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Fundamentele Entiteit: RCT

Mnemonic RCT

Nummer RCT01 

Naam Recreatieterreinen

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Entiteit met aanvullendeElementen ten behoeve van het taxeren van recreatieterreinen. 

Datum
opname

2015-04-01 

Gebruik Deze entiteit is een subtype van de relatie-entiteit TAXWDO binnen StUF woz.

 

Vergelijken
met

 

Commentaar De attributen 67.10 Werkelijke aantal plaatsen op recreatieterrein, 67.11 Aantal plaatsen op recreatieterrein waarvoor vergunning,
67.12 Aantal plaatsen op recreatieterrein gebruikt voor taxatie, 67.13 Werkelijk tarief recreatie accommodatie, 67.14 Werkelijke
bezettingsgraad recreatieterrein, 67.15 Bezettingsgraad recreatieterrein gebruikt in modelberekening, 67.16 Omzet berekend op
basis van uitgangspunten model, 67.17 Omzet door model berekend op basis van werkelijke tarieven en 67.18 Model tarief
recreatie accommodatie vormen samen 15 afzonderlijke groepen toeristischePlaatsenGrp die gezamenlijk de
logiesvoorzieningenGrp vormen.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
bedrag werkelijk, 67.23 Keuze model of werkelijk tarief en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de
totaalOpbrengstenLogiesGrp.

De attributen 61.20 Bouwjaar, 61.28 Renovatiejaar, 61.43 Oppervlakte en 67.30 Indicatie voorziening op recreatieterrein vormen
samen drie afzonderlijke groepen RECVoorzieningGrp die tezamen met de attributen 67.31 Omzet als percentage van
logiesopbrengsten, 67.32 Omzet berekend op basis van logiesopbrengsten model, 67.33 Omzet berekend op basis van aangepaste
logiesopbrengsten en 67.34 Werkelijke omzet de detailhandelGrp vormen.

De attributen 61.20 Bouwjaar, 61.28 Renovatiejaar, 61.43 Oppervlakte en 67.30 Indicatie voorziening op recreatieterrein vormen
samen zes afzonderlijke groepen RECVoorzieningGrp die tezamen met de attributen 67.31 Omzet als percentage van
logiesopbrengsten, 67.32 Omzet berekend op basis van logiesopbrengsten model, 67.33 Omzet berekend op basis van aangepaste
logiesopbrengsten en 67.34 Werkelijke omzet de horecaGrp vormen.

De attributen 61.20 Bouwjaar, 61.28 Renovatiejaar, 61.43 Oppervlakte en 67.30 Indicatie voorziening op recreatieterrein vormen
samen vijf afzonderlijke groepen RECVoorzieningGrp die tezamen met de attributen 67.40 Aanwezigheid recreatieprogramma op
recreatieterrein, 67.41 Aanwezigheid speeltuin op recreatieterrein, 67.42 Aanwezigheid sportterrein op recreatieterrein, 67.43
Aanwezigheid tennisbaan op recreatieterrein, 67.44 Aanwezigheid fietsverhuur op recreatieterrein, 67.45 Aanwezigheid wasserette
op recreatieterrein, 67.46 Aanwezigheid textielwasplaats op recreatieterrein, 67.47 Aanwezigheid wasmachine op recreatieterrein,
67.48 Aanwezigheid droogtrommel op recreatieterrein, 67.49 Aanwezigheid verwarmd sanitair op recreatieterrein en 67.50
Aanwezigheid camperservicestation op recreatieterrein de overigeVoorzieningenGrp vormen.

De attributen 67.51 Opbrengsten nutsvoorzieningen als percentage van logiesvoorzieningen, 67.52 Opbrengsten nutsvoorzieningen
op basis van logiesvoorzieningen model, 67.53 Opbrengsten nutsvoorzieningen op basis van aangepaste logiesvoorzieningen,
67.54 Werkelijke opbrengsten uit nutsvoorzieningen, 67.56 Overige opbrengsten als percentage van logiesvoorzieningen, 67.57
Overige opbrengsten op basis van logiesvoorzieningen model, 67.58 Overige opbrengsten op basis van aangepaste
logiesvoorzieningen en 67.59 Werkelijke overige opbrengsten vormen samen de overigeOmzetGrp.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
bedrag werkelijk, 67.23 Keuze model of werkelijk tarief en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de
totaalOpbrengstenOverigGrp.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
bedrag werkelijk en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de totaalOpbrengstenGrp.

De attributen 67.61 Bedrag in desbetreffend jaar, 67.62 Bedrag in voorgaand jaar en 67.63 Bedrag twee jaar eerder vormen
zeventien afzonderlijke groepen RecOpbrengstKostenGrp, De attributen 67.64 Percentage in desbetreffend jaar, 67.65 Percentage
in voorgaand jaar en 67.66 Percentage twee jaar eerder vormen gezamenlijk drie afzonderlijke groepen RECRentabiliteitGrp. Deze
twintig groepen vormen samen met het attribuut 67.60 Aantal werknemers de inventarisatieFormulierGrp.

De attributen 67.36 Kosten als percentage van opbrengsten, 67.37 Kosten berekend op basis van opbrengsten model, 67.38
Kosten berekend op basis van aangepaste opbrengsten en 67.39 Werkelijke kosten vormen samen zes afzonderlijke groepen
RECExploitatiekostenGrp die samen de exploitatieGrp vormen.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
bedrag werkelijk, 67.23 Keuze model of werkelijk tarief en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de
totaalKostenGrp.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
bedrag werkelijk en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de cashFlowGrp.

De attributen 67.70 Percentage eigen vermogen volgens mode, 67.71Rentabiliteit eigen vermogen volgens model, 67.72
Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen vermogen volgens model, 67.73 Percentage vreemd vermogen volgens model,
67.74 Rentabiliteit vreemd vermogen volgens model, 67.75 Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd vermogen
volgens model, 67.76 Percentage van totaal vermogen dat moet worden afgelost volgens model, 67.77 Rendement eigen
vermogen voor aflossing vreemd vermogen volgens model, 67.78 Rendement eigen vermogen voor risico opslag volgens model,
67.79 Yield volgens model, 67.80 Percentage eigen vermogen werkelijk, 67.81 Rentabiliteit eigen vermogen werkelijk, 67.82
Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen vermogen werkelijk, 67.83 Percentage vreemd vermogen werkelijk, 67.84
Rentabiliteit vreemd vermogen werkelijk, 67.85 Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd vermogen werkelijk, 67.86
Percentage van totaal vermogen dat moet worden afgelost werkelijk, 67.87 Rendement eigen vermogen voor aflossing vreemd
vermogen werkelijk, 67.88 Rendement eigen vermogen voor risico opslag werkelijk en 67.89 Yield werkelijk vormen samen de
factorGrp.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
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bedrag werkelijk en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de waardeVONGrp.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
bedrag werkelijk en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de kostenKoperGrp.

De attributen 67.20 Totaal bedrag volgens model, 67.21 Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief, 67.22 Totaal
bedrag werkelijk en 67.24 Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd vormen samen de waardeKostenKoperGrp.

Deze groepen vormen samen met de attributen 67.01 Aantal sterren, 67.02 Kwaliteit gebied, 67.03 Eindindruk camping, 67.90
Factor volgens model, 67.91 Factor aangepast voor berekening op basis van werkelijk tarief, 67.92 Factor werkelijk, 67.93 Keuze
model of werkelijke factor en 67.94 Factor op basis waarvan getaxeerd de recRecreatieGrp.

 

Catalogus Catalogus RCT 

Attributen overzicht

nr pk gegnr mh fh io bd gb stp kard naam domein datatype lengte
1  61.20     0-1 Bouwjaar Jaar Numeriek,

niet negatief 4 

2  61.28     0-1 Renovatiejaar Jaar Numeriek,
niet negatief 4 

3  61.43     0-1 Oppervlakte Maateenheid11-neg Numeriek 11 

4  67.01      0-1 Aantal sterren RECSterren Numeriek 1 

5  67.02      0-1 Kwaliteit gebied BeoordelingKenmerk Alfanumeriek 1 

6  67.03      0-1 Eindindruk camping BeoordelingKenmerk Alfanumeriek 1 

7  67.10      0-1
Werkelijke aantal
plaatsen op
recreatieterrein

Maateenheid4 Numeriek,niet
negatief 4 

8  67.11      0-1
Aantal plaatsen op
recreatieterrein
waarvoor vergunning

Maateenheid4 Numeriek,niet
negatief 4 

9  67.12      0-1
Aantal plaatsen op
recreatieterrein
gebruikt voor taxatie

Maateenheid4 Numeriek,niet
negatief 4 

10  67.13      0-1 Werkelijk tarief
recreatieaccommodatie Maateenheid11-2

Numeriek,
met
decimalen 

13 (2
decimalen) 

11  67.14      0-1
Werkelijke
bezettingsgraad
recreatieterrein

Percentage2DecimalenMin0Max100
Numeriek,
met
decimalen 

5 (2
decimalen) 

12  67.15      0-1

Bezettingsgraad
recreatieterrein
gebruikt in
modelberekening

Percentage2DecimalenMin0Max100
Numeriek,
met
decimalen 

5 (2
decimalen) 

13  67.16      0-1
Omzet berekend op
basis van
uitgangspunten model

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

14  67.17      0-1
Omzet door model
berekend op basis van
werkelijke tarieven

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

15  67.18      0-1 Model tarief
recreatieaccommodatie Maateenheid11-2

Numeriek,
met
decimalen 

13 (2
decimalen) 

16  67.20      0-1 Totaal bedrag volgens
model Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

17  67.21      0-1
Totaal bedrag
aangepast op basis
van werkelijk tarief

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

18  67.22      0-1 Totaal bedrag
werkelijk Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

19  67.23      0-1 Keuze model of
werkelijk tarief IndModelWerkelijk Alfanumeriek  

