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Belangrijke informatie inzake de bezichtigings- en biedingsperiode 
 

- De startdatum en finale-bod-datum: 

De biedingsperiode start op 01/07/2019 en eindigt op 11/10/2019. 

 

- Bezichtigingen: 

Vanaf 01/07/2019 kunnen bezichtigingen plaatsvinden in het bijzijn van de 

bemiddelaar, vastgoedkantoor de Fooz. U kunt het kantoor steeds online 

bereiken op www.defooz.com of tijdens de kantooruren telefonisch op het 

nummer 09 225 00 78. 

 

- Biedingen: 

o De nodige formulieren om uw bod te doen zijn te verkrijgen bij 

vastgoed de Fooz, waar men u zal bijstaan met raad en daad. 

o Vanaf 01/07/2019 t.e.m. 10/10/2019 kunnen biedingen onder gesloten 

omslag tijdens de kantooruren binnengebracht worden bij het 

vastgoedkantoor de Fooz met adres te 9000 Gent, Zuidstationstraat 28, 

en dit bij ontvangstbewijs. 

o Op 11 oktober 2019 is uw laatste kans om uw bod onder gesloten 

omslag in te dienen. Biedingen kunnen op deze dag nog afgegeven 

worden op het stadhuis van Gent tussen 14h30 en 15h00, waarna de 

opening van alle gesloten biedingen zal plaatsvinden. 

 

- Opening gesloten omslagen: 

o Locatie: Stadhuis Gent, 9000 Gent, Botermarkt 1 

o Tijdstip: vrijdag 11 oktober 2019 om 15h00 zullen de gesloten 

omslagen geopend worden. 

 

http://www.defooz.com/


Eeklostraat 160, Gent / Mariakerke 
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 

Kadastraal nummer 495C8 + deel 495B7  
 

 

Kadastraal bekend 29ste Afdeling Gent / Mariakerke, Sectie A 

Oppervlakte perceel Gemeten oppervlakte: (exacte opmeting volgt) 

Huidige gebruik Tijdelijk gebruik in functie van antikraak. 

Staat van de gebouwen Te renoveren. 

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)  

Bebouwde oppervlakte terrein  

Specifieke opmerkingen/vragen  

Bijzonder charmant landhuis in romantische stijl herinnerend aan de Engelse buitenhuizen 
met ruime tuin in een rustige woonwijk in Mariakerke met vlotte verbinding naar Gentse 
binnenstad. 
 

 
JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN 
 
Uittreksel vergunningenregister hieronder samengevat: 
 

Gewestplanbestemming Gentse en Kanaalzone, goedgekeurd dd. 14/09/1977, gelegen in woongebied 

AfbakeningsRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, goedgekeurd dd. 16/12/2005, maar niet gelegen in een deelgebied waarvoor 
voorschriften werden vastgelegd. 

BPA Naam Nvt 

Zonering Nvt 

gemeentelijkRUP Naam Nvt 

Zonering Nvt 

Verkaveling Nvt 



Beschermd monument Nvt 

Beschermd stadsgezicht Nvt 

Inventaris bouwkundig erfgoed Relict naam: Twee Villa’s 

Recht van voorkoop Vlaamse Grondenbank 

Vergunningenhistoriek Zie stedenbouwkundig uittreksel / inlichtingen vastgoed 

Stedenbouwkundige misdrijven Zie stedenbouwkundig uittreksel / inlichtingen vastgoed 

Bosbeheer en Natuur Nvt 

 
 
TE BEVRAGEN ANDERE STADSDIENSTEN 
 

Te bevragen stadsdiensten Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, en Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur (zie afzonderlijk advies). 

Opname in register onroerend erfgoed, relict naam: Twee 
Villa’s 

Groendienst in functie van aanwezige bomen op het terrein  

Afhankelijk van het geplande project kunnen andere / 
meerdere adviesinstanties vereist zijn.  

 

 
STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN 
 

Herbestemming mogelijkheden 
en beperkingen 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar 
worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 
 
Op basis van de ‘woningtypetoets’ komt betreffen pand niet in aanmerking voor opdeling in een meergezinswoning. 
Dit pand is verplicht een eengezinswoning. 
 

Mogelijkheid sloop Het gebouw is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Sloop is niet toegestaan. 

Mogelijkheid nieuwbouw Nee. Uitbreiden aan de achterzijde van het bouwvolume (voorgevel = Eeklostraat) is eventueel mogelijk. 

Overige aandachtspunten 
(parkeren, ontsluiting,…) 

-  parkeren conform parkeerrichtlijnen Stad Gent 
-  algemeen: één oprit per perceel 
-  voor toepasselijke verordeningen en reglementen, zie stedenbouwkundig uittreksel / inlichtingen vastgoed 

Algemene bepaling mee te 
geven aan potentiële kopers 

Op basis van een concreet ontwerp kan een gericht advies worden verleend door Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning (contactpersoon: Barbara Thys, 09/266.78.66, Barbara.Thys@stad.gent) en Dienst Monumentenzorg en 
architectuur (contactpersoon: Karis Sterckx, 09/267.03.65, Karis.Sterckx@stad.gent).   

 
 

mailto:Barbara.Thys@stad.gent
mailto:Karis.Sterckx@stad.gent


 



Advies Dienst Monumentenzorg en Architectuur voor de verkoop van het pand Eeklostraat 160. 
 
Het pand Eeklostraat nr. 60 is opgenomen als bouwkundig relict op de vastgestelde inventaris van 
het bouwkundig erfgoed en maakt deel uit van de beschrijving met lD 26587. Het pand wordt er 
samen met het pand nr.41 als volgt beschreven: "Landhuizen in eenvoudige romantische stijl 
herinnerend aan de Engelse buitenhuizen, nummer 41 zogenaamd "Clos Fleurie" naar ontwerp van 
Jules Lippens, van 1924, nummer 160 heden pastorie uit hetzelfde jaar. Overluifelde tuinhekken. 
Gebruik van traditionele en natuurlijke materialen: baksteen, cementering en typisch gebruik van 
houtwerk in de houten kozijnramen en in de geveltoppen. Levendige gevelindeling met veel 
uitsprongen en punten en met afgesnuite pannendaken". 
 
De Dienst Monumentenzorg en Architectuur bezocht het pand ter plaatse op 01/09/2017. Uit het 
plaatsbezoek bleek dat het pand in grote mate authentiek bewaard is gebleven. Het pand is erg 
waardevol. Behoud van het oorspronkelijk bouwvolume dient dan ook het uitgangspunt te vormen. 
Het half-ondergronds later toegevoegd volume aan de achterzijde van het pand, past zich 
momenteel goed in binnen het groter geheel, maar kan indien gewenst vanuit erfgoedoogpunt 
verwijderd en/of vervangen worden. 
 
lndien uitbreidingen op de site toegelaten zouden worden vanuit de Dienst Stedenbouw, dan kan de 
Dienst Monumentenzorg en Architectuur enkel akkoord gaan met: 

- Uitbreidingen rondom de woning, die de woning zelf niet in onderdrukking brengen. 
- Bijkomende volumes die zich achter het hoofdvolume bevinden, niet voor of naast het 

bestaande hoofdvolume. 
- Bij voorkeur dient de nieuwe architectuur zich te beperken tot een volume cfr. het later 

toegevoegde halfondergrondse volume. 
- Bij voorkeur wordt de nieuwe architectuur opgericht in een hedendaagse sobere vormentaal, 

zodat ze zich kan onderscheiden van de oorspronkelijke architectuur. 
- Bij voorkeur wordt de nieuwe architectuur voorzien van een plat dak, om zich te 

onderscheiden van de oorspronkelijke architectuur. 
 
De Dienst Monumentenzorg en Architectuur pleit voor behoud van alle elementen met 
erfgoedwaarde, zoals: de oorspronkelijke dragende structuur (wand- en vloerconstructies), de 
buitengevels (wanden en dak) en vaste interieurelementen die nog dateren uit de oorspronkelijke 
bouwfase (trappen, binnendeuren, etc.). Onderhouds- of verbouwingswerken die tot doel hebben 
om het pand aan te passen aan de gangbare comforteisen zijn af te wegen. Ook het doorbreken van 
de later ingebrachte lichte wandstructuren op de bovenverdiepingen, kan aanvaard worden om de 
oppervlakte van de kamers te vergroten. 
 
Het buitenschrijnwerk (ramen, deur en kroonlijst) van de buitengevels maakt integraal deel uit van 
de architectuur van het pand. Het merendeel van de ramen werd in het verleden reeds vervangen 
door hedendaagse houten ramen. Deze ramen sluiten enigszins aan bij de architectuurtaal van het 
pand, maar stemmen niet volledig overeen met de detaillering en indeling van de oorspronkelijke 
ramen (cfr. afbeelding op inventaris van bouwkundig). Indien de ramen in de toekomst zouden 
vervangen worden, dient dit te gebeuren door houten geprofileerde en geschilderde ramen naar 
oorspronkelijk model. Wat betreft de deuren en de kroonlijst, dienen deze behouden te blijven en 
waar nodig hersteld te worden. lndien de bouwfysische staat van deze elementen dusdanig slecht 
zou blijken, kunnen deze enkel vervangen worden naar oorspronkelijk model. Het is wenselijk de 
detailtekeningen voorafgaand ter nazicht voor te leggen aan de Dienst Monumentenzorg en 
Architectuur. 
 
De huidige kleurstelling van het buitenschrijnwerk en de gevels stemt vermoedelijk niet overeen met 
het oorspronkelijke kleurenpalet van het pand. lndien de gevels en het buitenschrijnwerk in de 



toekomst herschilderd worden, is het aangewezen om terug te grijpen naar de oorspronkelijke 
kleurstelling. Dit kan gebeuren op basis van kleuronderzoek in samenwerking met de Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur. 
 
Het perceel van het pand wordt afgescheiden van de straat door middel van een overluifeld tuinhek. 
Dit toegangshek past volledig in de tijdsgeest en de architectuurtaal van de woning en draagt 
hiermee bij aan het landelijke karakter van het pand. De Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
pleit bijgevolg voor behoud van het hek, aangezien dit mede de erfgoedwaarde van de site bepaalt. 
 
Contactpersoon: 
Karis Sterckx 
Adjunci van de directie 
Dienst Monumentenzorg en Architectuur - Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en 
Ondernemen - 
Stad Gent 
Tel. 09 269 37 35 
Fax 09 269 37 55 
Bezoekadres: Veldstraat 55, 9000 Gent (enkel op afspraak) 
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
monumentenzorgarchitectuur@stad.gent 

www.gent.be 

 

mailto:monumentenzorgarchitectuur@stad.gent
http://www.gent.be/










Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
MEOW-2018-DD-01378277

Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij:
DIENST PLAN O-VLAANDEREN

Tel: 0257/73 010
Fax: 0257/96 241
E-mail: petra.declercq@minfin.fed.be
Openingsuren van 9 u  tot 12 u of na afspraak

Mevrouw, Mijnheer

Gelieve, ingevolge uw aanvraag op 10/09/2018, als bijlage de gevraagde informatie te vinden.

Met vriendelijke groeten,

DE CLERCQ PETRA

FINANCIEEL ASSISTENT

Afz.: DIENST PLAN O-VLAANDEREN
SINT-LIEVENSLAAN 27  9000 GENT

Pieters
Gregory
Martelaarslaan, 360 B000
9000 Gent

GENT, 11/09/2018

 Federale

 Overheidsdienst

 FINANCIEN

Algemene administratie van de
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE



SAMENVATTING PRECAD
Referenties dossier : MEOW-2018-DD-01378277                              DRAFT

Type dossier : Voorafgaandelijke identificatie Sub-type dossier :  horizontale splitsing percelen
Verkaveling nummer :
Vervaldatum verkaveling : Plan nummer :

BRON PERCELEN
Num.
Kad.

Kad. Afd. Perceelnummer Ligging Aard Status

44038 GENT 29 AFD/MARIAKERKE/ A 495 B 7 P0000 EEKLOSTR TUIN Gekadastreerd
Ondersteuning Jeugdwerking Kolegem - VE1/1 -

GERESERVEERDE PERCELEN (Begindatum: 03/09/2018)

GEMEENSCHAPPELIJKE   DELEN
Benaming Aard Aandelen Kad. Afd. Perceelnummer

SPECIFIEKE   GEMEENSCHAPPELIJKE   DELEN
Benaming Aard Aandelen Kad. Afd. Perceelnummer

PRIVATIEVE DELEN
Benaming
Beschrijving

Aard Niveau/
Opp. in m²

Aandelen
Benaming - fractie

Kad. Afd. Perceelnummer

lot 1 GROND 114.00 GENT 29 AFD/MARIAKERKE/ A 495 S 8 P0000

lot 2 GROND 1251.00 GENT 29 AFD/MARIAKERKE/ A 495 T 8 P0000

Totaal van Aandelen



VERKLARENDE NOTA
EIGENAAR(S) EN RECHTEN

Aanduiding van de eigenaar(s) met hun rechten en, in voorkomend geval, de datum waarop die rechten vervallen.
Als echtgenoten in gemeenschap eigenaar zijn, worden hun namen verbonden door het teken ''&''.
De afkortingen van de meest frequente rechten zijn:

VE: volle eigendom
BE: blote eigendom
VG: vruchtgebruik

OPSTAL: opstal
GEBR/BEWON: gebruik/bewoning
ERFP: erfpacht

PERCEELSINFORMATIE
Perceelnummer

Het kadastraal perceel wordt geïdentificeerd door de kadastrale afdeling van gemeente, de sectie, een grondnummer,
eventueel een bisnummer, een alfanumerieke en mogelijk een numerieke exponent.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6, waarbij 21614 staat voor het nummer van de kadastrale afdeling.

Partitie

Wanneer voor een kadastraal perceel een meer nauwkeurige identificatie nodig is, bijv. voor appartementsgebouwen, dan
wordt het opgesplitst in een kadastraal planperceel en één of meer kadastrale patrimoniale percelen. In dat geval kan, per
onroerend object waarop een eenheid van recht wordt uitgeoefend, de voormelde identificatie worden uitgebreid met een
partitienummer.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6 P0004.
Het partitienummer staat niet vermeld op het kadastraal percelenplan.

Aard - Detail(s)

Aan de kadastrale aard mag geen stedenbouwkundige betekenis worden toegekend.
Het teken # geeft verkort de ligging en de samenstellende delen van het hoofdbestanddeel weer, zoals aangeduid in de
basisakte.
Bijvoorbeeld: PRIVATIEF DEEL# A5/CL/K9-G9 (Appartement, op de 5° verdieping, centrum links, kelder 9 en garage 9).

Oppervlakte (uitgedrukt in HA, A en CA) 

Letter « T » : de oppervlakte is gesteund op een opmetingsplan, gehecht aan de akte.
Letter « V » : de oppervlakte is gesteund op een nameting, door de administratie uitgevoerd.
Letter « N » :het kadastraal inkomen (KI) van deze oppervlakte is vrijgesteld van onroerende voorheffing (OV).

P&W 

Een code Px of Wx duidt aan dat het perceel geheel of gedeeltelijk is gelegen in het gebied van een polder of een watering,
waarbij x staat voor een cijfer of letter, dat refereert naar de betrokken polder of watering. Een letter D staat voor een
afgeschafte polder. Een letter E voor een afgeschafte watering.

Klassering KI/ha

Klassering van het ongebouwde perceel en haar corresponderende kadastraal inkomen per hectare.

Code KI (kadastraal inkomen)

De code KI is samengesteld uit twee posities.

Eerste positie: Tweede positie:

1:  gewoon - ongebouwd
2:  gewoon - gebouwd
3:  nijverheid - ongebouwd (of ambacht of handel met
     materieel en outillage - M&O)
4:  nijverheid - gebouwd (of ambacht of handel met M&O)
5:  M&O op een ongebouwd perceel
6:  M&O op een gebouwd perceel

F:  belastbaar KI
G, H, P, Q:  KI (of gedeelte KI) vrijgesteld van de OV op
basis van wettelijke bepalingen
J:  niet vastgesteld KI (of vastgesteld KI niet belastbaar in
de OV betreffende een gebouw dat niet in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór 1 januari van het aanslagjaar)
K:  voorlopig KI van een gebouw dat in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór de volledige voltooiing
L:  gedeeltelijk voorlopig KI van een nieuw onroerend
goed dat technisch werd ontworpen en opgericht om per
onderscheiden gedeelte te worden verkocht (bv.
appartementen)
X:  KI vrijgesteld ingevolge een bijzondere bepaling van
een Gewest



KI

Het bedrag van het (niet geïndexeerde) kadastraal inkomen, uitgedrukt in euro.

Einde vrijstelling

Als een datum staat aangeduid betekent dit dat de vrijstelling van de onroerende voorheffing op die datum vervalt.
Als M&O voor onbepaalde tijd wordt vrijgesteld van onroerende voorheffing, wordt dit - enkel voor het Vlaamse Gewest -
aangeduid onder de vorm van 1.1.0000.

Status

De meest voorkomende zijn:
O   Gereserveerd : het perceelnummer werd gereserveerd, om als identificatie in een nog te verlijden authentieke akte te

worden gebruikt. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gereserveerd-geacteerd : idem gereserveerd maar reeds opgenomen in basisakte of verkavelingsakte.
O In afwachting : betreft privatieve entiteiten nog niet in gebruik genomen of verhuurd. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gekadastreerd : de patrimoniumdocumentatie is bijgewerkt .
O Gekadastreerd- niet afpaling :perceel dat één of meerdere terreingedeelten bevat die aan verschillende eigenaars

toebehoren. Deze delen worden niet op plan afgebeeld bij gebrek aan afpaling of opmetingplans die de ligging ervan
vastleggen.
Opgelet : de voor dit perceel vermelde rechten zijn niet altijd correct. Zie percelen ''niet afgepaald'' voor de rechten.

O Niet afgepaald : perceel dat niet op plan werd afgebeeld bij gebrek aan afpaling. Deze percelen zijn gekoppeld aan een
perceel met status gekadastreerd- niet afpaling. De vermelde rechten zijn correct .

Jaar einde opbouw

0001:    vóór 1850
0002:    van 1850 tot 1874
0003:    van 1875 tot 1899
0004:    van 1900 tot 1918
0005:    van 1919 tot 1930
Vanaf 1931 wordt het volledige jaartal aangeduid.

M*

De code M* naast het "jaar einde opbouw" betekent dat het perceel materieel en outillage (M&O) bevat - of kan bevatten - dat
niet belastbaar is in de OV.

