
Checklist gebouwdossier, 
de 5 hoekstenen van een 
goed gebouwdossier

Een gebouwdossier is noodzakelijk voor het goed kunnen beheren van een gebouw: de eerste essentiële stap 

voor verduurzaming van de bestaande gebouwvoorraad. De checklist geeft u inzicht in uw gebouw en brengt 

overzicht in uw gebouwdossier. Bij deze checklist hoort een whitepaper die uitlegt wat de 5 hoekstenen van 

een goed gebouwdossier zijn. Deze whitepaper is los te downloaden op www.gebouwinzicht.nl
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De 5 hoekstenen van een goed 
gebouwdossier zijn:

3

Organisatie 

Is er er een kernteam gebouwdossier aanwezig?

Zijn de contacten met de eigenaarzijde, gebruikerzijde en onderhoudszijde goed geregeld?

Is de communicatie op orde?

Instrumenten

Zijn de softwaretools op orde? 

Zijn de kennistools op orde? 

Beleid

Is het onderhoudsbeleid op orde? 

Is het duurzaamheidsbeleid op orde?

Eisen

Wordt voldaan aan Woningwet: Bouwbesluit en Gebruiksbesluit? 

Wordt voldaan aan Wet Milieubeheer: Activiteitenbesluit ? 

Wordt voldaan aan Arbeidsomstandighedenwet: Arbobesluit? 

Wordt voldaan aan de overige wetten en eisen?

Gebouw

Zijn de administratieve gegevens gebouw op orde?

Zijn de bouwkundige gegevens en tekeningen op orde?

Zijn de installatiegegevens en tekeningen op orde?
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Organisatie

Aan de eigenaarzijde: de Technisch Vastgoed Manager / beheerder (al dan niet ingehuurd)

Is het aanspreekpunt bij de eigenaar van het gebouw bekend?  

Is bekend wie de Property Manager is (strategische beslissing, directieniveau)? 

Is bekend wie de Asset Manager is (tactische beslissingen, beleidsniveau)? 

Is bekend wie de Portefeuille Manager is (operationele beslissingen, uitvoerend niveau)? 

Aan de gebruikerszijde: de huisvestingsmanager

Is bekend wie het aanspreekpunt is voor alle huurders?  

Is er op regelmatige basis een huurdersoverleg?  

Wordt er regelmatig een tevredenheidsonderzoek gedaan bij de gebruikers van het gebouw?  

Is er een gebruikershandleiding beschikbaar van het gebouw?  

Is bij de gebruikers van het gebouw bekend bij wie ze moeten zijn in het geval van: 

 ●  Waterschade?  

 ●  Niet werkende verlichting?  

 ●  Brand en andere calamiteiten? 

 ●  Overige gebouwgebonden vragen/ klachten?  

Aan de onderhoudszijde: de Technisch of Facilitair Manager

Is bekend welke installateurs er allemaal dagelijks in het gebouw aanwezig zijn om te werken   
aan werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties?  

Zijn de verantwoordelijke personen bekend van: 

 ●  Dagelijks onderhoud van het gebouw (bouwkundig)?  

 ●  Dagelijks onderhoud van de werktuigbouwkundige installaties? 

 ●  Dagelijks onderhoud van de elektrotechnische installaties? 

Communicatie

Wordt er intern door het kernteam gecommuniceerd naar de stakeholders over storingen   
wen gepland onderhoud? 

Wordt er intern door het kernteam gecommuniceerd naar de stakeholders over   
duurzaamheid doelstellingen? 

Wordt er extern (bijvoorbeeld in een jaarrapportage MVO of via de website)   
gecommuniceerd over duurzaamheidsdoelstellingen?  

Worden de processen en diensten goed geborgd (zijn planvorming, uitvoering,   
verantwoording, bijsturing en escalatie goed geregeld)? 
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Gebouw

Administratieve gegevens gebouw 

Zijn alle contactgegevens up to date (zoals naam, telefoonnummer en email adres)? 

Zijn de administratieve gebouwgegevens op orde (BAG, Kadaster, EPA afmeldnummer)? 

Is er een object omschrijving aanwezig (kantoor, winkel, mulitenant etc.)? 

Is er een beschrijving van de eigendomssituatie (eigenaar, huurders etc. )? 

Is er een lijst van indelingen van het gebouw en de verschillende ruimtes daarin?  

Zijn de oppervlaktes in het gebouw opgemeten volgens NEN2580?  

Is de assetlijst van bouwdelen en installaties up to date? 

Gebruiker

Zijn de gehuisveste organisaties allemaal bekend en op 1 lijst omschreven?  

Is er een contactpersonenlijst aanwezig? 

Is er informatie beschikbaar over de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het gebouw? 

