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Het Rijksvastgoedbedrijf 



RVB in cijfers 

• Kantoren ± 2,7 miljoen m2 BVO 

• Specialties ± 3,8 miljoen m2 BVO          ± 12,8 mlj. m2 BVO 

• Defensie ± 6,3 miljoen m2 BVO 

• Gronden ± 80.000 ha. 

• Locaties ± 13.000 stuks  

• Omzet ± € 1.125 miljoen 

• FTE’s ± 1.750 

• Werkgebied Nederland – Duitsland – Antillen 

• Bouwdelen ± 400.000 stuks (enkelvoudig & meervoudig) 



Wat is BOEI? 

Uitleg in een notendop. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Brand Onderhoud Energie & 
duurzaam-
heid 

Inzicht in 
voldoen aan 
wet –en 
regelgeving 



Ongesorteerde specialistische / expert 
waarnemingen uit diverse bronnen / 

achtergronden. 

Aspectprogramma  
“A” 

Aspectprogramma  
“B” 

Onderzoekrapportage  
“C” 

Onderzoekrapportage  
“D” 

NEN / ISSO / CUR  
“E” 

NEN / ISSO / CUR  
“F” 

Asbest? 

Brand? 

Constructie? 

Dak? 

?? 

EPA-U? 

Uniformeren van condities en risico’s van functies 



Hoe realiseren we dit? 

Gezondheid 
BOEI 



Waarom BOEI? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Integrale 
vastgoedinspectie 
 
Brandveiligheid 
Onderhoud 
Energie & duurzaamheid 
Inzicht in voldoen aan                      
wet –en regelgeving 

Methodiek zorgt 
voor objectieve en 
betrouwbare 
inspectiegegevens 

 

 

 

 

 
Informatie over 
onderhoudstoestand 
en basiskwaliteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informatie over 
onderhoudsvoorraad 
(kosten 
herstelmaatregelen) 

Afwegen risico’s 
assetmanagement 
met Aspecten / 
Prioriteiten matrix 
(beleidsinstrument) 



 

Deel 1  Algemeen  
Beschrijving van de methodiek en de 4 thema’s. Algemeen beleid. 

 

Deel 2  Per vakgebied (discipline) 
Vakgebied specifiek. Praktische handvatten voor de integraal inspecteur vastgoed: 

hoe inventariseer ik, hoe inspecteer ik volgens de BOEI? 

 

Deel 3  Van inspecties naar een Instandhoudingsplan 
Handvatten voor de adviseur instandhouding: hoe bouw ik een integrale inspectie om tot    

een integrale instandhoudingsplan? 

 

Opbouw Handboek: 3 delen 



Borging systeem 

1:   Algemeen 
2a: Bouwkunde 
2b: Elektra 
2c: Werktuigbouw 
2d: Transport 
2e: Beeldende kunst 
3:   Advies 



INSPECTIE GEGEVENS; 
Alle aangereikte en ongesorteerde 
inspectie informatie. 

GEBREKEN FILTER; 
Filter met maaswijdte  is afgestemd op 
de doelstellingen van het 
onderhoudscontract. 

RISICO FILTER; 
Filter met maaswijdte  afgestemd op 
beleid/risico’s 

FILTER FRACTIE PLANBAAR; 
Urgentie van oplossen laat het toe om 
gebreken op te nemen in een meer 
jaren plan. 

FILTER FRACTIE URGENT; 
Alle gebreken met een te hoog risico 
dienen direct om te worden gezet in 
een aanbieding en op te worden gelost. 

FILTER FRACTIE CONTRACTEN; 
"Dwangbevel" aan contractaannemer 
voor oplossen gebreken welke al 
afgekocht zijn. 

RESTANT GEBREKEN; 
Bergje "rest" gebreken die "kansloos" 
zijn o.b.v. beleid. 



Hoe verder? 

Waar lopen we tegen aan. 



Enkele uitdagingen voor ons! 

UITDAGINGEN: 

• Uniformering informatie modellering 
RVB ontwikkelt nu haar eigen gegevensmodel. 

 

• Faalgedrag prognosticeren 
We hebben geen bruikbare tool hiervoor. 

 

 

• Wat is de CO2 voetprint formule? 
Wat beïnvloedt de voetprint? 

 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN: 

• NEN2660? 
Europese afspraken? 
 

• Faaltijden tool ontwikkelen ter  

 vervanging gebrek ‘verval’ in  

 NEN2767. 

 

• ????????? 



Enkele uitdagingen voor het RVB 

• “Vertalen” wet- en regelgeving voor tactisch – operationeel niveau 
 

• Uitbreiden reeks naar Groen en Infra 
 

• Optimalisatie persooncertificering & permanente educatie  
(kennis – kunde – gedrag) 
 

• Optimalisatie software 



Bedankt voor uw 

aandacht! 