BIJWERKINGSTOESTAND OP OP dd/mm/jjjj

Het uittreksel vermeldt de gegevens zoals zij in de patrimoniumdocumentatie van die datum voorkomen.
Het is mogelijk dat die gegevens nog niet de actuele toestand van het goed weergeven. Het kan ook dat het kadastraal
inkomen in herziening is ingevolge een bezwaar.



Prekad pdf

FOD Financiën
Patrimoniumdocumentatie
Prekad pdf

Afdeling: 44038 - GENT 29 AFD/MARIAKERKE/
Dossiernummer STIPAD: MEOW-2018-DD-01378277
Referentienummer landmeterplan: 44038-10282

Schaal: 1/500
Aanmaakdatum: 11/09/2018
Behandelende ambtenaar: PETRA DE CLERCQ
Paginanummer: 1/1









Eeklostraat 160 / l,Aariakerke (49587) !'orbit

498V3

4SC

49813

498R3

II
365H

Damstraat

I

434K2

€4F2

AE

20

Date 06.11.2018 Scale 1/889



Leggerinfo

Print 90

Page 1 of1

GENT JAARGANG 20í7 29 AFD/MARTAKERKE (44038) A 44038_A_0495_8_007_00

P0000 -vE 1/1- o410413829í Parochiale Werken van O L Vrouw van Bijstand Der

Eeklostraat 160, 9030 GENT

Partnr Ligging Aard Privatief Deel opp Bouwj Gode
KI

KI

P0000 EEKLOSTR TUIN 1 360 1F 12

2

6Damstraat

4SR3

495Ívt7

495G7

154 495A7

f;Je : I I I C : I temp I le gger _44 0 3 8 _A_0 49 5 _B _0 07_0 0. htm 6ltv20r8



Eeklostraat 160 / l,Aariakerke :'oÍbit

49813

498R3

49547

495G7

t

495W

365H

Damstraat

4&lx2

484F2

4847

20

Date 06.11.2018 Scale 1n48



Leggerinfo

Print 90

Page I ofl

GENT JAARGANG 2017 29 AFD/MARTAKERKE (44038) A 44038_A_0495_C_008_00

P0000 í Stad Gent

Botermarkt 1, 9000 GENT

-vE 111- 0207451227

Partnr Ligging Aard Privatief Deel opp Bouwj Code
KI

KI

P0000 EEKLOSTR 160 HUIS 1987 0005 2G 1482

1

158

Dam$traat

4q587

a 495M7

49567

+95A7

file : I I I C : I temp / le gger _44 0 3 8 _A_04 9 5 _C_0 0 8_0 0. htm 6ltU20r8



 
 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ondernemen| Stadhuis | Botermarkt 1 | 
9000 Gent
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke 
                       ordening 

  Dienst Vastgoedbeheer 
   
Sint-Salvatorstraat 16  
9000 GENT 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Geldhof Bénédicte 
+32 9 266 78 15 

EEKLOSTRAAT 67924 21/11/2018 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Eeklostraat -  
 9030 Gent 
 Kadaster: afdeling 29, sectie A, nummer 495  B 7  
 
 
Geachte  
 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 
Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 
 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 
Paul Teerlinck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 

  

RPADM 



 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 67924 
Inschrijvingsdatum : 09/11/2018 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Dienst Vastgoedbeheer 
Bedrijfstype : openbare instelling / VZW 
Naam :   
Adres : Sint-Salvatorstraat 16 
Postcode : 9000 
Gemeente : GENT 
Telefoon : 09/266.59.73 
Fax : 09/266.59.99 
E-mail :  
 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 29, sectie A nummer 495 B 7 0 
Adres : Eeklostraat - 
Postcode : 9030 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
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B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
/ 
 
 
B19 GEBOUWEN 
/ 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 
 
/ 
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00001_00001 
Naam gewestplan : GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
 
/ 
 
C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
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/ 
 
 
C7 BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 
C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 
 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
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Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 
/ 
 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
/ 
 
C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Paul Teerlinck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
D1 MILIEU 
 
Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? : Neen 
   
Zijn er op dit adres VLAREM-vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 
van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
Zijn er op dit adres ARAB-exploitatie vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
 

Opgelet 
De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens van de 
gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt vervolledigd en bijgewerkt conform 
de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Milieuloket op telefoonnummer 09/268 23 10. 
 
 
 

D2 BOSBEHEER & NATUUR 
 
 
 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be 

 
D3 HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de 
Vlaamse Wooncode door de burgemeester? 

: Neen 

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring 
 

:  
Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart 
volgens de Vlaamse Wooncode? 

: Neen 

Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester? : Neen 
Datum uitreiking conformiteitsattest :  

   
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris leegstand :  
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van verwaarloosde gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris verwaarlozing :  
 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
/ 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

D5 ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 
Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Neen 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Ja 
        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 
D8 AANVULLENDE INFORMATIE 

 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

•  Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
•  Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
•  Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
•  Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
•  Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

•  De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

•   Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

•  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 
 
 



 
 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ondernemen| Stadhuis | Botermarkt 1 | 
9000 Gent
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke 
                       ordening 

  Dienst Vastgoedbeheer 
   
Sint-Salvatorstraat 16  
9000 GENT 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Geldhof Bénédicte 
+32 9 266 78 15 

EEKLOSTRAAT 
160 

67923 21/11/2018 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Eeklostraat 160  
 9030 Gent 
 Kadaster: afdeling 29, sectie A, nummer 495  C 8  
 
 
Geachte  
 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 
Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 
 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 
Paul Teerlinck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 

  

RPADM 



 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 67923 
Inschrijvingsdatum : 09/11/2018 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Dienst Vastgoedbeheer 
Bedrijfstype : openbare instelling / VZW 
Naam :   
Adres : Sint-Salvatorstraat 16 
Postcode : 9000 
Gemeente : GENT 
Telefoon : 09/266.59.73 
Fax : 09/266.59.99 
E-mail :  
 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 29, sectie A nummer 495 C 8 0 
Adres : Eeklostraat 160 
Postcode : 9030 
Deelgemeente : Gent 
 

 
 
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 
Datum 21-11-2018 
 

2 
 

 

 
B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 620587 
Gemeentelijk dossiernummer : 1982/1331 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 44021-32645 

Onderwerp : het bijbouwen van een vergaderzaaltje 
Aard van de aanvraag : Verbouwing gemeenschapsvoorzieningen, openbaar nut 

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 22/09/1982 
Datum ontvangstbewijs : 18/10/1982 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 27/12/1982 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag :  
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 549589 
Gemeentelijk dossiernummer : 1999/40010 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : rooien van een boom 
Aard van de aanvraag : Vellen hoogstammige bomen 

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 11/01/1999 
Datum ontvangstbewijs : 11/01/1999 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 08/04/1999 
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Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag :  
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 620819 
Gemeentelijk dossiernummer : 1982/1404 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 44021-4.39A 

Onderwerp : het bouwen van 4 garages 
Aard van de aanvraag : Nieuwbouw bijgebouw(en) 

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 08/11/1982 
Datum ontvangstbewijs : 16/11/1982 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 20/03/1984 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag :  
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "oud stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 530928 
Gemeentelijk dossiernummer : 1997/41195 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : rooien van drie haagbeuken 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 14/10/1997 
Datum van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het schepencollege 

:  

Aard van het advies van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar aan het 
schepencollege 

:  

Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 20/11/1997 

Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Datum van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 20/11/1997 

Aard van de beslissing van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar  

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 
Datum 21-11-2018 
 

4 
 

 

Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar? 

: Neen 

Datum van de schorsing door de gewestelijke stedenbouwkundige 
ambtenaar  

:  

Datum van de intrekking van de beslissing door de gemeente :  
Werd de beslissing van het schepencollege door de Vlaamse regering 
vernietigd? 

: Neen 

Datum van de vernietiging van de beslissing van het schepencollege 
door de Vlaamse regering 

:  

Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 
Datum 21-11-2018 
 

5 
 

 

 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
/ 
 
 
B19 GEBOUWEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 44021_2010_146475 
Functie van het gebouw : Wonen 
   
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 

 
: 

Ja 

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, maar voor de 
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig 
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 
van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een 
bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd opgericht. 

 
: 

Neen 

 
Datum van opname van de beslissing van het schepencollege in het 
vergunningenregister 

  
: 

 
15/01/2011 

 
Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

  
: 

 
Nee 

 
Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

  
: 

 
Nee 

 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 
Datum 21-11-2018 
 

6 
 

 

Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 
 
/ 
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00001_00001 
Naam gewestplan : GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
 
/ 
 
C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
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/ 
 
 
C7 BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 
C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 
 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
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Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 
/ 
 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
/ 
 
C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Paul Teerlinck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
D1 MILIEU 
 
Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? : Neen 
   
Zijn er op dit adres VLAREM-vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 
van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
Zijn er op dit adres ARAB-exploitatie vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
 

Opgelet 
De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens van de 
gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt vervolledigd en bijgewerkt conform 
de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met het Milieuloket op telefoonnummer 09/268 23 10. 
 
 
 

D2 BOSBEHEER & NATUUR 
 
 
 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be 

 
D3 HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de 
Vlaamse Wooncode door de burgemeester? 

: Neen 

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring 
 

:  
Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart 
volgens de Vlaamse Wooncode? 

: Neen 

Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester? : Neen 
Datum uitreiking conformiteitsattest :  

   
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris leegstand :  
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van verwaarloosde gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris verwaarlozing :  
 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
/ 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

D5 ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 
Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Neen 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Ja 
        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 
D8 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Ja 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Inventaris bouwkundig erfgoed 
Het gebouw is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed:Twee villa's 
 
 - Relict naam: Twee villa's – Inventaris: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/26587 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

 
Verdere informatie en juridische gevolgen: zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be of neem contact op met 
Dienst Monumentenzorg  
AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent  
Telefoon: 09/267 03 67  
dienst.monumentenzorg@stad.gent 
De Dienst Monumentenzorg is enkel bereikbaar op afspraak. 
 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed.  
 
 
 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

•  Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
•  Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
•  Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
•  Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
•  Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

•  De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

•   Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

•  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 
 
 



Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Sint-Salvatorstraat 16 /
9000 Gent

UW BERICHT VAN: 05.10.2017 AFDELING: Bodeminformatiebeheer
UW KENMERK: VGB - WD

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 05.10.2017 ONS KENMERK: A: 20170565981 - R: 20170563669

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 44038 GENT 29 AFD/MARIAKERKE/
straat + nr. : Eeklostraat 160
sectie : A
nummer : 0495/00C008

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

http://www.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 05.10.2017

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20170565981/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20170563669
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AFDELTNG: BOdembeheef

coNrAcrpERSooN, lnfolijn 0'151284 458
oNSKENMERK: A: 2018O445705 - R: 20180444608

Attestnummer: 20180445705Nolgnummer: 000
Formuliernummer: 201 80444608

Openbare Vlaamse
Afvatstof fenmaatsch appi j

Stationsstraat Í 10

B-2800 Mechelen
T: O15 784 784
F: A15 203 275
www.ovam.be

r
wffil'H'
#rl*=

Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Sint-Salvatorstraat 1 6 /
9000 Gent

uw BERrcHr vAN: 06.08.2018
UWKENMERK: VGBMD

BULAGEN: -
MEcHELEN: 06.08.2018

í Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2018
afdeling : 44038 GENT 29 AFD/MARIAKERKE/
straat + nr. : Eeklostraat
sectie :A
nummer: 0495/008007

Verder'deze grond' genoemd.

2 lnhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
I Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vi ndt u op www.ovam. be/gemeentelijke-i nventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: wwwoverdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer i nformatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

http ://www. ova m. be/d i scla i m er.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 06.08.201 8

.: \|

Ann Cuyckens
afdelingshoofd p. 111



Laagspanning 04-13 

 
115-INSP  

Regionaal Kantoor STAD GENT 
Industriepark ZWIJNAARDE 3B DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
9052  ZWIJNAARDE T.a.v. Inge De Meyer 
Tel: 09/252.45.45 BOTERMARKT 1 
Fax: 09/252.50.50 9000 GENT 
Email: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 
                                                                                        ZWIJNAARDE, 12/04/2017 
O/Ref. : K09700080/CTR023000/A0542/GC – OVL031313 
U/Ref. : 11311 
Tel. : 09 267 15 13 
Fax  : 09 255 87 48 
Verslagnr. : 260/170412/02 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

 Indienststelling -  periodiciteit: 5-jaarlijks -  Eerste controle (KB 04.12.2012) 

Datum van onderzoek : 12/04/2017 
Plaats van onderzoek : PASTORIE HEILIG HART KOLLEGEM 
 : EEKLOSTRAAT 160  
 : 9030 MARIAKERKE 
Gebruiker van de installatie : Personeel school 
Aanwezige personen : Dhr Depoorter Patrick 
Installateur : oa. Fabricom 
Stroomleverende maatschappij : Electrabel 
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 12/04/2022 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Onderzocht installatiedeel : HVAC 

1. Toepassing van AREI art. : art. 88 i.v.m. de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking 
2. Systeem van aardverbinding : TT 
3. Uitwendige invloedsfactoren : zie Stad Gent 
4. Type van aardelektrode : Pennen 
5. Bedrijfsspanning : 3N400V 
6. Beschrijving van de stroomkringen : zie in bijlage stroomkringen Blz. 3 
 : zie in bijlage elektrische apparaten : geen 
7. Aansluiting op H.S. cabine : Nee 

2. ONDERZOEK 

Onderzoek volgens werkinstructie 10Ie006 op basis van hieronder vermelde voorschriften. 
Nagaan of de installaties voldoen aan volgende punten: 

 A. Algemeen reglement v/d Arbeidsbescherming ARAB (inst. voor 1/1/83) 
 B. Koninklijk Besluit 04.12.2012 Bijlage I 
 C. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI 
 D. Bijzondere voorschriften van de stroomleverende maatschappij 
 E. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars   BVVO 01/04/86 

         Assuralia  
 F. Bijzondere voorschriften van       
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3. MEETRESULTATEN 

1. Verspreidingsweerstand van de aardverbinding : 20.00 Ohm 

2. Algemeen isolatieniveau    : > 10.00 MOhm 
Isolatieniveau per stroombaan   : zie in bijlage stroomkringen :       

3. Werking van de differentieelschakelaars  : in regel. 

4. INBREUKEN EN NOTA’S 

4.1 Inbreuken 

1. Geen. 

4.2. Nota’s 

1. Stopcontacten werden steekproefsgewijze gecontroleerd op hun continuïteit met de aarde. 

2. Enkel zichtbare en toegankelijke delen zijn aan een inspectie onderworpen. 

3. Stad Gent beschikt over BA4-BA5 personeel. 

5. BESLUIT 

 A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften. 

 B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken die 
nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen 
verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde instal-
latie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de  personen of de goederen.  

 C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. 

 

6. CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING 

Het certificaat is niet nodig. 

7. MEDEDELINGEN 

1. Betekenis van de nota’s: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het 
kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 

2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:       (naam van de onder-

aannemer) (facultatief). 
4. Wij vestigen uw aandacht op Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften vast-

leggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. 
Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek. 

Bijlage: Tabellen stroomkringen   : Blz. 3 
  Tabellen elektrische apparaten  :       

De agent-onderzoeker,      vr. De Directeur,  

GC 260 / Cnudde Geert Dhr. Doolaege Jan 

         sectormanager
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VERDEELBORD HVAC (kelder)  

 Hoofdschakelaar  

Hoofdbeveiliging Bord kelder kr. P 4p16 
Voeding 5x4 

Differentieelinrichting              

 

Kring                                      Bestemming 
Kabelsektie  
 in mm² 

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo-
magnet. 
beveliging 
in A  

Isolatie  
MΩ 

Inbreuk zie  

rubriek 4 

       

Q1 Diff. 4p25/300mA      

F1 Algemeen   4p16   

F2 Faselampen   4p6   

F3 Ketel 1.5  2p10   

F4 Pomp 1.5  3p6/0.4   

F5 Sturing   2p6   

 Reserve   2p6   
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Regionaal Kantoor STAD GENT 
Industriepark ZWIJNAARDE 3B DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
9052  ZWIJNAARDE T.a.v. Inge De Meyer 
Tel: 09/252.45.45 BOTERMARKT 1 
Fax: 09/252.50.50 9000 GENT 
Email: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 
                                                                                        ZWIJNAARDE, 12/04/2017 
O/Ref. : K00014100/CTR023000/A0542/GC – OVL031313 
U/Ref. : 11311 
Tel. : 09 267 15 13 
Fax  : 09 255 87 48 
Verslagnr. : 260/170412/01 – 21/150506/04 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

 Indienststelling -  periodiciteit: 5-jaarlijks -  Eerste controle (KB 04.12.2012) 

Datum van onderzoek : 12/04/2017 
Plaats van onderzoek : PASTORIE HEILIG HART KOLLEGEM 
 : EEKLOSTRAAT 160  
 : 9030 MARIAKERKE 
Gebruiker van de installatie : Personeel school 
Aanwezige personen : Dhr Depoorter Patrick 
Installateur : oa. Fabricom 
Stroomleverende maatschappij : Electrabel 
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 12/04/2022 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Onderzocht installatiedeel : Pastorie 

1. Toepassing van AREI art. : art. 88 i.v.m. de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking 
2. Systeem van aardverbinding : TT 
3. Uitwendige invloedsfactoren : zie Blz. 8 
4. Type van aardelektrode : Pennen 
5. Bedrijfsspanning : 3N400V 
6. Beschrijving van de stroomkringen : zie in bijlage stroomkringen Blz. 3-7 
 : zie in bijlage elektrische apparaten : geen 
7. Aansluiting op H.S. cabine : Nee 

2. ONDERZOEK 

Onderzoek volgens werkinstructie 10Ie006 op basis van hieronder vermelde voorschriften. 
Nagaan of de installaties voldoen aan volgende punten: 

 A. Algemeen reglement v/d Arbeidsbescherming ARAB (inst. voor 1/1/83) 
 B. Koninklijk Besluit 04.12.2012 Bijlage I 
 C. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI 
 D. Bijzondere voorschriften van de stroomleverende maatschappij 
 E. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars   BVVO 01/04/86 

         Assuralia  
 F. Bijzondere voorschriften van       
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3. MEETRESULTATEN 

1. Verspreidingsweerstand van de aardverbinding : 20.00 Ohm 

2. Algemeen isolatieniveau    : > 10.00 MOhm 
Isolatieniveau per stroombaan   : zie in bijlage stroomkringen :       

3. Werking van de differentieelschakelaars  : in regel. 

4. INBREUKEN EN NOTA’S 

4.1 Inbreuken 

1. Geen. 

4.2. Nota’s 

1. Stopcontacten werden steekproefsgewijze gecontroleerd op hun continuïteit met de aarde. 

2. Schakelborden welke bij machines horen zijn niet aan een inspectie onderworpen. 

3. Enkel zichtbare en toegankelijke delen zijn aan een inspectie onderworpen. 

4. Stad Gent beschikt over BA4-BA5 personeel. 

5. BESLUIT 

 A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften. 

