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1W H Y • Ketenbrede aanpak van huidige kansen en uitdagingen

• Fundament voor de toekomst

• Katalysator van innovatie
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FUNDAMENT



STELSEL



VISIE
• Eerder in de keten zekerheid:

KOPER VERKOPER ONDERPAND FINANCIERING

• Delen van gegevens (met gedeelde taxonomie en afspraken)

• Gegevens zijn actueel en gevalideerd (data bij de bron)

• Klant heeft regie bij het delen van zijn gegevens

• Bieden van veiligheid in digitale wereld

• Borgen van zekerheden bestaande proces 

• Zelfwerkzaamheid ondersteunen



MISSIE
• Wij bieden eigenaren van woningen duidelijkheid en 

zekerheid, doordat we met betrouwbare en gevalideerde
gegevens eerder, beter en complete informatie kunnen 
bieden voor de koper, verkoper, woning en financiering. 

• In het initiatief ‘Zorgeloos Vastgoed’ werken we samen aan 
betrouwbare informatievoorziening in de vastgoedketen. We 
bieden de consument en branchegenoten informatie tijdens 
alle fases van het wonen: zoeken, kopen, wonen en verkopen. 

• De consument bepaalt met wie hij zijn gegevens deelt, op een 
veilige en betrouwbare manier. De ontvangende partij kan 
vertrouwen op eenduidige en begrijpelijke informatie, die 
direct van de bron afkomstig is.
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STELSEL ZORGELOOS VASTGOED

Organiseren en faciliteren
Het stelsel organiseert, faciliteert en 

stimuleert samenwerking op gebied van 

gegevensuitwisseling.

Samenwerken
We werken samen in het non-

competitieve gedeelte en maken 

daarover afspraken.

Begrijpen
Door te werken aan een taxonomie en 

standaarden begrijpen we elkaar.



STAND VAN ZAKEN



FOCUSGEBIEDEN

STELSEL

Vervroegen en delen van recherches
Eerder rechtszekerheid bieden door 
gevalideerde gegevens en 
recherches te delen met elkaar.

Verduurzamen
Verkenning naar standaardisering 
en beschikbaarheid van 
duurzaamheidsinformatie.

Inzicht in status gehele proces
We bieden inzicht in de status en 
verwachtingen over de hele keten 
heen, door o.a. statusinformatie 
met elkaar te delen.

Verbouwen tijdens aankoop
Eerder bieden van duidelijkheid en 

zekerheid omtrent mogelijkheden tot 
verbouwing en de financiering 

daarvan..

Digitalisering koopovereenkomst
De koopovereenkomst digitaal, 

ondertekend ter beschikking hebben 
als brondata voor de keten.



Manifest Zorgeloos Vastgoed
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ONTWIKKELING STELSEL

• Onafhankelijke stichting

• Verband van ketenpartners

• Funding voor centraal programma

• Inkoop van projectmanagement en secretariaat

Structuur Werkwijze

• Hergebruik wat er al is

• Werkgroepen met open participatie

• Open-source en open datastandaarden
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ORGANISATIE

Regiegroep

Raad van Advies

Werkgroep
architectuur

Werkgroep
taxonomie

Werkgroep 
afsprakenstelsel

Werkgroep
visie

Juridisch Experts

Bestuur
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Afsprakenkader Digitale, Gevalideerde Koopovk v0.2

Q1 Q2 Q3 Q4

ROADMAP 2020
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