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Voorwoord

Veertien partijen uit de bouw hebben op uitnodiging van en in samenwerking met 
BuildingSMART Benelux basisafspraken gemaaktover de levering van informatie en 
de structuur van informatiemodellen, gebaseerd op praktijkervaringen. Door 
dezelfde taal te spreken, kan de Nederlandse bouwsector BIM namelijk sneller laten 
renderen. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is dan ook: consistente 
en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de 
keten. Geen nieuw initiatief, maar een collectieve onderstreping van bestaande 
afspraken. 

In de afgelopen jaren is de BIM Basis ILS een begrip geworden. Een groot aantal 
bedrijven werkt conform de Basis ILS en een flink aantal initiatieven is ontplooid 
om deze Basis ILS verder uit te werken. Zowel in de breedte, door een toenemende 
adoptie, als in de diepte, door verdere uitwerking van de algemene afspraken in 
specifieke branche-toepassingen, is de BIM Basis ILS dus volop in ontwikkeling.

Vanzelfsprekend is ook de Revit Standards Foundation nauw betrokken bij de 
(verdere) ontwikkeling van de BIM Basis ILS. Zowel via onze stakeholders, initiatief-
nemers van het eerste uur, als door implementatie van de BIM Basis ILS.

ONTWIKKELING SOFTWARE
Maar niet alleen de BIM Basis ILS is in beweging. Ook de gebruikte software is 
aan verandering onderhevig. De laatste jaren is zeker voor Revit de ondersteuning 
van IFC steeds verder verbeterd. Als gevolg hiervan heeft de Revit Standards 
Foundation besloten een update uit te brengen van deze handleiding. De intentie 
is om een dergelijke update op regelmatige basis te verzorgen.

ONTWIKKELING NLRS
Ook de NLRS is continu in ontwikkeling. Momenteel wordt gewerkt aan versie 3.0. 
Maar ook nieuwe onderdelen als de Door Family Guide zorgen ervoor dat deze 
handleiding regelmatig zal worden geüpdatet.
 
BIMLOKET
In �018 is de NLRS officieel erkend als Open Standaard door het Forum 
Standaardisatie. De NLRS is hiermee opgenomen op de lijst van Open 
Standaarden en toegetreden tot het BIM Loket als partnerstandaard.
Dit betekent dat documenten gepubliceerd door de Revit Standards Foundation 
ook worden gepubliceerd via de website van het BIM Loket. 

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met BuildingSMART Benelux 
als beheerder van de BIM Basis Afspraken.

Aan deze uitgave hebben meegewerkt

Oorspronkelijke auteur: Erwin Pijffers - Dura Vermeer

De Revit Standards Foundation (RSF) - of onderdelen hiervan - kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventueel aangerichte materiële en immateriële schade voortvloeiend uit het 
gebruik van dit document of het toepassen van adviezen uit dit document, alsmede 
de door Revit Standards Foundation verzonden e-mails of andere vormen van 
communicatie over dit document.

De Technische Commissie van de Revit Standards Foundation zal ervoor zorg-
dragen dat dit document wordt opgenomen in de release-cycle van de 
NLRS en het als zodanig continu verrijken, aanpassen en beheren. 
Dit in samenwerking met de stakeholders, expertisegroepen 
en het bestuur van de RSF.

Voor vragen kan gemaild worden naar
tc@revitstandards.org.
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1  VERANTWooRDINg
Bij de totstandkoming van dit document zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. In het 
document is geprobeerd om zo duidelijk mogelijk weer te geven hoe deze onderzoeken zijn 
opgezet en uitgevoerd. De gebruikte templates en configuratiebestanden zijn opgenomen.

Bij de ontwikkeling van dit document is alleen gebruik gemaakt van vrij beschikbare bronnen 
en standaard Revit functionaliteit. 
Desondanks kunnen uw uitkomsten afwijken van de onze. Verschillende Revit versies of 
verschillende versies van de Open Source IFC Exporter kunnen tot andere resultaten leiden. 
In dit hoofdstuk wordt daarom een samenvatting gegeven van de gebruikte softwareversies 
en configuratiebestanden.

NB. In dit document wordt op diverse plaatsen verwezen naar bijlagen. Deze bijlagen 
betreffen configuratiebestanden voor Revit, projecttemplates en andere zaken die zich niet 
lenen voor een gedrukte publicatie. Deze bestanden zijn daarom alleen toegevoegd aan 
de te downloaden versie. Mocht u de gelukkige bezitter zijn van een gedrukte versie van 
dit document dan kunt u de bestanden downloaden via de website van de Revit Standards 
Foundation: www.revitstandards.org. U vindt de bestanden onder de download sectie.

1.1 SoFTWARE
Zoals in het voorwoord beschreven zijn er doorgaande ontwikkelingen op het gebied van 
zowel de standaarden (NLRS, IFC) als de software (Revit). Het is daarom belangrijk de scope 
en uitgangspunten van dit document helder te omschrijven.

De testen die zijn uitgevoerd ten behoeve van dit document zijn uitgevoerd met de volgende 
software (versies):
Revit:
Revit versie:   19.0.1.1
Open Source IFC Exporter: 19.1.3.0 

IFC Viewer(s):
BIM Vision:  �.19.10
DDS CAD Viewer:  v13, build x64 5/4-�017

Hoewel de uitkomsten van de toetsing ook zijn gevalideerd in software als Solibri en Navis-
works is er bewust voor gekozen deze uitkomsten niet op te nemen in deze handleiding. 
Hiervoor is gekozen omdat zowel Solibri als Navisworks niet rechtstreeks werken met de 
IFC-bestanden, maar deze eerst converteren naar het eigen gesloten softwareformaat, 
respectievelijk nwf en smc. Hiermee is deze software niet geschikt om de resultaten van een 
export uit Revit naar IFC te beoordelen. Bij afwijkingen is immers niet duidelijk of dit ligt aan 
de export vanuit Revit, of de import in Solibri/Navisworks.

1.2 IFC-VERSIES
Tijdens de export vanuit Revit dient te worden gekozen voor een zogenaamde Model View 
Definition (MVD) voor de resulterende IFC file. 
Voor de Revit gebruiker kan een MVD het beste worden omschreven als een View Template: 
iedere MVD heeft een specifiek doel en derhalve laat deze een specifiek deel van de IFC-
structuur zien.
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De meest gebruikte MVD’s zijn:
- Coordination View �.0 (IFC�x3), afgekort CV�
- Reference View (IFC4), afgekort RV
- Design Transfer View (IFC4), afgekort DTV
 
Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de verschillende Model View Definitions. 
Deze verschillen worden hier uitgelegd: 
http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-reference-view/
comparison-rv-dtv
In basis is uitgegaan van de IFC�x3 Coordination View �.0 als basis voor dit document. 
Waar wenselijk/noodzakelijk is ook gekeken naar de IFC4 Design Transfer View en de IFC4 
Reference View.

