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IFC is … 

Indien je nog nooit van IFC gehoord hebt kan dit document snel wat verduidelijken.  

 

• IFC is de afkorting van “Industry Foundation Classes” . 

• Het is een ISO-gecertificeerde manier van ex- en importeren van BIM-modellen. Daardoor is het het 

aangewezen bestandsformaat om BIM-modellen tussen verschillende softwarepakketten uit te wisselen. 

Men spreekt dan van ‘Open BIM’. 

• Buildingsmart is de organisatie die dit bestandsformaat verder ontwikkelt (zie http://www.buildingsmart-

tech.org/ ). Zij controleren ook of software IFC-compatibel is. 

• Het is een open bestandsformaat. Dit wil zeggen dat het vrij ingekeken kan worden en nabewerkt in bv. 

een teksbewerkingsprogramma. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit: 

 

Het is daardoor ook onafhankelijk van de software die vandaag gebruikt wordt en dus onbeperkt 

bruikbaar in de tijd. 

• Een IFC-bestand is een export van het bronbestand (of native bestand). Een ander softwarepakket kan 

dit IFC-bestand inlezen en als onderlegger gebruiken. Een bronbestand heeft volledige functionaliteit in 

de bijhorende software. Een ingelezen IFC heeft steeds minder functionaliteit dan het bronbestand 

(bijvoorbeeld zijn deurbreedtes niet in groep aanpasbaar wat in het bronbestand wel mogelijk is). 
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Vergelijk het met het pdf-formaat. Een ‘Microsoft Word-file’ is niet rechtstreeks leesbaar in ‘Kladblok’.  

 
Figuur 1 - native bestand niet uitwisselbaar indien verschillende softwarepakketten gebruikt worden. 

Je kan wel van de Word-file een pdf maken, de tekst daarin selecteren en kopiëren en in kladblok 

plakken. Hierdoor gaat er wel informatie van bladopmaak verloren. 

 
Figuur 2 - een pdf-export maakt het document leesbaar voor gebruikers van andere software. 
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Voor de uitwisseling van een Revit-bestand heeft een Archicadgebruiker op gelijkaardige manier dus het 

IFC-formaat nodig. 

 

• Een IFC-export is niet gewoon maar ‘een druk op de knop’. Diverse instellingen bepalen de kwaliteit van 

het IFC-bestand. Afhankelijk van wat er met de IFC dient te gebeuren kan ook een andere 

exportinstelling gevraagd worden. 

• IFC is bedoeld om informatie uit het model te lezen om zo bv. hoeveelheden en eigenschappen uit te 

lezen. Het wordt ook gebruikt om ruimtelijke coördinatie (clashcontrole) via een visuele of 

geautomatiseerde manier uit te voeren. 

 
Figuur 3 - voorbeeld van een ruimtelijke coördinatie: een staalprofiel blijkt in conflict met een deuropening. 
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• IFC is niet foutloos. De geometrie kan afhankelijk van de exportinstellingen of van het softwarepakket 

dat het IFC-bestand inleest anders gepresenteerd worden dan bedoeld. Ook dit is dus een reden om bij 

voorkeur native bestanden uit te wisselen.  

 
Figuur 4  - trapleuningen staan niet op hun voorzien plaats in dit IFC-bestand. 

• Veelgebruikte gratis IFC-viewers zijn ‘Solibri Model Viewer’ en ‘Tekla BIMsight’. 

• IFC-bestanden zijn vaak groot (meerdere honderden megabites). Solibri biedt wel een gratis tool aan om 

dit bestand te verkleinen zonder gegevensverlies: de ‘Solibri IFC Optimizer’. Een andere mogelijkheid is 

een IFCZIP-bestand te exporteren. 

• ‘IFC 2x3 CV’ is de versie die anno 2016 het meest gebruikt wordt. IFC 4 begint ook in gebruik te 

geraken. 

• Objecten in het IFC-bestand worden in vooraf gedefinieerde klasses ingedeeld: IfcColumn, IfcWindow, 

IfcWall, IfcBeam 