 B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken die 
nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te doen 
verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding zijnde instal-
latie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de  personen of de goederen.  

 C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. 

 

6. CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING 

Het certificaat is niet nodig. 

7. MEDEDELINGEN 

1. Betekenis van de nota’s: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het 
kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 

2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:       (naam van de onder-

aannemer) (facultatief). 
4. Wij vestigen uw aandacht op Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften vast-

leggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. 
Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek. 

Bijlage: Tabellen stroomkringen   : Blz. 3-7 
  Tabellen elektrische apparaten  :       

De agent-onderzoeker,      vr. De Directeur,  

GC 260 / Cnudde Geert Dhr. Doolaege Jan 

         sectormanager
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VERDEELBORD ALSB Ri: 18MΩ 

 Hoofdschakelaar  

Hoofdbeveiliging 4P 32 (teller) 
Voeding 4x10 

Differentieelinrichting             4P 63A/300mA (bord ALSB) 

 

Kring                    Bestemming 
Kabelsektie  
 in mm² 

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo-
magnet. 
beveliging 
in A  

Isolatie  
MΩ 

Inbreuk zie  

rubriek 4 

A 
Verlichting spreekkamer-              
voordeur-hal-sanitair 

1.5  2P 10   

B 
Verlichting zitplaats-familiekamer
rustplaats-kleine veranda-        
terras vooraan 

1.5  2P 10   

C 
Verlichting bureel mezzanine-            
trap keuken-zitplaats-onder trap 

1.5  2P 10   

D 
Verlichting trap-overloopeerste 
verdiep-kamer 1-kapel-                
toilet boven 

1.5  2P 10   

E 
Verlichting slaapkamers 2/3-
wastafels slaapkamers 

1.5  2P 10   

F 
Verlichting slaapkamers 4/5-           
gang-bureel eerste verdieping 

1.5  2P 10   

G 
Verlichting trap tweede verdiep-
zolder-slaapkamer 6-donkere    
kamer 

1.5  2P 10   

H Sturing buitenverlichting 1.5  2P 6   

I 
Buitenverlichting-
afschrikverlichting 

1.5  2P 16   

J Bel-parlofoons 1.5  2P 6   

K Reserve  -  2P 10   

L Reserve  -  2P 10   

M 
Stopcontacten spreekkamer-
gang inkom-toilet-zitplaats 

2.5  2P 16   

N 
Stopcontacten familiekamer-
rustplaats-kleine veranda 

2.5  2P 16   

O 
Stopcontacten bureel                           
mezzanine 

2.5  2P 16   
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VERDEELBORD ALSB  

 Hoofdschakelaar  

Hoofdbeveiliging  
Voeding  

Differentieelinrichting              

 

Kring                                                                                                                        Bestemming 
Kabelsektie  
 in mm² 

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo-
magnet. 
beveliging 
in A  

Isolatie  
MΩ 

Inbreuk zie  

rubriek 4 

P 
Stopcontacten slaapkamers1/2-
kapel-berging eerste verdieping 

2.5  2P 16   

Q 
Stopcontacten slaapkamers 4/5-
bureel eerste verdieping 

2.5  2P 16   

R 
Stopcontacten kamer 6-donkere 
kamer-overloop tweede verdiep 

2.5  2P 16   

S Reserve  -  2P 16   

T Reserve  -  2P 16   

U 
Differentiaalschakelaar                  
4P 63A/300mA voor kring V-W-        
X-Y-Z 

     

V Verlichting badkamer 1.5  2P 10   

W Reserve  -  2P 10   

X Stopcontact badkamer 2.5  2P 16   

Y Boiler berging eerste verdieping 4  4P 16   

Z Reserve  -  2P 16   

AA Bord 2 kelder 5x10  4P 25   

AB Bord 3 garage 5x4  4P 16   
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VERDEELBORD 2 KELDER  

 Hoofdautomaat 4P 25 (bord 2 kelder) 

Hoofdbeveiliging 4P 25 (bord ALSB-kring AA) 
Voeding 5x10 

Differentieelinrichting              

 

Kring                                                                                                                        Bestemming 
Kabelsektie  
 in mm² 

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo-
magnet. 
beveliging 
in A  

Isolatie  
MΩ 

Inbreuk zie  

rubriek 4 

A Verlichting  1.5  2P 10   

B Verlichting  1.5  2P 10   

C Verlichting  1.5  2P 10   

D Reserve  -  2P 10   

E Reserve  1.5  2P 10   

F Reserve  1.5  2P 10   

G Stopcontacten keuken deel 1 2.5  2P 16   

H Stopcontacten keuken deel 2 2.5  2P 16   

I Stopcontacten veranda 2.5  2P 16   

J 
Stopcontacten vergaderzaal 
deel 1 

2.5  2P 16   

K 
Stopcontacten vergaderzaal 
deel 2 

2.5  2P 16   

L Stopcontacten berging kelder 2.5  2P 16   

M Reserve  -  2P 16   

N Reserve  -  2P 16   

O Stopcontact fornuis keuken 5x4  4P 16   

P Bord verwarming 5x4  4P 16   

Q 
Differentiaalschakelaar                  
4P 63A/300mA voor kring R-S-
T-U-V-W 

     

R Stopcontact wasmachine 2.5  2P 16   

S Stopcontact droogkast 2.5  2P 16   

T Stopcontact boiler keuken 2.5  2P 16   
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VERDEELBORD 2 KELDER  

 Hoofdautomaat  

Hoofdbeveiliging  
Voeding  

Differentieelinrichting              

 

Kring                                                                                                                        Bestemming 
Kabelsektie  
 in mm² 

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo-
magnet. 
beveliging 
in A  

Isolatie  
MΩ 

Inbreuk zie  

rubriek 4 

U Reserve  -  2P 16   

V Stopcontact dampkap 2.5  2P 16   

W Stopcontact pomp 2.5  2P 16   
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VERDEELBORD 3 GARAGE  

 Hoofdautomaat  

Hoofdbeveiliging 4P 16 (bord ALSB-kring AB) 
Voeding 5x4 

Differentieelinrichting             4P 25A/30mA (bord 3 garage) 

 

Kring                                                                                                                        Bestemming 
Kabelsektie  
 in mm² 

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo-
magnet. 
beveliging 
in A  

Isolatie  
MΩ 

Inbreuk zie  

rubriek 4 

A Verlichting garage 1.5  2P 10   

B Reserve -  2P 10   

C Stopcontacten garage 2.5  2P 16   

D Reserve  -  2P 16   
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Technisch Bureau Verbrugghen vzw STAD GENT 
Industrieparkt – Zwijnaarde 3B DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
9052 ZWIJNAARDE T.a.v. Inge De Meyer 
Tel.: 09/252.45.45 BOTERMARKT 1 
Fax.: 09/252.50.50 9000 GENT 
E-mail.: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 

 Zwijnaarde, 2 oktober 2017 

O/Ref. : K09700080/CTR023000/A1092/PS – OVL121989 
U/Ref. : Referentienummer 11311 
Tel. : 09/267.15.11 – 09/267.15.02 
Fax. :  
Verslag nr. : 270/170831/05 - 270/120322/04 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS 

 indienststelling  periodiek 
Datum van onderzoek : 31/08/2017 
Plaats van onderzoek : Eeklostraat 160 – 9030 Mariakerke (Gent) 

   Verwarming – Pastorie 
   (F.M. Toepassing Referentienummer: 11311) 
Eigenaar : Stad Gent 
Gebruiker van de installatie : Pastorie 
Aanwezige personen : Dienst FM StadGent 
Installateur : X 
DNB : IMEWO 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Gasmeter: Klasse: G4  Nr.: 20846965   Index [m³]: 73547 

Installatie: MOP [mbar]: 20 

 nieuw  bestaande  uitbreiding  gedeelte van de installatie 

 zie schema in bijlage 

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): 

 
Stalen leidingen 5/4” gelast, Koper 15 met knelkoppelingen. 
 

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, I): 

 1x CV:   Remeha (P=60kW) (B) (N°: D00216248) (1991) 
 1x Kookfornuis: ETNA (met 3 bekken) 
 

  

mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
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2. ONDERZOEK 

Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover het 
visueel onderzoek mogelijk is: 

2.1.  Gelijkvormigheidsonderzoek volgens werkinstructie: 10Id013A, 10Id013B.  
En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing 
zijn op de onderzochte installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, I);  
en volgens punt 2.2. 

      

2.2. De proeven volgens de werkinstructie:   10Id012A, 10Id012B. 
Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare 
delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange 
periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie 
en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.  
De proeven: 

-   Niet destructieve controle: zie bijlage. (*) 

-   Mechanische- weerstandsproef/sterkteproef: 
 zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken.  
 Meetinstrument:  x. 
 Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  water. 
 Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: x 

-   Dichtheidsproef: 
 Meetinstrument:   manometer,  gasmeter klasse ≤ G6. 
 Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  aardgas. 
 Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:  20mbar (aanwezige aardgas) MOP. 

  



Verslagnummer: 270/170831/05 – 270/120322/04 

Aardgasbinneninstallatie 10-14 

Pagina 3 van 4  

3. VASTSTELLINGEN EN NOTA’S 

3.1. Vaststellingen 

Lekdichtheidsmeting:  Teller G4: (xxx,9991 → Idem – ∆t = 10min.) 

Onderstaande nota’s:  Gevaren zijn onverwijld te verhelpen. Gelieve de nota’s inacht te nemen. 

3.2. Nota’s 

Aan dit onderzoek is conformiteitscontrole aan de van toepassing zijnde NBN normen niet inbegrepen. 

De controle omvat enkel een dichtheidsproef op werkdruk. 

 

Niet-meer-in-gebruik-zijnde leidingdeel is nog onder gasdruk. Positie en ligging in gebouw is niet-
zichtbaar ingewerkt. Geen verdere informatie beschikbaar. Oud leidingdeel. Af te koppelen, afstoppen. 

Isometrisch leidingschema ter plaatse voorzien. 

Waterkoppelingen aanwezig op koperdeel gasleiding, niet in orde. Niet geschikt voor gas. 

Koperleiding gas: Plaatselijk onvoldoende leidingsteunen. Vrij liggend oud leidingdeel zonder 
bevestigingsbeugel. Ontbreken van gele markeringen. 

Ontbreken van beschermende mantelbuis bij muurdoorvoering stalen gasleiding. 

4. BESLUIT 

 A.  Uit het onderzoek volgens het punt 2.1., blijkt dat de onderzochte installatie conform is. 

 B.  Uit het onderzoek volgens het punt 2.1., blijkt dat de onderzochte installatie niet conform is. 

 C.  Het onderzoek volgens het punt 2.2., heeft voldoening geschonken. 

 D.  Het onderzoek volgens het punt 2.2., heeft geen voldoening geschonken. 
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5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN 
- De installaties waarvan het onderzoek geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in 

dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, I) dienen steeds onmiddellijk te worden 
geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de 
overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor 
personen of goederen. 

- De geldende gebruiks-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Dit onderzoek betreft niet de procedures, noch 
de goede werking van de toestellen of accessoires, noch het onderhoud. Er zijn, buiten dit rapport, meer documenten nodig, o.a. 
getuigschrift van de installateur volgens art. 48 K.B. 28.6.1971. 

- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. 
- In geval van gasreuk, alarmeer uw DNB: 

Eandis 0800 65 065, Infrax 0800 60 888, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38. 
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder. 
- Betekenis van de nota’s: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het 

onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:       (naam van de onderaannemer) 

(facultatief). 
- Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes “⌧” zijn van toepassing in dit verslag. 

6. BIJLAGEN 

 Voorgaand BTV verslag nrs.:       

 Uitbesteding (*):       

 Het installatieschema:       

 Het bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B, M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG):       

       

7. KOPIE(ËN) 
Verdeeld aan:       

 

De agent-onderzoeker,      voor De Directeur,    

270 P. Slegers       DOOLAEGE J., sectormanager 

 



energieprestatiecertificaat
bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20170913-0001992763-1

straat Eeklostraat

nummer 160 bus

postnummer 9030 gemeente Gent

bestemming eengezinswoning

type open bebouwing

softwareversie 9.15.0

berekende energiescore (kWh/m²jaar):

703
De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

703
kWh/m²jaar

energiezuinig niet energiezuinig

weinig besparingsmogelijkheden veel besparingsmogelijkheden

energiedeskundige
rechtsvorm BVBA firma ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON KBO-nr. 0886335520

voornaam YANNICK ACHIEL achternaam SLOWACK erkenningscode EP12547

straat Vosselarestraat nummer 7 bus

postnummer 9850 gemeente Nevele

land België

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

datum: 13-09-2017
handtekening:

Dit certificaat is geldig tot en met 13 september 2027
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Energiezuinigheid van de gebouwschil

energiezuinig niet energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

energiezuinig niet energiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu

lage milieu-impact hoge milieu-impact

CO
2
-emissie

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) 235.349

De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vloeroppervlakte.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder
‘Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige‘.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het hellende dak

Aanbeveling: als het hellende dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijkomende) isolatie.

Van 78,2 m² hellend dak is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het hellende dak niet of onvoldoende geïsoleerd
is, zal het energieverbruik van de woning verminderen door het hellende dak (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinig dak heeft een
U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het plafond

Aanbeveling: als het plafond niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijkomende) isolatie.

Van 109,7 m² plafond is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het plafond niet of onvoldoende geïsoleerd is, zal
het energieverbruik van de woning verminderen door het plafond (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinig plafond heeft een U-waarde
die kleiner is dan 0,4 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aanbeveling: plaats hoogrendementsbeglazing.

De woning bevat 88,9 m² dubbele beglazing. Het energieverbruik zal verminderen door gewone dubbele beglazing te vervangen door
hoogrendementsbeglazing.

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij
de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren.

Van 229,9 m² buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de
buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, zal het energieverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer die grenst aan een kelder of
aangrenzende onverwarmde ruimte

Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijkomende) isolatie.

Van 40,2 m² vloer is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als de vloer die grenst aan een kelder of
aangrenzende onverwarmde ruimte niet of onvoldoende geïsoleerd is, zal het energieverbruik verminderen door de vloer (bijkomend) te
isoleren. Een energiezuinige vloer heeft een U-waarde van 0,4 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vloer op volle grond

Aanbeveling: als de vloer niet of onvoldoende geïsoleerd is, onderzoek de mogelijkheid om de vloer bij de uitvoering van
een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren.

Van 130,7 m² vloer is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de vloer op
volle grond niet of onvoldoende geïsoleerd is, zal het energieverbruik verminderen door de vloer (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K.
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Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie
Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare
energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag
De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beïnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt
omgesprongen met energie. Op de website www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed
gebruikersgedrag.

bestaand gebouw met woonfunctie
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Invoergegevens van de energiedeskundige

De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens
te bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat.

Resultaten

berekende energiescore 703 kWh/m²jaar

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 235.349 kWh/jaar

bruikbare vloeroppervlakte 334,60 m²

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil 2,57 W/m²K

gemiddeld installatierendement 0,51 -

CO2-emissie 46.799 kg/jaar

Algemene gegevens

datum plaatsbezoek 12/09/2017

referentiejaar bouw onbekend

beschermd volume 984,97 m³

infiltratiedebiet - m³/m²h

thermische massa half zwaar/matig zwaar

niet-residentiële bestemming geen

Gebouwschil - verliesoppervlakken

daken of plafonds hellend dak 1 plafond 1
isolatie - R-waarde m²K/W

oppervlakte m² 78,16 109,71

dak of plafond - type hellenddaktype 1 plafondtype 1

spouw - aanwezigheid onbekend

luchtlaag - aanwezigheid ja onbekend

isolatie - aanwezigheid onbekend onbekend

hellenddaktype 1 standaard (overige hellende daken) platdaktype 2 plat dak met constructie in cellenbeton

hellenddaktype 2 hellend dak in riet plafondtype 1 standaard (overige plafonds)

platdaktype 1 standaard (overige platte daken) plafondtype 2 plafond met constructie in cellenbeton

beglaasde of transparante delen beglazing 1 beglazing 2 beglazing 3 beglazing 4 beglazing 5
oppervlakte m² 8,41 21,18 4,80 17,43 2,25

begrenzing buiten buiten buiten buiten buiten

helling ° 45 verticaal verticaal verticaal verticaal

oriëntatie noord-oost zuid-west west noord-west noord-west

beglazing - type polycarbonaat 1 dubbel glas dubbel glas dubbel glas enkel glas

profiel - type metaal 2 hout hout hout hout

zonwering neen neen neen neen neen

beglaasde of transparante delen beglazing 6 beglazing 7 beglazing 8 beglazing 9 beglazing 10
oppervlakte m² 1,22 29,00 0,96 7,39 6,90

begrenzing buiten buiten buiten buiten buiten

helling ° verticaal verticaal verticaal verticaal verticaal

oriëntatie noord noord-oost oost zuid-oost zuid

beglazing - type dubbel glas dubbel glas dubbel glas dubbel glas dubbel glas

profiel - type hout hout hout hout hout

zonwering neen neen neen neen neen

dubbel glas gewone dubbele beglazing geen geen profiel

dubbel glas ? dubbele beglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden hout houten profiel

drievoudig glas 1 drievoudig beglazing zonder coating kunststof 1 profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal
kamers

drievoudig glas 2 drievoudig beglazing met coating kunststof 2 profiel in kunststof met twee of meer kamers

enkel glas enkele beglazing metaal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken

HR-glas 1 hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar vóór 2000 metaal 2 metalen profiel thermisch onderbroken

HR-glas 2 hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar in 2000 of later aor aangrenzende onverwarmde ruimte

polycarbonaat 1 polycarbonaatplaten (twee- of driewandig)

polycarbonaat 2 polycarbonaatplaten (vier- of meerwandig)
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gevels gevel 1 gevel 2 gevel 3
oppervlakte m² 72,14 11,39 229,94

begrenzing grond aor buiten

diepte onder het maaiveld m 2,10

muur - type muurtype 1 muurtype 1 muurtype 1

spouw - aanwezigheid onbekend onbekend

luchtlaag - aanwezigheid onbekend neen onbekend

isolatie - aanwezigheid onbekend neen onbekend

muurtype 1 standaard (overige muren) muurtype 4 muur in cellenbeton, breder dan of gelijk aan 23 cm

muurtype 2 muur in isolerende snelbouw aor aangrenzende onverwarmde ruimte

muurtype 3 muur in cellenbeton

vloeren vloer 1 vloer 2 vloer 3
oppervlakte m² 130,71 40,24 3,71

begrenzing grond kelder buiten

vloer - type vloertype 1 vloertype 1 vloertype 1

spouw - aanwezigheid onbekend

luchtlaag - aanwezigheid neen neen onbekend

isolatie - aanwezigheid onbekend onbekend onbekend

vloertype 1 standaard (overige vloeren) vloertype 2 vloer met constructie in cellenbeton

aor aangrenzende onverwarmde ruimte

deuren of panelen deur 1 deur 2
oppervlakte m² 1,84 7,11

begrenzing aor buiten

deur of paneel - type niet-metaal niet-metaal

profiel - type hout hout

spouw - aanwezigheid onbekend

luchtlaag - aanwezigheid neen onbekend

isolatie - aanwezigheid neen onbekend

geen geen profiel kunststof 2 profiel in kunststof met twee of meer kamers

hout houten profiel metaal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken

kunststof 1 profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal
kamers

metaal 2 metalen profiel thermisch onderbroken

Ruimteverwarming

individuele centrale verwarming individueel verwarming 1
aandeel in het beschermd volume m³ 985

type opwekker gasketel

type ketel niet condenserend open

regeling watertemperatuur ketel ketelthermostaat

stookinrichting buiten beschermd volume

referentiejaar fabricage onbekend

label HR BGV/AGB

ongeïsoleerde leidingen 0m<=lengte<=2m

type afgifte radiatoren/convectoren

pompregeling neen

meest voorkomende radiatorkranen thermostatische radiatorkranen

kamerthermostaat ja

buitenvoeler neen
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Sanitair warm water

individueel sanitair warm water individueel warm water 1 individueel warm water 2
systeem voor keuken badkamer

gekoppeld aan neen neen

type toestel elektrisch voorraadvat elektrisch voorraadvat

volume voorraadvat l Keukenboiler <=15l 100l < volume <= 200l

isolatie voorraadvat ja ja

leidingen gewone leiding gewone leiding

lengte gewone leiding <= 5m <= 5m

Overige installaties

Ventilatie
type ventilatie geen mechanische af- of aanvoer

Koeling
koelinstallatie neen

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20170913-0001992763-1

straat Eeklostraat nummer 160 bus

postnummer 9030 gemeente Gent

pagina 7 van 7 pagina's



VLAAMSE 
LAND 
MAATSCHAPPIJ 

Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht 

Ons dossiernummer: 	993506 

Uw referentie: INf 23042019 0320 

Datum informatieve vraag: 
	

23/04/2019 

Datum opzoeking themabestand 	23/04/2019 

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 

44038A0495/00B007 Geen voorkooprecht voor dit 
perceel. 