1.3 SHARED PARAMETERS
Op diverse punten in dit bestand wordt verwezen naar de Autodesk IFC Shared Parameters 
bestanden. Deze bestanden bevatten IFC Shared Parameters die door Autodesk zijn vast-
gesteld en worden ondersteund. De bestanden zijn meegeleverd met deze publicatie, 
maar kunt u ook hier vinden:
https://sourceforge.net/projects/ifcexporter/files/Misc/

Het gaat om de volgende twee bestanden:
• IFC Shared ParametersTypes 3-10-15.txt (voor Revit Type parameters)
• IFC Shared Parameters File 3-10-15.txt (voor Revit Instance parameters)

LET OP: In de sectie van de online Revit documentatie betreffende de export naar IFC 
(https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/
cloudhelp/�019/ENU/Revit-DocumentPresent/files/GUID-6EB68CEC-6C17-4B16-A509-
30537F666C1F-htm.html) wordt ook verwezen naar een IFC Shared Parameter file. 
Deze is echter uit �011 en niet up to date.

Ten behoeve van de export naar IFC bevatten de Shared Parameter bestanden twee soorten 
parameters:
1.  IFC Properties uit Common Property Sets. Dit zijn parameters die door Autodesk gemapt 

zijn aan standaard IFC parameters. Denk aan AccousticRating (geluidwerendheid) of 
Combustible (brandbaarheid).

�.  IFC Attribute override parameters. Dit zijn parameters die het mogelijk maken om de 
standaard mappingen van Revit te overschrijven. De volgende parameters kunnen  
hiervoor worden gebruikt: 

Shared Parameter Type/Instance Functie

IfcExportAs Type en Instance  Overschrijft de IfcClass waar een element naartoe wordt 
     geëxporteerd. Is beschikbaar als Revit Type parameter en 

Instance parameter. 
     De Instance parameter overschrijft de Type  parameter.

IfcExportType Type en Instance  Overschrijft de IfcType waar een element naartoe wordt 
     geëxporteerd. Is beschikbaar als Revit Type parameter en 

Instance parameter. 
     De Instance parameter overschrijft de Type  parameter.

IfcElementType Type  Schrijft een door de gebruiker op te geven IfcType, indien er 
bij IfcExportType USERDEFINED wordt ingevuld.

IfcObjectType* Instance  Schrijft een door de gebruiker op te geven IfcObjectType 
waarde.

IfcName  Type en Instance  Overschrijft de Name van het geëxporteerde element. Is 
    beschikbaar als Revit Type parameter en Instance parameter. 
     De Instance parameter wordt gebruikt voor het element, de 

Type parameter wordt gebruikt voor het element type.

LongnameOverride* Instance  Overschrijft de Long Name van een ruimtelijk IFC element. 
Enkel van toepassing voor Rooms, Spaces en Areas.

IfcTag  Type en Instance  Overschrijft de Tag van het geëxporteerde element. Is beschik-
baar als Revit Type parameter en Instance parameter. 

     De Instance parameter wordt gebruikt voor het element, 
    de Type parameter wordt gebruikt voor het element type.

IfcProject GUID Instance  Kan aan de Project Information worden toegevoegd. De IFC 
GUID van de IfcProject wordt dan in Revit weggeschreven.

IfcSite GUID Instance  Kan aan de Project Information worden toegevoegd. De IFC 
GUID van de IfcSite wordt dan in Revit weggeschreven.

IfcBuilding GUID Instance  Kan aan de Project Information worden toegevoegd. De IFC 
GUID van de IfcBuilding wordt dan in Revit weggeschreven.

ZoneName Instance  Kan aan Rooms en Spaces worden toegevoegd om Zones in de 
IFC file te definiëren. Geeft de Naam van de Zone.

ZoneDescription* Instance  Kan aan Rooms en Spaces worden toegevoegd om Zones in de 
IFC file te definiëren. Geeft de Omschrijving van de Zone.

ZoneObjectType* Instance  Kan aan Rooms en Spaces worden toegevoegd om Zones in de 
IFC file te definiëren. Overschrijft de ObjectType van de Zone.

ClassificationCode
ClassificationCode Instance en Type  Kan worden gebruikt om een classificatie voor 
(1) – (9)    elementen toe te voegen.

*  Niet alle benoemde parameters worden in alle software pakketten getoond. Controleer uw 
resultaten altijd met verschillende Viewers.
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2  ALgEMEEN
In dit hoofdstuk worden een aantal algemene werkmethodes vastgelegd voor het instellen 
van de IFC Export vanuit Revit. In het verdere document worden deze handelingen als 
bekend beschouwd en niet nader worden toegelicht.

2.1 INLADEN IFC EXPoRT MAPPINg TABEL
De Export Mapping Tabel die u gebruikt om Revit Categorieën te koppelen aan IFC Classes 
kan als volgt worden ingeladen:

1. Ga naar File > Export > Options > IFC Options

�.  Op het volgende scherm kies je voor <Load>. Kies hierna voor het, met deze publicatie 
meegeleverde, mappingbestand “�0190319_NLRS3.0.1_IFC Export Mapping Table”.  
De mapping wordt nu geüpdatet.

2.2 INLADEN SHARED PARAMETERS
Shared Parameters kunnen op twee manieren worden toegekend aan Revit objecten. 
Voor System Families geldt dat Shared Parameters als Project Parameter moeten worden 
toegevoegd. 
Voor Loadable Families kunnen Shared Parameters zowel op Projectniveau worden 
toegevoegd, als op Project Parameter, maar ook aan de Family zelf. 

  INLADEN PRoJECT PARAMETERS
Om een Project Parameter toe te voegen dient in de Ribbon het tabblad <Manage> 
geopend te worden. Selecteer hierna de optie <Project Parameters>’ Klik in het Project 
Parameters scherm op <Add…> om een parameter toe te voegen: 
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Klik in het Project Parameters scherm op ‘Add…’ om een parameter toe te voegen. 