20  67.24      0-1 Totaal bedrag op basis
waarvan getaxeerd Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

21  67.30     0-1
Aanwezigheid
voorziening op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

22  67.31     0-1 Omzet als percentage
van logiesopbrengsten Percentage2DecimalenMin0Max100

Numeriek,
met
decimalen 

5 (2
decimalen) 

23  67.32     0-1

Omzet berekend op
basis van
logiesopbrengsten
model

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

Omzet berekend op Numeriek,

file:///C|/Users/droogh/AppData/Local/Temp/Gegevenswoordenboek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/entiteiten/ForHis.html
file:///C|/Users/droogh/AppData/Local/Temp/Gegevenswoordenboek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/entiteiten/InOnd.html
file:///C|/Users/droogh/AppData/Local/Temp/Gegevenswoordenboek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/entiteiten/BrDoc.html
file:///C|/Users/droogh/AppData/Local/Temp/Gegevenswoordenboek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/entiteiten/Gebeur.html


RCT.html

file:///C|/...p/Gegevenswoordenboek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/entiteiten/RCT.html[21-9-2016 20:40:49]

24  67.33     0-1 basis van aangepaste
logiesopbrengsten

Maateenheid11 niet negatief 11 

25  67.34     0-1 Werkelijke omzet Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

26  67.36     0-1 Kosten als percentage
van opbrengsten Percentage2DecimalenMin0Max100

Numeriek,
met
decimalen 

5 (2
decimalen) 

27  67.37     0-1
Kosten berekend op
basis van opbrengsten
model

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

28  67.38     0-1
Kosten berekend op
basis van aangepaste
opbrengsten

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

29  67.39     0-1 Werkelijke kosten Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

30  67.40     0-1
Aanwezigheid
recreatieprogramma
op recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

31  67.41     0-1
Aanwezigheid
speeltuin op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

32  67.42     0-1
Aanwezigheid
sportterrein op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

33  67.43     0-1
Aanwezigheid
tennisbaan op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

34  67.44     0-1
Aanwezigheid
fietsverhuur op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

35  67.45     0-1
Aanwezigheid
wasserette op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

36  67.46     0-1
Aanwezigheid
textielwasplaats op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

37  67.47     0-1
Aanwezigheid
wasmachine op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

38  67.48     0-1
Aanwezigheid
droogtrommel op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

39  67.49     0-1
Aanwezigheid
verwarmd sanitair op
recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

40  67.50     0-1
Aanwezigheid
camperservicestation
op recreatieterrein

Indicatie Boolean 1 

41  67.51     0-1

Opbrengsten
nutsvoorzieningen als
percentage van
logiesvoorzieningen

Percentage2DecimalenMin0Max100
Numeriek,
met
decimalen 

5 (2
decimalen) 

42  67.52     0-1

Opbrengsten
nutsvoorzieningen op
basis van
logiesvoorzieningen
model

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

43  67.53     0-1

Opbrengsten
nutsvoorzieningen op
basis van aangepaste
logiesvoorzieningen

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

44  67.54     0-1
Werkelijke
opbrengsten
nutsvoorzieningen

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

45  67.56     0-1
Overige opbrengsten
als percentage van
logiesvoorzieningen

Percentage2DecimalenMin0Max100
Numeriek,
met
decimalen 

5 (2
decimalen) 

46  67.57     0-1

Overige opbrengsten
op basis van
logiesvoorzieningen
model

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

47  67.58     0-1

Overige opbrengsten
op basis van
aangepaste
logiesvoorzieningen

Maateenheid11 Numeriek,
niet negatief 11 

48  67.59     0-1 Werkelijke overige
opbrengsten Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

49  67.60     0-1 Aantal werknemers Maateenheid3-1
Numeriek,
met 4 (1
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decimalen decimaal) 

50  67.61     0-1 Bedrag in
desbetreffend jaar Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

51  67.62     0-1 Bedrag in voorgaand
jaar Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

52  67.63     0-1 Bedrag twee jaar
eerder Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

53  67.64     0-1 Percentage in
desbetreffend jaar PercentageNegatief1Decimaal

Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

54  67.65     0-1 Percentage in
voorafgaand jaar PercentageNegatief1Decimaal

Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

55  67.66     0-1 Percentage twee jaar
eerder PercentageNegatief1Decimaal

Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

56  67.70     0-1
Percentage eigen
vermogen volgens
model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

57  67.71     0-1
Rentabiliteit eigen
vermogen volgens
model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

58  67.72     0-1

Rendement eigen
vermogen voor
rentabiliteit eigen
vermogen volgens
model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

59  67.73     0-1
Percentage vreemd
vermogen volgens
model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

60  67.74     0-1
Rentabiliteit vreemd
vermogen volgens
model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

61  67.75     0-1

Rendement eigen
vermogen voor
rentabiliteit vreemd
vermogen volgens
model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

62  67.76     0-1

Percentage van totaal
vermogen dat moet
worden afgelost
volgens model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

63  67.77     0-1

Rendement eigen
vermogen voor
aflossing vreemd
vermogen volgens
model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

64  67.78     0-1
Rendement eigen
vermogen voor risico
opslag volgens model

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

65  67.79     0-1 Yield volgens model PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

66  67.80     0-1 Percentage eigen
vermogen werkelijk PercentageNegatief1Decimaal

Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

67  67.81     0-1 Rentabiliteit eigen
vermogen werkelijk PercentageNegatief1Decimaal

Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

68  67.82     0-1

Rendement eigen
vermogen voor
rentabiliteit eigen
vermogen werkelijk

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

69  67.83     0-1 Percentage vreemd
vermogen werkelijk PercentageNegatief1Decimaal

Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

70  67.84     0-1 Rentabiliteit vreemd
vermogen werkelijk PercentageNegatief1Decimaal

Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

71  67.85     0-1

Rendement eigen
vermogen voor
rentabiliteit vreemd
vermogen werkelijk

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

72  67.86     0-1

Percentage van totaal
vermogen dat moet
worden afgelost
werkelijk

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

Rendement eigen Numeriek,
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73  67.87     0-1 vermogen voor
aflossing vreemd
vermogen werkelijk

PercentageNegatief1Decimaal met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

74  67.88     0-1
Rendement eigen
vermogen voor risico
opslag werkelijk

PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

75  67.89     0-1 Yield werkelijk PercentageNegatief1Decimaal
Numeriek,
met
decimalen 

4 (1
decimalen) 

76  67.90     0-1 Factor volgens model Maateenheid4-1 numeriek 5 (1
decimaal) 

77  67.91     0-1
Factor aangepast voor
berekening op basis
van werkelijk tarief

Maateenheid4-2 numeriek 6 (2
decimalen) 

78  67.92     0-1 Factor werkelijk Maateenheid4-1 numeriek 5 (1
decimaal) 

79  67.93     0-1 Keuze model of
werkelijk tarief IndModelWerkelijk Alfanumeriek  

80  67.94     0-1 Factor op basis
waarvan getaxeerd Maateenheid4-1 numeriek 5 (1

decimaal) 

81  69.14      1-1 Code taxatiemethodiek CodeTaxatiemethodiek Alfanumeriek 10 
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Metagegevens: MatHis

Mnemonic MatHis

Nummer 101 

Naam Materiele historie

Herkomst Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) 

Definitie Overzicht van de attributen die nodig zijn om de materiële historie van gegevens te kunnen vastleggen. 

Datum
opname

2008-01-01 

Gebruik  

Vergelijken
met

 

Commentaar Deze indicatie heeft vaak niet betrekking op één afzonderlijk attribuut maar op een groep samenhangende
attributen. Bijvoorbeeld alle attributen die gezamenlijk de naam van een subject vormen of de attributen die
gezamenlijk een adres vormen.

Deze entiteit betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus
Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële historie correct
wordt weergegeven in deze Catalogus RCT.

 

Catalogus Procesregistratie WOZ 

Attributen overzicht

nr pk gegnr mh fh io bd gb stp kard naam domein datatype lengte

1  91.93       1-1
Begin
geldigheid
gegevens

Stuf_TijdstipMetIndicator Numeriek 17 

2  91.94       0-1
Einde
geldigheid
gegevens

Stuf_TijdstipMetIndicator Numeriek 17 
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Metagegevens: StatusTP

Mnemonic StatusTP

Nummer 106 

Naam Status taxatie parameter

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Overzicht van de attributen die nodig zijn om de status aan te geven van het desbetreffende attribuut dat
wordt gebruikt voor de taxatie dan wel het resultaat is van de taxatie. 

Datum
opname

2008-01-01 

Gebruik  

Vergelijken
met

 

Commentaar Metagegeven gericht op het correct verwerken van attributen bij het uitvoeren van taxaties (services).

Deze entiteit betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus
Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor de StatusTaxatieParameters
wordt weergegeven in deze Catalogus REC.

 

Catalogus Procesregistratie WOZ 

Attributen overzicht

nr pk gegnr mh fh io bd gb stp kard naam domein datatype lengte

1  92.01       1-1
Status
taxatie
parameter

StatusTaxatieParameter String 1 
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Bouwjaar.html
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Attribuut: 61.20: Bouwjaar

Naam Bouwjaar

Gegevensnummer 61.20 

Herkomst Stuf-TAX 

Definitie Het jaar waarin het object of WOZ-deelobject bouwtechnisch tot stand is gekomen. 

Datum opname 1995-01-01 

Gebruik  

Vergelijken met  

Commentaar Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing correct wordt weergegeven in deze
Catalogus RCT.

