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 In de entiteit NSW de specificaties aangepast, zodat er alleen sprake is van formele historie, 
in plaats van materiele historie. 

 



NSW.html

file:///C|/...ocal/Temp/Gegevenswoordenboek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20natuurschoonwet/entiteiten/NSW.html[21-9-2016 19:26:06]

Fundamentele Entiteit: NSW

Mnemonic NSW

Nummer 66 

Naam Taxatie Natuurschoonwet

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Vastlegging van getaxeerde waarde inclusief opbouw en onderbouwing van natuurschoonwet. 

Datum
opname

2008-01-01 

Gebruik In deze entiteit worden de gegevens vastgelegd over de taxatie die ten grondslag ligt aan een vastgestelde waarde. Reeds voordat een
waarde wordt vastgesteld kunnen taxatiegegevens worden geregistreerd en gemuteerd.

Deze entiteit is een subtype van de fundamentele-entiteit TAX binnen StUF woz.

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

 

Vergelijken
met

 

Commentaar De attributen 61.43 Oppervlakte, 66.15 Instandhoudingsfactor per type ongebouwd, 66.16 Percentage oppervlakte en 66.17 Deelfactor
staan binnen negen groepen die betrekking hebben op verschillende categorieën ongebouwd binnen een landgoed. Deze negen groepen
vormen samen met de attributen 66.10 Instandhoudingsfactor, 66.11 Totale oppervlakte landgoed, 66.12 Instandhoudingsfactor
ongebouwd, 66.13 Aandeel gebouwd op instandhoudingskosten en 66.14 Instandhoudingsfactor gebouwd de groep nswLandgoedGrp.

De attributen 62.12 Waarde per eenheid, 66.01 Keuze te gebruiken eenheid, 66.02 Totaal prijs en 66.10 Instandhoudingsfactor vormen
samen de nswLandgoedGrp.

 

Catalogus Catalogus NSW 

Attributen overzicht

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

1  62.12     0-1 Waarde per eenheid Maateenheid11-2-neg
Numeriek,
met
decimalen 

13 (2
decimalen) 

2  66.01     0-1 Keuze te gebruiken
eenheid Aantekening Alfanumeriek maximaal

50 

3  66.02     0-1 Totaal prijs Maateenheid11-neg Numeriek 11 

4  66.10     0-1 Instandhoudingsfactor CorrectiefactorTot10Met3Decimalen
Numeriek,
met
decimalen 

4 (3
decimalen) 

5  66.11     0-1 Totale oppervlakte
landgoed Maateenheid11 Numeriek,

niet negatief 11 

6  66.12     0-1 Instandshoudingsfactor
ongebouwd CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Numeriek,
met
decimalen 

4 (3
decimalen) 

7  66.13     0-1 Aandeel gebouwd op
instandhoudingskosten AandeelGebouwdOpInstandhoudingskosten Alfanumeriek 6 

8  66.14     0-1 Instandhoudingsfactor
gebouwd CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Numeriek,
met
decimalen 

4 (3
decimalen) 

9  66.15     0-N Instandhoudingsfactor
per type ongebouwd CorrectiefactorTot10Met2Decimalen

Numeriek,
met
decimalen 

3 (2
decimalen) 

10  66.16     0-N Percentage
oppervlakte Percentage2DecimalenMin0Max100

Numeriek,
met
decimalen 

5 (2
decimalen) 

11  66.17     0-N Deelfactor CorrectiefactorTot10Met3Decimalen
Numeriek,
met
decimalen 

4 (3
decimalen) 

12  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 NSW.

 

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 NSW.

 

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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Attribuut: 62.12: Waarde per eenheid

Naam Waarde per eenheid

Gegevensnummer 62.12 

Herkomst Stuf-TAX 

Definitie De taxatiewaarde per stuk of eenheid die gebruikt is bij de waardebepaling.  

Datum opname 1995-01-01 

Gebruik Dit attribuut is opgenomen in deze Catalogus NSW om het Koppelvlak NSW te specificeren. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag nswLandgoedGrp/prijsPerEenheid

 

Domein:

Naam Maateenheid11-2-neg

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 NSW. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.01: Keuze te gebruiken eenheid

Naam Keuze te gebruiken eenheid

Gegevensnummer 66.01 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Aanduiding welke eenheid (stuks) gebruikt is voor de waardebepaling op basis van stuksprijzen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Dit attribuut is opgenomen in deze Catalogus NSW om het Koppelvlak NSW te specificeren. 