In het volgende scherm kies je voor een Shared Parameter en laadt vervolgens de gewenste 
parameter in. IFC Parameters worden normaliter geplaatst in de Group “IFC Parameters”. 
Afhankelijk van hoe de parameter gebruikt wordt, kan deze aan alle, van toepassing zijnde, 
categorieën worden toegepast (denk aan IfcName), of aan een specifieke set (denk aan 
ZoneName).

Om de juiste Shared Parameter te kiezen drukt u op Select. Op het volgende scherm kunt u 
de gewenste Shared Parameter selecteren.

Aangezien de IFC Shared Parameters zijn verdeeld over meerdere bestanden zult u af en 
toe een nieuw bestand moeten kiezen. Dit doet u door op <Edit> te drukken. Hierna zoekt 
u het juiste bestand en opent dit. 
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Bij Loadable Families werkt dit principe hetzelfde. 

Het verdient de aanbeveling om, waar nodig, IFC Parameters ook toe te voegen aan de 
Family en voor zover mogelijk alvast in te vullen. Dit voorkomt dat u voor ieder project 
dezelfde informatie moet worden overgetypt.

3 WELKE STRUCTUUR gAAN WE HANTEREN?
Onderstaande afspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd de juiste 
informatie op de juiste plek kan vinden en zelf kan aanleveren. Hier wordt kort omschreven 
welke handelingen in Autodesk Revit gedaan dienen te worden, om tot deze structuur te 
komen.

3.1 BESTANDSNAAM
Zorg altijd voor een uniforme en consistente benaming van (aspect)modellen binnen het 
project. De benaming kan worden afgesproken middels een BIM-protocol. Zorg dat de 
verschillende disciplines hierbij goed te onderscheiden zijn:

Voorbeeld:
<Projectnaam>_<Discipline>_<Onderdeel> Voorbeeld_bouwkundig_blok 1
Voorbeeld_constructie_blok 1
Voorbeeld_installatie  e_blok 1
Voorbeeld_installatie  w_blok 1

Om een juiste ‘boomstructuur’ aan de IFC-export mee te geven, dienen in de ‘Project 
Information’ enkele velden te worden ingevuld. De Project Information is te openen door 
in de Ribbon naar het tabblad ‘Manage’ te gaan en ‘Project Information’ te selecteren. 

Het volgende scherm opent zich: 
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De volgende waarden dienen te worden ingevuld:
Building Name  <Gebouwnaam of -nummer conform projectafspraken>
Project Name:  <Projectnaam conform projectafspraken> Voorbeeld: E�50514
Project Number:   <Projectnummer conform projectafspraken>_<aspectmodel- soort> 
   Voorbeeld: projectnaam_bouwkundig
Site Name  <kadastrale aanduiding> Voorbeeld: Delft AB 1�34

3.1.1 SITE NAME
Bij Site Name dient de kadastrale aanduiding te worden ingevuld. Indien het project zich 
over meerdere kadastrale percelen uitstrekt, zijn alle kadastrale aanduidingen opgegeven, 
onderling gescheiden door
<spatie>“-”<spatie>.
Voorbeeld: Delft AB 1�34 - Delft AB 1�35

Deze parameter zit standaard niet in de Project Properties en dient handmatig toegevoegd 
te worden. Dit kan worden gedaan middels de Project Parameters.

Vul de volgende waarden in:
Parameter Type: Shared Parameter
Name:  Site Name 
Discipline Common
Type of Parameter Text
Group:   Conform projectafspraken. Bij ontbreken van afspraken onder IFC 

Parameters scharen.

3.1.2 IFC-EXPoRT
Wanneer de waarden juist zijn ingevuld zal de boomstructuur er bij een IFC-export op de 
volgende manier uitzien:

3.2 LoKALE PoSITIE ENoRIËNTATIE – NULPUNT
De lokale positie van het bouwwerk is onderling gecoördineerd en ligt vlakbij het nulpunt.

Binnen Revit zijn drie coördinatiepunten aanwezig, waarvan er  twee zichtbaar zijn:
Project Base Point - deze wordt gebruikt als 0,0,0 punt van het project
Survey Point - dit is het punt dat aangeeft waar het gebouw zich bevindt ten opzichte van de 
aarde.

Het derde punt is het Startup Point (Het onzichtbare nulpunt (0,0,0) binnen het projectbe-
stand). Het is verstandig alle drie de punten op elkaar te leggen en hieruit twee stramienen 
te tekenen en de shared coordinates in te stellen.

  CoNTRoLE CoÖRDINATIEPUNTEN
De nulpunten kunnen zichtbaar worden gemaakt door in het Visibility scherm, onder de 
categorie Site, het Project Base Point en Survey Point aan te vinken. 
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Er verschijnen twee figuren, de ronde is het Project Base Point, de driehoek is het Survey 
Point.

Wanneer het Project Base Point of Survey point geselecteerd is, dienen alle waarden op 0 
te staan. Om het derde coördinatiepunt (Startup Point) te controleren, kan het Project Base 
Point met de rechtermuisknop verplaatst worden naar de Startup Location (Move to Startup 
Location). Wanneer deze optie grijs is, staat het Project Base Point al op de startup location.

Bij de export naar IFC kunt u aangeven welk coördinatenstelsel u wilt gebruiken. Welk sys-
teem u gebruikt dient te worden vastgelegd in Project afspraken. Om het gewenste coör-
dinatenstelsel te kiezen gaat u in de IFC Exporter naar de instellingen via <Modify Setup> . 
Bij Project Origin kunt u uit vier mogelijke instellingen kiezen voor de Export: 
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3.3 BoUWLAAgINDELINg EN -NAAMgEVINg
In een section in Autodesk Revit kunnen aan Levels (bouwlagen) de eigenschap ‘Building 
Story’ worden meegegeven. In de export naar IFC worden alleen de levels geëxporteerd, 
waarbij deze eigenschap is aangevinkt.

Binnen Revit dient per bouwlaag gemodelleerd te worden. Het is niet ongebruikelijk dat 
bij het modelleren in Revit sublevels worden toegepast. In die gevallen is er een 
01_1e verdieping (bovenkant afgewerkte vloer) en een 01_1e verd bk ruwe vloer (bovenkant 
constructievloer). In de IFC mag echter maar één level per bouwlaag worden geëxporteerd.

