 
niveau opgenomen. 

▪ Indexering op contractregel 
niveau – zie huurinformatie



GEGEVENS RESIDENTIËLE DEEL
GEGEVENS REDISENTIËLE DEEL (0-1)

Algemene informatie residentieel deel vastgoed (1)

Complexkosten residentieel doorexploitatie (0-1)

Eenheid type (1-n)

Eenheid (0-n)

Doorexploitatie (1)

Doorexploitatie scenario exit-waarde (1)

Uitponden (1)

Uitpondenscenario exit-waarde (1)

KPI’s van het taxatieresultaat residentieel (1)

Huurreferentie residentieel (0-n)

Koopreferentie residentieel (0-n)

Markttechnische update (0-1)

Aanvullende gegevens bij markttechnische update commercieel (0-1)

Subjectieve rapportcijfers taxateur (1)

Referentie (0-n)

Huurder (0-1)

Adres eenheid (0-1)

Beleggingsreferentie residentieel (0-n)

Adres van de huurder (0-1)

Overige waarden kosten koper (1)

DCF uitgangspunten residentieel doorexploitatie (1)

DCF uitgangspunten residentieel uitponden (1)

BAR / NAR correcties bij de taxatie residentieel (1)

Markthuurwaarde (1-n)

BAR uitgangspunten bij de taxatie residentieel (1)

NAR uitgangspunten bij de taxatie residentieel (1)

Complexkosten residentieel uitponden (0-1)

Monument informatie (1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Eenheid type verwijderd; enkel
rapporteren op eenheid niveau.

▪ Waarderingselementen 
opgenomen op hoger niveau

Nog toe te voegen:

▪ Validatie complexkosten
residentieel voor
doorexploitatie en
uitpondscenario. 



LANDELIJK & AGRARISCH VASTGOED

Land (gronden) (1-n)

Land informatie (1)

Referentie (0-n)

Erfpacht (0-1)

Ruimte (0-n)

Referentie (1-n)

Verwijzing naar BAGVBO (0-n)

Ruimte informatie (1)

Constructie informatie (1)

Inrichting (0-n)

Levensduur (0-1)

LANDELIJK & AGRARISCH VASTGOED (0-N)

Algemeen informatie Landelijk & Agrarisch vastgoed (1)

Rechten en vergunningen (1-n)

KPI’s Landelijk & Agrarisch Vastgoed (1)

Energetische voorzieningen (0-n)

Landelijk & Agrarisch vastgoedobject (1-n)

Algemene informatie gebouw (1) 

Constructie informatie (1)

Referentie (1-n)

Activiteit (0-n)

Inrichting (0-n)

Levensduur (0-1)

Erfpacht (0-1)

Rechten (1-n)

Voorzieningen (0-n)

Levensduur (0-1)

Levensduur (0-1)

Wijzigingen t.o.v. VT15:

▪ Nieuw element in taxonomie.

▪ Validatie structuur en velden bij
banken en softwareleveranciers
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