 

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/winkel1Grp/bouwjaar (idem voor winkel2Grp, supermarktGrp)

recRecreatieGrp/horecaGrp/kantineGrp/bouwjaar (idem voor snackbarGrp, restaurantGrp, barGrp,
discotheekGrp, centrumvoorzieningGrp)

recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/openluchtKinderbadGrp/bouwjaar (idem voor
overdektKinderbadGrp, openluchtZwembadGrp, overdektZwembadGrp, subtropischZwembadparadijsGrp)
(alle TAXWDO)

 

Domein:

Naam Jaar

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 4 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

1000 

Maximum
waarde

3000 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Renovatiejaar.html
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Attribuut: 61.28: Renovatiejaar

Naam Renovatiejaar

Gegevensnummer 61.28 

Herkomst Stuf-TAX 

Definitie Aanduiding van het jaar waarin het object of WOZ-deelobject voor meer dan 20% van de waarde is
gerenoveerd dan wel verbouwd. De waarde betreft hier de waarde in het economische verkeer of de
gecorrigeerde vervangingswaarde van het object voor de verbouw. 

Datum opname 1995-01-01 

Gebruik  

Vergelijken met 61.20 

Commentaar Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing correct wordt weergegeven in deze
Catalogus RCT. 

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/winkel1Grp/renovatiejaar (idem voor winkel2Grp, supermarktGrp)

recRecreatieGrp/horecaGrp/kantineGrp/renovatiejaar (idem voor snackbarGrp, restaurantGrp, barGrp,
discotheekGrp, centrumvoorzieningGrp)

recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/openluchtKinderbadGrp/renovatiejaar (idem voor
overdektKinderbadGrp, openluchtZwembadGrp, overdektZwembadGrp, subtropischZwembadparadijsGrp)
(alle TAXWDO)

 

Domein:

Naam Jaar

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 4 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

1000 

Maximum
waarde

3000 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Oppervlakte.html
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Attribuut: 61.43: Oppervlakte

Naam Oppervlakte

Gegevensnummer 61.43 

Herkomst Stuf-TAX 

Definitie Aanduiding in vierkante meters van de bruto-, netto- of gebruiksoppervlakte van het desbetreffende
WOZ-deelobject. 

Datum opname 1995-01-01 

Gebruik  

Vergelijken met  

Commentaar Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing correct wordt weergegeven in deze
Catalogus RCT.

 

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/winkel1Grp/oppervlakte (idem voor winkel2Grp, supermarktGrp)

recRecreatieGrp/horecaGrp/kantineGrp/oppervlakte (idem voor snackbarGrp, restaurantGrp, barGrp,
discotheekGrp, centrumvoorzieningGrp)

recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/openluchtKinderbadGrp/oppervlakte (idem voor
overdektKinderbadGrp, openluchtZwembadGrp, overdektZwembadGrp, subtropischZwembadparadijsGrp)
(alle TAXWDO)

 

Domein:

Naam Maateenheid11-neg

Datatype Numeriek 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aantal sterren.html
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Attribuut: 67.01: Aantal sterren

Naam Aantal sterren

Gegevensnummer 67.01 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het aantal sterren dat door de branche aan het recreatieterrein is toegekend. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/sterren 

Domein:

Naam RECSterren

Datatype Numeriek 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 1 

Maximum waarde 5 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Kwaliteit gebied.html
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Attribuut: 67.02: Kwaliteit gebied

Naam Kwaliteit gebied

Gegevensnummer 67.02 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Een globale aanduiding van de recreatieve kwaliteiten van het gebied waarin het recreatieterrein is
gelegen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/kwaliteitGebied 

Domein:

Naam BeoordelingKenmerk

Datatype Alfanumeriek 

Lengte 1 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Domeinverzameling:

1 Zeer slecht, ver onder gemiddeld

2 Slecht, onder gemiddeld

3 Voldoende, gemiddeld

4 Goed, boven gemiddeld

5 Zeer goed, ver boven gemiddeld

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Eindindruk camping.html
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Attribuut: 67.03: Eindindruk camping

Naam Eindindruk camping

Gegevensnummer 67.03 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De globale beoordeling door de taxateur van de kwaliteit van het desbetreffende recreatieterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/eindindrukCamping 

Domein:

Naam BeoordelingKenmerk

Datatype Alfanumeriek 

Lengte 1 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Domeinverzameling:

1 Zeer slecht, ver onder gemiddeld

2 Slecht, onder gemiddeld

3 Voldoende, gemiddeld

4 Goed, boven gemiddeld

5 Zeer goed, ver boven gemiddeld

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Werkelijke aantal plaatsen op recreatieterrein.html
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Attribuut: 67.10: Werkelijke aantal plaatsen op recreatieterrein

Naam Werkelijke aantal plaatsen op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.10 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het aantal standplaatsen danwel aantal objecten van het desbetreffende type op het onderhavige
recreatieterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/aantalWerkelijk (idem voor
seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid4

Datatype Numeriek,niet negatief 

Lengte 4 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aantal plaatsen op recreatieterrein waarvoor vergunning.html
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Attribuut: 67.11: Aantal plaatsen op recreatieterrein waarvoor vergunning

Naam Aantal plaatsen op recreatieterrein waarvoor vergunning

Gegevensnummer 67.11 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het aantal standplaatsen danwel aantal objecten van het desbetreffende type waarvoor het onderhavige
recreatieterrein een vergunning heeft. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/aantalVergunning (idem voor
seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid4

Datatype Numeriek,niet negatief 

Lengte 4 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aantal plaatsen op recreatieterrein gebruikt voor taxatie.html
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Attribuut: 67.12: Aantal plaatsen op recreatieterrein gebruikt voor taxatie

Naam Aantal plaatsen op recreatieterrein gebruikt voor taxatie

Gegevensnummer 67.12 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het aantal standplaatsen danwel aantal objecten van het desbetreffende type dat als uitgangspunt is
gebruikt bij de taxatie. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen. Dit aantal is de hoogste van 67.11 Aantal plaatsen op
recreatieterrein waarvoor vergunning of 67.10 werkelijke aantal plaatsen op recreatieterrein. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/aantalOpBasisWaarvanGetaxeerd (idem
voor seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid4

Datatype Numeriek,niet negatief 

Lengte 4 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Werkelijk tarief recreatieaccommodatie.html
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Attribuut: 67.13: Werkelijk tarief recreatieaccommodatie

Naam Werkelijk tarief recreatieaccommodatie

Gegevensnummer 67.13 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het tarief dat de recreatieondernemer rekent voor de desbetreffende soort accommodatie per nacht, per
week, per seizoen respectievelijk per jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/tariefWerkelijk (idem voor
seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11-2

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 13 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Werkelijke bezettingsgraad recreatieterrein.html
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Attribuut: 67.14: Werkelijke bezettingsgraad recreatieterrein

Naam Werkelijke bezettingsgraad recreatieterrein

Gegevensnummer 67.14 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De bezettingsgraad per soort accommodatie van het betreffende recreatieterrein in procenten.  

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/bezettingsgraadWerkelijk (idem voor
seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Percentage2DecimalenMin0Max100

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 5 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Bezettingsgraad recreatieterrein gebruikt in modelberekening.html
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Attribuut: 67.15: Bezettingsgraad recreatieterrein gebruikt in
modelberekening

Naam Bezettingsgraad recreatieterrein gebruikt in modelberekening

Gegevensnummer 67.15 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De bezettingsgraad per soort accommodatie van het betreffende recreatieterrein dat als uitgangspunt is
gebruikt in de berekening van de modelwaarde. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/bezettingsgraadModelWerkelijk (idem
voor seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Percentage2DecimalenMin0Max100

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 5 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Omzet berekend op basis van uitgangspunten model.html
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Attribuut: 67.16: Omzet berekend op basis van uitgangspunten model

Naam Omzet berekend op basis van uitgangspunten model

Gegevensnummer 67.16 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De omzet voor het desbetreffende onderdeel van de exploitatie van een recreatieterrein zoals dat
berekend is door het model met gebruikmaking van alle kengetallen uit het model. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/omzetModel (idem voor
seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Omzet door model berekend op basis van werkelijke tarieven.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.17.html[21-9-2016 20:45:12]

Attribuut: 67.17: Omzet door model berekend op basis van werkelijke
tarieven

Naam Omzet door model berekend op basis van werkelijke tarieven

Gegevensnummer 67.17 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De omzet voor het desbetreffende onderdeel van de exploitatie van een recreatieterrein zoals dat
berekend is door het model met gebruikmaking van het werkelijk tarief en de overige kengetallen uit het
model. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/omzetOpBasisWerkelijkTarief (idem voor
seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Model tarief recreatieaccommodatie.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.18.html[21-9-2016 20:45:12]

Attribuut: 67.18: Model tarief recreatieaccommodatie

Naam Model tarief recreatieaccommodatie

Gegevensnummer 67.18 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het tarief dat volgens het model in de taxatiewijzer wordt gebruikt voor de desbetreffende soort
accommodatie per nacht, per week, per seizoen respectievelijk per jaar op een recreatieterrein van dit
archetype in het desbetreffende recreatiegebied. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar Dit gegeven wordt gebruikt om de opbouw van de taxatie binnen TIOX stapsgewijs zichtbaar te maken. 