In IFC wordt de bovenkant constructievloer gedefinieerd als IfcBuildingStorey, zie ook 
onderstaande afbeelding die gevonden kan worden op deze pagina van de buildingSMART 
IFC documentatie:

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add�/html/schema/ifcproductextension/lexical/
ifcbuildingstorey.htm

De definitie van buildingSMART laat echter toe dat hier op projectniveau andere afspraken 
over worden gemaakt. In de NLRS BIM Basis ILS template is de bovenkant (bouwkundig) 
afgewerkte vloer aangehouden.

Om dit juist te exporteren moet bij hoofdlevels zoals <01_1e verdieping> de parameter 
‘Building Story’ op Yes staan (vinkje aan) en bij de overige sublevels (zoals <-00 situatie>) 
de parameter ‘Building Story’ op No.
Middels de extra shared parameters IfcName, IfcObjectType en IfcDescription (te vinden 
in het IFC Shared Parameters bestand, meegeleverd bij de NLRS�.5.�) kan ervoor gezorgd 
worden dat de Levels worden geëxporteerd zoals in de volgende afbeelding.

Andere configuraties zijn ook mogelijk. Een en ander dient vast te worden gelegd in pro-
jectspecifieke afspraken. In de NLRS BIM Basis ILS template is de volgende configuratie 
gebruikt:
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3.4 CoRRECT gEBRUIK VAN ENTITEITEN
Objecten dienen met de juiste entiteiten te worden weggeschreven naar IFC. Voor veel 
system families gaat dit vanuit Autodesk Revit automatisch goed, zo worden wanden / walls 
als IfcWall weggeschreven en vloeren / floors als IfcSlab.

Bij loadable families dient echter vaak een extra handeling gedaan te worden om objecten 
juist geëxporteerd te krijgen. Er zijn in hoofdlijnen verschillende manieren om deze export 
te beïnvloeden:
Export Mapping table i.c.m. subcategorie gebruiken.
IfcExportAs parameter toevoegen en invullen. 

3.4.1 IFC EXPoRT MAPPINg TABLE
De IFC Export Mapping Table wordt gebruikt als algemene mapping tussen Revit 
(Sub)Categorieën en hun tegenhangers in IFC. De NLRS is voorzien van een mapping table 
die deze koppeling zo goed mogelijk maakt. Wel is het zo, dat voor een groot deel van de 
componenten in je model deze methode niet genoeg mogelijkheden geeft tot een goede 
sturing van de export naar IFC. 
Het is mogelijk om ook Sub Categories te exporteren naar specifieke IfcClasses. Op die 
manier wordt er een grotere mate van controle verkregen over de Export naar IFC. Dit werkt 
echter alleen op het moment dat binnen een Family maar 1 Sub Category wordt gebruikt. 
Indien binnen een Family meerdere Subcategories worden gebruikt zal de IfcExporter terug 
vallen op de IFC Class Name die voor de Revit Category is aangegeven.

Aangezien voor de NLRS voor objecten ook een Bounding Box en diverse Clearance Zones 
worden gedefinieerd als Sub Category, zal deze methode vooral leiden tot export naar de 
hoofd Category.

Voor de NLRS_BIM BASIS ILS_template is de mappingtabel uit de NLRS �.5.� gebruikt.

In onderstaand voorbeeld worden zes Families getoond. Dit zijn drie varianten van een Bed, 
en drie varianten van een Gasopslagtank. Voor beide Families zijn de volgende modelleer-
varianten uitgewerkt:

1. Enkel geometrie
�. Geometrie met geneste Operation Zones in de Family
3. Geometrie met Operation Zones als Shared Nested Component.

Family Set 1:
Revit Category:   Furniture
IFC Export Class Revit Category: IfcFurnishing (IFC�x3) / IfcFurnitureType (IFC4)
Revit Sub Category (conform NLRS): Bedding
IFC Export Class Sub Category: IfcFurnishing (IFC�x3) / IfcFurnitureType (IFC4)
IFC Export Type:  n.v.t. (IFC�x3) / BED (IFC4)

Family Set �:
Revit Category:   Mechanical Equipment
IFC Export Class Revit Category: IfcBuildingElementProxy
Revit Sub Category (conform NLRS): Gas Storage Equipment
IFC Export Class:  IfcTankType
IFC Export Type:  PRESSUREVESSEL

In de volgende afbeeldingen zijn de objecten zowel naar IFC4 Design Transfer View als 
de IFC�x3 Coordination View setup geëxporteerd. In geen van de exports wordt de map-
ping van de Subcategories goed meegenomen. Voor alle zes de Families wordt de Default 
waarde van de Revit Category ingevuld en wordt de IfcClassTypeEnumeration genegeerd.

De IFC4 Design Transfer View:
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De IFC�x3 Coordination View �.0:

3.4.2 IFCEXPoRTAS
Een andere manier van exporteren is een IfcExportAs parameter. Deze parameter gaat 
hiërarchisch over de mapping table heen. Het toevoegen van deze parameter is hierdoor 
een goede manier om de export van de juiste en benodigde informatie te borgen in de 
familie.

De IfcExportAs parameter kan zowel aan System als Loadable Families worden toegevoegd. 
Voor de Systemfamilies dient dit als Project Parameter te gebeuren, veel exportcategorieën 
zijn door Autodesk Revit in de programmatuurregels verwerkt en kunnen hierdoor geen 
andere IFC-class meekrijgen. 

Bij Loadable Families kan de IfcExportAs parameter aan de familie properties worden mee-
geven. Zie hoofdstuk 1 voor een uitleg over hoe dit dient te gebeuren.

Via de Shared Parameter IfcExportType kunt u ook de zogenaamde ‘Type Enumerations’ 
instellen. Hiermee kunt u, voor de IfcClasses die dit ondersteunen, de export verder 
definiëren naar subtypes.
Ook de IfcExportType parameter vindt u in de Autodesk Shared Parameters.

LET OP: Zowel de IfcExportAs als de IfcExportType parameters kunnen op Instance en Type 
niveau worden toegekend. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

1.  Voeg deze parameters op Type Niveau toe aan de Families. Dit zorgt ervoor dat u deze 
al in de bibliotheek goed kunt instellen.

�.  De Instance versies zijn van toepassing in situaties waarbij een Type parameter niet kan. 
Denk hierbij elementen die geen Type definitie hebben in Revit, of wanneer u de  
standaard type parameters wilt overschrijven.

