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ACA vzw - Erkend controle-organisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie: 202301005622 v1
Datum controle: 06/02/2023
Agent-bezoeker: Bram Demuynck
Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP

EN ISO/IEC 17020

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

Referentie: 202301005622 v1
Uitgiftedatum verslag: 06/02/2023 p. 1/18

Identificatie van derden:
Opdrachtgever: Vastgoedexperts, langvoort 17, 2430 LAAKDAL

Eigenaar: /

Installateur: Vastgoedexperts, langvoort 17, 2430 LAAKDAL

BTW-nr.: BE 0667 567 856

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elektrische installatie:
Plaats controle: Meulesteedsesteenweg 83, 9000 GENT

EAN-code installatie: /

Tarief teller(s): Dubbeluur Private HS-cabine: Neen

Nummer teller(s): 11548489 DNB: Fluvius

Index teller(s): 62845/63169 Type lokaal: Gesloten woning

Type installatie Wooneenheid

Aard van de controle:
Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 – Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning – Interne procedure QPRO/ELE/001

Type controle: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering: þ Vóór 01/10/1981 þ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ¨ Na 01/06/2020

Nota’s: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen"

Afwijkingen (Deel 8): Toegepast

Herkeuring op verslag: /

Algemene gegevens van de elektrische installatie:
Nominale spanning: 1 x 230V Max. nominale stroom: 25 A Nominale waarde aansluitautomaat: 40 A

Voedingsleiding hoofdbord: 2*16 mm² Type: VOB Type aardverbindingssysteem: TT

Aardelektrode: Aardingslus Sectie aardelektrode: 35 mm²

Sectie aardgeleider: 16 mm²

Aantal borden: 3 Aantal stroombanen: 13+2+3 Aantal reservekringen: 0+0+0

Gedecentraliseerde productie-installatie: Aanwezig AC-Vermogen (maximaal): 3,40 kVA

þ PV-installatie ¨ Batterij-opslag ¨Waterstofcentrale ¨Warmte-kracht-koppeling ¨Windmolen

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:
Hoofddifferentieelstroominrichting(en): ¨ Niet aanwezig

Nominale stroom In: 40 A Gevoeligheid ΔI: 300 mA Aantal polen: 4 Type: A

Extra: /

Bijkomende differentieelstroominrichting(en): ¨ Aanwezig, doch buiten de scope van deze controle ¨ Niet aanwezig

Nominale stroom In: 25 A Gevoeligheid ΔI: 30 mA Aantal polen: 4 Type: AC

Extra: /

Schema’s en plannen van de installatie:
Eendraads- of stroombaanschema(‘s): Versie/nr. 1 Datum: / ¨ In orde ¨ Niet aanwezig
Situatieplan(nen): Versie/nr. / Datum: / ¨ In orde þ Niet aanwezig
Document(en) van de veiligheidsinstallaties: Versie/nr. / Datum: / þ Niet van toepassing ¨ Niet aanwezig
Document(en) van de kritische installaties: Versie/nr. / Datum: / þ Niet van toepassing ¨ Niet aanwezig

Metingen, controles en beproevingen:
Spreidingsweerstand aardverbinding: 4,99 Ω Meetmethode: ZEB

Algemene isolatieweerstand: 0,2 MΩ Meetspanning: 500 V

Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: OK Foutlus: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: Algemeen: Niet OK Equipotentiale verbinding: OK

Bescherming onrechtstreekse aanraking: Niet OK Bescherming rechtstreekse aanraking: Niet OK

Staat van het vast (opgesteld) materiaal: Niet OK Staat van het verplaatsbaar materieel: /



Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

Referentie: 202301005622 v1
Uitgiftedatum verslag: 06/02/2023 p. 2/18

Beschrijving van de stroombanen
Zie schema

VASTSTELLINGEN: Inbreuken
Inbreuken algemeen:

0.03 - De EAN-code van de installatie (indien beschikbaar) kan niet voorgelegd worden in geval van een gelijkvormigheidscontrole of een controlebezoek.
(Boek 1, Onderafdelingen 6.4.6.4. en 6.5.7.2.)

Inbreuken schema's en plannen:
1.01A. - Het eendraadsschema van de elektrische installatie is onvolledig en/of niet correct. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a))

· Het adres van de plaats waar de elektrische installatie werd verwezenlijkt wordt niet vermeld. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a))
· De naam, hoedanigheid en BTW-nummer (indien van toepassing) van degene die de installatie heeft uitgevoerd worden niet vermeld. (Boek 1,

Onderafdeling 3.1.2.1. (a))
· De handtekening van de eigenaar van de installatie ontbreekt. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a))
· De spanning en/of de aard van de stroom worden niet vermeld. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a))
· De kenmerken van de elektrische leidingen (type, doorsnede en aantal geleiders) worden niet vermeld. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.2. (a))
· De plaatsingswijze van de elektrische leidingen wordt niet vermeld. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.2. (a))
· Het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen en/of de beschermingsinrichtingen tegen overstroom worden niet vermeld.

(Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.2. (a))
· Niet alle schakelaars, contactdozen en/of lichtpunten worden vermeld. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.2. (a))
· Niet alle verbindingsdozen en/of aftakdozen worden vermeld. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.2. (a))
· De identificatie van één of meerdere lichtpunten, schakelaars of contactdozen stemt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1, Onderafdeling

3.1.2.3. (a))
Uitleg: Kast2 en 3 niet op plan

1.02. - Het situatieplan van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a))

Inbreuken metingen:
2.03. - De waarde van de isolatieweerstand in Ω tussen de actieve delen en de aarde, gemeten onder testspanning, moet voor iedere stroombaan met
afgeschakelde gebruikstoestellen minimum gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van de testspanning (minimaal 0,5MΩ voor een testspanning van 500V).
(Boek 1, Onderafdeling 6.4.5.1.)