44038A0495/000008 Geen voorkooprecht voor dit 
perceel. 

Toon  Denys,  

Gedelegeerd bestuurder 

Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 
toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 
enkel geldig voor deze datum. 

Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 
geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 
tabel. 

I'✓ Oji;!,erbikern nae 

r 
	

2 543 73 9  

Vlaanderen 
is open ruimte www.vlm.be  



Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing
 Geen voorkooprecht van toepassing

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden alle Vlaamse voorkooprechten
vermeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele
federale voorkooprechten vallen buiten het
toepassingsgebied van dit uittreksel en moet u opzoeken
via andere kanalen.

Datum opzoeking themabestand
De datum waarop het geografisch themabestand ‘Vlaamse
voorkooprechten’ werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse
voorkooprechten van toepassing zijn op de gevraagde
percelen. De resultaten m.b.t voorkooprechten zijn
bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan
maximum 2 jaar terug in de tijd gaan i.v.m. de datum
opzoeking themabestand.

Datum informatieve vraag
De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten
opgevraagd worden.

Kolommen
De kolommen type, overzicht, begunstigden, begindatum
bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er
een voorkooprecht van toepassing is en de informatie
gekend is.

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113150 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: 44038A0495/00B007

Datum opzoeking themabestand: 21/05/2019 Perceel: 44038A0495/00B007 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00B007 [44038A0495/00B007]



Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Informatie Vlaanderen en op basis van het geografisch
themabestand 'Vlaamse voorkooprechten', erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mei 2007
houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24/07/2007) en Besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de
harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand
‘Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geografische gegevensbron (B.S. 10/08/2012)).

Document gegeneerd op basis van de gegevens ontvangen van Informatie Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be



Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig ”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een risicozone
voor overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113150 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: 44038A0495/00B007

Perceel: 44038A0495/00B007 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00B007 [44038A0495/00B007]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijziging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er ruimte
blijft voor water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht van
toepassing zijn.

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


 0100 - Woongebieden
 0105 - Woonuitbreidingsgebieden
 0200 - Gebieden voor

gemeenschapsvoorziening en openbaar
nut

 0400 - Recreatiegebieden
 0401 - Gebieden voor dagrecreatie
 0402 - Gebieden voor

verblijfsrecreatie
 0410 - Gebieden voor toeristiche

recreatieparken (TRP)
 0500 - Parkgebieden
 0600 - Bufferzones

 0700 - Groengebieden
 0701 - Natuurgebieden
 0702 - Natuurgebieden met

wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

 0800 - Bosgebieden
 0900 - Agrarische gebieden
 0901 - Landschappelijke waardevolle

agrarische gebieden
 1000 - Industriegebieden
 1100 - Ambachtelijke bedrijven en

KMO's
 1700 - Landelijke gebieden

Informatieaanvraag Gewestinfo

Gewestplan

Indicatieve kaartweergave

Legende

Uitgebreide legende http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113150 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: 44038A0495/00B007

Perceel: 44038A0495/00B007 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00B007 [44038A0495/00B007]

Hoofdbestemming (*): woongebieden

Datum goedkeuring gewestplan: 8/10/1977

Gewestplan: origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone

Categorie: Wonen

http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Indicatieve kaartweergave

Legende

 Contouren van grondvlakken
 Contouren van overdrukken (indien geen grondvlak van GewRUP aanwezig, is bestemming

op gewestplan ook nog van kracht)
 Contouren van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan
Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat
enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet
vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de
bestemmingen van het gewestplan op vele plekken
gewijzigd door de opmaak van de ‘ruimtelijke
uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft uitvoering aan een
ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde
voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook
provincies en gemeenten maken ruimtelijke
uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of
provincie voor een overzicht van de plannen op hun
grondgebied.

Belangrijke Noot
Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald
perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij
hebben een overzicht van alle geldende plannen
(ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest, provincie of
gemeente, maar ook bijzonder plannen van aanleg) die het
gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Meer info
www.ruimtelijkeordening.be 

* Indien het perceel ingetekend is met meerdere
bestemmingen, kan u de andere bestemmingen via de
legende afleiden.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19 bus 11, 1210
Brussel, namens het Vlaams Gewest en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig
Referentie Bestand Vlaanderen (GRB).

Naam: Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Datum goedkeuring: 1/19/2006

Planidentificatienummer: RUP_02000_212_00126_00001

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Ruimte Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.ruimtelijkeordening.be


 Cultuurhistorische
landschappen

 Archeologische sites
 Stads- en

dorpsgezichten

 Monumenten
 Overgangszones

 Landschapsatlas
 Historische tuinen en parken
 Houtige beplantingen

 Archeologische zones
 Bouwkundig erfgoed - gehelen
 Bouwkundig erfgoed - relicten

Informatievraag Onroerend erfgoed

Informatievraag: beschermd onroerend erfgoed
Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen beschermd onroerend erfgoed

Legende

Informatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een vastgestelde inventaris

Legende

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113150 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: 44038A0495/00B007

Perceel: 44038A0495/00B007 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00B007 [44038A0495/00B007]



Historische tuinen en parken
Archeologische zones
Bouwkundig erfgoed - gehelen
Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een wetenschappelijke inventaris

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende

 Bufferzones
 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de
staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de
bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel en
natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is
voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van 13
begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient de
archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat je
het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


Informatievraag omgevingsrapport

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113150 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: 44038A0495/00B007

Perceel: 44038A0495/00B007 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00B007 [44038A0495/00B007]



Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing
 Geen voorkooprecht van toepassing

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden alle Vlaamse voorkooprechten
vermeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele
federale voorkooprechten vallen buiten het
toepassingsgebied van dit uittreksel en moet u opzoeken
via andere kanalen.

Datum opzoeking themabestand
De datum waarop het geografisch themabestand ‘Vlaamse
voorkooprechten’ werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse
voorkooprechten van toepassing zijn op de gevraagde
percelen. De resultaten m.b.t voorkooprechten zijn
bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan
maximum 2 jaar terug in de tijd gaan i.v.m. de datum
opzoeking themabestand.

Datum informatieve vraag
De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten
opgevraagd worden.

Kolommen
De kolommen type, overzicht, begunstigden, begindatum
bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er
een voorkooprecht van toepassing is en de informatie
gekend is.

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113146 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: Eeklostraat 160, 9030 - Mariakerke

Datum opzoeking themabestand: 21/05/2019 Perceel: 44038A0495/00C008 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00C008 [44038A0495/00C008]



Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Informatie Vlaanderen en op basis van het geografisch
themabestand 'Vlaamse voorkooprechten', erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mei 2007
houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24/07/2007) en Besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de
harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand
‘Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geografische gegevensbron (B.S. 10/08/2012)).

Document gegeneerd op basis van de gegevens ontvangen van Informatie Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be



Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig ”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een risicozone
voor overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113146 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: Eeklostraat 160, 9030 - Mariakerke

Perceel: 44038A0495/00C008 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00C008 [44038A0495/00C008]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijziging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er ruimte
blijft voor water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht van
toepassing zijn.

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


 0100 - Woongebieden
 0105 - Woonuitbreidingsgebieden
 0200 - Gebieden voor

gemeenschapsvoorziening en openbaar
nut

 0400 - Recreatiegebieden
 0401 - Gebieden voor dagrecreatie
 0402 - Gebieden voor

verblijfsrecreatie
 0410 - Gebieden voor toeristiche

recreatieparken (TRP)
 0500 - Parkgebieden
 0600 - Bufferzones

 0700 - Groengebieden
 0701 - Natuurgebieden
 0702 - Natuurgebieden met

wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

 0800 - Bosgebieden
 0900 - Agrarische gebieden
 0901 - Landschappelijke waardevolle

agrarische gebieden
 1000 - Industriegebieden
 1100 - Ambachtelijke bedrijven en

KMO's
 1700 - Landelijke gebieden

Informatieaanvraag Gewestinfo

Gewestplan

Indicatieve kaartweergave

Legende

Uitgebreide legende http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113146 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: Eeklostraat 160, 9030 - Mariakerke

Perceel: 44038A0495/00C008 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00C008 [44038A0495/00C008]

Hoofdbestemming (*): woongebieden

Datum goedkeuring gewestplan: 8/10/1977

Gewestplan: origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone

Categorie: Wonen

http://vastgoedinfo.vastgoedloket.be/gewestplan.pdf


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Indicatieve kaartweergave

Legende

 Contouren van grondvlakken
 Contouren van overdrukken (indien geen grondvlak van GewRUP aanwezig, is bestemming

op gewestplan ook nog van kracht)
 Contouren van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan
Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat
enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet
vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de
bestemmingen van het gewestplan op vele plekken
gewijzigd door de opmaak van de ‘ruimtelijke
uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft uitvoering aan een
ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde
voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook
provincies en gemeenten maken ruimtelijke
uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of
provincie voor een overzicht van de plannen op hun
grondgebied.

Belangrijke Noot
Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald
perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij
hebben een overzicht van alle geldende plannen
(ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest, provincie of
gemeente, maar ook bijzonder plannen van aanleg) die het
gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Meer info
www.ruimtelijkeordening.be 

* Indien het perceel ingetekend is met meerdere
bestemmingen, kan u de andere bestemmingen via de
legende afleiden.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19 bus 11, 1210
Brussel, namens het Vlaams Gewest en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig
Referentie Bestand Vlaanderen (GRB).

Naam: Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Datum goedkeuring: 1/19/2006

Planidentificatienummer: RUP_02000_212_00126_00001

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Ruimte Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.ruimtelijkeordening.be


Informatievraag omgevingsrapport

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2019-0113146 Datum opzoeking: 21/05/2019

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: Eeklostraat 160, 9030 - Mariakerke

Perceel: 44038A0495/00C008 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 29 AFD/MARIAKERKE/, sectie A
met perceelnummer 0495/00C008 [44038A0495/00C008]





15004532Dossiernummer:

Uitvoerder

Asbestinventaris

Johan Clerckx

Gent9000

Botermarkt

STAD GENT

 1

Geïnventariseerde siteOpdrachtgever

Eeklostraat 160

9030 Mariakerke

Pastorie

laboratoriumverantwoordelijke
ir. Jan Van Bouwel

Na advies van de preventieadviseur en de pa-arbeidsgeneesheer wordt het beheersprogramma aangepast aan de evolutie van de toestand en
wordt het voor advies voorgelegd aan het comité.  Bij werken wordt vooraf een risicoanalyse uitgevoerd en voorgelegd aan Werknemers en
comité.  De pa-arbeidsgeneesheer geeft advies m.b.t. PBM's, meetprogramma en medische opvolging.   Werken mogen nooit starten zonder
voorafgaande raadpleging van de inventaris en uitvoering van een risicoanalyse in functie van de betrokken asbestmaterialen!

Gelezen en goedgekeurd

Dr...................................
pa-arbeidsgeneesheer

23/09/2016datum bezoek:versie brondocument:

type onderzoek: visuele inspectie + deels destructief

begeleiding: continue begeleiding door klant tijdens
rondgang

plannen gebouw: geen plannen ter beschikking

bezetting: meerdere lokalen bezet tijdens
rondgang

beperkingen:

functie gebouw:

bouwjaar:

Pastorie

-

uitgevoerd door: Johan Clerckx

16/11/2016

objectnr: 11311

CODE CONCLUSIE: CA = geen asbest gevonden
B = enkel herstellingen en/of fixeren
C = 1 of meerdere toepassingen
       moeten verwijderd worden
opm: B en C  met prioriteit 1, 2 of 3

Heverlee,

3

07/2016

Interleuvenlaan 58 Tel. +32 16 390 490 BTW BE 436 612 044 e-mail  secretariaat@ibeve.be
3001 Heverlee Fax +32 16 400 562 Bank 736-4023503-07 1 25/

mailto:secretariaat@ibeve.be


15004532Refnr: 16/11/2016asbestinventaris Heverlee,

Deze asbestinventaris werd opgemaakt in het kader van het KB van 16 maart 2006 met
betrekking tot bescherming van de werknemers tegen de risico’s voor de gezondheid door
blootstelling aan asbest.

Deze asbestinventaris heeft betrekking op het gebouw(en) van de site:

De verschillende stappen van de inventaris werden op volgende data uitgevoerd:

Eeklostraat 160
9030 Mariakerke

Pastorie

23/09/2016datum rondgang en staalname: uitgevoerd door: Johan Clerckx

11311

Inhoudstafel
I. Inleiding
II. Onderzoeksmethodiek
III. Risicoanalyse
IV. Beheersplan
V. Gebruik van de asbestinventaris
VI. Lijst niet onderzochte plaatsen
VII. Algemene conclusie
VIII. Inventaris van de site (beschrijvende fiches)
IX. Overzichtslijst onderzochte materialen – Risico - Beheersplan

Bijlagen:
Bijlage 1: Analyserapporten
Bijlage 2: Plannen
Bijlage 3: Algemene tekst asbest
Bijlage 4: Werken aan asbest

LIJST AFKORTINGEN
BIM = BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
CBM = COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN
CPBW = COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
DIAM. = DIAMETER
FOD WASO = FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
GLV = GELIJKVLOERS
N.D. = NIET DETECTEERBAAR
OPM. = OPMERKING
OPP. = OPPERVLAKTE
PBM = PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
VERD. = VERDIEPING
VOL% = VOLUME PERCENTAGE
WN  = WERKNEMER

I. INLEIDING

datum staalanalyse: 21-10-2016 uitgevoerd door:

datum rapportering: uitgevoerd door: Johan Clerckx16/11/2016

R. Jamaer

met objectnummer

IBEVE vzw – erkend labo asbest 25/2
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Asbest is een minerale vezel die tot eind jaren ’90 verwerkt werd in ondermeer 
bouwmaterialen.  Hierbij werden zowel hechtgebonden materialen (asbestcement, lijm, 
mastiek,…) als minder gebonden tot niet gebonden asbestmaterialen (spuitlagen, textielen, 
kalkisolaties, asbestkarton,…) op de markt gebracht.  Hoe zwakker de binding van de vezels 
in het materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen in de lucht. 
 
Gebouwen en installaties die voor 1999 gebouwd of geplaatst werden kunnen dus 
asbesthoudende materialen bevatten.  Gezien het inademen van asbestvezels kan leiden tot 
longkanker of longvlieskanker op langere termijn is het opsporen van asbestmaterialen een 
must ten einde mogelijke blootstelling aan asbestvezels te vermijden en de nodige 
beheersmaatregelen te voorzien. 
 
Op de werkvloer maar evenzeer in de privésfeer of op publieke plaatsen kunnen dergelijke 
materialen immers aanleiding geven tot blootstelling aan asbestvezels wanneer zij in slechte 
staat verkeren of wanneer ongebonden materialen vrij aan de lucht voorkomen.  Vooral bij 
werkzaamheden aan dergelijke installaties of gebouwen kunnen asbestvezels vrijgesteld 
worden wanneer geen gepaste maatregelen voorzien worden. 
 
In het kader van eerder vermeld KB gelden dan ook een aantal verplichtingen voor de 
werkgevers ten einde de gezondheid van de werknemers die in dergelijke gebouwen of aan 
de betreffende installaties te werk gesteld worden, te beschermen tegen de risico m.b.t. 
blootstelling aan asbest. 
 
 
 
In dat kader is de werkgever verplicht om een asbestinventaris op te maken met bijhorende 
risicoanalyse en beheersplan zoals weergegeven in onderstaand schema: 
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In België geldt voor elke werkgever een verplichte opmaak van een asbestinventaris van zijn 
gebouwen, installaties, arbeidsmiddelen e.d. waarin of waaraan hij werknemers tewerk stelt. 
De werkgever kan zich hiervoor laten bijstaan door een erkend labo.   
 
Deze asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van deze verplichtingen voor een 
werkgever overeenkomstig het KB van 16 maart 2006 met betrekking tot bescherming van de 
werknemers tegen de risico’s voor de gezondheid door blootstelling aan asbest.   
 