3.  Indien u beide parameters heeft ingevuld zal de Instance Parameter de Type Parameter 
overschrijven. 

Voorbeeld 1:
Hier worden de instellingen van de Ifc Export Mapping Table gebruikt, er zijn geen overrides 
gedefinieerd.
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Voorbeeld �:
Hier worden de instellingen van de Ifc Export Mapping Table overschreven door een type 
parameter IfcExportAs. 

Voorbeeld 3:
Hier worden de instellingen van de Ifc Export Mapping Table én de override door de Type 
parameter IfcExportAs beiden overschreven door de Instance parameter IfcExportAs. 

3.5 STRUCTUUR EN NAAMgEVINg
De naamgeving van objecten dient binnen een project consistent en gestructureerd te zijn. 
Binnen de NLRS is een naamgevingsystematiek opgezet die in de documentatie wordt 
toegelicht. Voor dit document wordt deze systematiek als bekend verondersteld.

Indien noodzakelijk kunnen alle objecten bij de export naar IFC worden hernoemd naar 
een andere naamgevingssystematiek.

Hiervoor kunnen de volgende parameters worden gebruikt:

IfcName (Instance) –> overschrijft de naam van het element in IFC. Deze parameter is altijd 
van toepassing.
IfcName (Type) –> overschrijft de naam van het element type in IFC. Deze parameter is 
alleen van toepassing bij IfcClasses die ook een Type definitie hebben, zoals bijvoorbeeld 
IfcAirTerminalType. Andere IfcClasses, waarbij dit niet geldt, zullen niet worden beïnvloedt 
door deze parameter.
IfcObjectType –> overschrijft de ObjectType property van een element. 
IfcElementType –> geeft een eigen omschrijving bij gebruik van de waarde USERDEFINED 
voor de IfcExportType parameter.

In het volgende voorbeeld zijn alle verschillende onderdelen van de naamgeving uitgewerkt 
voor één component. Hier is goed te zien dat dit in IFC ook leidt tot eenzelfde structuur.



�4

Handleiding NLRS export IFC

�5

Handleiding NLRS export IFC

3.5.1 RUIMTELIJKE ELEMENTEN
De naamgeving voor ruimtelijke elementen 
- IfcProject
- IfcBuilding
- IfcSite
- IfcBuildingStorey
- IfcSpace
werkt iets anders dan voor de overige componenten. Hier zijn de volgende zaken van belang:

1.  IFC kent geen nummers voor ruimtelijke elementen. In plaats daarvan worden Name 
(nummer) en Longname (naam) gebruikt. 

�.  Bij het Project wordt respectievelijk de Revit parameters Project Number en Project Name 
gebruikt voor Name en Longname. 

3.  Voor Sites kan de parameter Autodesk Shared Parameter Site Name worden gebruikt. 
Het is ook mogelijk om een eigen parameter SiteLongName toe te passen. Deze is echter 
niet opgenomen in de Autodesk Shared Parameter file. 

  Echter, als je een Topography hebt gemodelleerd (kan een heel klein stukje zijn), dan kun 
je weer middels IfcName en LongNameOverride de naamgeving inregelen.

  LET OP: de override die je met Site Name hebt gemaakt in de Project Information is hier 
leidend t.o.v. de IfcName in de Topography. 

  LET OP: de override die je met LongNameOverride hebt gemaakt in de Topography is 
leidend ten opzichte van de SiteLongName in de Project Information.

  Het is dus zeer aan te bevelen één van de twee methodes te kiezen en ze niet door  
elkaar te gebruiken!

4.  Voor Buildings kan de parameter Revit Parameter Building Name worden gebruikt. Het is 
ook mogelijk om een eigen parameter BuildingLongName toe te passen. Deze is echter 
niet opgenomen in de Autodesk Shared Parameter file. 

5.  Bij Levels wordt standaard de Revit parameter Name toegepast voor de naam. De Level 
Type Name wordt gebruikt voor de LongName. Ook hier is een override met IfcName en 
LongNameOverride mogelijk.

6.  Bij Rooms en Spaces worden de Room/Space Number en Room/Space Name gebruikt 
voor respectievelijk Name en Longname. Hier is een override met de Autodesk Shared 
Parameters IfcName en LongnameOverride ook mogelijk.

Voor alle ruimtelijke elementen geldt verder dat ook de parameters IfcDescription, IfcTag, 
IfcObjectType en IfcElementType kunnen worden gebruikt om de informatie verder te  
structureren.

3.6 INFoRMATIE INDELINg CLASSIFICATIE NL-SFB
Objecten kunnen binnen Autodesk Revit voorzien worden van een Assembly Code. Hierbij 
wordt standaard de viercijferige NL-SfB code toegepast.

3.6.1  INLADEN NL-SFB
In Revit kan de NL-SfB classificatiecode worden ingeladen waardoor gemakkelijk uit een lijst 
met beschikbare codes kan worden gekozen. Het inladen van de NL-SfB gebeurd door   
binnen Revit in de Ribbon naar tabblad Manage te gaan en Additional Settings te selecteren. 

Selecteer onderaan het drop down menu de functie A 
ssembly Code.’ In het menu  dat verschijnt kan middels de 
‘Browse…’-functie het NL-SfB bestand ingeladen worden. 
De laatste versie van de NL-SfB wordt met de NLRS�.5.� 
meegeleverd en is te vinden in:

Support Files\Mappingtabellen\NLRS_Assembly Codes
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Wanneer de NL-SfB lijst is ingeladen, kunnen onderdelen aan objecten worden gehangen 
door in de properties op het ‘blokje’ te klikken. Er opent zich hierdoor een lijst met alle 
beschikbare codes met omschrijvingen. Wanneer een code is geselecteerd, wordt auto-
matisch de omschrijving ingevuld bij de parameter ‘Assembly Description’. 

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de NLCode parameter niet worden 
gebruikt. In dit geval kan ervoor worden gekozen de  parameter NLRS_C_code_SfB_tabel_1 
te gebruiken zodat de  Asembly Code op instance niveau kan worden aangevuld 
(LET OP: overschrijven van de Assembly Code is hier niet mogelijk).

In het volgende voorbeeld is ervoor gekozen de Cable Tray Fitting op Type niveau te voor-
zien van een verzamel-codering (61.30). Op Instance niveau is deze codering overschreven 
door een meer specifieke codering (61.3�).

In de Export setup is vervolgens via de Classifications een aanvullende classification aange-
geven. Het is hierbij wel noodzakelijk om in ieder geval de algemene gegevens in te vullen 
(in eerdere versies van de Exporter leidde het weglaten van deze gegevens tot een leeg IFC 
bestand).

