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Inleiding 

Het CBS verzamelt per maand de door gemeenten afgegeven verleende bouwvergunningen met activiteit bouwen. Het 

belangrijkste doel van de statistiek is het geven van een snelle indicatie van de te verwachte bouwproductie. Deze 

bouwproductie is één van de belangrijkste graadmeters voor de economische groei.  

 

In deze handleiding is opgenomen hoe u de gegevens over de door uw gemeente verleende bouwvergunningen snel en 

efficiënt aan het CBS kunt aanleveren.  

 

 

 

Elektronisch aanleveren 

gegevensbestanden 

 

 
Vastgelegde informatie over de verleende omgevingsvergunningen met  activiteit bouwen kunnen rechtstreeks in een bestand gezet worden om dubbel 
werk te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Colofon 

Tekst Afdeling leefomgeving – Vastgoed en 

woningmarkt |       

Contact SRP-vastgoed@cbs.nl  

www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs 

 

Datum maandag 19 oktober 2015 

mailto:SRP-vastgoed@cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/www.cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/twitter.com/statistiekcbs
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Inzenddatum 
Maandelijks voor de 4e werkdag van de maand volgend op de verslagmaand. 

 

Specificaties W011 
 

1 Inhoudelijke specificaties W011 

 

1.1 Algemeen 

De richtlijnen gegeven in de toelichting bij de vragenlijst "Enquêteformulier verleende omgevingsvergunningen met 

activiteit bouwen (W011)"  blijven onverkort van toepassing voor zover ze,  gelet op het medium, relevant zijn. Zie bijlage 

op bladzijde 9 en 10. Het bestand mag met elk willekeurig pakket aangemaakt worden maar moet als ASCII-bestand aan 

het CBS geleverd worden.  

 

1.2 Objectniveau 

Alle in de verslagmaand verleende omgevingsververgunningen met activiteit bouwen van € 50.000 en meer. Zie voor een 

volledige beschrijving de toelichting "Enquêteformulier verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen (W011)" 

op  www.cbs.nl/vastgoed. 

 

1.3 Itemniveau 

Zie  1.6 voor de recordbeschrijving. 

Bij numerieke velden voorloopnullen gebruiken. De “lege” numerieke velden opvullen met nullen. De “lege” alfanumerieke 

velden opvullen met spaties. Alfanumerieke velden links aansluiten en rechts opvullen met spaties. 

 

1.4 Technische specificaties 

Het gegevensbestand dient als een normaal tekstbestand (ASCII) aangeleverd te worden. Elk record dient te worden 

afgesloten met een CR/LF-teken. 

 

1.5 Adressering 

De bestanden die aan het CBS gezonden worden, moeten zijn voorzien van een duidelijk label. Daarin moeten de naam 

van de vragenlijst, de eerste 4 cijfers van uw gemeentenummer en de verslagmaand in de naamgeving staan. 

Dit label ziet er bijvoorbeeld dan als volgt uit: W011GGGG.MM (bv. W0110518.01) 

 

Het gegevensbestand dient onder vermelding van de naam en telefoonnummer van jullie contactpersoon te worden 

gestuurd naar: SRP-vastgoed@cbs.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.nl/vastgoed
mailto:SRP-vastgoed@cbs.nl
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1.6 Recordbeschrijving W011 

 

Verleende Omgevingsvergunningen met activiteit bouwen  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Item Positie  Lengte Soort Omschrijving 

 van t/m 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1     1     6   6 N Gemeentenummer (altijd invullen) 

2     7   26 20 A Uw volgnummer 

3   27   32   6 N Datum vergunning (JJJJMM) 

4   33    38   6 N Datum start (JJJJMM) 

5   39   42   4 N Bouwtijd in werkbare dagen 

6   43   49   7 N Bouwkosten in 1000 euro (excl. BTW) 

7   50   56   7 N Inhoud in m³ 

8   57   63   7 N Oppervlakte m² 

9   64   64   1 A Aardwerkzaamheden: Nieuwbouw (X of spatie) 

10   65   65   1 A Aardwerkzaamheden: Overig (X of spatie) 

11   66   97 32 A Ligging v/h bouwwerk 

12   98 115 18 A Woonplaats 

13 116 119   4 N Postcodegebied (TNT-schrijfwijze) 

14 120 159 40 A Omschrijving soort bouwwerk (1.7) 

15 160 199 40 A Omschrijving bedrijfstak (1.8) 

16           200         239         40           A             Naam opdrachtgever 

17           240         240           1 A             Opdrachtgever: Overheid + Corporaties (X of spatie)                 

18 241 241   1 A Opdrachtgever: Bouwer v/d markt (X of spatie) 

19 242 242   1 A Opdrachtgever: Overig (X of spatie) 

20 243 246   4 N Aantal Woningen huur 

21 247 250   4 N Aantal Woningen eigen 

22 251 254   4 N Aantal Wooneenheden huur 

23 255 258   4 N Aantal Wooneenheden eigen 

24 259 262   4 N Aantal Recreatiewoningen huur 

25 263 266   4 N Aantal Recreatiewoningen eigen 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A = Alfanumeriek, N = Numeriek veld. 