Gebouwen en installaties dienen immers veilig bruikbaar te zijn voor de doeleinden waarvoor 
ze door werknemers gebruikt worden.  Dus zowel industriële gebouwen en installaties, 
kantoorgebouwen, scholen, instellingen, overheidsgebouwen, enz… dienen onderworpen te 
worden aan een dergelijk onderzoek om de werknemers die erin werken te vrijwaren van 
gezondheidsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van asbest.  Ook bij specifieke werken 
zoals technisch onderhoud, installatiewerken, renovatie en afbraakwerken dient een dergelijk 
onderzoek steeds vooraf ter beschikking te zijn en geraadpleegd te worden. 
 
De asbestinventaris heeft betrekking op alle asbest en alle asbesthoudende materialen in alle 
delen van de gebouwen evenals in arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de 
arbeidsplaats. Materialen in niet bereikbare plaatsen, machines of installaties die geen 
aanleiding kunnen geven tot blootstelling dienen niet onderzocht te worden, maar worden wel 
opgenomen in een overzicht van niet onderzochte delen. Daarnaast worden de werken die 
mogelijk een risico vormen opgenomen in een lijst. 
 
Wanneer bij dit onderzoek asbesthoudende materialen worden teruggevonden, dan dient 
nagegaan te worden of er onder de heersende omstandigheden en het gebruik van het lokaal 
of de installatie vezels kunnen vrijkomen en of er blootstelling mogelijk is (risicoanalyse).   
 
Het is de werkgever die werknemers tewerk stelt die verantwoordelijk is voor de opmaak van 
een asbestinventaris (dus niet een gebouweigenaar, een verhuurder,…).  Het begrip 
werkgever dient zeer ruim bekeken te worden en betreft dus niet alleen bedrijven, scholen, 
overheden of instellingen.   
 
O.a. ook nutsmaatschappijen, dakwerkers, aannemers en loodgieters zijn werkgevers indien 
zij personeel tewerkstellen op een werf.  Zij zijn als werkgever verantwoordelijk voor de 
gezondheid van hun werknemers en dienen dus voor de installaties en gebouwen waaraan zij 
werken te beschikken over een asbestonderzoek.  Dus ook bij de afbraak van een woning, bij 
dakwerken, bij sanitaire werken, e.d. dient de betrokken aannemer als werkgever te 
beschikken over een voorafgaand asbestonderzoek. 
 
Hierbij worden de werken ingedeeld in verschillende typewerkzaamheden waarvoor een 
aantal voorwaarden gelden naar type uitvoerder, toe te passen techniek, controlemaatregelen 
en opvolging.  De volledige indeling van de werken en de randvoorwaarden evenals 
basisprincipes zijn weergegeven in de volledige tekst over werken aan asbest  in bijlage 4. 
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II. ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een visuele inspectie zoals bedoeld 
door het KB asbest van 16 maart 2006 waarbij tevens de richtlijnen van het document 
“HSG264 Asbestos: The survey guide” gevolgd worden.  Een asbestonderzoek aan de hand 
van een visuele inspectie impliceert dat verborgen of niet zichtbare materialen niet mee 
worden opgespoord tenzij een bijkomend gericht destructief onderzoek werd aangevraagd in 
het kader van geplande werken.   
 
Voorafgaand aan dit onderzoek wordt de beschikbare informatie opgevraagd bij de 
opdrachtgever van de studie.  Nuttige informatie met betrekking tot dit onderzoek zijn:  

- het bouwjaar van de installatie of het gebouw 
- functie en historiek van het gebouw 
- eventuele beschikbare lastenboeken 
- schema’s of plannen 
- bestaande onderzoeken en staalname resultaten 

 
Voor zover deze informatie werd doorgegeven aan IBEVE vzw wordt hiermee rekening 
gehouden bij de uitvoering van het onderzoek.  De kans dat materialen over het hoofd gezien 
worden neemt aanzienlijk af wanneer plannen ter beschikking gesteld worden aan de 
inventarist en wanneer de visuele inspectie wordt uitgevoerd onder begeleiding van een 
persoon die het gebouw kent.  De inventarist is immers niet vertrouwd met het gebouw en de 
indeling ervan en kan bij gebrek aan begeleiding bepaalde delen of installaties niet opmerken, 
vooral wanneer het complexe grote gebouwen of installaties betreft. 
 
Alle lokalen die toegankelijk zijn op het moment van het onderzoek worden systematisch 
bezocht en onderworpen aan een visuele inspectie.  Voor gebouwen met een uniform 
karakter kan op vraag van de opdrachtgever eventueel overgegaan worden tot indeling van 
het gebouw in uniforme zones waarbij de verschillende zones door middel van steekproeven 
onderzocht worden.  Dit geniet evenwel niet de voorkeur. 
 
In het kader van geplande werken kan overgegaan worden tot een aanvullend destructief 
onderzoek waarbij tevens ontoegankelijke plaatsen, kokers, wanden e.d. open gemaakt 
worden voor onderzoek overeenkomstig vooraf gemaakte afspraken (offerte).  Een volledig 
destructief onderzoek in het kader van sloop of renovatie kan enkel uitgevoerd worden in 
lokalen die niet bewoond of bezet zijn. 
 
Het type onderzoek, de beschikbaarheid van plannen evenals de vorm van begeleiding wordt 
weergegeven op het voorblad van de inventaris.  Het is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever om ervoor te zorgen dat alle lokalen en installaties toegankelijk zijn en in geval 
van een destructief onderzoek dat de betreffende lokalen niet bewoond noch bezet zijn. 
 
Ondanks de nauwgezetheid waarmee een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat 
steeds de kans dat materialen over het hoofd werden gezien of dat bepaalde materialen 
vanwege hun verborgen karakter niet opspoorbaar zijn bij een dergelijk onderzoek en enkel 
bij breekwerken aan het licht komen.   
 
IBEVE vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheid van de inventaris en de 
eventuele schade (vertraging of meerkost bij werken) die daaruit zou voortvloeien.  Indien 
door IBEVE vzw visueel opspoorbare materialen over het hoofd werden gezien in lokalen, 
gebouwdelen of installaties die op het moment van het onderzoek toegankelijk waren, dan 
wordt door IBEVE vzw een kosteloze aanvulling van de asbestinventaris voorzien. 
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In deze inventaris wordt elk materiaal beschreven in een aparte fiche met bijhorende foto.  De 
beschrijvende fiche bevat: 

• de omschrijving van het materiaal met foto en de locatie  
• de risicoanalyse: risico bij normale gebruiksomstandigheden van het betreffende 

lokaal of installatie waarin het materiaal aanwezig is 
• de vereiste beheersmaatregelen en bijhorende termijnen om een veilig normaal 

gebruik van het lokaal of de installatie te garanderen 
o door wie 
o type handeling 

• een overzicht van de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling 
o type werken 
o toelaatbaarheid en voorwaarden 

• een meetstaat (indien besteld) 
• aan- of afwezigheid van een asbeststicker op het materiaal 
• de status van het materiaal 

 
Bij de inventaris worden asbeststickers geleverd die u kan aanbrengen op de teruggevonden 
asbestmaterialen.  Indien dit in de overeenkomst voorzien is, dan worden de stickers 
aangebracht door IBEVE vzw in een bijkomend bezoek. 
 
In principe dienen alle asbestmaterialen voorzien te worden van een duidelijk zichtbare 
asbeststicker, al kan men voor bepaalde gevoelige plaatsen met een publiek karakter opteren 
voor een discrete aanbreng of om de sticker niet te plaatsen.  Extra voorzichtigheid, met een 
duidelijke informatieoverdracht en controle is in dat geval aangewezen bij het toekennen van 
werkopdrachten in de betreffende zone. 
 
Identieke materialen die op meerdere plaatsen voorkomen kunnen in één en dezelfde fiche 
beschreven zijn aan de hand van de samenvattende tabel onderaan de fiche.  Hierin is voor 
elk materiaal apart de status en de meetstaat opgenomen. 
 
Alle gegevens uit de beschrijvende fiches zijn tevens opgenomen in een overzichtslijst.  1 rij 
uit de lijst komt overeen met de gegevens van 1 beschreven materiaal (1 fiche) waarbij de 
betreffende fiche gemakkelijk teruggevonden kan worden op basis van het vermelde 
fichenummer in de lijst.   
 
Daarnaast is in dit document een lijst opgenomen met ontoegankelijke plaatsen die in geval 
van werken of in geval van toekomstig gebruik van de betreffende locaties onderworpen 
dienen te worden aan een bijkomend onderzoek. 
 
Alle visueel opspoorbare verdachte materialen worden bemonsterd met uitzondering van niet 
bereikbare materialen of hechtgebonden materialen in goede staat die geen risico vormen bij 
normaal gebruik.  Deze worden opgenomen als verdacht materiaal en in dat geval is duidelijk 
bij soort asbest de term “no sample” aangegeven op de fiche.  Enkel in geval van destructief 
onderzoek in het kader van geplande werken zullen ook deze laatste materialen bemonsterd 
worden indien er twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in deze materialen. 
 
De analyse van de verschillende materiaalmonsters gebeurt in twee stappen door middel van 
optische microscopie en polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring volgens de McCrone-
techniek.   
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Optische microscopie 
Optische microscopie heeft tot doel de fysische eigenschappen van de vezels te 
onderzoeken.  Het monster wordt hiervoor op een al dan niet gekleurd vlak aangebracht 
en op de microscooptafel onder wit licht met een binoculair bekeken.  Hierbij wordt de 
morfologie van de vezel onderzocht.  De vezels worden bovendien onderworpen aan een 
brandproef.  Is de vezel asbestiform, dan wordt hij weerhouden voor de tweede stap in de 
analyse. 
 
Polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring 
Bij deze techniek wordt nagegaan of de vezels kristallijn of amorf zijn en kan het type 
asbest bepaald worden. Deze techniek berust op de breking van wit licht bij de 
overgangen tussen verschillende materialen.  De analyse gebeurt volgens de  McCrone-
techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van vloeistoffen met een bepaalde brekingsindex.  

 
Indien bij “soort asbest” de vermelding N.D. is aangegeven, dan betekent dit dat er geen 
asbest werd teruggevonden in het genomen staal.  Indien wel asbest werd teruggevonden, 
dan zal de asbestsoort bij naam vermeld staan, met name: 

• Chrysotiel (witte asbest) 
• Amosiet (bruine asbest) 
• Crocidoliet (blauwe asbest) 
• Tremoliet 
• Antophyliet 
• Actinoliet 

 
Indien vooraf aangevraagd kan hier ook de aanwezigheid van keramische vezel aangegeven 
zijn.  
 
De opgegeven percentages (vol%asbest) van asbest in het materiaal zijn louter indicatief en 
maken geen deel uit van de erkende analyse.  Deze worden immers geschat op basis van de 
waarneming van de laborant en op basis van literatuurgegevens van de betreffende 
typematerialen.   
 
De maatregelen die voorgeschreven worden in de wetgeving evenals de indeling van de 
werken aan asbestmaterialen zijn onafhankelijk van het type asbest dat teruggevonden werd 
en worden evenmin beïnvloed door de geraamde vol% in het materiaal.  In die zin speelt het 
percentage asbestvezels in het materiaal een ondergeschikte rol. 
 
In de risicoanalyse wordt evenwel rekening gehouden met een indeling volgens vol% asbest 
in het materiaal waarbij materialen ingedeeld worden in 4 verschillende klassen (zie verder). 
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III. RISICOANALYSE 
 
Het uitgevoerde onderzoek en de risicoanalyse in deze asbestinventaris is gebaseerd op het 
document “HSG264 Asbestos: The survey guide” die de publicatie “MDHS 100, Surveying, 
sampling and assessment of asbestos containing materials” vervangt.  Deze risicoanalyse is 
een gewijzigde versie van de risicoanalyse uit eerder vermelde publicatie waarbij tevens het 
scoringssysteem van de EPA-methode van de Environmental Protection Agency uit de VS in 
rekening werd gebracht. 
 
De risicoanalyse houdt rekening met volgende risicobepalende parameters: 

• De hoeveelheid asbest in het materiaal (A: 4 scores) 
o geen asbest, < 1vol%, 1 – 50 vol% of > 50 vol%. 
o Indien aangevraagd: aanwezigheid van keramische vezels 

• De binding van het materiaal (B: 4 scores) 
o Hechtgebonden, Zwakgebonden, Ongebonden of Geen asbest 

• Toestand (staat) van het materiaal (C: 3 scores) 
o In goede staat, Beschadigd of Ernstige schade 

• De vrije oppervlakte van het materiaal (D: 6 scores) 
o afgesloten, ingekapseld of begraven 
o half afgesloten of zeer kleine hoeveelheid 
o vrije opp gefixeerd 
o vrij maar hechtgebonden en intact 
o vrij aan de buitenlucht of vrij in een technische ruimte 
o vrij aan de binnenlucht 

• Contact met luchtstromen (E: 3 scores) 
o Geen contact, contact met luchtstroom of contact met ventilatielucht 

• Waterschade (F: 3 scores) 
o Geen waterschade, Vlekken zichtbaar of Aanzienlijke schade 

• Activiteit en beweging van het materiaal (G: 6 scores) 
o geen contact/geen verstoring 
o contact zonder verstoring 
o verstoring bij technische interventies 
o contact en verstoring mogelijk 
o trillingen op bros materiaal of belangrijke wrijving bij gebruik 
o regelmatige verstorende activiteiten of verstoring bij passage 

• Toegankelijkheid (H: 4 scores) 
o Ontoegankelijk 
o sporadische toegang (of enkel voor onderhoud en installatie) 
o regelmatige passage of vrije toegang/regelmatig bezet of open verbinding met bezet 

lokaal  
o continue passage of bezetting 

 
De risicoscore wordt bekomen door de formule: 
Risico = (C + D + E + F + G) x A x B x H. 
 
Risicoscore  beoordeling 
    0  GEEN ASBEST 
 <12,1    ZEER KLEIN RISICO 
 < 30,1    KLEIN RISICO 
 < 54,1  MATIG RISICO 
 > 54   GROOT RISICO 
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IV. BEHEERSPLAN 
 
De beheersmaatregelen die genomen dienen te worden overeenkomstig de opgemaakte 
fiche voor elk teruggevonden materiaal (beheersplan) in functie van het vastgestelde risico 
kunnen als volgt ingedeeld worden: 

• Jaarlijkse visuele controle 
• Fixatie van het materiaal 
• Herstel van beperkte schade 
• Inkapseling van het materiaal 
• Verwijdering van het materiaal 

 
De voorwaarden, het opleidingsniveau en het type uitvoerder evenals de toe te passen 
techniek conform het KB asbest is kort weergegeven voor elk teruggevonden verdacht 
materiaal in de beschrijvende fiche.  
 
De termijn waarbinnen de maatregelen dienen uitgevoerd te worden is eveneens 
weergegeven aan de hand van een P-score, met name: 

• P1 = onmiddellijk (dringend) 
• P2 = binnen de 6 maanden 
• P3 = na 6 maanden 

 
Tot slot bevat de beschrijvende fiche een meetstaat.  Deze is ingevuld voor zover een 
meetstaat aangevraagd werd bij de inventaris.   
 
Bij de meetstaat is tevens de status van het materiaal weergegeven waarbij duidelijk 
aangeven staat of de toestand van het materiaal onder controle is, dan wel dat er nog 
maatregelen dienen genomen te worden. 
 
 
 

V. GEBRUIK VAN DE ASBESTINVENTARIS 
 
De asbestinventaris, de resultaten van de bijhorende risicoanalyse en de genomen 
maatregelen dienen voorgelegd te worden aan het CPBW en zowel de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer als de preventieadviseur dienen hun advies over dit document te geven.   
 
De voorgeschreven maatregelen dienen binnen de gestelde termijnen toegepast en 
geregistreerd te worden. 
 
De asbestinventaris en de beheersmaatregelen worden up to date gehouden en aangepast 
aan de toestand na eventuele werken of maatregelen zodat een duidelijk gestructureerd 
beheer van de asbestmaterialen met de nodige registraties mogelijk wordt.  Jaarlijkse visuele 
controle van de teruggevonden materialen is verplicht en wordt geregistreerd. 
 
De asbestinventaris en het beheersplan zijn voor de bevoegde inspecteurs van de dienst 
Toezicht Welzijn ter inzage aanwezig op de betreffende site.   
 
De asbestinventaris en het bijhorende beheersplan doen tevens dienst als 
informatiedocument voor de eigen werknemers en het comité in het kader van de uitvoering 
van de normale dagtaak of bij specifieke werkzaamheden.  Op basis van de asbestinventaris 
worden de nodige maatregelen genomen om blootstelling aan asbest te vermijden. 
 
Ook bij werken uitgevoerd door derden op de betreffende site zal door middel van de 
asbestinventaris de nodige informatie overgemaakt worden aan de betrokken werkgevers 
(verplichte overdracht tegen schriftelijk afschrift). 
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M.a.w. in het kader van werken met derden zal een opdrachtgever-werkgever steeds tegen 
schriftelijk ontvangstbewijs een kopie van de asbestinventaris overmaken aan de aannemers 
of contractors die op zijn terrein, gebouwen of installaties werken dienen uit te voeren.   
 
Enkele voorbeelden: 

• Een firma die als poetsdienst de reiniging van het gebouw uitvoert dient op de hoogte 
te zijn van de aanwezige asbestmaterialen die een risico kunnen vormen voor hun 
personeel bij de uitvoering van het werk. 

• Een loodgieter of elektricien die op installaties in een bedrijf werken komt uitvoeren 
dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de beperkingen en 
maatregelen die dat met zich meebrengt tijdens de uitvoering van het betreffende 
werk. 

• Een onderhoudstechnieker die onderhoud uitvoert op een installatie (vb 
chauffageketel) dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de 
beperkingen en maatregelen die deze met zich meebrengen. 

 
Indien de opdrachtgever van bepaalde werken zelf geen werkgever is (bvb particulier, 
verhuurder, makelaar,…), dan is er waarschijnlijk geen asbestinventaris van het betreffende 
gebouw of de betreffende installatie ter beschikking en zal de aannemer als werkgever zelf 
een voorafgaand asbestonderzoek moeten uitvoeren vooraleer hij werken kan aanvatten.  Er 
moet een schriftelijk document opgemaakt worden van dit onderzoek. 
 
Werken aan installaties, arbeidsmiddelen of gebouwen mogen NOOIT aanvatten zonder 
voorafgaand asbestonderzoek (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afbraak van een woning).  
Personeel (intern of extern) dient steeds specifiek opgeleid te zijn indien zij werken aan 
asbestmaterialen uitvoeren (opleidingsniveau in functie van de indeling van de werken zie 
bijlage 4). 
 
