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Op weg met het BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan 
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BIM-proces 

Gebaseerd op PAS 1192-2:2013, UK 



Concept 

• RM 

 

Ontwerp 

• PM 

Aanbesteding 

• PM 

 

Uitvoering Evaluatie 

• PM 

 

BIM-protocol 

BIM-uitvoeringsplan horende bij studie-opdracht BIM-uitvoeringsplan horende bij opdracht voor werken 

Standaardtekst voor studie-opdracht Standaardtekst voor werken 

Standaardbestek 250 

OTL 

Projecten 

• RM 

 



BIM in studiefase? 



Projecten 

Concept Ontwerp Aanbesteding Uitvoering Evaluatie 



Documenten en standaarden: 

• Aanvullingen op standaardtekst studiebestekken (gebaseerd op MODDIE) 

• BIM-protocol  

• BIM-uitvoeringsplan 

• OTL-standaard 

 

Regiomanager - Projectmanager - ... 

Concept - Ontwerp 



Grootste wijzigingen ifv BIM 

Standaardtekst studies 

• Selectiecriteria 

• Gunningscriteria 

• Intellectuele eigendomsrechten  

• Voorrangsorde documenten 

 

 



BIM in uitvoeringsfase? 



Overgang van ontwerp naar uitvoering 

Projecten 

Concept Ontwerp Aanbesteding Uitvoering Evaluatie 



Documenten en standaarden: 

• SB250 v4.1 (Hoofdstuk 2 + catalogus) 

• Standaardtekst SB250 V4.1 - versie 02 

• BIM-protocol  

• BIM-uitvoeringsplan 

• OTL-standaard 

 

Projectmanager - Werfleider - ... 

Uitvoering 



 
Hoofdstuk 2: 12.4 Informatie-uitwisseling d.m.v. BIM (Bouwwerk Informatie Management) 

SB250 

BIM-gericht werken omvat: 



“De gegevensuitwisseling gebeurt 

conform de OTL” 

 
Hoofdstuk 2: 12.4 Informatie-uitwisseling d.m.v. BIM (Bouwwerk Informatie Management) 

SB250 

Fundamenteel: 



BIM-protocol: 

• Algemeen geldig  

• Op basis van Belgisch BIM-protocol voor gebouwen 

 

BIM-uitvoeringsplan: projectspecifiek  

 

Bestekteksten 

 

Worden verder aangevuld o.b.v. ervaring in komende bestekken. 

Ook jullie feedback is welkom! 
 

https://www.bimportal.be/nl/lancering-belgisch-bim-protocol/
https://www.bimportal.be/nl/lancering-belgisch-bim-protocol/
https://www.bimportal.be/nl/lancering-belgisch-bim-protocol/


Inhoud: 

• Visie 
 

• BIM-proces en informatiebeheer 
  

• Informatie-uitwisseling  
 

• BIM-specifieke taken en 
verantwoordelijkheden 
 

• BIM-rollen 
 

• …  
 

 

 

 

  

 

Waarom een (apart) protocol nodig? 

BIM-protocol 



• Toepassingen 

• Leveringstabel voor de bouwinformatie 

• Kwaliteitscontrole → Clashes 

• Soft- en hardware 

 

  

 

 

 

Projectspecifieke uitwerking 

BIM-uitvoeringsplan 

https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1sIZyLG9WI8XHHmh6a10GPnkLr9gtohRYmXlhYmZhzTo
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1udxUz9sZehMkCmNA9My64WQknMcQ3elDtN2K9eZOXVg
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1udxUz9sZehMkCmNA9My64WQknMcQ3elDtN2K9eZOXVg
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1udxUz9sZehMkCmNA9My64WQknMcQ3elDtN2K9eZOXVg
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1udxUz9sZehMkCmNA9My64WQknMcQ3elDtN2K9eZOXVg
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1udxUz9sZehMkCmNA9My64WQknMcQ3elDtN2K9eZOXVg
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1udxUz9sZehMkCmNA9My64WQknMcQ3elDtN2K9eZOXVg
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1udxUz9sZehMkCmNA9My64WQknMcQ3elDtN2K9eZOXVg
https://drive.google.com/a/mow.vlaanderen.be/open?id=1VrFRieMEhBOHv8LpqtMSgZTh52RzjuTvusCMYHzs9hE