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/logiesvoorzieningenGrp/toeristischePlaatsenGrp/tariefModel (idem voor
seizoensplaatsenGrp, jaarplaatsenInExploitatieGrp, jaarplaatsenOpstalrechtGrp, verhuurcaravansGrp,
verhuurbungalowsVierpersGrp, verhuurbungalowsZesPersGrp, particuliereBungalowsGrp,
trekkershuttenGrp, particuliereTrekkershuttenGrp, chaletsGrp, particuliereChaletsGrp,
groepsaccommodatieGrp, particuliereGroepsaccommodatieGrp, stallingCaravansGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11-2

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 13 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Totaal bedrag volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.20.html[21-9-2016 20:45:12]

Attribuut: 67.20: Totaal bedrag volgens model

Naam Totaal bedrag volgens model

Gegevensnummer 67.20 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De totale omzet voor het desbetreffende onderdeel van de exploitatie (logiesopbrengsten) van een
recreatieterrein zoals dat berekend is door het model met gebruikmaking van de kengetallen uit de
taxatiewijzer recreatieterreinen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/totaalOpbrengstenLogiesGrp/totaalBedragModel (idem totaalOpbrengstenOverigGrp,
totaalOpbrengstenGrp, totaalKostenGrp, cashFlowGrp, waardeVONGrp, kostenKoperGrp,
waardeKostenKoperGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.21.html[21-9-2016 20:45:12]

Attribuut: 67.21: Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief

Naam Totaal bedrag aangepast op basis van werkelijk tarief

Gegevensnummer 67.21 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De totale omzet voor het desbetreffende onderdeel van de exploitatie (logiesopbrengsten) van een
recreatieterrein zoals dat berekend is door het model met gebruikmaking van het werkelijk tarief en de
overige kengetallen uit het model. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/totaalOpbrengstenLogiesGrp/totaalBedragAangepast (idem totaalOpbrengstenOverigGrp,
totaalOpbrengstenGrp, totaalKostenGrp, cashFlowGrp, waardeVONGrp, kostenKoperGrp,
waardeKostenKoperGrp) 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Totaal bedrag werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.22.html[21-9-2016 20:45:12]

Attribuut: 67.22: Totaal bedrag werkelijk

Naam Totaal bedrag werkelijk

Gegevensnummer 67.22 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De totale omzet voor het desbetreffende onderdeel van de exploitatie (logiesvoorzieningen) van een
recreatieterrein zoals dat is opgegeven door de desbetreffende exploitant. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar Bij voorkeur wordt dit bedrag berekend door de gegevens over drie jaren te middelen 

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/totaalOpbrengstenLogiesGrp/totaalBedragWerkelijk (idem totaalOpbrengstenOverigGrp,
totaalOpbrengstenGrp, totaalKostenGrp, cashFlowGrp, waardeVONGrp, kostenKoperGrp,
waardeKostenKoperGrp) 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Keuze model of werkelijk tarief.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.23.html[21-9-2016 20:45:13]

Attribuut: 67.23: Keuze model of werkelijk tarief

Naam Keuze model of werkelijk tarief

Gegevensnummer 67.23 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De aanduiding of de bij de taxatie gebruikte totale omzet voor het desbetreffende onderdeel van de
exploitatie (logiesvoorzieningen) van een recreatieterrein is gebaseerd op het model (gebruik makend
van alleen kengetallen uit het model), op het model aangepast aan de werkelijke tarieven of het
gemiddelde van deze berekeningen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/totaalOpbrengstenLogiesGrp/keuzeModelWerkelijk (idem totaalOpbrengstenOverigGrp,
totaalKostenGrp) 

Domein:

Naam IndModelWerkelijk

Datatype Alfanumeriek 

Lengte  

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

aangepast aan werkelijk tarief

gemiddeld

model

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.24.html[21-9-2016 20:45:13]

Attribuut: 67.24: Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd

Naam Totaal bedrag op basis waarvan getaxeerd

Gegevensnummer 67.24 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De totaal omzet voor het desbetreffende onderdeel van de exploitatie (logiesvoorzieningen) van een
recreatieterrein zoals dat uiteindelijk gebruikt is bij de taxatie. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/totaalOpbrengstenLogiesGrp/totaalBedragOpBasisWaarvanGetaxeerd (idem
totaalOpbrengstenOverigGrp, totaalOpbrengstenGrp, totaalKostenGrp, cashFlowGrp, waardeVONGrp,
kostenKoperGrp, waardeKostenKoperGrp) 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid voorziening op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.30.html[21-9-2016 20:45:13]

Attribuut: 67.30: Aanwezigheid voorziening op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid voorziening op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.30 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of de desbetreffende voorziening wel of niet aanwezig is op het onderhavige
recreatieterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/winkel1Grp/aanwezig (idem voor winkel2Grp, supermarktGrp)

recRecreatieGrp/horecaGrp/kantineGrp/aanwezig (idem voor snackbarGrp, restaurantGrp, barGrp,
discotheekGrp, centrumvoorzieningGrp)

recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/openluchtKinderbadGrp/aanwezig (idem voor
overdektKinderbadGrp, openluchtZwembadGrp, overdektZwembadGrp, subtropischZwembadparadijsGrp)
(alle TAXWDO)

 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Omzet als percentage van logiesopbrengsten.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.31.html[21-9-2016 20:45:13]

Attribuut: 67.31: Omzet als percentage van logiesopbrengsten

Naam Omzet als percentage van logiesopbrengsten

Gegevensnummer 67.31 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte omzet van de desbetreffende categorie overige voorzieningen op een recreatieterrein als
percentage van de totale logiesopbrengsten van dat recreatieterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/percentageVanLogiesOpbrengsten

recRecreatieGrp/horecaGrp/percentageVanLogiesOpbrengsten

 

Domein:

Naam Percentage2DecimalenMin0Max100

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 5 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Omzet berekend op basis van logiesopbrengsten model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.32.html[21-9-2016 20:45:13]

Attribuut: 67.32: Omzet berekend op basis van logiesopbrengsten model

Naam Omzet berekend op basis van logiesopbrengsten model

Gegevensnummer 67.32 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte omzet van de desbetreffende categorie overige voorzieningen op een recreatieterrein
berekend op basis van de totale logiesopbrengsten van dat recreatieterrein volledig gebaseerd op de
kengetallen van het taxatiemodel. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/omzetOpBasisModelLogiesOpbrengsten

recRecreatieGrp/horecaGrp/omzetOpBasisModelLogiesOpbrengsten

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Omzet berekend op basis van aangepaste logiesopbrengsten.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.33.html[21-9-2016 20:45:14]

Attribuut: 67.33: Omzet berekend op basis van aangepaste
logiesopbrengsten

Naam Omzet berekend op basis van aangepaste logiesopbrengsten

Gegevensnummer 67.33 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte omzet van de desbetreffende categorie overige voorzieningen op een recreatieterrein
berekend op basis van de totale logiesopbrengsten van dat recreatieterrein gebaseerd op de werkelijke
tarieven voor de logiesvoorzieningen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/omzetOpBasisAangepasteLogiesOpbrengsten

recRecreatieGrp/horecaGrp/omzetOpBasisAangepasteLogiesOpbrengsten

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Werkelijke omzet.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.34.html[21-9-2016 20:45:14]

Attribuut: 67.34: Werkelijke omzet

Naam Werkelijke omzet

Gegevensnummer 67.34 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De omzet van de desbetreffende categorie overige voorzieningen op een recreatieterrein gemiddeld over
drie jaren, zoals opgegeven door middel van een inlichtingenformulier door de desbetreffende
ondernemer. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/detailhandelGrp/omzetWerkelijk

recRecreatieGrp/horecaGrp/omzetWerkelijk

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Kosten als percentage van opbrengsten.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.36.html[21-9-2016 20:45:14]

Attribuut: 67.36: Kosten als percentage van opbrengsten

Naam Kosten als percentage van opbrengsten

Gegevensnummer 67.36 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte kosten van de desbetreffende categorie exploitatiekosten van een recreatieterrein als
percentage van de totale voor die categorie relevante opbrengsten. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/exploitatieGrp/inkoopkostenHorecaGrp/kostenAlsPercentageVanOpbrengsten (idem voor
inkoopkostenDetailhandelGrp, ondernemersloonGrp, personeelskostenGrp, beheerOnderhoudslastenGrp,
overigKostenGrp)

 

Domein:

Naam Percentage2DecimalenMin0Max100

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 5 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Kosten berekend op basis van opbrengsten model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.37.html[21-9-2016 20:45:14]

Attribuut: 67.37: Kosten berekend op basis van opbrengsten model

Naam Kosten berekend op basis van opbrengsten model

Gegevensnummer 67.37 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte kosten van de desbetreffende categorie exploitatiekosten van een recreatieterrein berekend
op basis van de voor die categorie relevante opbrengsten volledig gebaseerd op de kengetallen van het
taxatiemodel. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/exploitatieGrp/inkoopkostenHorecaGrp/kostenOpBasisModelOpbrengsten (idem voor
inkoopkostenDetailhandelGrp, ondernemersloonGrp, personeelskostenGrp, beheerOnderhoudslastenGrp,
overigKostenGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Kosten berekend op basis van aangepaste opbrengsten.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.38.html[21-9-2016 20:45:14]

Attribuut: 67.38: Kosten berekend op basis van aangepaste opbrengsten

Naam Kosten berekend op basis van aangepaste opbrengsten

Gegevensnummer 67.38 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte kosten van de desbetreffende categorie exploitatiekosten van een recreatieterrein berekend
op basis van de voor die categorie relevante opbrengsten gebaseerd op de werkelijke tarieven voor de
logiesvoorzieningen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/exploitatieGrp/inkoopkostenHorecaGrp/kostenOpBasisAangepasteOpbrengsten (idem voor
inkoopkostenDetailhandelGrp, ondernemersloonGrp, personeelskostenGrp, beheerOnderhoudslastenGrp,
overigKostenGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Werkelijke kosten.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.39.html[21-9-2016 20:45:14]

Attribuut: 67.39: Werkelijke kosten

Naam Werkelijke kosten

Gegevensnummer 67.39 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De kosten voor de desbetreffende categorie exploitatiekosten op een recreatieterrein gemiddeld over drie
jaren, zoals opgegeven door middel van een inlichtingenformulier door de desbetreffende ondernemer. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/exploitatieGrp/kostenWerkelijk (idem voor inkoopkostenDetailhandelGrp,
ondernemersloonGrp, personeelskostenGrp, beheerOnderhoudslastenGrp, overigKostenGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid recreatieprogramma op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.40.html[21-9-2016 20:45:15]