Vergelijken met  

Commentaar . 

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag nswLandgoedGrp/keuzeTeGebruikenEenheid

 

Domein:

Naam Aantekening

Datatype Alfanumeriek 

Lengte maximaal 50 

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 NSW. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.02: Totaal prijs

Naam Totaal prijs

Gegevensnummer 66.02 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het bedrag dat volgens een taxatiewijzer het desbetreffende WOZ-deelobject als waarde heeft. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Dit attribuut is opgenomen in deze Catalogus NSW om het Koppelvlak NSW te specificeren. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag nswLandgoedGrp/totaalPrijs

 

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 NSW. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.10: Instandhoudingsfactor

Naam Instandhoudingsfactor

Gegevensnummer 66.10 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het getal waarmee de ongecorrigeerde waarde van een landgoed moet worden vermenigvuldigd om uit
te komen op de bestemmingswaarde (rekeninghoudend met de instandhoudingsverplichting).  

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag nswLandgoedGrp/instandhoudingsfactor 

Domein:

Naam CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (3 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 0 

Maximum waarde 9,999 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.11: Totale oppervlakte landgoed

Naam Totale oppervlakte landgoed

Gegevensnummer 66.11 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De totale oppervlakte van het landgoed ten behoeve van het bepalen van de instandhoudingsfactor. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag totaleOppervlakte 

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 NSW. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



Instandshoudingsfactor ongebouwd.html
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Attribuut: 66.12: Instandshoudingsfactor ongebouwd

Naam Instandshoudingsfactor ongebouwd

Gegevensnummer 66.12 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het gedeelte van de instandhoudingsfactor welke samenhangt met het instandhouden van de
ongebouwde delen van het landgoed. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag factorOngebouwd 

Domein:

Naam CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (3 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 0 

Maximum waarde 9,999 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.13: Aandeel gebouwd op instandhoudingskosten

Naam Aandeel gebouwd op instandhoudingskosten

Gegevensnummer 66.13 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Factor die bepaalt de mate waarin de instandhoudingsfactor wordt beïnvloed door de
instandhoudingsverplichting van de gebouwen. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag aandeelGebouwdOpInstandhoudingskosten 

Domein:

Naam AandeelGebouwdOpInstandhoudingskosten

Datatype Alfanumeriek 

Lengte 6 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

00-05%

05-10%

10-15%

15-20%

20-25%

25-30%

30-35%

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



Instandhoudingsfactor gebouwd.html
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Attribuut: 66.14: Instandhoudingsfactor gebouwd

Naam Instandhoudingsfactor gebouwd

Gegevensnummer 66.14 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het gedeelte van de instandhoudingsfactor welke samenhangt met het instandhouden van de gebouwde
delen van het landgoed. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar  

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag factorGebouwd 

Domein:

Naam CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (3 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 0 

Maximum waarde 9,999 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.15: Instandhoudingsfactor per type ongebouwd

Naam Instandhoudingsfactor per type ongebouwd

Gegevensnummer 66.15 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het gedeelte van de instandhoudingsfactor welke samenhangt met het instandhouden van de
ongebouwde delen van het desbetreffende type. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar Als type wordt onderscheid gemaakt tussen: bosbouw-lichtgroen, bosbouw-donkergroen, cultuurgrond-
verpacht, cultuurgrond-overig, anderszins productief, natuurterreinen/water, wallen/sloten,
park/vijvers/oude tuinen, direct rond gebouwen gesitueerd/dienstbaar. 

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag nswLandgoedGrp/bosbouwLichtgroen/factor (idem voor bosbouwDonkergroen, cultuurgrondVerpacht,
cultuurgrondOverig, anderszinsProductief, natuurterreinenWater, wallenSloten, parkVijversOudeTuinen en
directRondGebouwen)

 

Domein:

Naam CorrectiefactorTot10Met2Decimalen

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 3 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 0 

Maximum waarde 9,99 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.16: Percentage oppervlakte

Naam Percentage oppervlakte

Gegevensnummer 66.16 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie Het aandeel van het desbetreffende type in de totale oppervlakte van het landgoed. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar Als type wordt onderscheid gemaakt tussen: bosbouw-lichtgroen, bosbouw-donkergroen, cultuurgrond-
verpacht, cultuurgrond-overig, anderszins productief, natuurterreinen/water, wallen/sloten,
park/vijvers/oude tuinen, direct rond gebouwen gesitueerd/dienstbaar. 