Deze setup leidt tot de volgende resultaten:
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TIP:
Als u van de standaard naamgeving voor de Assembly Code af wilt (omdat deze verwijzen 
naar de Uniformat Classification), vul dan ook de parameter Assembly Code in bij de 
Classification Settings in de Open Source Exporter. U krijgt dan het volgende resultaat:

3.7 oBJECTEN VooRZIEN VAN CoRRECT MATERIAAL
De Revit Standards Foundation levert middels de NLRS�.5.� een complete materialenbiblio-
theek in de vorm van een .asdklib. Hierbij is een naamgevingssystematiek gehanteerd 
gebaseerd op NL/SfB tabel 3. Ook zijn aan  alle materialen de juiste Assets toegevoegd en 
eigenschappen ingevuld. Zo kunt u deze materialenbibliotheek direct gebruiken voor een 
correcte export van Materialen naar IFC.

De naamsopbouw van materialen bestaat uit 6 posities en wordt beschreven in de NLRS 
documentatie. In dit document zal hier verder niet op in worden gegaan. 

3.8 DoUBLURES EN DooRSNIJDINgEN
Afspraken hierover dienen in de Project afspraken worden gemaakt. Voor de toepassing van 
de NLRS heeft dit geen gevolgen.
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4  HoE BoRgEN WE ANDERE / ToEKoMSTIgE
  oBJECTINFoRMATIE?
Objectinformatie wordt geborgd in de juiste properties en propertysets zoals in IFC 
gedefinieerd. Elke ElementClass in IFC heeft een set standaard eigenschappen, vergelijk-
baar met de Revit Built-In Parameters. Deze eigenschappen zijn verzameld in de zogeheten 
IfcCommon PropertySets. De door Revit ondersteunde IfcCommon Propertysets vindt u hier: 
https://goo.gl/YsebAC.

In Revit worden een aantal Built-In Parameters standaard gemapt aan de bijbehorende 
IFC Parameter. Het gaat hierbij om de volgende Parameters (overgenomen uit de 
documentatie van de IFC Open Source Exporter, te vinden op deze pagina: 
https://sourceforge.net/p/ifcexporter/wiki/Custom%�0parameter%�0mapping/): 

Parameters used in specific property sets
•  Pset_BeamCommon, Span: INSTANCE_LENGTH_PARAM (Built-In Instance Parameter 

<Cut Length>) 
•  Pset_CoveringCommon, TotalThickness: CEILING_THICKNESS (Built-In Type Parameter 

<Thickness>) Pset_LightFixtureTypeCommon, TotalWattage:  LIGHTING_FIXTURE_ 
WATTAGE (Built-In Type  Parameter <Wattage Comments>)

•  Pset_ManufacturerTypeInformation, Manufacturer: ALL_MODEL_MANUFACTURER 
(Built-In Type Parameter <Manufacturer>)

•  Pset_MemberCommon, Span: INSTANCE_LENGTH_PARAM (Built-In Instance Parameter 
<Length>, werkt alleen voor Line Based Components)

•  Pset_RoofCommon, TotalArea: HOST_AREA_COMPUTED (Built-In Instance Parameter 
<Area>)

Pset_SpaceCommon
• CeilingCovering: ROOM_FINISH_CEILING (Built-In Instance Parameter <Ceiling Finish>) 
• WallCovering: ROOM_FINISH_WALL (Built-In Instance Parameter <Wall Finish>) 
• FloorCovering: ROOM_FINISH_FLOOR (Built-In Instance Parameter <Floor Finish>)

Parameters used in multiple property sets
• FireRating: FIRE_RATING (Built-In Type Parameter <Fire Rating>)
•  ThermalTransmittance: ANALYTICAL_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT (Built-In Type 

Parameter <Heat Transfer Coëfficiënt>)

4.1 PARAMETERMAPPINg
Naast de mapping van Built-In Revit Parameters besproken in paragraaf 4.� t/m 4.5 is er een 
algemene methode om (eigen) Revit Parameters te koppelen aan de IfcCommon Property-
Sets. Dit betreft de ParameterMappingTable. Dit is een tekstbestand waarin de gebruiker 
zelf een mapping kan opgeven tussen Revit Parameters en IfcCommon Properties. 

Een voorbeeld van de wijze waarop dit tekstbestand moet worden opgesteld ziet u hier-
naast. Het tekstbestand is ook meegeleverd met deze uitgave.

Het tekstbestand kunt u zelf ergens opslaan en via het Export scherm instellen. Hierbij zijn er 
nog een aantal aandachtspunten:

1.  Waar de Open Source Exporter zelfstandig regelt hoe de mapping naar IFC daadwer-
kelijk wordt ingericht. Op basis van de gekozen export types, ligt dit bij de Parameter-
MappingTable anders. Hier zult u een versie moeten hebben voor IFC�x3 en IFC4. Indien 
u namelijk een export naar IFC�x3 probeert uit te voeren met een ParameterMapping-
Table die is ingericht op IFC4 parameters, zal de export een lege IFC opleveren.

�.  Ook in de ParameterMappingTable kunt u gebruik maken van de hashtag (#) om een 
regel uit te commentariëren. Zo kunt u één hoofdbestand maken wat u op uw project-
behoefte aanpast.

3.  Het datatype van de Revit parameter moet overeen komen met het datatype van de 
bijbehorende IFC property. Als dit niet het geval is zal deze niet goed worden geëxpor-
teerd. In de NLRS �.5.� is de parameter NLRS_C_brandwerendheid bijvoorbeeld een 
Integer, terwijl de FireRating in IFC  een Text  property is. Hierdoor werkt deze export 
niet. In NLRS3.0 zal ook een  parameter NLRS_C_brandwerendheid_text zijn opgenomen. 
Deze is voor de volledigheid ook al toegevoegd aan de BIM BASIS ILS template.

4.  In de ParameterMappingTabel kunnen verschillende parameters naar dezelfde IFC  
Property worden gemapt. Dit kan gunstig zijn (u kunt zo objecten die verschillende para-
meters gebruiken toch op dezelfde wijze wegschrijven in IFC), maar ook leiden tot fouten 
doordat in één object � parameters naar dezelfde IFC Property wijzen. De Open Source 
Exporter zal altijd van boven naar beneden door de lijst lopen.

