Toelichting Statistiek verleende omgevingsvergunningen met de activiteit bouwen (W011)
Algemeen
Bouwwerken van € 50 000 en meer waarvoor uw gemeente een goedkeuring tot
bouwen heeft afgegeven of een omgevingsvergunning heeft verleend, moet aan
het Centraal Bureau voor de Statistiek maandelijks gemeld worden via de vragenlijst ‘Verleende omgevingsvergunningen activiteit bouwen’ (W011). Werken in
de grond-, water- en wegenbouw moeten niet op de W011 gemeld worden.
Daarnaast is het ook mogelijk de gegevens over verleende omgevingsvergunningen via e-mail aan te leveren.
Informatie over deze laatste mogelijkheid is bij het CBS te verkrijgen telefoon
(070)337 4900.
Inzending
U dient de formulieren maandelijks aan het CBS op te sturen vóór de 4e van de
maand volgend op de maand waarin de omgevingsvergunningen zijn verleend.
Verslagmaand
De verslagmaand vermelden waarin de vergunningen zijn verleend.
Ingevuld door
De naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon bij wie nadere
navraag kan worden gedaan.
Uw volgnummer
Bij voorkeur het bron documentnummer uit de BAG vermelden. Maar een ander
dossiernummer van de afgegeven omgevingsvergunningen kan ook vermeld
worden. Bij navraag door het CBS kan dit nummer een handig hulpmiddel zijn.
Het volgnummer mag maximaal 20 tekens groot zijn.
Maandvergunning
Maand waarin de omgevingsvergunning Is verleend. Notatie: JJJJMM.
Maand start bouw
Met de beginmaand van ten werk wordt de maand bedoeld waarop voor het eerst
werkzaamheden worden verricht waarvoor onder het hoofd bouwkosten een
bepaald bedrag opgenomen is. Deze werkzaamheden kunnen zijn: grondwerk,
heiwerk, plaatsen van hekken, enz.
In de praktijk blijkt het voor te komen dat, op het tijdstip dat de omgevingsvergunning wordt afgegeven, het werk al is begonnen. Geeft u dan toch de juiste beginmaand op. Indien de toekomstige startmaand reeds bekend is deze ook
vermelden. Notatie: JJJJMM.
Bruto inhoud in m³
Dit gegeven alleen invullen in geval van nieuwbouw c.q. (her)oprichten. De bruto
inhoud van bet bouwwerk dient te worden bepaald volgens NEN 2580, uitgave
2007.
Bruto vloeroppervlak m²
Dit gegeven alleen invullen in geval van nieuwbouw c.q. (her)oprichten. Het bruto
vloeroppervlak van bet bouwwerk dient te worden bepaald volgens NEN 2580,
uitgave 2007, echter met dien verstande dat bij ruimten die zich geheel of gedeeltelijk onder een schuin plafond (dak) bevinden slechts dat gedeelte van het
vloeroppervlak opgegeven moet worden dat een vrije hoogte tot het plafond van
ten minste 1,5 meter heeft.
Bouwkosten exclusief BTW in 1 000 euro
Voorbeeld: 260 000 als 260 vermelden.
De bouwkosten dienen te worden bepaald volgens NEN 2699, uitgave 2013, dus
exclusief:

Grondkosten;

Inrichtingskosten;

Bijkomende kosten zoals architectenhonorarium en kosten van toezicht;

Belastingen.
Wel moeten de kosten van werkzaamheden die door neven- en/of onderaannemers zullen worden uitgevoerd in het totaal bedrag worden opgenomen.
Indien de kosten van bepaalde gedeelten van het bouwwerk nog niet bekend zijn,
geraamde bedragen opnemen.
Let op!
De tot het bouwwerk behorende bouw- en materiaalkosten moeten in principe
worden opgevoerd overeenkomstig de normale marktwaarde. Ook indien de
opdrachtgever de kosten niet volledig zal maken, omdat hij bijvoorbeeld voorne-

mens is bepaalde werkzaamheden zelf in zijn vrije tijd te verrichten of bepaalde
bouwmaterialen zonder betaling verkrijgt.
Bouwtijd in werkbare dagen
Dit gegeven is de geraamde bouwtijd in werkbare dagen zoals deze in het
contract tussen de opdrachtgever en aannemer is vastgesteld.
Voor werken met een bouwsom van 2,5 mln euro of meer moet altijd een bouwtijd worden opgegeven.
Aard van de werkzaamheden
Aankruisen wat van toepassing is.
De twee mogelijkheden zijn:

Nieuwbouw (tevens vervangende nieuwbouw op een nieuwe fundatie)

Overig (veranderen, vergroten, tevens alle werkzaamheden in combinatie
met oprichten op een bestaande fundatie)
Ligging van het werk
Een korte omschrijving van de ligging zoals het adres of de naam van de dorpskern of het bestemmingsplan.
Woonplaats
De naam van de woonplaats waarin het bouwwerk ligt.
Postcodegebied
Het viercijferige postcodegebied vermelden.
Omschrijving van het soort bouwwerk
Hier opgeven om wat voor soort bouwwerk het gaat. Een combinatie van onderstaande bouwwerken kan ook opgegeven worden.