Attribuut: 67.40: Aanwezigheid recreatieprogramma op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid recreatieprogramma op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.40 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een recreatieprogramma. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/recreatieprogramma 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid speeltuin op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.41.html[21-9-2016 20:45:15]

Attribuut: 67.41: Aanwezigheid speeltuin op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid speeltuin op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.41 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een speeltuin. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/speeltuin 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid sportterrein op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.42.html[21-9-2016 20:45:15]

Attribuut: 67.42: Aanwezigheid sportterrein op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid sportterrein op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.42 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een sportterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/sportterrein 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid tennisbaan op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.43.html[21-9-2016 20:45:15]

Attribuut: 67.43: Aanwezigheid tennisbaan op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid tennisbaan op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.43 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een tennisbaan. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/tennisbaan 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid fietsverhuur op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.44.html[21-9-2016 20:45:15]

Attribuut: 67.44: Aanwezigheid fietsverhuur op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid fietsverhuur op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.44 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een fietsverhuur. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/fietsverhuur 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid wasserette op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.45.html[21-9-2016 20:45:16]

Attribuut: 67.45: Aanwezigheid wasserette op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid wasserette op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.45 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een wasserette. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/wasserette 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid textielwasplaats op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.46.html[21-9-2016 20:45:16]

Attribuut: 67.46: Aanwezigheid textielwasplaats op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid textielwasplaats op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.46 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een textielwasplaats. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/textielwasplaats 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid wasmachine op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.47.html[21-9-2016 20:45:16]

Attribuut: 67.47: Aanwezigheid wasmachine op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid wasmachine op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.47 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een wasmachine. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/wasmachine 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid droogtrommel op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.48.html[21-9-2016 20:45:16]

Attribuut: 67.48: Aanwezigheid droogtrommel op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid droogtrommel op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.48 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een droogtrommel. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/droogtrommel 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid verwarmd sanitair op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.49.html[21-9-2016 20:45:16]

Attribuut: 67.49: Aanwezigheid verwarmd sanitair op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid verwarmd sanitair op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.49 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over verwarmd sanitair. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/verwarmdSanitair 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aanwezigheid camperservicestation op recreatieterrein.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.50.html[21-9-2016 20:45:17]

Attribuut: 67.50: Aanwezigheid camperservicestation op recreatieterrein

Naam Aanwezigheid camperservicestation op recreatieterrein

Gegevensnummer 67.50 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De indicatie of het onderhavige recreatieterrein beschikt over een camperservicestation. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeVoorzieningenGrp/camperservicestation 

Domein:

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Opbrengsten nutsvoorzieningen als percentage van logiesvoorzieningen.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.51.html[21-9-2016 20:45:17]

Attribuut: 67.51: Opbrengsten nutsvoorzieningen als percentage van
logiesvoorzieningen

Naam Opbrengsten nutsvoorzieningen als percentage van logiesvoorzieningen

Gegevensnummer 67.51 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte opbrengsten uit nutsvoorzieningen als percentage van de totale logiesopbrengsten van dat
recreatieterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/opbrengstenNutsAlsPercentageVanLogiesOpbrengsten 

Domein:

Naam Percentage2DecimalenMin0Max100

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 5 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Opbrengsten nutsvoorzieningen op basis van logiesvoorzieningen model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.52.html[21-9-2016 20:45:17]

Attribuut: 67.52: Opbrengsten nutsvoorzieningen op basis van
logiesvoorzieningen model

Naam Opbrengsten nutsvoorzieningen op basis van logiesvoorzieningen model

Gegevensnummer 67.52 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte opbrengsten uit nutsvoorzieningen berekend op basis van de totale logiesopbrengsten van
dat recreatieterrein volledig gebaseerd op de kengetallen van het taxatiemodel. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/opbrengstenNutsOpBasisModelLogiesOpbrengsten 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Opbrengsten nutsvoorzieningen op basis van aangepaste logiesvoorzieningen.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.53.html[21-9-2016 20:45:17]

Attribuut: 67.53: Opbrengsten nutsvoorzieningen op basis van aangepaste
logiesvoorzieningen

Naam Opbrengsten nutsvoorzieningen op basis van aangepaste logiesvoorzieningen

Gegevensnummer 67.53 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte opbrengsten uit nutsvoorzieningen berekend op basis van de totale logiesopbrengsten van
dat recreatieterrein gebaseerd op de werkelijke tarieven voor de logiesvoorzieningen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/opbrengstenNutsOpBasisAangepasteLogiesOpbrengsten 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Werkelijke opbrengsten nutsvoorzieningen.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.54.html[21-9-2016 20:45:17]

Attribuut: 67.54: Werkelijke opbrengsten nutsvoorzieningen

Naam Werkelijke opbrengsten nutsvoorzieningen

Gegevensnummer 67.54 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De opbrengsten uit nutsvoorzieningen op een recreatieterrein gemiddeld over drie jaren, zoals
opgegeven door middel van een inlichtingenformulier door de desbetreffende ondernemer. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/opbrengstenNutsWerkelijk 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Overige opbrengsten als percentage van logiesvoorzieningen.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.56.html[21-9-2016 20:45:18]

Attribuut: 67.56: Overige opbrengsten als percentage van
logiesvoorzieningen

Naam Overige opbrengsten als percentage van logiesvoorzieningen

Gegevensnummer 67.56 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte overige opbrengsten als percentage van de totale logiesopbrengsten van dat
recreatieterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/overigeOpbrengstenAlsPercentageVanLogiesOpbrengsten 

Domein:

Naam Percentage2DecimalenMin0Max100

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 5 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Overige opbrengsten op basis van logiesvoorzieningen model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.57.html[21-9-2016 20:45:18]

Attribuut: 67.57: Overige opbrengsten op basis van logiesvoorzieningen
model

Naam Overige opbrengsten op basis van logiesvoorzieningen model

Gegevensnummer 67.57 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte overige opbrengsten berekend op basis van de totale logiesopbrengsten van dat
recreatieterrein volledig gebaseerd op de kengetallen van het taxatiemodel. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/overigeOpbrengstenOpBasisModelLogiesOpbrengsten 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Overige opbrengsten op basis van aangepaste logiesvoorzieningen.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.58.html[21-9-2016 20:45:18]

Attribuut: 67.58: Overige opbrengsten op basis van aangepaste
logiesvoorzieningen

Naam Overige opbrengsten op basis van aangepaste logiesvoorzieningen

Gegevensnummer 67.58 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De geschatte overige opbrengsten berekend op basis van de totale logiesopbrengsten van dat
recreatieterrein gebaseerd op de werkelijke tarieven voor de logiesvoorzieningen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/overigeOpbrengstenOpBasisAangepasteLogiesOpbrengsten 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Werkelijke overige opbrengsten.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.59.html[21-9-2016 20:45:18]

Attribuut: 67.59: Werkelijke overige opbrengsten

Naam Werkelijke overige opbrengsten

Gegevensnummer 67.59 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De overige opbrengsten op een recreatieterrein gemiddeld over drie jaren, zoals opgegeven door middel
van een inlichtingenformulier door de desbetreffende ondernemer. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/overigeOmzetGrp/overigeOpbrengstenWerkelijk 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Aantal werknemers.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.60.html[21-9-2016 20:45:18]

Attribuut: 67.60: Aantal werknemers

Naam Aantal werknemers

Gegevensnummer 67.60 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het aantal full-time medewerkers dat naast de ondernemer zelf werkzaam is op een recreatieterrein
volgens opgave door de recreatie-ondernemer. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/inventarisatieFormulierGrp/aantalWerknemers 

Domein:

Naam Maateenheid3-1

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimaal) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Bedrag in desbetreffend jaar.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.61.html[21-9-2016 20:45:18]

Attribuut: 67.61: Bedrag in desbetreffend jaar

Naam Bedrag in desbetreffend jaar

Gegevensnummer 67.61 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het bedrag dat volgens de opgave door een ondernemer (inventarisatieformulier) in het desbetreffende
jaar is ontvangen of uitgegeven voor de desbetreffende activiteit. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/inventarisatieFormulierGrp/opbrengstenLogiesGrp/bedragT (idem voor
opbrengstenHorecaGrp, opbrengstenDetailhandelGrp, opbrengstenNutsvoorzieningenGrp,
opbrengstenOverigGrp, opbrengstenTotaalGrp, kostenInkoopHorecaGrp, kostenInkoopDetailhandelGrp,
kostenPersoneelGrp, kostenKapitaallastenGrp, kostenBeheerOnderhoudGrp, kostenOverigGrp,
kostenTotaalGrp, cashflowGrp, balansEigenVermogenGrp, balansVreemdVermogenGrp,
balansTotaalVermogenGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Bedrag in voorgaand jaar.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.62.html[21-9-2016 20:45:19]

Attribuut: 67.62: Bedrag in voorgaand jaar

Naam Bedrag in voorgaand jaar

Gegevensnummer 67.62 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het bedrag dat volgens de opgave door een ondernemer (inventarisatieformulier) in het voorgaande jaar
(één jaar eerder) is ontvangen of uitgegeven voor de desbetreffende activiteit. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/inventarisatieFormulierGrp/opbrengstenLogiesGrp/bedragT-1 (idem voor
opbrengstenHorecaGrp, opbrengstenDetailhandelGrp, opbrengstenNutsvoorzieningenGrp,
opbrengstenOverigGrp, opbrengstenTotaalGrp, kostenInkoopHorecaGrp, kostenInkoopDetailhandelGrp,
kostenPersoneelGrp, kostenKapitaallastenGrp, kostenBeheerOnderhoudGrp, kostenOverigGrp,
kostenTotaalGrp, cashflowGrp, balansEigenVermogenGrp, balansVreemdVermogenGrp,
balansTotaalVermogenGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Bedrag twee jaar eerder.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.63.html[21-9-2016 20:45:19]

