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< ruimte voor naam convenantpartij >

wil, door het digitaliseringsproces in de bouwsector te ondersteunen en te 
versnellen, een actieve bijdrage leveren aan: 

•   de ambities van zijn klanten en hun opdrachtgevers;
•   bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven.
 
Wij doen dit samen met het Netwerk van de Bouwtoelevering door in te zetten op het aanleveren 
en toepassen van uniforme, gevalideerde, actuele productdata, die op gestandaardiseerde wijze 
kunnen worden verwerkt door klanten en opdrachtgevers. 

Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie
CONVENANT NETWERK 
VAN DE BOUWTOELEVERING



DEFINITIES
In dit convenant worden de volgende definities gehanteerd:

•   Bouwtoelevering: alle bedrijven die als hoofddoel hebben 
om de professionele bouw met bouwmaterialen te 
beleveren, zowel fabrikanten, producenten, importeurs als 
bouwgroothandelsbedrijven; 

•   Fabrikanten: alle fabrikanten, producenten en importeurs van 
bouwmaterialen; 

•   Bouwgroothandelsbedrijven: alle groothandelsbedrijven 
in bouwmaterialen die in hoofdzaak leveren aan de 
professionele afnemers

DOEL VAN DIT CONVENANT
Voor de hele sector betekent uniformering van productdata 
een bijdrage aan:

•   betere samenwerking in de sector door eenduidige 
uitwisseling en classificatie van productdata;

•   de informatiepositie die nodig is om een  
langetermijnstrategie te bepalen;

•   verbetering kwaliteit en vindbaarheid van productdata;

en stelt partijen mede in staat om:

•   te voldoen aan (nieuwe) klantvragen en klantwaarde  
toe te voegen;

•   productdata op te nemen in digitale dossiers 
(bv. materialenpaspoort, dossier bevoegd gezag, 
consumentendossier, digital twin);

•   interne bedrijfsprocessen te verbeteren en 
toekomstbestendig te maken;

•   digitale samenwerking in de bouw te versterken;
•   eenvoudiger te voldoen aan wet- en regelgeving (WKB, 

MPG, etc);
•   te anticiperen op eisen t.a.v. normering en certificeringen.

ROL VAN DE BOUWTOELEVERING
Fabrikanten zijn de bron van de informatie, die 
eenduidig vastligt en wordt beheerd door de fabrikanten. 
Fabrikanten bepalen zelf op welke wijze hun producten 
gevonden kunnen worden in digitale catalogi en dossiers. 
Bouwgroothandelsbedrijven krijgen de productdata digitaal 
aangeleverd in een standaardformat geclassificeerd conform 
ETIM, zodat de data automatisch verwerkt kan worden in hun 
systemen. In het proces van uniformering zorgen fabrikanten 
voor het toevoegen van relevante productdata en het bewaken 
van de kwaliteit daarvan, waarbij die productdata eigendom 
blijven van de fabrikant. 

Bouwgroothandelsbedrijven hebben een scharnierfunctie, 
waarbij enerzijds wordt gezorgd voor vertaling van de vragen 
uit de markt naar de fabrikant en anderzijds het toepassen en 
helpen ordenen van de productdata onder meer ten behoeve 
van de uitvoerende bouw en hun opdrachtgevers.

Als vertegenwoordiger van de bouwtoelevering en 
initiatiefnemer van dit convenant zal Koninklijke Hibin 
ervoor zorgen dat de resultaten van dit convenant worden 
geadopteerd door het digitale stelsel (DSGO). Gezamenlijk met 
Ketenstandaard Bouw en Techniek draagt Koninklijke Hibin 
desgewenst zorg voor het begeleiden van fabrikanten bij het 
implementeren of uitbouwen van ETIM-classificatie binnen hun 
organisatie en het begeleiden van bouwgroothandelsbedrijven 
bij het toepassen van ETIM-classificatie.

De ondertekenaars van dit convenant conformeren zich aan de 
volgende afspraken:

•   Zij kiezen gezamenlijk voor ETIM-classificatie als  
standaard voor uniforme productdata.