Woningen;

Hallen en loodsen;

Kantoren;

Kassen;

Schuren en stallen;

Melkveestallen;

Vleeskalverenstallen;

Overige rundveestallen;

Vleesvarkensstallen;

Fokvarkensstallen;

Slachtkuikenhokken;

Legkippenhokken;

Wagen- en werktuigschuren;

Mestkelders, silo’s etc.;

Winkels;

Scholen;

Noodscholen;

Overige gebouwen;

Geen gebouw.
Bedrijfstak waarvoor het bouwwerk bestemd is
Eén van de hoofdbedrijfstakken, die op achterzijde staan, invullen. Bij elk soort
bouwwerk hoort een bedrijfstak. Het CBS codeert de bedrijfstak naar een indeling
gebaseerd op de ‘Standaard BedrijfsIndeling’ (SBI).
Naam opdrachtgever
De naam van degene die opdracht tot het bouwen heeft gegeven. Dit is niet altijd
de aanvrager.
Type opdrachtgever
Aankruisen wat van toepassing is.
De drie mogelijkheden zijn:

Overheid en woningcorporaties

Bouwers van de markt (inclusief Institutionele Beleggers)

Overige opdrachtgevers (inclusief Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)).
Het aantal nieuw te bouwen woningen naar eigendom
Het aantal nieuw te bouwen woningen, wooneenheden (hierbij ontbreekt eigen
keuken en/of toilet) en recreatiewoningen naar huur of eigen in te vullen. Kijk op
onze website www.cbs.nl/vastgoed voor de definitie in de ‘Handleiding voor de
administratieve woningtelling 1992 versie 2, CBS, 1992”
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Bedrijfstakken waarvoor het bouwwerk bestemd is
Woningbouw
Woningen, wooneenheden en recreatiewoningen
Landbouw en visserij
Land- en tuinbouw
Bosbouw
Visserij
Industrie en bouwnijverheid
Delfstoffenwinning
Voedings- en genotmiddelen
Textiel en textielproducten (excl. kleding)
Kleding
Leer en lederwaren
Hout en houtproducten (excl. meubels)
Papier, karton, papier- en kartonproducten
Uitgeverijen, drukkerijen enz. (op diverse media)
Aardolie- en steenkool verwerkende industrie
Chemische producten en kunststof grondstoffen
Rubber- en kunststofproducten
Glas, aardewerk, cement-, kalk-, en gipsproducten
Metaal in primaire vorm (gieterijen, walserijen e.d.)
Metaalproducten en metaalbewerking
Machines en apparaten (excl. kantoormachines)
Elektrische apparaten en instrumenten (excl. kantoormachines)
Kantoormachines en computers (incl. randapparatuur)
Overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden
Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en benodigdheden
Medische-, precisie-, optische apparaten en instrumenten
Auto's, aanhangwagens en opleggers
Overige transportmiddelen
Meubels en overige industrie
Recycling en herwinning grondstoffen
Productie en distributie van energie
Winning en distributie van water
Bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven
Handel en horeca
Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen en benzineservicestations
Groothandel en handelsbemiddeling
Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren
Logies, maaltijden- en drankenverstrekking
Vervoer en communicatie
Vervoer per spoor
Vervoer over de weg en via pijpleidingen
Vervoer over water (zee- en binnenvaart)
Vervoer door de lucht
Dienstverlening t.b.v. het vervoer
Post- en koeriersdiensten, telecommunicatie
Zakelijke dienstverlening
Financiële instellingen
Verzekeringswezen en pensioenfondsen
Activiteiten t.b.v. of verwant aan financiële instellingen, verzekeringswezen of
pensioenfondsen
Verhuur van woonruimten en handel in onroerend goed
Verhuur van onroerend goed (excl. woonruimten)
Verhuur van roerende goederen
Computerservice- en informatietechnologie bureaus e.d.
Onderzoeks- en ontwikkelingswerk
Juridische en financiële dienstverlening
Marktonderzoek-, ontwerp- en adviesbureaus
Keurings- en controlediensten
Zakelijke bemiddeling
Zakelijke dienstverlening (niet eerder genoemd)

Openbaar bestuur
Algemeen bestuur en overheidsdiensten
Brandweer
Defensie
Justitie en justitiële overheidsdiensten
Politie
Verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Basis- en speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs
Hoger onderwijs
Overig onderwijs (incl. vormingscentra)
Gezondheidszorg en welzijn
Academische ziekenhuizen
Algemene en categoriale ziekenhuizen
Psychiatrische ziekenhuizen (incl. verslavingsklinieken)
Medische praktijken, semimurale en overige gezondheidszorg
Veterinaire diensten
Verpleegtehuizen
Tehuizen en overige woonvormen voor gehandicapten
Bejaarden- en opvangtehuizen en herstellingsoorden
Maatschappelijke dienstverlening
Overige dienstverlening
Milieudienstverlening (afvalverwerking, bodemsanering, waterzuivering e.d.)
Beroeps-, levensbeschouwelijke-, politieke en overige ideële organisaties
Cultuur (incl. radio, televisie en journalistiek)
Sport en recreatie
Overige dienstverlening (exclusief milieu-dienstverlening)
Particuliere huishoudens met personeel in loondienst
Extraterritoriale lichamen en organisaties (ambassades, consulaten, internationale gemeenschapsorganen e.d.)