Indien uit dit onderzoek de aanwezigheid van asbestmaterialen blijkt, dan dient de werkgever 
de nodige maatregelen te treffen om blootstelling van zijn eigen personeel en dat van derden 
bij de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen (zie verder).  Hierbij ligt duidelijk 
vooraf vast onder welke voorwaarden de werkzaamheden mogen uitgevoerd worden 
(Opleiding, erkenning, melding, werkwijze,… zie bijlage 4).   
 
Deze inventaris mag in GEEN GEVAL aangewend worden als asbestvrijverklaring van een 
gebouw of installatie.  Het document biedt een eventuele koper geen enkele garantie op de 
afwezigheid van asbest, zelfs indien er in de inventaris op basis van een visuele inspectie 
geen asbestmaterialen werden teruggevonden.   
 
Deze asbestinventaris mag in het kader van een eventuele verkoop of verhuur van het 
gebouw of installatie enkel als informatief document gebruikt worden na schriftelijke 
toestemming van IBEVE vzw.  IBEVE vzw is niet aansprakelijk voor eventuele 
waardevermindering van het gebouw of financiële geschillen tussen verkoper en koper naar 
aanleiding van de vaststelling van asbestmaterialen die niet in deze inventaris vermeld zijn. 
 
In bijlage 3 bij deze inventaris is een volledige informatieve tekst met betrekking tot asbest 
toegevoegd.  Een tweede tekst in bijlage 4 geeft een volledig overzicht van de indeling van 
werken aan asbestmaterialen en de bijhorende verplichtingen en beperkingen bij deze 
werken. 
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VI. LIJST NIET ONDERZOCHTE PLAATSEN 
 
Oude branddeuren kunnen asbestmaterialen bevatten die volledig afgesloten en niet 
zichtbaar zijn.  Branddeuren worden evenwel niet beschadigd in het kader van een 
asbestonderzoek gezien zij geen risico op blootstelling vormen en gezien beschadiging de 
brandwerende eigenschappen van de deur zal aantasten.  Bij beschadigde deuren of deuren 
met een zichtbaar aanwezig asbestmateriaal kan de aanwezigheid van asbest wel 
vastgesteld worden.  Indien de leverancier en het bouwjaar nog op het kenteken van de deur 
aanwezig is, dan kan via deze weg de nodige informatie met betrekking tot asbest bekomen 
worden.  Bij verwijdering van de deur dient men vooraf de aanwezigheid van asbest te 
controleren. 
 
Oude installaties (bvb chauffageketel, ventilatiegroep,…) kunnen steeds materialen bevatten 
die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van de installatie.  Bij een visuele inspectie 
worden dergelijke installaties niet gedemonteerd en is bij verwijdering of demontage van de 
installatie mogelijk een bijkomend asbestonderzoek aangewezen.   
 
In kanalen kunnen brandkleppen voorkomen die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van 
het kanaal.  Hiermee dient vooral in hoogbouw rekening mee gehouden te worden bij 
demontagewerken van kanalen.  Er werden hier geen kanalen met brandkleppen 
teruggevonden. 
 
Platte daken werden niet geperforeerd voor controle gezien de gebouwen in gebruik zijn.  Bij 
afbraak van het gebouw  of vernieuwing van het dak dient eerst een controle van de roofing 
en eventuele onderliggende materialen te gebeuren. 
 
 
Alle lokalen en gebouwdelen werden bezocht met uitzondering van de plaatsen vermeld in 
onderstaande lijst: 
 
Indicatie 
op plan 

Gebouw Verd. Plaats/lokaal/materiaal Opmerking 

     

     

     

     

     

* Bovenstaande niet onderzochte plaatsen dienen bijkomend onderzocht te worden in geval 
van werken in de betreffende ruimtes of bij gewijzigde functie van de betreffende ruimte. 
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VII. ALGEMENE CONCLUSIE 
 
Een overzicht van de materialen is opgenomen in de bijgevoegde lijst van onderzochte 
materialen.  De volledige beschrijving van elk materiaal inclusief foto, risicoanalyse en 
beheersmaatregelen zijn opgenomen in de beschrijvende fiches onder deel VIII. 
 
Specifieke werken die een risico vormen zijn opgenomen in de beschrijvende fiche. 
 
 
Er werden asbestmaterialen teruggevonden in het gebouw/installatie. 
Het betreft zowel gebonden als minder gebonden materialen. 
De materialen zijn in goede staat of zijn grotendeels afgesloten van de binnenlucht en vormen 
bij normaal gebruik van het gebouw weinig of geen risico.  
Er zijn geen onmiddellijke maatregelen vereist.  Bij werkzaamheden dient men evenwel 
steeds de nodige voorzorgsmaatregelen te voorzien en de asbestmaterialen indien nodig 
vooraf te laten verwijderen. 
 
 
Deze inventaris is een eerste stap in het beheer van asbest op de werkvloer.  De inventaris 
dient aangepast te worden aan elke gewijzigde toestand en de beschreven materialen 
worden onderworpen aan een jaarlijkse visuele inspectie. 
 
Bij specifieke werkzaamheden in het gebouw of aan een installatie dient deze inventaris 
steeds vooraf geraadpleegd te worden ten einde de nodige maatregelen ter preventie van 
blootstelling van werknemers te treffen.  Het document wordt voorafgaand aan 
werkzaamheden overgemaakt tegen schriftelijk en ondertekend afschrift aan eventuele 
externe werkgevers die op de betreffende site werken uitvoeren (vb aannemers, loodgieters, 
poetsdienst,…). 
 
Voor de indeling en voorwaarden van specifieke werkzaamheden wordt verwezen naar de 
tekst in bijlage 4 bij deze inventaris. 
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VIII. INVENTARIS VAN DE SITE 
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verstoring bij technische interventies

geen

0

0

,5

1

2

0

1

2

5

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Menuiserite / onderdakplaats/toepassing

Opm:

menuiseriet

Bevestiging op drager genageld

bij werken

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

eenvoudige
handeling

geen

uitvoerder

WN's met
attest EH

geen

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Zolder

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

4

m2

-

-

-

-

20

ZEER KLEIN RISICO

verd
+2

n°
 s

ta
al

091

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 7

bevat asbest

Chrysotiel

diam. cmlengte m

totale oppervlakte

20 25/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 16/11/2016- datumRef: PastorieSite:

licht bevochtigen/loshaken in 1 stuk/zoldervloer
afdekken (folie)

geen

verwijderen

wegnemen van asbestmateriaal

breekwerken

reinigen

herstel dak

dakwerken

volgens strikte procedure

enkel na verwijdering asbest

verboden

volgens strikte procedure

enkel na verwijdering asbest

bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

niet boren/niet slijpen/niet beschadigen
dak of gevel niet ontmossen/niet afschuren of reinigen
onder hoge druk
herstellingswerken aan leien dak of gevel

dakwerken

P3

1-50 %

nog aanwezig

OPRIT

RISICOANALYSE

0verd

lokaal

Pastorij

8

lokaal/plaats
5

breedte m

7,5

opp m22

2

# stuks

Vol% asbest

15004532 -

in goede staat

geen

enkel voor onderhoud en installatie

hechtgebonden

Evaluatie

vrij maar hechtgebonden en intact

Chrysotiel

verstoring bij technische interventies

geen

0

0

,5

1

2

0

1

2

5

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Leien / afdakplaats/toepassing

Opm:

vezelcementleien

Bevestiging op drager gehaakt

bij werken

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

eenvoudige
handeling

geen

uitvoerder

WN's met
attest EH

geen

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Oprit

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

1,5

m2

-

-

-

-

15

ZEER KLEIN RISICO

verd
0

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 8

bevat asbest

Chrysotiel

diam. cmlengte m

totale oppervlakte

21 25/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 16/11/2016- datumRef: PastorieSite:

bevochtigen of fixeren en verpakken/verharde
ondergrond reinigen (vochtig of met
aangepaste stofzuiger)

geen

verwijderen

wegnemen van asbestmateriaal
contact met of hergebruik van

materiaal
reinigen

volgens strikte procedure

verboden

verboden

-

-

bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

verwijder materiaal zo snel mogelijk

niet reinigen op of in de buurt van het materiaal

P1

1-50 %

nog aanwezig

ACHTERGEVEL

RISICOANALYSE

verd

lokaal

Pastorij

9

lokaal/plaats
2

breedte m

2,5

opp m22

3

# stuks

Vol% asbest

15004532 -

in goede staat

geen

sporadische toegang

hechtgebonden

Evaluatie

vrij maar hechtgebonden en intact

Chrysotiel

verstoring bij technische interventies

geen

0

0

,5

1

2

0

1

2

5

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Menuiserite / restantenplaats/toepassing

Opm:

menuiseriet

Bevestiging op drager losliggend

dringend

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

te bepalen bij
werken

geen

uitvoerder

te bepalen
bij werken

geen

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Achtergevel

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

1,25

m2

-

-

-

-

7,5

ZEER KLEIN RISICO

verd n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 9

bevat asbest

Chrysotiel

diam. cmlengte m

totale oppervlakte

22 25/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 16/11/2016- datumRef: PastorieSite:

bevochtigen of fixeren en verpakken/verharde
ondergrond reinigen (vochtig of met
aangepaste stofzuiger)

geen

verwijderen

wegnemen van asbestmateriaal
contact met of hergebruik van

materiaal
reinigen

volgens strikte procedure

verboden

verboden

-

-

bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak

verwijder materiaal zo snel mogelijk

niet reinigen op of in de buurt van het materiaal

P1

1-50 %

nog aanwezig

BUREEL

RISICOANALYSE

+1verd

lokaal

Pastorij

10

lokaal/plaats breedte m opp m22

1

# stuks

Vol% asbest

15004532 -

in goede staat

geen

vrije toegang/regelmatig bezet

hechtgebonden

Evaluatie

vrij maar hechtgebonden en intact

Chrysotiel

contact zonder verstoring

geen

0

0

,5

2

1

0

1

2

6

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Masal / bureauplaats/toepassing

Opm:

masal tablet

Bevestiging op drager losliggend

dringend

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

te bepalen bij
werken

geen

uitvoerder

te bepalen
bij werken

geen

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Bureel

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

stuks1

ZEER KLEIN RISICO

verd
+1

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 10

bevat asbest

Chrysotiel

diam. cmlengte m

totaal aantal

23 25/



IX Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

verd lokalen

fiche nr

gebouw

staalnr

bindingtoepassing/plaats oordeeltype
asbest

status
materiaal

15004532 - ibeve vzw asbestinventaris 16/11/2016- datumRef: PastorieSite:

type
materiaal

fotonr

R
isico

term
ijn

Risico
oordeel

preventiemaatregel werkwijze uitvoerder

risico
bij w

erken?

objectnrnr: 11311

Slaapkamer 0 geen
asbest

+1 geengeengeen geen geen -1 085 geen asbest

N.D. geen asbestPastorij Vinyl / vloer vinyl 1

Slaapkamer 0 geen
asbest

+1 geengeengeen geen geen -2 086 geen asbest

N.D. geen asbestPastorij Vinyl / vloer vinyl 2

Slaapkamer 0 geen
asbest

+1 geengeengeen geen geen -3 087 geen asbest

N.D. geen asbestPastorij Vinyl / vloer vinyl 3

Slaapkamer 0 geen
asbest

+1 geengeengeen geen geen -4 088 geen asbest

N.D. geen asbestPastorij Pleister & lijm / plafond plafondpleister 4

Zolderkamer 16 KLEIN
RISICO

+2 ja, detail
zie fiche

verwijderen in
hermetische zone

verwijderen hermetische zone Erkende firmaP35 089 bevat asbest

Chrysotiel zwakgebondenPastorij Vinyl & karton / vloer vinyl 5

Zolderkamer 0 geen
asbest

+2 geengeengeen geen geen -6 090 geen asbest

N.D. geen asbestPastorij Bitumen / vloer bitumen 6

Zolder 5 ZEER
KLEIN
RISICO

+2 ja, detail
zie fiche

in 1 stuk
losmaken/materiaal

niet breken/stof
afzuigen of

neerslaan/opp.
eronder afdekken

verwijderen eenvoudige
handeling

WN's met attest
EH

P37 091 bevat asbest
Chrysotiel hechtgebondenPastorij Menuiserite / onderdak menuiseriet 7

Oprit 5 ZEER
KLEIN
RISICO

0 ja, detail
zie fiche

licht
bevochtigen/loshake

n in 1
stuk/zoldervloer
afdekken (folie)

verwijderen eenvoudige
handeling

WN's met attest
EH

P38 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenPastorij Leien / afdak vezelcementleien 8

24 25/



IX Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

verd lokalen

fiche nr

gebouw

staalnr

bindingtoepassing/plaats oordeeltype
asbest

status
materiaal

15004532 - ibeve vzw asbestinventaris 16/11/2016- datumRef: PastorieSite:

type
materiaal

fotonr

R
isico

term
ijn

Risico
oordeel

preventiemaatregel werkwijze uitvoerder

risico
bij w

erken?

objectnrnr: 11311

Achtergevel 5 ZEER
KLEIN
RISICO

ja, detail
zie fiche

bevochtigen of
fixeren en

verpakken/verharde
ondergrond reinigen

(vochtig of met
aangepaste
stofzuiger)

verwijderen te bepalen bij
werken

te bepalen bij
werken

P19 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenPastorij Menuiserite / restanten menuiseriet 9

Bureel 6 ZEER
KLEIN
RISICO

+1 ja, detail
zie fiche

bevochtigen of
fixeren en

verpakken/verharde
ondergrond reinigen

(vochtig of met
aangepaste
stofzuiger)

verwijderen te bepalen bij
werken

te bepalen bij
werken

P110 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenPastorij Masal / bureau masal tablet 10

25 25/
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5.5.5.5. Interne objectanalyseInterne objectanalyseInterne objectanalyseInterne objectanalyse    

PerceelPerceelPerceelPerceel    en buitenaanlegen buitenaanlegen buitenaanlegen buitenaanleg.... De expertise heeft betrekking op een landhuis opgericht op 
een kadastrale kavel met een quasi trapeziumvormige configuratie en een 
benaderende oppervlakte van 19a87ca of 1.987,00m2 (cfr. kadastrale legger). Het 
hoekperceel heeft een straatbreedte van +/- 42,00m en +/- 57,00m aan respectievelijk 
de Eeklostraat en de Damstraat. De opstal situeert zich quasi centraal op de kavel. Het 
perceel wordt van het openbaar domein gescheiden d.m.v. een afsluiting (draadgaas) 
en groenaanleg. De toegang gebeurt via de typerende toegangspoort t.h.v. de 
Eeklostraat, met een in het verlengde liggende geasfalteerde grondstrook die fungeert 
als oprit. De niet-bebouwde grondstroken zijn voorzien van grasmatten en fraaie oude 
bomen. Ten oosten grenst het perceel aan een privatieve kavel, ten zuiden is er een 
braakliggende grondstrook die vermoedelijk kan ontwikkeld worden tot 2 bouwrijpe 
bouwgronden ten behoeve van twee halfopen bebouwingen, althans volgens 
mededeling van de aanvrager. Ten noorden en ten  westen grenst de kavel aan het 
openbaar domein. Onderstaande foto’s illustreren de buitenaanleg van het 
vastgoedobject.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto 11: Buitenaanleg   Foto 12: Buitenaanleg   Foto 13: Buitenaanleg 

     Foto 14: Buitenaanleg t.h.v. de Eeklostraat   Foto 15: Buitenaanleg t.h.v. de Damstraat 
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Opbouw en constructie.Opbouw en constructie.Opbouw en constructie.Opbouw en constructie. De deskundige beschikt niet over gedetailleerde 
architectuurplannen betreffende het gebouw, opgericht in 1924, met uitzondering van 
beperkte snede- en grondplannen n.a.v. de oostelijke aanbouw in de jaren ‘80. 
Gegevens omtrent de fundering zijn niet ter beschikking. Vermoedelijk is het gebouw 
gefundeerd op een klassieke strokenfundering. Ondergetekende stelt vast dat de 
tussenvloeren zijn uitgevoerd d.m.v. houten roosteringen. Tijdens het plaatsbezoek 
worden op basis van niet-destructieve onderzoeken, geen stabiliteitsproblemen aan 
het gebouw vastgesteld.  
 
De inventaris voor het bouwkundig erfgoed omschrijft het vastgoed als: ‘Gebruik van 
traditionele en natuurlijke materialen: baksteen, cementering en typisch gebruik van 
houtwerk in de houten kozijnramen en in de geveltoppen. Levendige gevelindeling met 
veel uitsprongen en punten en met afgesnuite pannendaken.’ 
 
De gevels zijn opgetrokken in metselwerk, waarvan een aanzienlijk gedeelte werd 
bepleisterd (geschilderd). T.h.v. de topgevels is houten pseudo vakwerk zichtbaar. De 
gevels tonen bijzondere uitsprongen die het woonhuis charmant maken, doch die de 
onderhoudskost aanzienlijk hoger brengen dan een gebouw met eenvoudige contour. 
Zo is de dakstructuur, afgewerkt met een traditionele dakpan, als complex te 
beschouwen. In de dakvlakken zijn dakramen voorzien. Het schrijnwerk (ramen en 
dakgoten) zijn uitgevoerd in hout (geschilderd). De dakgoten en afvoeren zijn 
uitgewerkt in zink. Lokaal is een kunststof regenstandpijp geplaatst. De gevels tonen 
een dubbele ingang, meer bepaald één t.h.v. de zuidgevel en één t.h.v. de westgevel 
(kant Eeklostraat). Zoals reeds hoger meegegeven is er t.h.v. de oostelijke gevelzijde 
een kleinere betonnen aanbouw gerealiseerd, vermoedelijk in de jaren ’80. Deze 
aanbouw huisvest een ondergrondse vergaderruimte, waarvan de binnenschil zich 
thans in slechte staat bevindt.  
 
De voorbije decennia werden geen opmerkelijke renovatiewerken aan het goed 
uitgevoerd.  
 
Onderstaande foto’s geven een algemeen beeld omtrent de buitenschil van het 
vastgoedobject. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto 16: zuidgevel   Foto 17: aanbouw 
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Onderstaande planuittreksels betreffen 2 snedes van het vastgoedobject.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figuur 24: Planuittreksel ‘snede’ – bron: aanvrager -  zonder schaal 

  Foto 20: veranda 

  Foto 21: zijgevel (kant Damstraat) 

  Foto 18: aanbouw   Foto 19: voorgevel 
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InterieurInterieurInterieurInterieur    ––––    configuratie en inrichtingconfiguratie en inrichtingconfiguratie en inrichtingconfiguratie en inrichting.... Het gelijkvloerse grondplan ontvouwt een 
centrale zitplaats met open trap en rechtstreekse ontsluiting tot de voortuin. Vanuit 
dit lokaal krijgt men toegang tot de kelder. Aan de rechtse zijde van de zitplaats 
bevindt zich de zij-ingang met bijhorend toilet en spreekkamer. Links situeert zich de 
zogenaamde ‘familiekamer’ met erker en ontsluiting tot de tuin. In het verlengde van 
de familiekamer bevindt zich de keuken en veranda met binnentrap tot het eerste 
niveau. Vanuit de veranda krijgt men toegang tot het terras gesitueerd op het met 
tegels afgewerkte betonnen dak van de meer recente aanbouw.  
 