•   Zij stellen de productdata beschikbaar in  
overeenstemming met de ETIM-classificatie.



Fabrikanten leggen vast dat in 2020 of 2021:

•   zij een op hun bedrijf toegesneden stappenplan 
maken voor de implementatie, dan wel verdere 
uitbouw, van ETIM-classificatie voor hun 
producten en dat zij ook daarna hun  
productdata actueel houden. Dat stappenplan 
wordt onderdeel van dit convenant;

•   zij desgewenst (onder begeleiding van 
Ketenstandaard Bouw en Techniek) een quickscan 
laten uitvoeren, die inzicht moet geven in de 
randvoorwaarden ten aanzien van:

 - productinformatiemanagement (PIM);
 - uitwisseling van de data;
 - organisatie (capaciteit, competenties).

Bouwgroothandelsbedrijven leggen vast dat in 
2020 of 2021:

•  zij een op hun bedrijf toegesneden stappenplan  
 maken, waarin is beschreven wanneer en op   
 welke wijze zij hun producten ETIM-   
 geclassificeerd aan hun klanten aanbieden.;
•   zij desgewenst (onder begeleiding van 

Ketenstandaard Bouw en Techniek) een 
quickscan laten uitvoeren, die inzicht moet 
geven in de mate waarin zij de mogelijkheden 
van classificatie al benutten voor nieuwe vormen 
van dienstverlening en het optimaliseren van 
bedrijfsprocessen, en de al dan niet aanwezige 
randvoorwaarden om hierin vorderingen te 
maken (capaciteit, competenties).

Het Netwerk van de Bouwtoelevering en 
Ketenstandaard Bouw en Techniek nemen 
een actieve rol op zich om fabrikanten en 
bouwgroothandelsbedrijven te laten aansluiten 
bij dit convenant en hen te ondersteunen bij de 
implementatie van ETIM.

Ketenstandaard Bouw en Techniek borgt dat 
de ETIM-classificatie wordt beheerd in lijn met 
geldende wetgeving en aansluit bij de behoeften 
van de gebruikers.

SUPPORTERS
Dit convenant wordt ondersteund door diverse 
organisaties en bedrijven uit de bouwsector, 
waaronder brancheorganisaties, bouwbedrijven en 
softwarebedrijven. Zij ondertekenen dit convenant 
als supporters van het project.

Koninklijke Hibin

Ketenstandaard Bouw en Techniek

Naam:

Bedrijf:

Datum:
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ACHTERGROND

De Nederlandse bouwsector staat voor een aantal maatschappelijke 
uitdagingen. De bouwtoelevering heeft een belangrijke rol in 
verduurzaming/circulariteit, de digitalisering, de versnelling van de 
bouwopgave en het beter stroomlijnen van de bouwlogistiek in 
Nederland. Met de invulling van die rol biedt de bouwtoelevering 
toegevoegde waarde gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken.
Effectiever en efficiënter digitaal samenwerken is hierbij een 
randvoorwaarde. Om de digitalisering en informatisering in de 
sector effectief bij te laten dragen aan de invulling van de genoemde 
opgaven, is het nodig om ‘de basis’ op orde te brengen. Vanuit de 
bouwtoelevering is behoefte aan non-concurrentiële afspraken over 
de uniformering van productdata (classificatie). 

Het convenant onderschrijft het gezamenlijk belang van partijen in 
de bouwtoelevering om op basis van wederkerigheid te werken 
aan een basis die het alle betrokken partijen mogelijk maakt 
digitaliseringsprocessen binnen hun organisatie effectief in te richten 
met behulp van ETIM-classificatie. Het op orde brengen van de basis 
is in deze fase een opgave voor de bouwtoelevering. 

ETIM wordt door de bouwtoelevering als een goede, open, 
toegankelijke standaard gezien, die door bedrijven met een 
productinformatiemanagementsysteem (PIM) goed en efficiënt 
geïmplementeerd kan worden. Bedrijven kunnen data op één centrale 
plek beheren en naar klanten in binnen- en buitenland distribueren.
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