Attribuut: 67.63: Bedrag twee jaar eerder

Naam Bedrag twee jaar eerder

Gegevensnummer 67.63 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het bedrag dat volgens de opgave door een ondernemer (inventarisatieformulier) twee jaar eerder (jaar
voorafgaand aan voorafgaand jaar) is ontvangen of uitgegeven voor de desbetreffende activiteit. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/inventarisatieFormulierGrp/opbrengstenLogiesGrp/bedragT-2 (idem voor
opbrengstenHorecaGrp, opbrengstenDetailhandelGrp, opbrengstenNutsvoorzieningenGrp,
opbrengstenOverigGrp, opbrengstenTotaalGrp, kostenInkoopHorecaGrp, kostenInkoopDetailhandelGrp,
kostenPersoneelGrp, kostenKapitaallastenGrp, kostenBeheerOnderhoudGrp, kostenOverigGrp,
kostenTotaalGrp, cashflowGrp, balansEigenVermogenGrp, balansVreemdVermogenGrp,
balansTotaalVermogenGrp)

 

Domein:

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage in desbetreffend jaar.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.64.html[21-9-2016 20:45:19]

Attribuut: 67.64: Percentage in desbetreffend jaar

Naam Percentage in desbetreffend jaar

Gegevensnummer 67.64 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage dat volgens de opgave door een ondernemer (inventarisatieformulier) in het
desbetreffende jaar van toepassing was voor het desbetreffende onderdeel van de
rentabiliteitsberekening. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/inventarisatieFormulierGrp/rentabiliteitEigenVermogenGrp/percentageT (idem voor
rentabiliteitVreemdVermogenGrp, rentabiliteitTotaalVermogenGrp)

 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage in voorafgaand jaar.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.65.html[21-9-2016 20:45:19]

Attribuut: 67.65: Percentage in voorafgaand jaar

Naam Percentage in voorafgaand jaar

Gegevensnummer 67.65 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage dat volgens de opgave door een ondernemer (inventarisatieformulier) in het
voorafgaande jaar (één jaar eerder) van toepassing was voor het desbetreffende onderdeel van de
rentabiliteitsberekening. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/inventarisatieFormulierGrp/rentabiliteitEigenVermogenGrp/percentageT-1 (idem voor
rentabiliteitVreemdVermogenGrp, rentabiliteitTotaalVermogenGrp)

 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage twee jaar eerder.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.66.html[21-9-2016 20:45:19]

Attribuut: 67.66: Percentage twee jaar eerder

Naam Percentage twee jaar eerder

Gegevensnummer 67.66 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage dat volgens de opgave door een ondernemer (inventarisatieformulier) twee jaar eerder
(jaar voorafgaand aan voorafgaande jaar) van toepassing was voor het desbetreffende onderdeel van de
rentabiliteitsberekening. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/inventarisatieFormulierGrp/rentabiliteitEigenVermogenGrp/percentageT-2 (idem voor
rentabiliteitVreemdVermogenGrp, rentabiliteitTotaalVermogenGrp)

 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage eigen vermogen volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.70.html[21-9-2016 20:45:20]

Attribuut: 67.70: Percentage eigen vermogen volgens model

Naam Percentage eigen vermogen volgens model

Gegevensnummer 67.70 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage van het totale vermogen dat gevormd wordt door het eigen vermogen van de
ondernemer volgens het model volledig gebaseerd op de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/eigenVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rentabiliteit eigen vermogen volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.71.html[21-9-2016 20:45:20]

Attribuut: 67.71: Rentabiliteit eigen vermogen volgens model

Naam Rentabiliteit eigen vermogen volgens model

Gegevensnummer 67.71 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De rentabiliteit van het eigen vermogen volgens het model volledig gebaseerd op de algemene
kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/rentabiliteitEigenVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen vermogen volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.72.html[21-9-2016 20:45:20]

Attribuut: 67.72: Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen
vermogen volgens model

Naam Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen vermogen volgens model

Gegevensnummer 67.72 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met de noodzakelijke rentabiliteit
van het eigen vermogen volgens het model volledig gebaseerd op de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/revEigenVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage vreemd vermogen volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.73.html[21-9-2016 20:45:20]

Attribuut: 67.73: Percentage vreemd vermogen volgens model

Naam Percentage vreemd vermogen volgens model

Gegevensnummer 67.73 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage van het totale vermogen dat gevormd wordt door het vreemd vermogen dat de
ondernemer heeft "geleend" volgens het model volledig gebaseerd op de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/vreemdVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rentabiliteit vreemd vermogen volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.74.html[21-9-2016 20:45:20]

Attribuut: 67.74: Rentabiliteit vreemd vermogen volgens model

Naam Rentabiliteit vreemd vermogen volgens model

Gegevensnummer 67.74 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De rentabiliteit van het vreemd vermogen volgens het model volledig gebaseerd op de algemene
kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/rentabiliteitVreemdVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd vermogen volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.75.html[21-9-2016 20:45:21]

Attribuut: 67.75: Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd
vermogen volgens model

Naam Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd vermogen volgens model

Gegevensnummer 67.75 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met de noodzakelijke rentabiliteit
van het vreemd vermogen volgens het model volledig gebaseerd op de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/revVreemdVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage van totaal vermogen dat moet worden afgelost volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.76.html[21-9-2016 20:45:21]

Attribuut: 67.76: Percentage van totaal vermogen dat moet worden
afgelost volgens model

Naam Percentage van totaal vermogen dat moet worden afgelost volgens model

Gegevensnummer 67.76 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage van het totale vermogen dat gevormd wordt door het vreemd vermogen dat de
ondernemer heeft "geleend" en dat dus moet worden afgelost volgens het model volledig gebaseerd op
de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/aflossingVreemdVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor aflossing vreemd vermogen volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.77.html[21-9-2016 20:45:21]

Attribuut: 67.77: Rendement eigen vermogen voor aflossing vreemd
vermogen volgens model

Naam Rendement eigen vermogen voor aflossing vreemd vermogen volgens model

Gegevensnummer 67.77 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met het aflossen van het geleende
vreemd vermogen volgens het model volledig gebaseerd op de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/revVreemdVermogenModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor risico opslag volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.78.html[21-9-2016 20:45:21]

Attribuut: 67.78: Rendement eigen vermogen voor risico opslag volgens
model

Naam Rendement eigen vermogen voor risico opslag volgens model

Gegevensnummer 67.78 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met het ondernemersrisico volgens
het model volledig gebaseerd op de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/risicoOpslagModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Yield volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.79.html[21-9-2016 20:45:21]

Attribuut: 67.79: Yield volgens model

Naam Yield volgens model

Gegevensnummer 67.79 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De yield (totale opbrengsten) op het eigen vermogen dat nodig is voor een normale bedrijfsvoering
volgens het model volledig gebaseerd op de algemene kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/yieldModel 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage eigen vermogen werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.80.html[21-9-2016 20:45:22]

Attribuut: 67.80: Percentage eigen vermogen werkelijk

Naam Percentage eigen vermogen werkelijk

Gegevensnummer 67.80 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage van het totale vermogen dat gevormd wordt door het eigen vermogen van de
ondernemer zoals opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier) gemiddeld over een periode
van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/eigenVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rentabiliteit eigen vermogen werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.81.html[21-9-2016 20:45:22]

Attribuut: 67.81: Rentabiliteit eigen vermogen werkelijk

Naam Rentabiliteit eigen vermogen werkelijk

Gegevensnummer 67.81 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De rentabiliteit van het eigen vermogen zoals opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier)
gemiddeld over een periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/rentabiliteitEigenVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen vermogen werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.82.html[21-9-2016 20:45:22]

Attribuut: 67.82: Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen
vermogen werkelijk

Naam Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit eigen vermogen werkelijk

Gegevensnummer 67.82 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met de gewenste rentabiliteit van
het eigen vermogen, zoals opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier) gemiddeld over een
periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/revEigenVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage vreemd vermogen werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.83.html[21-9-2016 20:45:22]

Attribuut: 67.83: Percentage vreemd vermogen werkelijk

Naam Percentage vreemd vermogen werkelijk

Gegevensnummer 67.83 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage van het totale vermogen dat gevormd wordt door het vreemd vermogen dat de
ondernemer heeft "geleend", zoals opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier) gemiddeld
over een periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/vreemdVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rentabiliteit vreemd vermogen werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.84.html[21-9-2016 20:45:22]

Attribuut: 67.84: Rentabiliteit vreemd vermogen werkelijk

Naam Rentabiliteit vreemd vermogen werkelijk

Gegevensnummer 67.84 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De rentabiliteit van het vreemd vermogen zoals opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier)
gemiddeld over een periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/rentabiliteitVreemdVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd vermogen werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.85.html[21-9-2016 20:45:22]

Attribuut: 67.85: Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd
vermogen werkelijk

Naam Rendement eigen vermogen voor rentabiliteit vreemd vermogen werkelijk

Gegevensnummer 67.85 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met de noodzakelijke rentabiliteit
van het vreemd vermogen, zoals opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier) gemiddeld over
een periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/revVreemdVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage van totaal vermogen dat moet worden afgelost werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.86.html[21-9-2016 20:45:23]

Attribuut: 67.86: Percentage van totaal vermogen dat moet worden
afgelost werkelijk

Naam Percentage van totaal vermogen dat moet worden afgelost werkelijk

Gegevensnummer 67.86 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het percentage van het totale vermogen dat gevormd wordt door het vreemd vermogen dat de
ondernemer heeft "geleend" en dat dus moet worden afgelost, zoals opgegeven door de ondernemer
(inlichtingenformulier) gemiddeld over een periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/aflossingVreemdVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor aflossing vreemd vermogen werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.87.html[21-9-2016 20:45:23]