Op het eerste niveau is er de centrale overloop met hierop aansluitend de diverse 
lokalen. Er zijn een bureau, 2 ruimere en 2 kleinere slaapkamers. Er is tevens een 
toilet, berging en badkamer. T.h.v. het tussenverdiep situeert zich de voormalige kapel 
(slaapkamer).  
Het onderdakse niveau biedt plaats aan één slaapkamer met bijhorende zogenaamde 
‘donkere kamer’. De restant betreft een niet-ingerichte zolder. 
 
De kelder bestaat enerzijds uit het authentieke keldergedeelte, ingericht als berging 
en technische ruimte. Aan de rechtse zijde situeert zich de meer recentere aanbouw, 
die als één open ruimte is te beschouwen en thans fungeert als vergaderruimte. 
 
Onderstaande planuittreksels illustreren de configuratie van het vastgoedobject.  
 

  Figuur 25: Planuittreksel ’snede’ – bron: aanvrager -  zonder schaal 
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  Figuur 26: Planuittreksel ’grondplan gelijkvloers’ – bron: aanvrager -  zonder schaal 

  Figuur 27: Planuittreksel ’grondplan 1ste verdieping’ – bron: aanvrager -  zonder schaal 
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  Figuur 28: Planuittreksel ’grondplan zolderverdieping’ – bron: aanvrager -  zonder schaal 

  Figuur 29: Planuittreksel ’grondplan kelderverdieping’ / Snede kelder – bron: aanvrager -  zonder schaal 
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Op basis van de voorgelegde plannen raamt de deskundige de nuttige 
vloeroppervlakte van de diverse lokalen op: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.Nr.Nr.Nr. LokaalLokaalLokaalLokaal NVO [m2]NVO [m2]NVO [m2]NVO [m2]

1. Zitplaats 26,20

2. Familiekamer 21,00

3. Erker bij familiekamer 12,50

4. Keuken 15,80

5. Veranda 11,50

6. Bureau 11,50

7. Sanitair 4,00

8. Overloop 2,10

9. Spreekkamer 6,20

SUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAAL 110,80110,80110,80110,80

10. Slaapkamer 1 15,40

11. Slaapkamer 2 15,60

12. Bureau 13,30

13. Slaapkamer / kapel 17,00

14. Slaapkamer 3 6,15

15. Slaapkamer 4 6,15

16. Badkamer 7,25

17. WC & berging 4,50

18. Overloop 10,80

SUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAAL 96,1596,1596,1596,15

19. Overloop 5,85

20. Slaapkamer / donkere kamer 15,85

21. Zolder 30,00

SUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAAL 51,7051,7051,7051,70

22. Berging 26,25

23. Vergaderruimte 33,00

SUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAALSUBTOTAAL 59,2559,2559,2559,25

SOMSOMSOMSOM 317,90317,90317,90317,90

GelijkvloersGelijkvloersGelijkvloersGelijkvloers

1111
stestesteste

 verdieping verdieping verdieping verdieping

ZolderZolderZolderZolder

KelderKelderKelderKelder

  Tabel 4: Geraamde nuttige vloeroppervlakte 

  Foto 22: Familiekamer             Foto 23: Familiekamer 

  Foto 24: Keuken                        Foto 25: Keuken 
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  Foto 26: Familiekamer                                            Foto 27: Erker         Foto 28: Veranda 

  Foto 29: Bureau tussenverdiep                                Foto 30: Zithoek 

  Foto 31: Overloop     Foto 32: Slaapkamer      Foto 33: Kleine slaapkamer
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De afwerkingafwerkingafwerkingafwerking is als verouderd en eenvoudig te waarderen. Enkele authentieke 

elementen zoals de terrazzovloer, enkele radiatoren, de binnentrap in de 

leefruimte, de parketten, faience in de keuken en toilet gelijkvloers, 

binnendeuren… geven een bijzondere meerwaarde aan het goed. Deze authentieke 

elementen bevinden zich voornamelijk op het gelijkvloers niveau. Verder is er 

gebruik gemaakt van traditionele afwerkingsmaterialen zoals balatum, houten 

plinten, behang en schilderwerk. Op bepaalde lokaties is de houten plankenvloer 

zichtbaar. De venstertabletten zijn uitgevoerd in hout. Elk van de 

afwerkingsmaterialen heeft haar levensduur bereikt.  

 

 

  Foto 34: Badkamer   Foto 35: Slaapkamer zolder   Foto 36: Donkere kamer 

  Foto 37: Aanbouw 

  Foto 38: Berging kelder   Foto 39: Zolder 
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Technische uitrusting en comfortinstallatiesTechnische uitrusting en comfortinstallatiesTechnische uitrusting en comfortinstallatiesTechnische uitrusting en comfortinstallaties.... De klassieke nutsvoorzieningen, 

zoals elektriciteit, gas en water zijn in de woning aanwezig. De tellers zijn 

verspreid in het gebouw aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwarming gebeurt op basis van een centrale verwarming op gas. Alle lokalen 

op het gelijkvloers en 1ste verdieping, alsook de vergaderzaal van de meer recente 

uitbouw, beschikken over radiatoren. T.h.v. de ‘ingerichte’ zolderkamer is er 

eveneens een verwarmingselement. De radiatoren zijn quasi allen voorzien van 

eenvoudig kraanwerk of thermostatische kraan. De verwarmingsketel bevindt zich 

in het technisch lokaal van de kelder en is van het merk ‘Remeha’. De specifieke 

ouderdom van de ketel is niet gekend, doch de installatie kent reeds een zekere 

leeftijd. In de familiekamer bevindt zich een open haard. 

 

 

 

 

 

 

 

Door de bvba Samson werd een 

EnergiePrestatieCertificaat opgemaakt. De 

energiescore van 703 KWh/m703 KWh/m703 KWh/m703 KWh/m2jaar2jaar2jaar2jaar is als 

negatief te beschouwen.  

 

 

 

 

                                                Foto 40: Teller Elektriciteit   Foto 41: Teller Gas 

  Foto 42: Verwarmingsketel   Foto 43: Verwarmingslichaam 
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Klimaatregeling is niet voorzien. 

Het gebouw beschikt over stromend water. De warmwaterproductie gebeurt d.m.v. 

elektrische boilers geplaatst op verschillende locaties in het gebouw.  

De woning is voorzien van een klassieke elektrische installatie. Het keuringsattest 

wordt de deskundige niet overgemaakt. Gelet op de verouderde installatie gaat de 

deskundige ervan uit dat de installatie niet conform is.  

Sanitaire uitrusting. De sanitaire installaties zijn als verouderd te beschouwen. 

Doch de toestellen zoals bijvoorbeeld bepaalde lavabo’s zijn authentiek en in 

goede staat. Op meerdere slaapkamers is er een individuele lavabo. De 

badkameruitrusting beperkt zich tot een verouderd ligbad en een enkelvoudige 

lavabo. Er is een afzonderlijk staand toilet op zowel het gelijkvloers als 1ste 

verdieping. De sanitaire uitrusting is in haar geheel te herzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De keukenuitrusting is als bijzonder beperkt te beschouwen. De installatie beperkt 

zich tot een onderkast met hangkast. Er is enkel een dubbele lavabo met 

eenvoudige kraan en een in omvang aanzienlijk (verouderde) dampkap.  Er is een 

aansluiting op gas. De keuken is in haar geheel te herzien.  

Lift en domotica systeem: niet voorzien.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 44: Sanitair slaapkamer   Foto 45: Ligbad 

  Foto 46: Keukenuitrusting 



Taxatierapport – GENT (Mariakerke), Eeklostraat 160  40 
 

Staat van hetStaat van hetStaat van hetStaat van het    goegoegoegoed.d.d.d. Het vastgoedobject is als waardevol te beschouwen en heel wat 

authentieke elementen bleven in de loop der jaren goed bewaard, doch 

ondergetekende merkt op dat de lijst van de te voorziene renovatiewerken ruim is. De 

algemene buitenschil dient te worden aangepakt en binnenin moet men een groot 

aantal verbouwingswerken voorzien om in de mate van het mogelijke de woning te 

renoveren conform de hedendaagse comforteisen, alsook te laten voldoen aan de 

algemene norm –en regelgevingen. In onderstaande paragrafen volgt een beknopte 

analyse.  

A. Buitenschrijnwerk en beglazing 
 

Bepaalde ramen en buitendeuren werden reeds vervangen door weliswaar 

hedendaagse houten raamprofielen, aangepast aan de oorspronkelijke 

architecturale kenmerken, hierbij werd er dubbele beglazing voorzien. Het 

schilderwerk vertoont op diverse locaties een verhoogde vetusteit. De dienst 

Monumentenzorg en Architectuur vermelden terecht dat deze raamprofielen niet 

overeenstemmen met de detaillering en indeling van de authentieke ramen. Bij 

renovatie van het buitenschrijnwerk zal de kandidaat koper rekening moeten 

houden met een aanzienlijke meerprijs alsook met de beperkingen qua kleurgebruik 

van het schilderwerk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B. Kroonlijsten en gevelaccenten 
 

De houten hanggoten en kroonlijsten maken integraal deel uit van de architectuur 

van het pand en moeten behouden blijven. Sommige dienen te worden hersteld of 

volledig vernieuwd indien herstelling niet meer mogelijk blijkt. Deze elementen 

zullen eveneens moeten overeenstemmen qua vorm, materiaal en kleurgebruik 

conform de oorspronkelijke kenmerken. Het karakteristiek pseudo-vakwerk t.h.v. de 

topgevel zal eveneens moeten behouden blijven. Ter hoogte van deze houten 

onderdelen zijn eveneens herstellings-en schilderwerken te voorzien.  

 

 

 

 

  Foto 47: Schrijnwerk   Foto 48: Schrijnwerk 

                  Foto 49 / 50: Schrijnwerk en gevel 
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C. Dakwerken en isolatie 

De bestaande dakpannen zijn in goede staat en kunnen eventueel bij renovatie 

worden gerecupereerd. Echter, ter hoogte van de zolderverdieping constateert de 

deskundige op verschillende lokaties donkere aftekeningen ter hoogte van de 

zolderafwerking en zoldervloer. Dit fenomeen zet zich eveneens door op de 

buitengevels en dit ter hoogte van quasi alle lokalen op dit niveau. Deze 

aftekeningen en lokaal schimmelvorming wijzen op ernstige waterinfiltraties.  Het 

houten dakgebinte is eveneens lokaal aangetast door insijpeling van regenwater. 

Daarenboven zijn de zichtbare spanten omwille van hun beperkte dikte niet 

geschikt voor het plaatsen van isolatie conform de huidige normen. Eventuele 

uitlatting van het bestaande spanten behoort tot de mogelijkheden. Op heden is 

zonder bijkomend destructief onderzoek geen detailstaat van het dakgebinte 

mogelijk ten einde de algemene staat te verifiëren, doch hypothetische kopers 

zullen alvast bij deze louter visuele vaststellingen uitgaan van een scenario van de 

minst gunstige situatie en omstandigheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 51: Vochtschade   Foto 52: Vochtschade   Foto 53: Vochtschade 

  Foto 54: Vochtschade   Foto 55: Vochtschade 

  Foto 56: Vochtschade 
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De inrichting en de afwerking van deze lokalen is volledig te herzien, zie foto’s ter 

illustratie.  

Op diverse locaties ter hoogte van de dakconstructie van het hoofdgebouw werden 

in de loop der jaren herstellingswerken uitgevoerd zoals o.a. het vervangen van de 

loden slabben in de kilgoten, de vervanging van de zinkbekleding van de dakgoten 

en de regenwaterafvoeren. Het platte dak ter hoogte van de keukenuitbouw werd 

afgewerkt met een traditioneel bitumen maar is waarschijnlijk niet voldoende 

geïsoleerd volgens de huidige normen. De dakafwerking boven de maanvormige 

erker ter hoogte de voorgevel werd voorzien van een nieuwe bekleding, vermoedelijk 

in zink, maar is ter hoogte van de rand niet voorzien van opstanden.  Ter hoogte van 

de annex in beton situeert zich een terras afgewerkt met roodbruine betegeling en 

een hellend kunststof dak afgewerkt met dubbelwandige polycarbonaatplaten die 

een verhoogde vetusteit vertonen. Indien deze constructie blijft behouden dienen er 

eveneens energie-efficiënte maatregelen worden getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De complexe bedaking bestaat uit oversteken, dakkapellen en verschillende types 

van dakvlakken. Het geheel vertegenwoordigt een grote oppervlakte aan pannen en 

isolatie. Bij de renovatie van deze dakconstructie zal men eveneens rekening 

moeten houden met de mogelijkheid dat bij het isoleren van de dakconstructie van 

het hoofdgebouw ook aanpassingen en herstellingen ter hoogte van het gebinte zijn 

te voorzien. Het gebouw is bijna 100 jaar oud en de algemene staat van de 

zoldervertrekken wijzen op meerdere problemen. Ook hier zal een tussenkomst van 

  Foto 59: Bitumen plat dak   Foto 60: Zinkbekleding erker 

  Foto 57: Complexiteit van de dakconstructie   Foto 58: Dakconstructie aanbouw 
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de dienst Monumentenzorg verreist zijn en de renovatiekost van de daken (hellende 

en platte daken) een groot aandeel hebben in het totale renovatiebudget.  
 

D. De buitenschil en buitentrappen 
 

De buitengevels bestaan uit diverse uitspringende volumes en zijn grotendeels 

afgewerkt met een strakke lichtgeel geschilderde gevelbepleistering afwisselend 

met traditioneel metselwerk. De ventertabletten zijn afgewerkt in roodbruine 

gebakken pannen. Onderaan situeert zich een lichtgrijs geschilderde 

gecementeerde gevelplint waarin imitatie-breuksteen aftekeningen werden 

aangebracht. Vooraan situeert zich een maanvormige erker en een overdekte 

uitsprong boven de terrasdeur. Bovenaan de voordeur is er een boogvormig afdak 

rustend op twee sierlijke zuilen. De authentieke trappen zijn afgewerkt in 

traditionele baksteen en zijn voorzien van twee gemetste balustrades. Het voegwerk 

tussen deze bakstenen is sterk verweerd.  De buitentrap palend aan het 

betonvolume achteraan is weliswaar van recentere oprichtingsdatum maar ook hier 

zijn bepaalde herstellingswerken uit te voeren. We verwijzen naar onderstaande 

foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 61: Buitentrap 

  Foto 62: Verwering van het voegwerk 

  Foto 63: Buitentrap   Foto 64: Gevelbekleding 
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De algemene gevelbepleistering en het schilderwerk vertonen op diverse locaties 

fijne barsten of oneffenheden. Het voegwerk is op diverse locaties sterk verweerd, 

lokaal uitgehold of gebarsten. Ter hoogte van de erker zijn duidelijk sporen van een 

klimplant zichtbaar. Ter hoogte van de topgevel links vertoont de buitenschil 

donkere aftekeningen bij de aansluiting met de regenwaterafvoer. Bij het 

plaatsbezoek merkt de deskundige op dat ter hoogte van de buitengevels in diverse 

lokalen donkere aftekeningen op het pleisterwerk of het behang zichtbaar zijn die 

mogelijks kunnen wijzen op waterinfiltratie via de buitenschil.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De buitenschil is in een relatief goede staat van onderhoud, maar de deskundige 

merkt op dat verschillende intandhoudingswerken op korte termijn zullen moeten 

worden uitgevoerd. Het pleister- en schilderwerk, het voegwerk ter hoogte het 

metselwerk en de volledige afwerking van de buitentrappen dienen op termijn te 

worden hersteld en herschilderd. Dit zal eveneens aan de hand van het advies van 

de Dienst Monumentenzorg moeten worden uitgevoerd. Wat betreft de isolatie van 

de buitengevels zijn de mogelijkheden mede door de erfgoedwaarde gelimiteerd.  

De potentiële koper heeft een beperkte keuze bij de schilderwerken en zal in 

samenwerking met de toezichthoudende overheid, op basis van het kleuronderzoek 

die teruggrijpt naar de oorspronkelijke kleurstelling, deze werken kunnen uitvoeren.  

Het buitenhek die deel uitmaakt van deze site is in slechte staat en dient te worden 

gerenoveerd.  

 

  Foto 67: Vochtschade 

  Foto 65: Vochtschade   Foto 66: Vochtschade 
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De dienst Monumentenzorg pleit voor het behoud van de oorspronkelijk dragende 

structuren (wand- en vloerconstructies), de buitengevels, (buitenschil en daken), en 

de buitentrappen. Ook het buitenhek dient te blijven behouden aangezien dit mede 

de erfgoedwaarde van de site bepaalt. Ook de vaste interieurelementen die nog uit 

de oorspronkelijke bouwfase dateren dienen te worden behouden. Dit alles zal in 

geval van aanpassingen of herstellingen sterk opgevolgd worden door de betrokken 

diensten. De nota opgesteld door de dienst monumentenzorg vermeldt tevens dat 

onderhouds- en verbouwingswerken die tot doel hebben om het pand aan te passen 

aan de gangbare comforteisen af te wegen zijn. De scheidingswanden (lichte 

wandstructuren) op de bovenste verdiepingen mogen eventueel worden verwijderd 

in functie van het vergroten van de kamers.  

De Dienst Monumentenzorg en Architectuur waardeert het pand als erg waardevol. 

Behoud van het oorspronkelijke bouwvolume dient hierbij het uitgangspunt te 

vormen. Op de site zijn uitbreidingen toegelaten enkel als de volgende 

aanbevelingen worden gevolgd: 

- Uitbreidingen rondom de woning, die de woning zelf niet in onderdrukking 

brengen. 

- Bijkomende volumes die zich achter het hoofdvolume bevinden, niet voor of 

naast het bestaande hoofdvolume. 

- Bij voorkeur dien de nieuwe architectuur zich te beperken tot een volume cfr. het 

later toegevoegde ondergronds volume. 

- Bij voorkeur wordt de nieuwe architectuur opgericht in een hedendaagse sobere 

vormentaal, zodat ze zich kan onderscheiden van de oorspronkelijke 

architectuur. 