BIM-toepassingen 

BIM-uitvoeringsplan 



BIM-toepassingen 

BIM-uitvoeringsplan 



BIM-uitvoeringsplan  

• Level of Information: een selectie van eigenschappen zoals gedefinieerd in de OTL 

• is afhankelijk van de fase en de scope van het project 

 

• Level of Geometry: detailniveau geometrieën per objecttype 

 

Detailniveau (Level of Geometry & Level of Information) 



ObjectTypenBibliotheek (OTL) 



BIM-uitvoeringsplan 

• Niveau -1: zwaartepunt van de bovenliggende geometrie 

 

• Niveau 0: Geometrie opgemeten volgens AWV GRB-conform Topografisch Legendeboek  

 

• Niveau 1: 3D-object met benaderde afmetingen 

 

• Niveau 2: 3D-object met correcte buitenafmetingen 

 

• Niveau 3: gedetailleerd 3D-object met de correcte afmetingen 

 

• Niveau 4: niveau 3 + bevestigingsdetails - binnenwerk - wapening 

 

LOG - Definiëren voor alle objecttypes 



Detailniveau 
 

BIM-uitvoeringsplan 



Detailniveau 
 

BIM-uitvoeringsplan 



Clashes 
 

BIM-uitvoeringsplan 



Standaardtekst 250  

• Vertrouwelijkheid 

• Technische specificaties 

• Voorrangsorde documenten 

• Bijzondere straffen 

• Documenten opgemaakt door de aannemer 

 

 

 

 

 

 



Standaardtekst 250   

• Vertrouwelijkheid 

• Technische specificaties 

• Voorrangsorde documenten 

• Bijzondere straffen 

• Documenten opgemaakt door de aannemer 

 

 

 

 

 

 



Standaardtekst 250 

• Vertrouwelijkheid 

• Technische specificaties 

• BIM-modellen, BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opnemen 

• Voorrangsorde documenten 

• Bijzondere straffen 

• Documenten opgemaakt door de aannemer 

 

 

 

 

 

 



Standaardtekst 250 

• Vertrouwelijkheid 

• Technische specificaties 

• Voorrangsorde documenten 

• Bijzondere straffen 

• Documenten opgemaakt 

door de aannemer 

 

 

 

 

 

 

1. De BIM-modellen, zowel voor wat betreft de geometrische als 

attribuutsinformatie die in deze modellen vervat zit; 

2. De plannen 

Bijkomende voorrangsorde opdrachtdocumenten 

a. detailplannen hebben voorrang op algemene plannen; 

b. in geval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de 

maten op de tekeningen, hebben de maten voorrang; 

3. Het BIM-protocol; 

4. Het BIM-uitvoeringsplan;  

5. De samenvattende opmeting; 

6. Het bestek. 



Standaardtekst 250  

• Vertrouwelijkheid 

• Technische specificaties 

• Voorrangsorde documenten 

• Bijzondere straffen 

• As-built-BIM-model  

• Documenten opgemaakt door de aannemer 

 

 

 

 

 

 



Standaardtekst 250  

• Vertrouwelijkheid 

• Technische specificaties 

• Voorrangsorde documenten 

• Bijzondere straffen 

• Documenten opgemaakt door de aannemer 

• BIM-activiteiten in de planning 

• Detail- en werktekeningen → BIM-deelmodel 

• As-builtdossier 

 

 

 

 

 

 



Aan de slag 



In welke bestekken?  

Groeicurve op basis van ambitieniveau afdelingen: 

2020 

• Max. 10% van de studie- en uitvoeringsprojecten uit het GIP 

(Geïntegreerd InvesteringsProgramma) 

• Vooral studieprojecten, maar ook uitvoeringsprojecten 

• We streven naar een spreiding over verschillende erkenningsklasses 

 

Na 2020 

• Percentage jaar na jaar laten stijgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eens BIM, altijd BIM! 



Waar vind je de documenten?  

• Alle gepubliceerde documenten → https://docs.wegenenverkeer.be/BIM 

• Beschikbaar als template! 

• Zelf opmerkingen of suggesties? Feedbackformulier →  

http://wegenenverkeer.be/bim-nieuwsbrief-september-2019  
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Vragen? 



Dank u en  
succes met uw BIM-project 

 
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 

www.wegenenverkeer.be/bim 