Attribuut: 67.87: Rendement eigen vermogen voor aflossing vreemd
vermogen werkelijk

Naam Rendement eigen vermogen voor aflossing vreemd vermogen werkelijk

Gegevensnummer 67.87 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met het aflossen van het geleende
vreemd vermogen zoals opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier) gemiddeld over een
periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/revVreemdVermogenWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Rendement eigen vermogen voor risico opslag werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.88.html[21-9-2016 20:45:23]

Attribuut: 67.88: Rendement eigen vermogen voor risico opslag werkelijk

Naam Rendement eigen vermogen voor risico opslag werkelijk

Gegevensnummer 67.88 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het rendement op het eigen vermogen (REV) dat nodig is in verband met het ondernemersrisico zoals
opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier) gemiddeld over een periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/risicoOpslagWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Yield werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.89.html[21-9-2016 20:45:23]

Attribuut: 67.89: Yield werkelijk

Naam Yield werkelijk

Gegevensnummer 67.89 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De yield (totale opbrengsten) op het eigen vermogen dat nodig is voor een normale bedrijfsvoering zoals
opgegeven door de ondernemer (inlichtingenformulier) gemiddeld over een periode van drie jaar. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorGrp/yieldWerkelijk 

Domein:

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Factor volgens model.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.90.html[21-9-2016 20:45:23]

Attribuut: 67.90: Factor volgens model

Naam Factor volgens model

Gegevensnummer 67.90 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De factor die gebruikt wordt om de operationele cash flow van een recreatieterrein te kapitaliseren naar
een contante waarde (waarde in het economische verkeer) zoals deze berekend is door het model met
gebruikmaking van de kengetallen uit de taxatiewijzer recreatieterreinen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorModel 

Domein:

Naam Maateenheid4-1

Datatype numeriek 

Lengte 5 (1 decimaal) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Factor aangepast voor berekening op basis van werkelijk tarief.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.91.html[21-9-2016 20:45:24]

Attribuut: 67.91: Factor aangepast voor berekening op basis van werkelijk
tarief

Naam Factor aangepast voor berekening op basis van werkelijk tarief

Gegevensnummer 67.91 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De factor die gebruikt wordt om de operationele cash flow van een recreatieterrein te kapitaliseren naar
een contante waarde (waarde in het economische verkeer) zoals deze berekend is door het model met
gebruikmaking van het werkelijk tarief en de overige kengetallen uit het model. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorAangepast 

Domein:

Naam Maateenheid4-2

Datatype numeriek 

Lengte 6 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Factor werkelijk.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.92.html[21-9-2016 20:45:24]

Attribuut: 67.92: Factor werkelijk

Naam Factor werkelijk

Gegevensnummer 67.92 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De factor die gebruikt wordt om de operationele cash flow van een recreatieterrein te kapitaliseren naar
een contante waarde (waarde in het economische verkeer) zoals deze is berekend uit de door de
desbetreffende exploitant opgegeven kengetallen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar Bij voorkeur wordt dit bedrag berekend door de gegevens over drie jaren te middelen 

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorWerkelijk 

Domein:

Naam Maateenheid4-1

Datatype numeriek 

Lengte 5 (1 decimaal) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Keuze model of werkelijk tarief.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.93.html[21-9-2016 20:45:24]

Attribuut: 67.93: Keuze model of werkelijk tarief

Naam Keuze model of werkelijk tarief

Gegevensnummer 67.93 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De aanduiding of de bij de taxatie gebruikte factor voor de kapitalisatie van de operationele cash flow
naar de waarde in het economische verkeer is gebaseerd op het model (gebruik makend van alleen
kengetallen uit het model), op het model aangepast aan de werkelijke tarieven of het gemiddelde van
deze berekeningen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/keuzefactorModelWerkelijk 

Domein:

Naam IndModelWerkelijk

Datatype Alfanumeriek 

Lengte  

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

aangepast aan werkelijk tarief

gemiddeld

model

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Factor op basis waarvan getaxeerd.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/67.94.html[21-9-2016 20:45:24]

Attribuut: 67.94: Factor op basis waarvan getaxeerd

Naam Factor op basis waarvan getaxeerd

Gegevensnummer 67.94 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De factor die gebruikt wordt om de operationele cash flow van een recreatieterrein te kapitaliseren naar
een contante waarde (waarde in het economische verkeer) zoals deze is gebruikt bij de taxatie van dit
recreatieterrein. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer Recreatieterreinen 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag recRecreatieGrp/factorOpBasisWaarvanGetaxeerd 

Domein:

Naam Maateenheid4-1

Datatype numeriek 

Lengte 5 (1 decimaal) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Code taxatiemethodiek.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/69.14.html[21-9-2016 20:45:24]

Attribuut: 69.14: Code taxatiemethodiek

Naam Code taxatiemethodiek

Gegevensnummer 69.14 

Herkomst WOZ 

Definitie Aanduiding die aangeeft welke berekeningsmethode is gehanteerd om tot de waarde van het WOZ-
deelobject te komen. 

Datum opname 1995-01-01 

Gebruik Dit attribuut is opgenomen in deze Catalogus RCT om de aanvullende domeinwaarden, die voortkomen
uit dit Koppelvlak RCT te specificeren. 

Vergelijken met  

Commentaar De aanvullende domeinwaarden worden toegevoegd aan de codelijst voor het domein
CodeTaxatiemethodiek. 

Catalogus Catalogus RCT 

XML-Tag codeTaxatiemethodiek (TAXWDO)

kengetalDefinitieSet/codeTaxatieMethodiek (KPA)

 

Domein:

Naam CodeTaxatiemethodiek

Datatype Alfanumeriek 

Lengte 10 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting De hier benoemde domeinwaarden zijn een toevoeging op de domeinwaarden gespecificeerd in het
Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Domeinverzameling:

RECR recreatieterreinen

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Begin geldigheid gegevens.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/91.93.html[21-9-2016 20:45:25]

Attribuut: 91.93: Begin geldigheid gegevens

Naam Begin geldigheid gegevens

Gegevensnummer 91.93 

Herkomst Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) 

Definitie De begindatum van een periode waarin het desbetreffende gegeven of de desbetreffende gegevens een
wijziging hebben ondergaan. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Dit gegeven is van belang voor het vastleggen en bevragen van de materiële historie. Per attribuut is
aangegeven of het vastleggen en bevragen van materiële historie ondersteund moet worden. 

Vergelijken met  

Commentaar Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële
historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus RCT.

 

Catalogus Procesregistratie WOZ 

XML-Tag tijdvakGeldigheid/beginGeldigheid 

Domein:

Naam Stuf_TijdstipMetIndicator

Datatype Numeriek 

Lengte 17 

Default  

Reguliere
expressie

JJJJMMDDUUMMSSMMM 

Toelichting De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.

Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.

Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel
van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier
gegeven definitie.

Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.

Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).

Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT.

 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
MatHis Materiele historie



Einde geldigheid gegevens.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/91.94.html[21-9-2016 20:45:25]

Attribuut: 91.94: Einde geldigheid gegevens

Naam Einde geldigheid gegevens

Gegevensnummer 91.94 

Herkomst Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) 

Definitie De einddatum van een periode waarin er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in het desbetreffende
gegeven of de desbetreffende gegevens. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Dit gegeven is van belang voor het vastleggen en bevragen van de materiële historie. Per attribuut is
aangegeven of het vastleggen en bevragen van materiële historie ondersteund moet worden. 

Vergelijken met  

Commentaar Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor materiële
historie correct wordt weergegeven in deze Catalogus RCT.

 

Catalogus Procesregistratie WOZ 

XML-Tag tijdvakGeldigheid/eindeGeldigheid 

Domein:

Naam Stuf_TijdstipMetIndicator

Datatype Numeriek 

Lengte 17 

Default  

Reguliere
expressie

JJJJMMDDUUMMSSMMM 

Toelichting De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.

Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.

Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel
van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier
gegeven definitie.

Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.

Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).

Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT.

 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
MatHis Materiele historie



Status taxatie parameter.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/attributen/92.01.html[21-9-2016 20:45:25]

Attribuut: 92.01: Status taxatie parameter

Naam Status taxatie parameter

Gegevensnummer 92.01 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De aanduiding of het desbetreffende attribuut (verplichte) invoer is voor een taxatie(service) of het
resultaat van een taxatie(service). 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Met dit gegeven wordt aangeduid of een attribuut dat als invoer wordt gebruikt voor een taxatie(service)
wel of niet gewijzigd mag worden op basis van algemene kengetallen en berekeningen. 

Vergelijken met  

Commentaar Dit attribuut betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar de metagegevens voor
StatusTaxatieParameter correct wordt weergegeven in deze Catalogus RCT.