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag nswLandgoedGrp/bosbouwLichtgroen/percentageOppervlakte (idem voor bosbouwDonkergroen,
cultuurgrondVerpacht, cultuurgrondOverig, anderszinsProductief, natuurterreinenWater, wallenSloten,
parkVijversOudeTuinen en directRondGebouwen)

 

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 NSW. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Attribuut: 66.17: Deelfactor

Naam Deelfactor

Gegevensnummer 66.17 

Herkomst Sectormodel WOZ 

Definitie De component van de instandhoudingsfactor ongebouwd voor het desbetreffende type. 

Datum opname 2008-01-01 

Gebruik Zie taxatiewijzer NSW landgoederen. 

Vergelijken met  

Commentaar Als type wordt onderscheid gemaakt tussen: bosbouw-lichtgroen, bosbouw-donkergroen, cultuurgrond-
verpacht, cultuurgrond-overig, anderszins productief, natuurterreinen/water, wallen/sloten,
park/vijvers/oude tuinen, direct rond gebouwen gesitueerd/dienstbaar. 

Catalogus Catalogus NSW 

XML-Tag nswLandgoedGrp/bosbouwLichtgroen/deelfactor (idem voor bosbouwDonkergroen, cultuurgrondVerpacht,
cultuurgrondOverig, anderszinsProductief, natuurterreinenWater, wallenSloten, parkVijversOudeTuinen en
directRondGebouwen)

 

Domein:

Naam CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (3 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 0 

Maximum waarde 9,999 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



Code taxatiemethodiek.html

file:///C|/...oek%20WOZ%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20natuurschoonwet/attributen/69.14.html[21-9-2016 19:28:45]

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 NSW om de aanvullende domeinwaarden, die voortkomen
uit dit Koppelvlak NSW te specificeren. 

Vergelijken met  

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

Catalogus Catalogus NSW 

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:

NSW Natuurschoonwet landgoed

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



Begin geldigheid gegevens.html
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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 NSW.

 

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 NSW.

 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
MatHis Materiele historie



Einde geldigheid gegevens.html
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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 NSW.

 

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 NSW.

 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
MatHis Materiele historie
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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 NSW.

 

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 NSW. 

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
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Domein: AandeelGebouwdOpInstandhoudingskosten

Naam AandeelGebouwdOpInstandhoudingskosten

Datatype Alfanumeriek 

Lengte 6 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde  

Maximum waarde  

Domeinverzameling:

00-05%

05-10%

10-15%

15-20%

20-25%

25-30%

30-35%

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
66.13 Aandeel gebouwd op

instandhoudingskosten

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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Domein: Aantekening

Naam Aantekening

Datatype Alfanumeriek 

Lengte maximaal 50 

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 NSW. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
66.01 Keuze te gebruiken eenheid

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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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:

NSW Natuurschoonwet landgoed

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
69.14 Code taxatiemethodiek

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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file:///C|/...gus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20natuurschoonwet/domeinen/CorrectiefactorTot10Met2Decimalen.html[21-9-2016 19:31:10]

Domein: CorrectiefactorTot10Met2Decimalen

Naam CorrectiefactorTot10Met2Decimalen

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 3 (2 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 0 

Maximum waarde 9,99 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
66.15 Instandhoudingsfactor per type

ongebouwd

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



CorrectiefactorTot10Met3Decimalen.html
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Domein: CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Naam CorrectiefactorTot10Met3Decimalen

Datatype Numeriek, met decimalen 

Lengte 4 (3 decimalen) 

Default  

Reguliere expressie  

Toelichting  

Minimum waarde 0 

Maximum waarde 9,999 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
66.10 Instandhoudingsfactor

66.12 Instandshoudingsfactor
ongebouwd

66.14 Instandhoudingsfactor gebouwd

66.17 Deelfactor

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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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 NSW. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
66.11 Totale oppervlakte landgoed

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



Maateenheid11-2-neg.html
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Domein: Maateenheid11-2-neg

Naam Maateenheid11-2-neg

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 NSW. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
62.12 Waarde per eenheid

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



Maateenheid11-neg.html
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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 NSW. 

Minimum
waarde

 

Maximum
waarde

 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
66.02 Totaal prijs

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet



Percentage2DecimalenMin0Max100.html
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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 NSW. 

Minimum
waarde

0 

Maximum
waarde

100 

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:

nummer naam
66.16 Percentage oppervlakte

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:

mnemonic naam
NSW Taxatie Natuurschoonwet
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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 NSW. 

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 NSW.

 

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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