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

BVP.html

Fundamentele Entiteit: BVP
Mnemonic

BVP

Nummer

BVP01

Naam

Motorbrandstofverkooppunten

Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Entiteit met aanvullendeElementen ten behoeve van het taxeren van motorbrandstofverkooppunten.

Datum
opname

2015-04-01

Gebruik

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

Vergelijken
met
Commentaar De attributen 66.50 REN score en 66.51 REN punten vormen samen de RenMBVPGrp. Deze groep wordt gebruikt voor het
kwantificeren van de invloed van passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid, agglomeratieEffect, directeConcurrentie,
totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.
De attributen 66.53 Opening en 66.54 Sluiting vormen samen de OpeningstijdenDagMBVPGrp. Deze groep wordt afzonderlijk
vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Tesamen vormen deze zeven dagen de
invloed van openingstijden.
De genoemde RenMBVPGrp'en en openingstijden vormen samen met de attributen 66.52 REN punten brandstof verkoop, 66.55
Objectieve doorzet, 66.56 Gemiddelde daadwerkelijke doorzet, 66.57 Openingstijden percentage, 66.58 Openingstijden factor,
66.59 Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet, 66.60 Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet, 66.61 Code doorzet basis
taxatie, 66.62 Doorzet basis taxatie, 66.63 Locatiewaarde brandstof verkoop, 66.64 REN punten voorzieningen en 66.65 Locatie
waarde voorzieningen de MotorbrandstofverkooppuntenLocatieWaardeGrp.

Catalogus

Catalogus BVP

Attributen overzicht
nr pk gegnr mh fh io bd gb stp kard

naam

domein

datatype lengte

1

66.50

0-1

REN score

RENScore

Numeriek met 2 (1
decimalen
decimaal)

2

66.51

0-1

REN punten

RENPunten

Numeriek met 4 (1
decimalen
decimaal)

3

66.52

0-1

REN punten
brandstof
verkoop

RENPunten

Numeriek met 4 (1
decimalen
decimaal)

4

66.53

0-1

Opening

TijdstipUrenMinuten

Alfanumeriek

5

5

66.54

0-1

Sluiting

TijdstipUrenMinuten

Alfanumeriek

5

6

66.55

0-1

Objectieve
doorzet

Maateenheid11

Numeriek,
niet negatief

11

7

66.56

0-1

Gemiddelde
daadwerkelijke
doorzet

Maateenheid11

Numeriek,
niet negatief

11

8

66.57

0-1

Openingstijden
percentage

PercentageNegatief2Decimalen

Numeriek,
met
decimalen

5 (2
decimalen)

9

66.58

0-1

Openingstijden
factor

CorrectiefactorTot10Met4Decimalen

Numeriek,
met
decimalen

5 (4
decimalen)

10

66.59

0-1

Gecorrigeerde
daadwerkelijke
doorzet

Maateenheid11-2

Numeriek,
met
decimalen

13 (2
decimalen)

Numeriek,
PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet met
decimalen

4 (1
decimalen)

11

66.60

0-1

Percentage
afwijking
daadwerkelijke
doorzet

12

66.61

0-1

Code doorzet
basis taxatie

CodeDoorzetBasisTaxatie

Alfanumeriek

13

66.62

0-1

Doorzet basis
taxatie

Maateenheid11

Numeriek,
niet negatief

11

14

66.63

0-1

Locatiewaarde
brandstof
verkoop

Maateenheid11

Numeriek,
niet negatief

11

15

66.64

0-1

REN punten
voorzieningen

RENPunten

Numeriek met 4 (1
decimalen
decimaal)

Locatie waarde

Numeriek,
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16

66.65

0-1

17

69.14

1-1

voorzieningen

Maateenheid11

Code
CodeTaxatiemethodiek
taxatiemethodiek

niet negatief
Alfanumeriek

11
10
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MatHis.html

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 BVP.

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 Stuf_TijdstipMetIndicator Numeriek
gegevens

17

2

91.94

0-1

Einde
geldigheid Stuf_TijdstipMetIndicator Numeriek
gegevens

17
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StatusTP.html

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 BVP.

Catalogus

Procesregistratie WOZ

Attributen overzicht
nr pk gegnr mh fh io bd gb stp kard naam
1

92.01

1-1

domein

datatype lengte

Status
taxatie
StatusTaxatieParameter String
parameter

1
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REN score.html

Attribuut: 66.50: REN score
Naam

REN score

Gegevensnummer 66.50
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De punten waardering die volgens de REN-methodiek (Real Estate Norm) wordt toegekend voor het
desbetreffende kenmerk.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar

In beginsel wordt een score tussen 0 en 5 toegekend in gehele punten. Omdat soms ook halve punten
worden toegepast, is één cijfer achter de komma mogelijk.
Deze score wordt toegekend voor de kenmerken: passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid,
agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.

Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppunten/passantenstroom/score (idem rijrichting, toegankelijkheid,
agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen, shopGrootte)

Domein:
Naam

RENScore

Datatype

Numeriek met decimalen

Lengte

2 (1 decimaal)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

0

Maximum waarde

5

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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REN punten.html

Attribuut: 66.51: REN punten
Naam

REN punten

Gegevensnummer 66.51
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De punten waardering die volgens de REN-methodiek (Real Estate Norm) wordt toegekend voor het
desbetreffende kenmerk vermenigvuldigd met het gewicht.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar

Er worden zodanige gewichten gebruikt dat maximaal 100 punten behaald kunnen worden.
Deze punten worden toegekend voor de kenmerken: passantenstroom, rijrichting, toegankelijkheid,
agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen en shopgrootte.

Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppunten/passantenstroom/punten (idem rijrichting, toegankelijkheid,
agglomeratieEffect, directeConcurrentie, totaleConcurrentie, autovoorzieningen, shopGrootte)

Domein:
Naam

RENPunten

Datatype

Numeriek met decimalen

Lengte

4 (1 decimaal)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

0

Maximum waarde

100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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REN punten brandstof verkoop.html

Attribuut: 66.52: REN punten brandstof verkoop
Naam

REN punten brandstof verkoop

Gegevensnummer 66.52
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het totaal aantal REN punten dat is toegekend voor de kenmerken die betrekking hebben op de
locatiewaarde voor brandstofverkoop.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppunten/renPuntenBrandstofVerkoop

Domein:
Naam

RENPunten

Datatype

Numeriek met decimalen

Lengte

4 (1 decimaal)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

0

Maximum waarde

100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Opening.html

Attribuut: 66.53: Opening
Naam

Opening

Gegevensnummer 66.53
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het moment waarop het benzinestation op de desbetreffende dag opent.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar

Dit attribuut wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag. Tesamen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.

Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenGrp/maandag/opening (idem dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag)

Domein:
Naam

TijdstipUrenMinuten

Datatype

Alfanumeriek

Lengte

5

Default
Reguliere expressie UU:MM
Toelichting

Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.

Minimum waarde
Maximum waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Sluiting.html

Attribuut: 66.54: Sluiting
Naam

Sluiting

Gegevensnummer 66.54
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het moment waarop het benzinestation op de desbetreffende dag sluit.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar

Dit attribuut wordt afzonderlijk vastgelegd voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag. Tesamen vormen deze zeven dagen de invloed van openingstijden.

Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenGrp/maandag/sluiting (idem dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag)

Domein:
Naam

TijdstipUrenMinuten

Datatype

Alfanumeriek

Lengte

5

Default
Reguliere expressie UU:MM
Toelichting

Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.

Minimum waarde
Maximum waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Objectieve doorzet.html

Attribuut: 66.55: Objectieve doorzet
Naam

Objectieve doorzet

Gegevensnummer 66.55
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het aantal liters brandstof dat dit station op jaarbasis verkoopt (omzet) op basis van de geobjectiveerde
berekening van het model op basis van de REN methodiek.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/objectieveDoorzet

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Gemiddelde daadwerkelijke doorzet.html

Attribuut: 66.56: Gemiddelde daadwerkelijke doorzet
Naam

Gemiddelde daadwerkelijke doorzet

Gegevensnummer 66.56
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het door het desbetreffende benzinestation opgegeven aantal liters dat op jaarbasis wordt verkocht
(omzet), gemiddeld over drie jaren.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/gemiddeldeDaadwerkelijkeDoorzet

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Openingstijden percentage.html

Attribuut: 66.57: Openingstijden percentage
Naam

Openingstijden percentage

Gegevensnummer 66.57
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het percentage waarmee de daadwerkelijke doorzet gecorrigeerd wordt in verband met de ruimere of
beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenPercentage

Domein:
Naam

PercentageNegatief2Decimalen

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 BVP.
Minimum
waarde

-100

Maximum
waarde

100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Openingstijden factor.html

Attribuut: 66.58: Openingstijden factor
Naam

Openingstijden factor

Gegevensnummer 66.58
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De factor waarmee de daadwerkelijke doorzet gecorrigeerd wordt in verband met de ruimere of
beperktere openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/openingstijdenFactor

Domein:
Naam

CorrectiefactorTot10Met4Decimalen

Datatype

Numeriek, met decimalen

Lengte

5 (4 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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

9,9999

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet.html

Attribuut: 66.59: Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet
Naam

Gecorrigeerde daadwerkelijke doorzet

Gegevensnummer 66.59
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De daadwerkelijke doorzet, nadat deze gecorrigeerd is in verband met de ruimere of beperktere
openingstijden van dit station in vergelijking met andere stations van hetzelfde (arche)type.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/gecorrigeerdeDaadwerkelijkDoorzet