 

Catalogus Procesregistratie WOZ 

XML-Tag statusTaxatieParameter 

Domein:

Naam StatusTaxatieParameter

Datatype String 

Lengte 1 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Domeinverzameling:

0 uitkomst (model)berekening

3 input voor (model)berekening andere parameters

6 van model afwijkend, door taxateur toegekend

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
StatusTP Status taxatie parameter



BeoordelingKenmerk.html

file:///C|/...20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/BeoordelingKenmerk.html[21-9-2016 20:46:12]

Domein: BeoordelingKenmerk

Naam BeoordelingKenmerk

Datatype Alfanumeriek 

Lengte 1 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Domeinverzameling:

1 Zeer slecht, ver onder gemiddeld

2 Slecht, onder gemiddeld

3 Voldoende, gemiddeld

4 Goed, boven gemiddeld

5 Zeer goed, ver boven gemiddeld

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.02 Kwaliteit gebied

67.03 Eindindruk camping

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



CodeTaxatiemethodiek.html

file:///C|/...-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/CodeTaxatiemethodiek.html[21-9-2016 20:46:12]

Domein: CodeTaxatiemethodiek

Naam CodeTaxatiemethodiek

Datatype Alfanumeriek 

Lengte 10 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting De hier benoemde domeinwaarden zijn een toevoeging op de domeinwaarden gespecificeerd in het
Gegevenswoordenboek WOZ - Catalogus Procesgegevens WOZ. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Domeinverzameling:

RECR recreatieterreinen

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
69.14 Code taxatiemethodiek

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Indicatie.html
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Domein: Indicatie

Naam Indicatie

Datatype Boolean 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

false Niet aanwezig

true Aanwezig

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.30 Aanwezigheid voorziening op

recreatieterrein

67.40 Aanwezigheid recreatieprogramma
op recreatieterrein

67.41 Aanwezigheid speeltuin op
recreatieterrein

67.42 Aanwezigheid sportterrein op
recreatieterrein

67.43 Aanwezigheid tennisbaan op
recreatieterrein

67.44 Aanwezigheid fietsverhuur op
recreatieterrein

67.45 Aanwezigheid wasserette op
recreatieterrein

67.46 Aanwezigheid textielwasplaats op
recreatieterrein

67.47 Aanwezigheid wasmachine op
recreatieterrein

67.48 Aanwezigheid droogtrommel op
recreatieterrein

67.49 Aanwezigheid verwarmd sanitair
op recreatieterrein

67.50
Aanwezigheid
camperservicestation op
recreatieterrein

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



IndModelWerkelijk.html

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/IndModelWerkelijk.html[21-9-2016 20:46:13]

Domein: IndModelWerkelijk

Naam IndModelWerkelijk

Datatype Alfanumeriek 

Lengte  

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

aangepast aan werkelijk tarief

gemiddeld

model

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.23 Keuze model of werkelijk tarief

67.93 Keuze model of werkelijk tarief

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Jaar.html
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Domein: Jaar

Naam Jaar

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 4 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

1000 

Maximum
waarde

3000 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
61.20 Bouwjaar

61.28 Renovatiejaar

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Maateenheid11.html

file:///C|/...OZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/Maateenheid11.html[21-9-2016 20:46:13]

Domein: Maateenheid11

Naam Maateenheid11

Datatype Numeriek, niet negatief 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.16 Omzet berekend op basis van

uitgangspunten model

67.17 Omzet door model berekend op
basis van werkelijke tarieven

67.20 Totaal bedrag volgens model

67.21 Totaal bedrag aangepast op basis
van werkelijk tarief

67.22 Totaal bedrag werkelijk

67.24 Totaal bedrag op basis waarvan
getaxeerd

67.32 Omzet berekend op basis van
logiesopbrengsten model

67.33 Omzet berekend op basis van
aangepaste logiesopbrengsten

67.34 Werkelijke omzet

67.37 Kosten berekend op basis van
opbrengsten model

67.38 Kosten berekend op basis van
aangepaste opbrengsten

67.39 Werkelijke kosten

67.52
Opbrengsten nutsvoorzieningen
op basis van logiesvoorzieningen
model

67.53
Opbrengsten nutsvoorzieningen
op basis van aangepaste
logiesvoorzieningen

67.54 Werkelijke opbrengsten
nutsvoorzieningen

67.57 Overige opbrengsten op basis van
logiesvoorzieningen model

67.58 Overige opbrengsten op basis van
aangepaste logiesvoorzieningen

67.59 Werkelijke overige opbrengsten

67.61 Bedrag in desbetreffend jaar

67.62 Bedrag in voorgaand jaar

67.63 Bedrag twee jaar eerder

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:



Maateenheid11.html
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mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen
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Domein: Maateenheid11-2

Naam Maateenheid11-2

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 13 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.13 Werkelijk tarief

recreatieaccommodatie

67.18 Model tarief
recreatieaccommodatie

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Maateenheid11-neg.html

file:///C|/...20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/Maateenheid11-neg.html[21-9-2016 20:46:14]

Domein: Maateenheid11-neg

Naam Maateenheid11-neg

Datatype Numeriek 

Lengte 11 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
61.43 Oppervlakte

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Maateenheid3-1.html

file:///C|/...OZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/Maateenheid3-1.html[21-9-2016 20:46:14]

Domein: Maateenheid3-1

Naam Maateenheid3-1

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimaal) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.60 Aantal werknemers

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Maateenheid4.html
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Domein: Maateenheid4

Naam Maateenheid4

Datatype Numeriek,niet negatief 

Lengte 4 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.10 Werkelijke aantal plaatsen op

recreatieterrein

67.11 Aantal plaatsen op recreatieterrein
waarvoor vergunning

67.12 Aantal plaatsen op recreatieterrein
gebruikt voor taxatie

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Maateenheid4-1.html
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Domein: Maateenheid4-1

Naam Maateenheid4-1

Datatype numeriek 

Lengte 5 (1 decimaal) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.90 Factor volgens model

67.92 Factor werkelijk

67.94 Factor op basis waarvan
getaxeerd

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Maateenheid4-2.html
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Domein: Maateenheid4-2

Naam Maateenheid4-2

Datatype numeriek 

Lengte 6 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.91 Factor aangepast voor berekening

op basis van werkelijk tarief

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



Percentage2DecimalenMin0Max100.html

file:///C|/...gus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/Percentage2DecimalenMin0Max100.html[21-9-2016 20:46:15]

Domein: Percentage2DecimalenMin0Max100

Naam Percentage2DecimalenMin0Max100

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 5 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.14 Werkelijke bezettingsgraad

recreatieterrein

67.15 Bezettingsgraad recreatieterrein
gebruikt in modelberekening

67.31 Omzet als percentage van
logiesopbrengsten

67.36 Kosten als percentage van
opbrengsten

67.51
Opbrengsten nutsvoorzieningen
als percentage van
logiesvoorzieningen

67.56
Overige opbrengsten als
percentage van
logiesvoorzieningen

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



PercentageNegatief1Decimaal.html

file:///C|/...atalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/PercentageNegatief1Decimaal.html[21-9-2016 20:46:15]

Domein: PercentageNegatief1Decimaal

Naam PercentageNegatief1Decimaal

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (1 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde -100 

Maximum waarde 100 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.64 Percentage in desbetreffend jaar

67.65 Percentage in voorafgaand jaar

67.66 Percentage twee jaar eerder

67.70 Percentage eigen vermogen
volgens model

67.71 Rentabiliteit eigen vermogen
volgens model

67.72
Rendement eigen vermogen voor
rentabiliteit eigen vermogen
volgens model

67.73 Percentage vreemd vermogen
volgens model

67.74 Rentabiliteit vreemd vermogen
volgens model

67.75
Rendement eigen vermogen voor
rentabiliteit vreemd vermogen
volgens model

67.76
Percentage van totaal vermogen
dat moet worden afgelost volgens
model

67.77
Rendement eigen vermogen voor
aflossing vreemd vermogen
volgens model

67.78 Rendement eigen vermogen voor
risico opslag volgens model

67.79 Yield volgens model

67.80 Percentage eigen vermogen
werkelijk

67.81 Rentabiliteit eigen vermogen
werkelijk

67.82
Rendement eigen vermogen voor
rentabiliteit eigen vermogen
werkelijk

67.83 Percentage vreemd vermogen
werkelijk

67.84 Rentabiliteit vreemd vermogen
werkelijk

67.85
Rendement eigen vermogen voor
rentabiliteit vreemd vermogen
werkelijk

67.86
Percentage van totaal vermogen
dat moet worden afgelost
werkelijk

67.87
Rendement eigen vermogen voor
aflossing vreemd vermogen
werkelijk



PercentageNegatief1Decimaal.html

file:///C|/...atalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/PercentageNegatief1Decimaal.html[21-9-2016 20:46:15]

67.88 Rendement eigen vermogen voor
risico opslag werkelijk

67.89 Yield werkelijk

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



RECSterren.html

file:///C|/...20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20recreatieterreinen/domeinen/RECSterren.html[21-9-2016 20:46:15]

Domein: RECSterren

Naam RECSterren

Datatype Numeriek 

Lengte 1 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 1 

Maximum waarde 5 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
67.01 Aantal sterren

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
RCT Recreatieterreinen



StatusTaxatieParameter.html
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Domein: StatusTaxatieParameter

Naam StatusTaxatieParameter

Datatype String 

Lengte 1 

Default  

Reguliere
expressie

 

Toelichting Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Domeinverzameling:

0 uitkomst (model)berekening

3 input voor (model)berekening andere parameters

6 van model afwijkend, door taxateur toegekend

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
92.01 Status taxatie parameter

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
StatusTP Status taxatie parameter



Stuf_TijdstipMetIndicator.html
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Domein: Stuf_TijdstipMetIndicator

Naam Stuf_TijdstipMetIndicator

Datatype Numeriek 

Lengte 17 

Default  

Reguliere
expressie

JJJJMMDDUUMMSSMMM 

Toelichting De datum en tijd waarop één of meer gegevens zijn opgenomen in de registratie of zijn gewijzigd.

Een tijdstip wordt middels exact 17 numerieke posities weergegeven.

Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel
van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier
gegeven definitie.

Alle tijdstippen gelegen op of na 1 januari van het jaar 0.

Dit tijdstip domein kent als aanvulling de indicator of sprake is van onvolledig tijdstip (indOnvolledigeDatum).

Deze domeinspecificatie betreft geen nieuwe definitie, maar is overgenomen uit Gegevenswoordenboek WOZ -
Catalogus Procesgegevens WOZ om te zorgen dat de verwijzing naar dit domein correct wordt weergegeven in
deze Catalogus RCT.

 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
91.93 Begin geldigheid gegevens

91.94 Einde geldigheid gegevens

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
MatHis Materiele historie
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