Aansluitingen met of zonder verblijfsfunctie
Locaties met een verblijfsfunctie zijn meestal bestemd om te wonen of te werken. Denk aan woonhuizen,
fabrieken en kantoren. Maar ook kerken of vakantiewoningen kunnen een verblijfsfunctie hebben. Onder
meer garageboxen, trappenhuizen en riolen hebben géén verblijfsfunctie.
Bekijk in onderstaand overzicht of je locatie een verblijfsfunctie heeft of niet. Staat de omschrijving van jouw locatie hier niet
tussen? Dan biedt de Belastingdienst uitsluitsel.
Aansluitingen MET verblijfsfunctie
Algemene aanduiding

Voorbeelden

Aula

Aula, crematorium

Bouwaansluitingen, met op het WOZ-perceel en verbonden met de
aansluiting een object met verblijfsmogelijkheid, zoals een keet,
een bemande kraan etc.
Brughokje (dat bemand kan zijn)
Club-/verenigingshuis of overdekte verenigingsterreinen danwel
terreinen met accommodaties

Dorpshuizen, sportaccommodaties, clubhuizen, manege, gymzaal,
sporthal, overdekte ijsbaan, golfbaan

Horeca gebonden gelegenheden

Hotel, pension, café, restaurant, kantine, opleidingscentrum

Land- en tuinbouwbedrijf

Boerderij, kassen, kwekerij, tuinderij, stallen, veeteeltbedrijf

Objecten voor tijdelijke of vakantiebewoning

Caravan, camping, zomerhuis, vakantiewoning

Objecten voor (al dan niet permanente) bewoning

(al dan niet leegstaande of onbewoonde) woning, flat, bungalow,
kelder, souterrain, wooncontainer, woonboot, ark

Objecten voor het uitoefenen van een bedrijf, beroep of een school

Kantoor, werkplaats, fabriek, winkel, kiosk, school, crèche,
gemeentehuis, stadskantoor

Religieuze gebouwen

Kerk, moskee, klooster

Ruimtes voor het houden van voorstellingen

Concertzaal, schouwburg, museum, bioscoop, openluchttheater
met een verblijfsobject

Zorginstelling

Ziekenhuis, verpleeghuis, medische (praktijk)ruimte, verzorgings
tehuis, bejaardentehuis, kruisgebouw

Aansluitingen ZONDER verblijfsfunctie
Algemene aanduiding

Voorbeelden

Aansluitingen voor evenementen

Markten, kermis, circus, feesttent

Algemene voorzieningen bij flats/appartementencomplexen e.d.

Centrale voorzieningen, exploitatie- en portiekverlichting,
trapverlichting

Agrarische voorzieningen

Schrikdraadinstallatie, schuilstal voor vee, veldschuren

Begraafplaats

Kerkhof

Beregeningsinstallatie
Bouwaansluiting zonder aangesloten object dat geschikt is voor
verblijf (dus geen keet, werkplaats, kraan etc.)
Brug of brughokje (zonder mogelijkheid voor bemensing)
Dierenkamp
Garageboxen/stallingen zonder verblijfsmogelijkheid (dus zonder
bewakingsloge, betaalkantoortje etc.)

Garageboxen, parkeergarage, parkeerterrein

Havenverlichting installatie

Aanlegsteiger, havenverlichting, baken

Installaties voor doelgerichte (publieke) toepassingen, zoals
monumentverlichting (‘straatmeubilair’, zonder mogelijkheden
voor verblijf )

Gevelverlichting, cameratoezicht, fontein, feestverlichting (winkelstraatverlichting), openbare verlichting, slagboom, parkeerauto
maten, snuffelpalen, stadsklokken, reclamezuil of -bord, reclame
verlichting, stadsplattegrond, abri, MUPI, BB-sirene, geldautomaat

Militair oefenterrein

Oefenterrein

Objecten met installaties voor blokverwarming

Blokverwarming station, ketelhuis, verdeelpunt (zonder mogelijkheden
voor werkplaats of kantoor)

Onbemande aansluitingen ten behoeve van de spoorwegen

Spoorwegovergangen

Pompen en gemalen (onbemand)

Poldergemaal, pomp, waterpomp, rioolgemaal, drukriool-systeem

Riviersignaleringen

Riviersignaleringen, stuw, sluissignaleringen, brugsignalering

Toiletgebouw (onbemand)

Toiletgebouw, openbaar toilet

Verenigingsterreinen die niet-overdekt zijn en waarop zich geen
verblijfsobjecten, zoals keten, kantines, kleedkamers etc. bevinden

IJsbaan, schaatsbaan, schietbaan, kaatsveld, openluchttheater
zonder verblijfsobject

Verkeersregelinstallaties

Knipperlicht, verkeersregelinstallatie, waarschuwingslichten,
verkeerscamera, bewegwijzering, informatiebord, tunnel

Riool
Voorzieningen voor de exploitatie van warmte-, gas-, elektriciteit-,
CAI-, internet-, of telefonienetwerken

CAI-versterker, antenneversterker, CAI-kast, kabelkast, gas ont
vangsts tation, gas afsluiter, gasdepot, GSM mast of andere zend
mast (onbemand), kathode bescherming, meet- en peilstation,
warmte verdeelstation
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