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet.html

Attribuut: 66.60: Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet
Naam

Percentage afwijking daadwerkelijke doorzet

Gegevensnummer 66.60
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het percentage waarmee de (gecorrigeerde) daadwerkelijke doorzet afwijkt van de door het model op
basis van de REN methodiek berekende objectieve doorzet.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/percentageAfwijkingDaadwerkelijkeDoorzet

Domein:
Naam

PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet

Datatype

Numeriek, met decimalen

Lengte

4 (1 decimalen)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

-999.9

Maximum waarde

999.9

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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Code doorzet basis taxatie.html

Attribuut: 66.61: Code doorzet basis taxatie
Naam

Code doorzet basis taxatie

Gegevensnummer 66.61
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De code die aangeeft welke doorzet (daadwerkelijke of objectief volgens model) als uitgangspunt is
gebruikt bij de uiteindelijke WOZ-taxatie.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/codeDoorzetBasisTaxatie

Domein:
Naam

CodeDoorzetBasisTaxatie

Datatype

Alfanumeriek

Lengte
Default
Reguliere
expressie
Toelichting De aanduiding of bij de taxatie van een MBVP (Motorbrandstofverkooppunt) gebruik is gemaakte van de
objectieve door het model op basis van de REN methodiek berekende doorzet of op basis van de gecorrigeerde
werkelijke doorzet.
Minimum
waarde
Maximum
waarde

Domeinverzameling:
GecorrigeerdWerkelijk
Objectief

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/66.61.html[21-9-2016 20:18:08]

Doorzet basis taxatie.html

Attribuut: 66.62: Doorzet basis taxatie
Naam

Doorzet basis taxatie

Gegevensnummer 66.62
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De doorzet (omzet in aantal op jaarbasis verkochte liters brandstof) die als uitgangspunt is gebruikt bij
de taxatie.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/doorzetBasisTaxatie

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/66.62.html[21-9-2016 20:18:08]

Locatiewaarde brandstof verkoop.html

Attribuut: 66.63: Locatiewaarde brandstof verkoop
Naam

Locatiewaarde brandstof verkoop

Gegevensnummer 66.63
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De waarde voor de locatie (grond) van het motorbrandstofverkooppunt voor zover die wordt bepaald
door de verwachte verkoop van brandstof.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/locatiewaardeBrandstofVerkoop

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/66.63.html[21-9-2016 20:18:08]

REN punten voorzieningen.html

Attribuut: 66.64: REN punten voorzieningen
Naam

REN punten voorzieningen

Gegevensnummer 66.64
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

Het totaal aantal REN punten dat is toegekend voor de kenmerken die betrekking hebben op de bij het
station beschikbare voorzieningen.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/renPuntenVoorzieningen

Domein:
Naam

RENPunten

Datatype

Numeriek met decimalen

Lengte

4 (1 decimaal)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

0

Maximum waarde

100

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/66.64.html[21-9-2016 20:18:09]

Locatie waarde voorzieningen.html

Attribuut: 66.65: Locatie waarde voorzieningen
Naam

Locatie waarde voorzieningen

Gegevensnummer 66.65
Herkomst

Sectormodel WOZ

Definitie

De waarde voor de locatie (grond) van het motorbrandstofverkooppunt voor zover die wordt bepaald
door de aanwezigheid van de bij het station aanwezige voorzieningen.

Datum opname

2008-01-01

Gebruik

Zie taxatiewijzer MBVP (Motorbrandstofverkooppunten)

Vergelijken met
Commentaar
Catalogus

Catalogus BVP

XML-Tag

motorbrandstofverkooppuntenGrp/locatieWaardeVoorzieningen

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/66.65.html[21-9-2016 20:18:09]

Code taxatiemethodiek.html

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 WOZdeelobject te komen.

Datum opname

1995-01-01

Gebruik

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

Vergelijken met
Commentaar

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

Catalogus

Catalogus BVP

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:
MBVP

motorbrandstofverkooppunt

MBVPLW motorbrandstofverkooppunt locatiewaarde
MBVPOS motorbrandstofverkooppunt opstal
MBVPT

motorbrandstofverkooppunt tanks

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/69.14.html[21-9-2016 20:18:09]

Begin geldigheid gegevens.html

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 BVP.

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 BVP.

Minimum
waarde
Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
MatHis

naam
Materiele historie

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/91.93.html[21-9-2016 20:18:09]

Einde geldigheid gegevens.html

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 BVP.

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 BVP.

Minimum
waarde
Maximum
waarde

Dit attribuut wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
MatHis

naam
Materiele historie

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/91.94.html[21-9-2016 20:18:09]

Status taxatie parameter.html

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 BVP.