5.  Als u gebruik maakt van de IFC Autodesk Shared Parameters krijgen deze voorrang  
boven de ParameterMappingTable. Dit geldt ook voor de Built-in Revit Parameters.
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4.1.1 DRAgEND / NIET DRAgEND
In Revit kan worden aangegeven of een wand, vloer dak etc. wel of niet dragend is, dit 
gebeurt in de eigenschap ‘Structural.’ Als deze eigenschap op Non-Bearing staat, zijn de 
elementen niet dragend uitgevoerd. In alle andere gevallen zijn de elementen wel dragend. 

Door wanden middels het tab-
blad <Structure> te tekenen 
zal Revit automatisch het 
vinkje achter Structural aan-
zetten. Objecten die de eigen-
schap ‘Structural’ meekrijgen 
in Autodesk Revit zullen in IFC 
ook deze eigenschap hebben. 
Het is terug te vinden in het 
tabblad ‘Pset_ XxxCommon’ 
(Pset_WallCommon voor wan-
den), de Propterty Structural 
zal hier op TRUE staan. Het is 
ook mogelijk om in het tab-
blad <Architectural> te kiezen 
voor een Structural Wall. 

Indien u aan een Revit 
Category een parameter 
moet toekennen die aangeeft 
of deze dragend is (omdat er 
geen Builtin parameter aan-
wezig is), kunt u kiezen uit de 
Autodesk Shared Parameter 
<LoadBearing> of de NLRS 
Shared Parameter <NLRS_
C_dragend>. Deze laatste 
dient dan wel in de Parameter-
MappingTable te worden 
toegevoegd.
Welke parameter u toepast is 
wellicht geregeld in de Project 
afspraken. Let wel op dat de 
Autodesk Shared Parameter in 
principe leidend is ten opzich-
te van de NLRS parameter.

4.2 IN-  EN UITWENDIg
Objecten kunnen worden voorzien van een parameter, die aangeeft of een object in- of uit-
wendig is (buiten de thermische schil valt). Voor sommige Families (Walls, Floors, Structural 
Columns, etc.) kan deze in de properties worden aangegeven door gebruik te maken van de 
Built-In parameter ‘Function.’ 

Indien u aan een Revit Category 
een parameter moet toekennen 
die aangeeft of deze dragend is 
(omdat er geen Builtin parameter 
aanwezig is), kunt u kiezen uit 
de Autodesk Shared Parameter 
<IsExternal> of de NLRS Shared 
Parameter <NLRS_C_buiten>. 
Deze laatste dient dan wel in 
de ParameterMappingTable te 
worden toegevoegd.
Welke parameter u toepast is 
wellicht geregeld in de Project 
afspraken. Let wel op dat de 
Autodesk Shared Parameter in 
principe leidend is ten opzichte 
van de NLRS parameter.

4.2.1 BRANDWERENDHEID
Objecten kunnen worden voorzien van een parameter, die aangeeft of een object een 
brandwerendheid heeft. Voor sommige Revit Categories (Walls, Floors etc.) kan deze in 
de properties worden aangegeven door gebruik te maken van de Built-In parameter 
<Fire Rating>’

Indien u aan een Revit Category een parameter moet toekennen die aangeeft of deze 
brandwerend is (omdat er geen Builtin parameter aanwezig is), kunt u kiezen uit de 
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Autodesk Shared Parameter <FireRating> of de NLRS Shared Parameter <NLRS_C_brand-
werendheid_text>. Deze laatste dient dan wel in de ParameterMappingTable te worden 
toegevoegd.
Welke parameter u toepast is wellicht geregeld in de Project afspraken. Let wel op dat de 
Autodesk Shared Parameter in principe leidend is ten opzichte van de NLRS parameter.

Het is ook mogelijk dat u de brandwerendheid op Instance niveau aan wilt geven in plaats 
van op Type niveau. U kunt dan de parameter <NLRS_C_brandwerendheid_text> op 
Instance niveau toevoegen. Als u de Type Parameter <Fire Rating> niet invult zal de NLRS 
parameter worden gebruikt om de brandwerendheid aan te geven.

4.3 PRoJECT SPECIFIEK
Middels de Open Source IFC Exporter kunnen ook projectspecifieke properties worden 
geëxporteerd. (Voor Revit �017 en verder kan dit ook in de standaard exporter). Dit kan 
op een aantal manieren:

4.3.1 REVIT SCHEDULES
Om deze methode te gebruiken dienen binnen Revit Schedules te worden aangemaakt, 
waarin de informatie zit die geëxporteerd dient te worden. De Open Source IFC Exporter 
kan worden ingesteld zodat deze alleen schedules die beginnen met IFC, Pset of Common  
in de titel meeneemt.
Onderstaand is een schedule gemaakt met de naam ‘Pset_Projectspeciefiek_zeshoek.’ Hier-
bij zijn alle zeshoeken in het project gefilterd en worden de Mark en Comments uitgelezen. 
(Ook Projectparameter en Shared parameters zouden hieraan toegevoegd kunnen worden).

Bij de IFC export dient nu het vinkje ‘Export schedules as property sets’ en het vinkje bij 
‘Export only schedules containing IFC, Pset or Common in the title’ aangezet te worden.

LET OP: formeel is het NIET toegestaan een eigen Custom Propertyset te beginnen met de 
karakters “PSet_”. Kies in de praktijk dus voor Common of IFC, of zet “PSet” niet vooraan in 
de naam van uw Schedule. In het voorbeeld is gekozen voor de naam IFC_Room_PropertySet. 

In de IFC export is nu de IFC_Room_PropertySet te vinden met de waarden die in de 
schedule uitgelezen werden. Hierbij worden lege parameters genegeerd. 
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4.3.2 CUSToM PRoPERTY SETS 
Hoewel het maken van PropertySets via de Revit Schedules voor Revit gebruikers laag-
drempelig werkt, zal het op projectniveau wel leiden tot een groot aantal extra schedules. 
Per Revit Category zal minimaal één, maar waarschijnlijk meerdere schedules extra moeten 
worden aangemaakt. 

Het is met de (Open Source) IFC Exporter voor Revit mogelijk om zelf zogenaamde Custom 
Property Sets te definiëren. Hierbij maakt u zelf een tekstbestand aan, waarin u aangeeft 
hoe bepaalde Revit Parameters moeten worden “vertaald” naar IFC.

Door hier te werken met de NLRS�.5.� en de shared parameters die hierbij geleverd worden, 
kunnen deze Project specifieke properties eenvoudig voorbereid en geëxporteerd worden. 
Door op deze manier goed met de IFC export om te gaan, wordt alleen relevante 
informatie uitgewisseld.