- Bij voorkeur wordt de nieuwe architectuur voorzien van een plat dak, om zich te 

onderscheiden van de oorspronkelijke architectuur. 

 

Het hoofdvolume in zijn huidige vorm biedt voldoende mogelijkheden en beschikt 

over voldoende nuttige bewoonbare oppervlakte. Aangezien de keuken en de 

badkamer volledig te herzien zijn kan men deze herlokaliseren. De diverse 

technieken zoals de elektriciteit, waterleidingen en de centrale verwarming zullen 

bij een totaalproject noodzakelijk te vernieuwen zijn. De tweede verdieping en het 

zolderverdiep bieden uitbreidingsmogelijkheden binnen het bestaande 

bouwvolume.  

E. Aanbouw – algemene staat 
 

De in de jaren ’80 gerealiseerde aanbouw toont een bijzondere verhoogde sleet. De 

vloer, bestaande uit betonklinkers, is niet volledig afgewerkt. Bovendien is er een 

bijzonder verhoogde vochtigheid. Dit is af te leiden uit de zwarte aftekeningen op 

de wanden, alsook op basis van de corrosie t.h.v. bijvoorbeeld de leidingen van de 

centrale verwarming. Een totaalrenovatie, die vermoedelijk zal bestaan uit afbraak 

en eventuele heropbouw dringt zich op. We verwijzen naar de bijgevoegde foto’s.  
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Bijzonder waardebepalende elementenBijzonder waardebepalende elementenBijzonder waardebepalende elementenBijzonder waardebepalende elementen....  
- De geschiedenis van het vastgoed heeft niet alleen betrekking op de 

opeenvolgende materiële wijzigingen die het gebouw heeft ondergaan, maar 
ook op de vroegere bewoners. Bij het buurtonderzoek werd aan de deskundige 
door de overbuur, dhr. De Roo, medegedeeld dat het landhuis werd gebouwd 
in 1924 in opdracht van een Engelse familie. Het gegeven dat het pand het 
laatste decennium werd gebruikt als ‘pastorijwoning’ door de Paters der H. 
Harten in Mariakerke spreekt tot de verbeelding. Het vastgoed ter taxatie 
werd 93 jaar geleden gebouwd en heeft gedurende deze lange periode 
modeniseringswerken ondergaan waarbij er heel wat typische elementen in 
goede bouwfysische staat bleven bewaard. De authentieke houten 
binnendeuren met origineel beslag, de typische muurbetegeling en schouw in 
de keuken, de vloerbekleding op het gelijkvloers zoals de visgraatparket in de 
leefruimte, een terrazzovloer in de inkomhal en de trap met houten balustrade 
zijn volledig volgens de tijdsgeest van dit Engelse landhuis. De aanwezigheid 
van authentieke elementen garanderen voor dergelijk vastgoed een 
meerwaarde maar eveneens beperkingen in de vrijheid bij renovatie gepaard 
gaande met een aanzienlijke invloed op het budget. Dit beperkt zich niet enkel 
tot het interieur maar ook de volledige buitenschil van het vastgoed ter 
taxatie, zie adviesnota van de dienst Monumentenzorg en Architectuur        
(mail dd. 03.10.2017). De half-ondergrondse betonnen aanbouw aan de 
achterzijde ervaart de deskundige vanuit erfgoedoogpunt als storend. Het 
volume staat door de materiaalkeuze (betonschil) in schril contrast met de 
landelijke Engelse stijl van deze woning en de voorwaarden die de Dienst 
Monumentenzorg oplegt bij renovatie van het vastgoed. Deze bijbouw is 
ondanks haar recentere oprichtingsdatum (1982) in slechte staat 
(waterinfiltratie – zie hoger) en biedt weinig of geen toegevoegde waarde op 
vlak van nuttige oppervlakte van het oorspronkelijke bouwvolume. De extra 
sloopkosten voor deze vermoedelijk gewapende betonconstructie kunnen vrij 
hoog oplopen. 
 

-  

 
-  

-  

-  

-  

-  

                  Foto 70: Authentieke faience   Foto 71: Authentieke binnentrap   Foto 72: Authentiek vloer 

  Foto 68: Corrosie verwarmingsinstallatie     Foto 69: Verkleuringen verhoogde vochtigheid 
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- In de directe omgevingde directe omgevingde directe omgevingde directe omgeving situeren zich enkele interbellum villa’s en landhuizen 

met de typische kenmerken van landhuizen in Engelse cottagestijl. De 

Eeklostraat wordt dan ook in zijn geheel als straat opgenomen in het 

inventaris van het bouwkundig erfgoed. Ter hoogte van de Eeklostraat zijn er 

op drie locaties de typische overluifelde tuinhekken of toegangspoorten terug 

te vinden, namelijk ter hoogte van het Sint-Lutgardis (1), het Engels landhuis 

Clos Fleuri (2) en het vastgoed ter expertise, Eeklostraat 160 (3). De directe 

omgeving heeft zijn residentiële uitstraling ter hoogte van de Eeklostraat 160 

vooral te danken aan de groene omgeving met oude bomen naast het 

openbaardomein en in de tuinen.  De tuinen zijn eveneens mooi afgesloten 

door hagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 73: Parketten   Foto 74: Authentieke faience   Foto 75: Authentieke vloer 

  Foto 76: Overluifeld tuinhek   Foto 77: Overluifeld tuinhek 

  Foto 78: Overluifeld tuinhek t.h.v. het vastgoedobject 
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Volgens informatie van buurtbewoners stonden er vooraan de woning ter 

expertise drie grote beukenbomen. Twee van deze oude beuken zijn door 

schommelingen in de waterhuishouding van de ondergrond vermoedelijk ten 

gevolge wegeniswerken afgestorven en werden finaal geveld. De resterende 

beuk vertoont op verschillende locaties ‘dood’ hout en zal eveneens op termijn 

moeten worden gekapt. Links van de overluifelde tuinpoort staat nog een 

oude monumentale ‘gezonde’ eik. Op de Eeklostraat en de hoekaansluiting 

met de Damstraat zijn er verschillende soorten loofbomen terug te vinden van 

diverse generaties waaronder een grote oude plataan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 79: Luchtfoto vastgoedobject 

  Foto 80: Groenaanleg 

  Foto 81: Groenaanleg 
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De parktuin van het vastgoed ter taxatie beïnvloedt de waarde van het vastgoed in 

de positieve zin. De monumentale bomen op het perceel van het landhuis zal door 

potentiële kopers als een aanzienlijke meerwaarde worden beschouwd.  Het 

belang van deze bomen in de Eeklostraat en de  directe omgeving van het 

vastgoed is dan ook aanzienlijk.  Deze bomen zijn de belangrijkste 

groenelementen op het terrein en vormen mede het straatbeeld. Het duurt lang 

voordat bomen de volle wasdom bereiken. De groenaanleg speelt in het geval van 

deze Engelse cottage een ondersteunende rol als cultuurhistorisch object.  

De bomen zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid rond het vastgoed. 

Enkele van deze monumentale bomen zijn waardevol en versterken de 

(residentiële) uitstraling van het vastgoed ter expertise en het openbaar domein. 

Deze typische kleine parktuin sluit heel mooi aan met het romantische karakter 

die dit type van Engelse landhuizen met zich meedraagt en die voor 

hypothetische kopers van dergelijk vastgoed in de rand van Gent een meerwaarde 

genereren.   

Daarnaast hebben deze bomen een bestaanswaarde uitgedrukt in vervangings-en 

monetaire waarde.  De vervangingswaarde geeft de kosten weer om op dezelfde 

plaats een boom met identieke afmetingen en conditie terug te krijgen. Het 

aanplanten van jongvolwassen bomen met een stamdiameter van +/- 1,00m door 

een gespecialiseerd tuinbouwbedrijf kost volgens de boomsoort tussen de 

5.000,00 en 25.000,00 €,  exclusief de verzorgingskosten gedurende de eerste 

jaren. De monetaire waarde wordt bepaald wanneer het niet mogelijk is eenzelfde 

boom terug te krijgen en wordt gebruikt in situaties zoals onteigening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gebruikswaarde van groen is vooral een recreatieve waarde omdat erin kan 

gespeeld of gewandeld worden, bijkomend bieden deze bomen vanuit sommige 

oogpunten privacy of afkoeling bij warme zomerdagen. Daarnaast heeft de 

gebruikswaarde ook te maken met de milieufuncties zoals de luchtzuivering, de 

waterhuishouding en bodemkwaliteit. Deze bomen zijn dus heel waardevol voor 

de beleving maar zeker ook voor hun ecologische functies: ze dienen als 

schuilplaats, verblijfplaats of voedselbron voor vogels, planten, dieren.  

  Foto 82: Groenaanleg 
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                                Conclusie interne objectanalyseConclusie interne objectanalyseConclusie interne objectanalyseConclusie interne objectanalyse    

 

De expertise heeft betrekking op een Engels landhuis opgericht in 1924 op een 
kadastrale kavel met een quasi trapeziumvormige configuratie en een 
benaderende oppervlakte van 19a87ca of 1.987,00m2. De toegang gebeurt via de 
typerende toegangspoort t.h.v. de Eeklostraat, met een in het verlengde liggende 
geasfalteerde grondstrook die fungeert als oprit. De niet-bebouwde grondstroken 
zijn voorzien van grasmatten en fraaie oude bomen. Het gebouw bestaat uit 2 
bovengrondse bouwlagen en een onderdaks niveau. Het goed is gedeeltelijk 
onderkelderd. De totale nuttige oppervlakte, inclusief kelder en zolder, bedraagt 
+/- 315,00m2.  
De bouwfysiche staat van het vastgoed is als minder goed te beschouwen. 
Omwille van de hoge renovatiekosten die hypothetische kopers reeds visueel 
kunnen vaststellen, zal het pand ter taxatie velen afschrikken ondanks de 
charmante uitstraling en goede locatie.  
 
Het advies van de Dienst Monumentenzorg zal eveneens bepaalde kopers 
afstoten. De voorwaarden die deze dienst oplegt bij herstellingswerken of 
renovatie zijn stukken duurder en houden eveneens beperkingen in qua 
uitvoering en persoonlijke inbreng op het vlak van materiaalkeuze. Het vastgoed 
zal zich richten op een kleinere doelgroep van kapitaalkrachtige gezinnen of vrije 
beroepers. Het kostenplaatje voor deze totaalrenovatie blijft in functie van 
ééngezinswoning, praktijkwoning of louter als kantoorgebouw even cruciaal. De 
vermoedelijk te bekomen renovatiepremies zijn binnen een omvangrijk project 
vaak te verwaarlozen.  De renovatiekosten die met de nodige voorzichtig wordt 
ingeschat op 400.000,00 € (in functie van afwerkingsgraad) zal het aantal 
geïnteresseerden limiteren wat zich zal vertalen in een lagere verkoopwaarde. 
Heden worden in het prijssegement tussen de 500.000,00 € en 750.000,00 € in en 
rond Gent verschillende vergelijkbare en bijzondere panden aangeboden waarbij 
de koper weinig of geen verrassingen inzake renovatie moet incalculeren. 

 
 

  Foto 83: Groenaanleg 
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6.6.6.6. TaxatieTaxatieTaxatieTaxatie    
    
6.1.6.1.6.1.6.1. InleidingInleidingInleidingInleiding 

    
De taxatie gaat uit van volgende feiten en gegevens: 
 

� Externe objectanalyse  
 

“Het goed situeert zich te Kolegem een wijk binnen de deelgemeente Mariakerke (Gent). Het 
vastgoedobject kent een rechtstreekse ontsluiting tot het openbaar domein die in verbinding 
staat met de belangrijkste in- en uitvalswegen van de stad Gent en haar deelgemeenten. De 
omgeving is er als rustig residentieel te beschouwen. Op wandel –of fietsafstand bereikt men 
het centrum Mariakerke. De aansluitingen met het openbaar vervoer zijn als goed te 
beschouwen. De buurt is er als rustig met aandacht voor groen te waarderen. De 
bevolkingssamenstelling is dusdanig dat voornamelijk eigenaars met een leeftijd tussen 40 à 
60 jaar er zich binnen de buurt vestigen waarbij het overgewicht bij gezinnen ligt, waarvan 
de kinderen al of niet nog thuis wonen. De woningen hebben er een grotere oppervlakte dan 
gemiddeld. Het gemiddeld loon is er als relatief hoog te beschouwen. Het aandeel oude 
woningen en de aanwezigheid van niet Belgische inwoners zijn er beperkt. De levenscyclus 
van de wijk, waartoe het vastgoedobject behoort, bevindt zich in een zone van rijpheid.” 

 

� Juridische objectanalyse 
 

“Het juridisch onderzoek leert de deskundige dat het vastgoedobject geen deel uitmaakt van 
een APA of BPA. Het goed kent een bestemming ‘Wonen’ conform de voorschriften van het 
gewestplan. In principe zijn alle functies toegelaten binnen de bestemming woongebied voor 
zover deze het normaal functioneren van een woonomgeving ondersteunen en de goede 
ruimtelijke ordening niet in het gedrang brengen. Het vastgoedobject kent een 
erfgoedwaarde doch is niet als ‘monument’ te beschouwen. Sloop is niet toegestaan. Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur zijn toezichthoudende overheid en formuleren 
aanzienlijke randvoorwaarden (zie hoger). Het goed is vrij van huur, pacht of enig zakelijk 
recht. Er is geen recht van voorkoop van toepassing op het vastgoedobject. De deskundige 
heeft geen kennis van erfdienstbaarheden van toepassing op het goed ter expertise. 
Hoogstwaarschijnlijk verloopt de zuidelijke perceelsgrens in het midden van de huidige 
toegangsweg en aldus ook in het midden van de pittoreske toegangspoort, met als gevolg dat 
de toegangsweg thans gemeenschappelijk gebruikt wordt met de buur, volgens een al of niet 
notarieel beschreven recht van doorgang. Bijkomend onderzoek hieromtrent dringt zich op.” 

 
� Interne objectanalyse  

 
“De expertise heeft betrekking op een Engels landhuis opgericht in 1924 op een kadastrale 
kavel met een quasi trapeziumvormige configuratie en een benaderende oppervlakte van 
19a87ca of 1.987,00m2. De toegang gebeurt via de typerende toegangspoort t.h.v. de 
Eeklostraat, met een in het verlengde liggende geasfalteerde grondstrook die fungeert als 
oprit. De niet-bebouwde grondstroken zijn voorzien van grasmatten en fraaie oude bomen. 
Het gebouw bestaat uit 2 bovengrondse bouwlagen en een onderdaks niveau. Het goed is 
gedeeltelijk onderkelderd. De totale nuttige oppervlakte, inclusief kelder en zolder, bedraagt 
+/- 315,00m2.  
De bouwfysiche staat van het vastgoed is als minder goed te beschouwen. Omwille van de 

hoge renovatiekosten die hypothetische kopers reeds visueel kunnen vaststellen, zal het pand 

ter taxatie velen afschrikken ondanks de charmante uitstraling en goede locatie.  

Het advies van de Dienst Monumentenzorg zal eveneens bepaalde kopers afstoten. De 

voorwaarden die deze dienst oplegt bij herstellingswerken of renovatie zijn stukken duurder 

en houden eveneens beperkingen in qua uitvoering en persoonlijke inbreng op het vlak van 

materiaalkeuze. Het vastgoed zal zich richten op een kleinere doelgroep van 

kapitaalkrachtige gezinnen of vrije beroepers. Het kostenplaatje voor deze totaalrenovatie 

blijft in functie van ééngezinswoning, praktijkwoning of louter als kantoorgebouw even 

cruciaal. De vermoedelijk te bekomen renovatiepremies zijn binnen een omvangrijk project 

vaak te verwaarlozen.  De renovatiekosten die met de nodige voorzichtig wordt ingeschat op 

400.000,00 € (in functie van afwerkingsgraad) zal het aantal geïnteresseerden limiteren wat 

zich zal vertalen in een lagere verkoopwaarde. Heden worden in het prijssegement tussen de 
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500.000,00 € en 750.000,00 € in en rond Gent verschillende vergelijkbare en bijzondere 

panden aangeboden waarbij de koper weinig of geen verrassingen inzake renovatie moet 

incalculeren.”   

 

Zoals aangegeven bij de rubriek ‘objectanalyse’ gaat de taxatie in onderhavig 
hoofdstuk uit van de hypothese dat de toegangspoort en verharde doorgang in haar 
totaliteit tot het vastgoedobject behoren.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultaten van het taxatierapport opgemaakt door  

landmeter-expert Jeroen DE CORTE 

Ondergetekende landmeter-expert, Jeroen De CorteJeroen De CorteJeroen De CorteJeroen De Corte, bouwkundig en landmeetkundig 
ingenieur – beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en ingeschreven op het 
tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten, LAN 040188, heeft in opdracht van 
de stad Gent een taxatierapport opgemaakt betreffende het onroerend goed ‘Eeklostraat 
160’ met als kadastrale identificatie ‘Gent, 29ste afd., sectie A, 495c8’.  
 
Het taxatierapport, opgemaakt op 14.11.2017 heeft de referentie 1512.17. Als bijlage is een 
gedeelte van het rapport, meer in het bijzonder de beschrijving van het goed, beschikbaar.  
 
De studie uitgevoerd door de deskundige, dd. 14.11.2017, toont volgende resultaten: 
 
Op basis van diverse waarderingstechnieken komt ondergetekende tot volgende 
rekenwaarden van toepassing op het te taxeren vastgoedobject. 
 

- (1): Op basis van de intrinsieke schattingstechniek:  399.000,00 € 
- (2): Op basis van de comparatieve methode:   389.000,00 € 

 
De taxatie gaat uit van de hypothese dat de toegangspoort en verharde doorgang in haar 
totaliteit tot het vastgoedobject behoren zoals in onderstaande figuur wordt geïllustreerd.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
Op basis van de hogere analyses besluit de deskundige dat de venale waarde van het 
vastgoedobject zich situeert tussen 389.000,00 € en 399.000,00 € met een meest 
waarschijnlijke verkoopwaarde van 395395395395....000000,00 00,00 00,00 00,00 €€€€. Op verzoek kan een afspraak worden 
gemaakt ten kantore van de deskundige ten einde het taxatierapport in te zien.  
 

          Gent, 14.11.2017 
          Jeroen De Corte 
          Landmeter-expert 
          (LAN 04.0188) 
 
             MENSOR bvbaMENSOR bvbaMENSOR bvbaMENSOR bvba    
          Prinses Clementinalaan 30
          9000 GENT 
          T: 09/220.51.83. 

Hypothetische perceelsgrens 

Getaxeerd vastgoed 

 Figuur: Identificatie van het getaxeerde vastgoed 