Indien (N) numeriek en geen gegevens opgegeven dan veld vullen met nullen. 

Indien (A) alfanumeriek en geen gegevens opgegeven dan veld vullen met spaties. 

Bij de numerieke velden voorloopnullen hanteren. 

 

Bestandsnaam  : W011GGGG.MM 

Recordtype  : ASCII 

Recordlengte  : 266 
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1.7 Omschrijvingen van de soorten bouwwerken die de verwerking bij het CBS vergemakkelijken. 

aanleunwoning 

appartement 

autoshowroom 

bedrijf aan huis 

bedrijf onder flatgebouw 

bedrijfsgebouw 

bedrijfshal 

bedrijfsverzamelgebouw 

bejaardentehuis 

bejaardenwoning 

benedenwoning 

benzinestation 

bibliotheek 

bioscoop 

boerderij 

boerenschuur 

bovenwoning 

brandweerkazerne 

brugwachtershuisje 

bungalow 

busgarage 

busstationsgebouw 

buurtcentrum 

chaletwoning 

cinema 

clubhuis 

concertgebouw 

congrescentrum 

congresgebouw 

crematorium 

distributiegebouw 

dom 

elektriciteitscentrale 

evenementenhal 

expositiehal 

fabriek 

fitnesscentrum 

flatwoning 

fokvarkenstal 

fort 

fysiotherapiepraktijk 

galerijwoning 

garage onder flatgebouw 

garagebedrijf 

garagebox 

garagebox (in serie) 

garagebox (vrijstaand) 

garageboxen onder galerijflat 

garagewerkplaats 

gasdistributiestation 

gebedshuis 

geen object 

gemaal 

gemeentehuis 

gerechtsgebouw 

geschakelde woning 

gevangenis 

grachtenpand 

herenhuis 

hoekwoning 

hoofdgemaal 

hoofdvoedingsstation 

hooiberg 

hotel 

huisartspraktijk 

kantoorflatgebouw 

kantoorpand 

kapel 

kas 

kasteel 

kazernegebouw 

kerk 

kinderboerderij 

kindertehuis 

kiosk 

kliniek 

klooster 

laboratorium 

legkippenhok 

magazijn 

maisonnette 

manege 

melkveestal 

mestkalverstal 

mestvarkenstal 

metrostationsgebouw 

molen 

moskee 

museum 

NS-station 

onderbemaling 

opslagruimte 
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paleis 

parkeergarage 

pension 

politiebureau 

postkantoor 

postsorteerbedrijf 

praktijkruimte 

recreatiebungalow 

recreatiewoning 

Regionaal Opleiding Centrum 

restaurant 

rijtjeswoning 

rioolgemaal 

schaapskooi 

school 

schouwburg 

semibungalow 

seniorenwoning 

silo 

slachtkuikenhok 

slot 

sluisgebouw 

sportcentrum 

sporthal 

stacaravan 

stadhuis 

stal 

stationsgebouw 

straalzendertoren 

strandtent 

studenteneenheid 

studiogebouw 

synagoge 

tandartspraktijk 

telefooncentrale 

toiletgebouw 

tramstationsgebouw 

transformatorhuisje 

treinstationsgebouw 

tussenwoning 

twee onder één kap-woning 

twee over-één-trap woning 

vakantiebungalow 

vakantiehuisje 

verdeelstation 

verloskundige praktijk 

verzorgingstehuis 

villa 

viskwekerij 

vuurtoren 

waterleidingstation 

watermolen 

watertoren 

waterzuiveringsinstallatie 

wijkcentrum 

winkel 

winkel in overdekt winkelcentrum 

woning 

woonboerderij 

woonboot 

wooneenheid 

ziekenhuis 

zomerhuisje 

zomerwoning 

zwembad 

 

nieuwe omschrijvingen van de soorten bouwwerken* 

voorbeelden: 

 

waterwoning  

woonwagen 

zorgappartementen 

enzovoort 

* kunnen toevoegen voor eigen gebruik
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1.8 Bedrijfstakken waarvoor het bouwwerk is bestemd  

 

Woningen, wooneenheden  en recreatiewoningen 

Land- en tuinbouw 

Bosbouw 

Visserij 

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 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 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 

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) 

Algemeen bestuur en overheidsdiensten 

Brandweer 

Defensie 

Justitie en justitiële overheidsdiensten 

Politie 

Verplichte sociale verzekeringen 

Basis- en speciaal onderwijs 

Voortgezet onderwijs 

Hoger onderwijs 

Overig onderwijs (incl. vormingscentra) 

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 
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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.) 
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Bijlage 
 

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 voornemens 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. 
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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”  

 

http://www.cbs.nl/vastgoed