Bij deze publicatie is een aanzet voor een Custom ParameterSet conform de NLRS 
toegevoegd. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit bestand.

De Custom Property Set kan in de Open Source Exporter worden toegevoegd in het 
tabblad Property Sets, door middel van het vinkje “Export user defined property sets”.

Door  deze Custom Property Set toe te voegen aan de export zoals aangegeven krijgt u het 
volgende resultaat:
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5  INSTELLINgEN oPEN SoURCE IFC EXPoRTER
Om tot een goede complete IFC export te komen is de Open Source IFC exporter nodig. 
Deze biedt meer mogelijkheden dan de standaard Exporter. Wel is het zo dat jaarlijks de 
ontwikkelingen binnen de Open Source Exporter ook worden verwerkt in de “officiële” 
IFC Exporter, die standaard in Revit te gebruiken is.

Het gaat te ver om in deze handleiding de volledige werking van de Open Source Exporter 
toe te lichten. Gedurende het maken van deze uitgave zijn voor drie verschillende Model 
View Definitions setups van de exporter gemaakt:
- Coordination View �.0 (IFC�x3)
- Design Transfer View (IFC4)
- Reference View (IFC4)
Deze setups zijn terug te vinden in de meegeleverde Revit �019 project template.

Voor meer informatie over de  instellingen van de Open Source Exporter verwijzen we 
naar de uitleg op de Autodesk help website: 
http://help.autodesk.com/view/RVT/�019/ENU/?guid=GUID-E0�9E3AD-1639-4446-A935-
C9796BC34C95

1. WAAROM GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Om informatie efficiënter en effectiever te borgen en hergebruiken.

Uitbannen van verspillende taken
dezelfde taal spreken

BIM BASIS INFORMATIELEVERINGSSPECIFICATIE

2. HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG UITWISSELEN?
Op basis van kennis en ervaringen uit de praktijk is naar voren gekomen dat er een grote gemeenschappelijke deler is. 

Er wordt niets nieuws ontwikkeld, maar er wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren, gebaseerd op openBIM IFC. 

ifc
nieuw

nieuw

nieuw
nieuwnieuw

nieuw

Checklist basis informatieleveringsspecificatie

3. WELKE STRUCTUUR GAAN WE HANTEREN?
Onderstaande afspraken dragen eraan bij dat iedere betrokken partij altijd de juiste 

informatie op de juiste plek kan vinden en zelf kan aanleveren.

3.2 LOKALE POSITIE EN ORIËNTATIE - NULPUNT
  De lokale positie van het bouwwerk is 

onderling gecoördineerd en ligt vlak bij 
het nulpunt.
tip: maak gebruik van een fysiek 0-punt object, 
gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee 
naar IFC.

0.0.0

3.1 BESTANDSNAAM
  Zorg altijd voor een uniforme en 

consistente benaming van (aspect)
modellen binnen het project. 
voorbeeld:
<Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel>

 IfcProject

3.3 BOUWLAAGINDELING EN -NAAMGEVING
  Alleen bouwlagen benoemen als 

ifcBuildingStorey-Name.
Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.

  Zorg er binnen een project voor dat alle partijen 
exact dezelfde consistente naamgeving aanhouden, 
numeriek te sorteren met een tekstuele omschrijving.
voorbeeld 1:  00 begane grond
voorbeeld 2:  01  eerste verdieping

ifcBuildingStorey-Name

BIM basis informatieleveringsspecificatie - versie 1.01/2
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INTERNATIONALE STAKEHOLDERS

NATIONALE STAKEHOLDERS

SPONSORS

DONORS

Stakeholder worden en hier ook uw bedrijfslogo terugvinden?
Stuur een e-mail naar board@revitstandards.org

3.7  OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT MATERIAAL
  Voorzie objecten van een 

materiaalbeschrijving (ifcMaterial).
voorbeeld: kalkzandsteen

3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN
  In basis zijn doorsnijdingen en doublures 

in een aspectmodel niet toegestaan. 
Controleer hierop.

ifcMaterial

DEZELFDE TAAL LEREN SPREKEN, 
DOEN WE SAMEN

Bedenk bij het benoemen van objecten of 
de naam voldoet aan de volgende criteria. 
Controleer hier op, weet welke informatie 
je overdraagt.

  Betekenisvol
  Begrijpelijk
  Logisch

  Inzichtelijk
  Consistent
  Herkenbaar

4. HOE BORGEN WE ANDERE/TOEKOMSTIGE OBJECTINFORMATIE?
Objectinformatie wordt geborgd in de juiste property’s en propertysets zoals die in IFC zijn gedefinieerd.

Pset##Common; LoadBearing

Pset##Common; IsExternal

Pset##Common; FireRating

....

ifc Property Sets

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL
  Voorzie objecten, wanneer van toepassing, 

van de eigenschap IsExternal [True/False]

tip: zowel binnenblad als buitenblad van de 
gevel behoren tot IsExternalTrue.

4.1 DRAGEND / NIET DRAGEND - LOADBEARING
  Voorzie objecten, wanneer van toepassing, 

van de eigenschap LoadBearing [True/False].

voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen  
FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel 
uit van de Pset_BeamCommon.

Pset_BeamCommon

IsExternal

LoadBearing

4.4  PROJECTSPECIFIEK 
Bepaal projectspecifiek welke IFC 
properties je gebruikt.

4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING
  Voorzie objecten, wanneer van 

toepassing, van de eigenschap FireRating.
voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in
minuten in bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.

FireRating

xx min.

Pset_##Common

3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN
  Gebruik het meest geëigende type 

BIM-entiteit,  zowel in de bronapplicatie 
als de IFC-entiteit.
voorbeeld: vloer = ifcSlab, wand = ifcWall, 
balk = ifcBeam, kolom = ifcColumn, trap = ifcStair, 
deur = ifcDoor etc.

ifcStair

3.6 INFORMATIEINDELING CLASSIFICATIE NL-SFB
  Voorzie objecten in basis van een

viercijferige NL-SfB variant-elementencode.
voorbeeld: 22.11

0 00 0
NL-SFB

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING
  Objecten consistent structureren en 

aanduiden.
  In basis altijd TYPE (ifcType, ifcObjectType 

of ifcObjectTypeOverride) van elementen 
correct invullen. 

  Waar van toepassing ook Name 
(ifcName of NameOverride) correct invullen.
voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol

ifcObjectType
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