Is er een gebruikershandleiding aanwezig?  

Is er een regelmatig huurdersoverleg?  

Is er een lijst van knelpunten vanuit het huurdersoverleg?  

Bouwkundig

Is er een beschrijving van de bouwkundige kenmerken van het gebouw? 

Zijn er recente/ correcte bouwkundige tekeningen van het gebouw aanwezig?  

Is er een beschrijving van indelingen, afmetingen, stramienmaten en gebouwhoogtes aanwezig?  

Is er een beschrijving van de technische ruimtes in het gebouw? 

Is er een beschrijving (en tekeningen) van de bouwkundige constructies?  

Installaties algemeen

Is er een gebouwbeheersysteem aanwezig?  

Zit er op het gebouwbeheerssysteem ook een regelinstallatie voor meerdere installaties? 

Is er sub-metering beschikbaar voor warmte, koude, gas, en alle elektra?  

Werktuigbouwkundig

Is er een beschrijving van de installatie voor Ventilatie/ Luchtbehandeling? 

Is er een beschrijving van de installaties mbt warmte en koude opwekking?  

Is er een beschrijving van de afgiftesystemen van lucht, warmte en koude?  

Is er een beschrijving van de overige werktuigbouwkundige installaties zoals bijvoorbeeld:   
hemelwaterafvoeren, riolering, sanitaire installaties, gas, sprinklers etc? 

Elektrotechnische installaties

Is er een beschrijving van de verlichtingsinstallaties voor alle ruimtes in het gebouw? 

Is er een beschrijving van de aanwezige transportinstallaties? (liften, roltrappen etc.) 

Is er een beschrijving van overige elektrotechnische installaties? (glazenwasinstallatie, zonwering installatie,   

brandmelding installatie, alarminstallatie, toegangscontrole installaties etc. ) 
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Eisen

Woningwet: Bouwbesluit en Gebruiksbesluit

Voldoet het gebouw aan het Bouwbesluit? 

 ●  Zijn de bouwvergunningen geregistreerd?  

 ●  Zijn er constructie berekeningen beschikbaar? 

Is er een EPC, EPA of EPG berekening aanwezig?   

Is de gebruiksvergunning geregistreerd en geldig? 

Voldoet het gebouw aan alle brandveiligheidseisen? 

Is er een BHV plan aanwezig?  

Wet Milieubeheer: Activiteitenbesluit

Voldoet het gebouw en de gehuisveste organisatie aan het activiteiten besluit:

 ●  Voor energie en energiebesparingsdoelstellingen/ verplichtingen? 

 ●  Wat betreft energie en energiebesparingsdoelstellingen/ verplichtingen? 

 ●  Zijn er geluidsmetingen uitgevoerd en de rapportages hiervan bewaard? 

 ●  Is er een Legionellabeheersplan aanwezig?  

 ●  Is er een sonderingsrapport beschikbaar? 

Arbeidsomstandighedenwet: Arbobesluit

Voldoen de werkplekken in het hele gebouw aan de Arbowet?  

Is er een asbest inventarisatie rapport aanwezig? 

Kunnen onderhoudspartijen overal in het gebouw hun werk veilig en gezond verrichten?  

Overige wetten en eisen

Voldoet het gebouw aan lokale regelgeving van het bevoegd gezag (zoals de brandweer)? 

Zijn er nog specifieke wetten bekend die voortkomen uit de functie van het gebouw? 

Zijn er Specifieke eisen die voortkomen uit de functie van het gebouw:

 ●  Is er een bestek of TO of ander pakket aan eisen aanwezig? 

 ●  Is de Service Level Agreement (SLA) tussen eigenaar en huurder/gebruiker bekend? 

 ●  Komen er nog specifieke eisen uit de SLA eigenaar en gebruiker? 

 ●  Voldoet het gebouw aan deze eisen? 

Zijn er nog specifieke eisen die voortkomen uit het beleid (zie hoeksteen beleid)? 

Zijn er nog specifieke eisen die voortkomen uit het dagelijks beheer? (denk hierbij aan gladde vloeren t.b.v. de schoonmaak)? 

Controles

Is er een lijst van de laatste controles op bovenstaande wetten en regels? 

Wordt de uitslag van de wettelijke controles centraal bewaard en opgeslagen? 

Zijn er keuringsrapporten van de E- installaties aanwezig? 

Zijn er keuringsrapporten van de W- installaties aanwezig? 

Zijn er garantieverklaringen van installaties of andere onderdelen bewaard? 
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Beleid

Onderhoudsbeleid

Is de demarcatie van eigendom en taken bekend (zoals taken, verantwoordelijkheden,   
bevoegdheden en producten/diensten-catalogus)? 