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 BVP.
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
StatusTP

naam
Status taxatie parameter

file:///C|/...%20-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/attributen/92.01.html[21-9-2016 20:18:09]

CodeDoorzetBasisTaxatie.html

Domein: CodeDoorzetBasisTaxatie
Naam

CodeDoorzetBasisTaxatie

Datatype

Alfanumeriek

Lengte
Default
Reguliere
expressie
Toelichting De aanduiding of bij de taxatie van een MBVP (Motorbrandstofverkooppunt) gebruik is gemaakte van de
objectieve door het model op basis van de REN methodiek berekende doorzet of op basis van de gecorrigeerde
werkelijke doorzet.
Minimum
waarde
Maximum
waarde

Domeinverzameling:
GecorrigeerdWerkelijk
Objectief

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer
66.61

naam
Code doorzet basis taxatie

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...s%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/CodeDoorzetBasisTaxatie.html[21-9-2016 20:18:46]

CodeTaxatiemethodiek.html

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:
MBVP

motorbrandstofverkooppunt

MBVPLW motorbrandstofverkooppunt locatiewaarde
MBVPOS motorbrandstofverkooppunt opstal
MBVPT

motorbrandstofverkooppunt tanks

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer
69.14

naam
Code taxatiemethodiek

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...gus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/CodeTaxatiemethodiek.html[21-9-2016 20:18:46]

CorrectiefactorTot10Met4Decimalen.html

Domein: CorrectiefactorTot10Met4Decimalen
Naam

CorrectiefactorTot10Met4Decimalen

Datatype

Numeriek, met decimalen

Lengte

5 (4 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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

9,9999

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer
66.58

naam
Openingstijden factor

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...sgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/CorrectiefactorTot10Met4Decimalen.html[21-9-2016 20:18:46]

Maateenheid11.html

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer

naam

66.55

Objectieve doorzet

66.56

Gemiddelde daadwerkelijke
doorzet

66.62

Doorzet basis taxatie

66.63

Locatiewaarde brandstof verkoop

66.65

Locatie waarde voorzieningen

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...0Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/Maateenheid11.html[21-9-2016 20:18:47]

Maateenheid11-2.html

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 BVP.
Minimum
waarde

0

Maximum
waarde

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer
66.59

naam
Gecorrigeerde daadwerkelijke
doorzet

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...atalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/Maateenheid11-2.html[21-9-2016 20:18:47]

PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet.html

Domein: PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet
Naam

PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet

Datatype

Numeriek, met decimalen

Lengte

4 (1 decimalen)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

-999.9

Maximum waarde

999.9

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer
66.60

naam
Percentage afwijking
daadwerkelijke doorzet

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...egevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/PercentageAfwijkingWerkelijkeDoorzet.html[21-9-2016 20:18:47]

PercentageNegatief2Decimalen.html

Domein: PercentageNegatief2Decimalen
Naam

PercentageNegatief2Decimalen

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 BVP.
Minimum
waarde

-100

Maximum
waarde

100

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer
66.57

naam
Openingstijden percentage

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/PercentageNegatief2Decimalen.html[21-9-2016 20:18:47]

RENPunten.html

Domein: RENPunten
Naam

RENPunten

Datatype

Numeriek met decimalen

Lengte

4 (1 decimaal)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

0

Maximum waarde

100

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer

naam

66.51

REN punten

66.52

REN punten brandstof verkoop

66.64

REN punten voorzieningen

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/RENPunten.html[21-9-2016 20:18:47]

RENScore.html

Domein: RENScore
Naam

RENScore

Datatype

Numeriek met decimalen

Lengte

2 (1 decimaal)

Default
Reguliere expressie
Toelichting
Minimum waarde

0

Maximum waarde

5

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer
66.50

naam
REN score

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten

file:///C|/...0-%20Catalogus%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/RENScore.html[21-9-2016 20:18:48]

StatusTaxatieParameter.html

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 BVP.
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
92.01

naam
Status taxatie parameter

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
StatusTP

naam
Status taxatie parameter

file:///C|/...us%20Procesgegevens%20WOZ%20-%20motorbrandstofverkooppunten/domeinen/StatusTaxatieParameter.html[21-9-2016 20:18:48]

Stuf_TijdstipMetIndicator.html

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 BVP.

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
MatHis

naam
Materiele historie
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TijdstipUrenMinuten.html

Domein: TijdstipUrenMinuten
Naam

TijdstipUrenMinuten

Datatype

Alfanumeriek

Lengte

5

Default
Reguliere expressie UU:MM
Toelichting

Het tijdstip op een dag in de notatie met 24 uur.

Minimum waarde
Maximum waarde

Dit domein wordt gebruikt in de volgende attributen:
nummer

naam

66.53

Opening

66.54

Sluiting

Dit domein wordt gebruikt in de volgende entiteiten:
mnemonic
BVP

naam
Motorbrandstofverkooppunten
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