Is het beleid van de eigenaar bekend (doelstelling van eigendom)? 

Is het beleid van de Technisch Vastgoed Manager bekend (doelstellingen van beheer)? 

Is er een beschrijving met taken en doelstellingen voor optimaal beheer van het gebouw?

 ●  Vanuit huurders perspectief?  

 ●  Vanuit duurzaamheidsperspectief?  

 ●  Vanuit technisch perspectief? 

Is er een onderhoudsbeleid beschikbaar? 

 ●  Is er een onderhoudsplanning aanwezig?  

 ●  Is er een conditiemeting beschikbaar? 

 ●  Is er een beleid voor planmatig onderhoud? 

 ●  Is er een beleid voor korte/ lange termijn onderhoud? 

 ●  Is er een lijst van onderhoudscontracten?  

Duurzaamheidbeleid

Heeft de eigenaar van het gebouw een MVO beleid of duurzaamheidsdoelstellingen bepaald?  

Heeft of hebben 1 of meerdere gebruikers van het gebouw een MVO beleid of duurzaamheidsdoelstellingen bepaald?  

Heeft de (al dan niet ingehuurde) beheerder/ Technisch Vastgoed Manager een MVO beleid of   
duurzaamheidsdoelstellingen bepaald?  

Wordt er in het gebouw gewerkt met een duurzaamheidskeurmerk zoals bijvoorbeeld de MVO prestatieladder,   
de CO2prestatieladder, BREEAM, GPR of iets dergelijks?  
 

Overig beleid

Is het beleid van de gebruiker bekend (doelstelling van het gebruik van het gebouw)? 

Is er relevant beleid uit de omgeving bekend (bv energie doelstellingen van een gebied)? 
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Instrumenten

Disclaimer
Deze checklist behoort bij de whitepaper ‘De 5 hoekstenen van een 
gebouwdossier’. Deze tekst is opgesteld door Sannie Verweij van 
Gebouwinzicht. Hoewel deze checklist met zorg is samengesteld, 
aanvaardt Sannie Verweij op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor 
de inhoud en voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van (het 
gebruik van) deze checklist. Het is gebruiker van deze checklist niet 
toegestaan om zonder toestemming van Sannie Verweij gegevens te 
verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. Publiceren van 
resultaten mag, mits dit een duidelijke bronvermelding heeft en met 
kennisgeving aan Sannie Verweij.

Software tools

Is er een lijst van software tools aanwezig, van alle softwaresystemen waarin al het bovenstaande te vinden is? 

 ●  Is er een tekeningen beheersysteem aanwezig?  

 ●  Is er een contractbeheer systeem aanwezig?  

 ●  Wordt er gebruik gemaakt van onderhoudsplanning software systemen?  

 ●  Is er een gebouwbeheerssysteem (GBS) aanwezig?  

 ●  Is er een documentenbeheersysteem?  

 ●  Is de informatieoverdracht en communicatie geborgd? 

Zijn de bovengenoemde software systemen aan elkaar gekoppeld?  

Zijn er afspraken gemaakt over wie er wijzigingen mag aanbrengen in de gegevens die essentieel zijn voor het gebouwdossier?  

Is er een tekenprotocol en een tekeningen beheer protocol (bijvoorbeeld: Wie mag er nieuwe tekeningen goedkeuren en uploaden)? 

Worden gegevens uit deze systemen automatisch gerapporteerd aan de stakeholders?  

Worden meetgegevens over het gebouw meegenomen? 

 ●  Interne benchmark (teruggekoppeld aan doelstellingen)? 

 ●  Een facilitaire benchmark (zoals de NFC index)? 

 ●  Een financiële benchmark (zit het pand in een beleggingsportefeuille, IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, ROZ benchmark) ? 

 ●  Een duurzaamheid benchmark (GRESP of Rotterdams onderzoek duurzame kantoren, MJA van RVO.nl etc. )? 

Kennis tools: 

Is er voldoende kennis aanwezig in het kernteam met betrekking tot technisch onderhoud en beheer van de installaties?  

Zijn er voldoende management vaardigheden aanwezig in het kernteam?  

Zit er specifieke duurzaamheid expertise in het kernteam/ bij de leveranciers?  

Is er kennis aanwezig over fiscale mogelijkheden en subsidies bij het verbeteren van gebouwen? 

Zit er een BREEAM expert in het kernteam/ bij de leveranciers?  

Is er kennis in het kernteam aanwezig mbt de BOEI inspectie systematiek?   

Is de technisch vastgoed manager aangesloten bij minimaal 1 of meerdere brancheorganisaties (NVDO, NEVAP, TVVL  etc. )? 

Is er een trainingsplan/ trainingsbudget voor het kernteam?  
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