Inbreuken aardingsinstallatie:
3.11. - De contactdozen voorzien van een aardingscontact moeten ook verplicht verbonden worden via de beschermingsgeleider met de algemene
aardingsinstallatie. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.2. (b))

Uitleg: Praktijkruimte, 1e verdiep prive, wasplaats , badkamer, slaapkamers

Inbreuken schakel- en verdeelborden:
4.10 - De identificatie van de bedienings-, beschermings- en scheidingsinrichtingen, alsook van de aansluitklemmen van de stroombanen, wordt niet
uitgevoerd door goed zichtbare en onuitwisbare individuele markeringen. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.3.1.)
4.10A. - De identificatie van de schakel- en verdeelborden door middel van individuele markeringen is niet aanwezig (tenzij iedere mogelijkheid tot vergissen
uitgesloten is). (Boek 1, Onderafdeling 3.1.3.3. (a))
4.10B. - De aanduiding van de voedingsspanning op elk schakel- en verdeelbord is niet aanwezig. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.3.3. (a))

Inbreuken differentieelstroominrichtingen:
5.03. - De nominale stroomsterkte van de differentieelstroominrichting moet aangepast zijn aan maximale stroom die (in dezelfde richting) door deze
differentieelstroominrichtingen kan vloeien (hierbij rekening houdend met de stroomopwaartse beschermingsinrichting tegen overstroom, de eventuele
aanwezigheid van decentrale productie-installaties, de stroomafwaartse beschermingsinrichtingen tegen overstroom die beveiligd worden door de
betreffende differentieelstroominrichting,...).

Uitleg: Bijkomende diff

Inbreuken bescherming tegen overstroom:
6.03. - In huishoudelijke ruimten moeten kalibreerelementen de niet-wisselbaarheid van de smeltveiligheden, de kleine automatische schakelaars met
pennen of van het type D verzekeren, voor zover de te beschermen elektrische leiding een doorsnede heeft die kleiner is dan 10mm². (Boek 1,
Onderafdeling 5.3.5.5. (a))

Inbreuken elektrische installatie:
7.04. - De schakelaars, contactdozen of aftakdozen moeten herschikt en/of opnieuw bevestigd worden volgens de regels van goed vakmanschap. (Boek 1,
Onderafdeling 1.4.1.3.)

Uitleg: 1e verdiep prive (stopcontacten), slaapkamers
7.05. - De verbindingen zijn niet uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. (Boek 1, Afdeling 5.2.6.)

· De aansluitingen voor verbindings-, aftak- en inbouwdozen moeten, indien noodzakelijk, de afdichting verzekeren met behulp van wartelinvoeren,
deksels,... (Boek 1, Onderafdeling 5.2.6.1.)

Uitleg: Wasplaats
7.12A. - De wandcontactdozen bevestigd op (geplaatst in) de wand van lokalen waarin geen vochtgevaar bestaat (AD1), moeten geplaatst worden op
een hoogte van ten minste 0,15m boven het afgewerkte grondoppervlak. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.2. (a))

Uitleg: Praktijkruimte
7.20. - Het elektrisch materieel geïnstalleerd op brandbare materialen is ofwel voorzien van een omhulsel uit onbrandbaar, onbrandbaar gemaakt of
zelfdovend materiaal, ofwel volledig gescheiden van deze brandbare materialen door elementen uit onbrandbaar, onbrandbaar gemaakt of zelfdovend
materiaal. (Boek 1, Onderafdeling 4.3.3.5.)

Uitleg: Stopcontact zolder
7.23. - De verlengsnoeren met een koppelcontactstop of tafelcontactdoos met of zonder haspel moeten aangewend worden overeenkomstig hun
bedoeld gebruik (de verbinding in vaste aansluiting is niet toegelaten). (Boek 1, Onderafdeling 5.3.4.7.)
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Referentie: 202301005622 v1
Uitgiftedatum verslag: 06/02/2023 p. 3/18

Uitleg: 1e verdiep prive, slaapkamer

Inbreuken leidingen en kleurcode:
8.01. - Alle niet-gebruikte elektrische leidingen moeten verwijderd worden of moeten aan beide uiteinden geïsoleerd worden. (Advies/opmerking)

Uitleg: Plafond praktijkruimte
8.05. - De bevestiging van de elektrische leidingen en buizen in opbouw moet uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap. (Boek 1,
Onderafdeling 5.2.9.3./5.2.9.5.)

Uitleg: Zolder

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen
· A - De schema’s van de elektrische installatie moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden

om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
· A - Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr.

voorschriften van de fabrikant).
· A - De schema’s van de elektrische installatie zijn aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plaatse nagezien. Deze moeten opnieuw

voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende (her)keuring.
· A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
· A - Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
· A - De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de

keuring.
· A2 - De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
· A3 - Deze controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
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Referentie: 202301005622 v1
Uitgiftedatum verslag: 06/02/2023 p. 4/18

BESLUIT:
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 06/02/2024
þ door hetzelfde organisme ¨ door een organisme naar keuze

¨ De eendraadsschema’s en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

¨ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

¨ tijdens een vorig plaatsbezoek ¨ tijdens huidig plaatsbezoek

¨ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe
gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

þ De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle
gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

þ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde
brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het
erkend organisme ingelicht.

¨ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft
uitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker:

De reglementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag
raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan
de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient
vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de
ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme.

De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk
ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acavzw.be).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke
persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen.

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

Stappenplan in geval van een niet-conforme elektrische installatie:



ACA vzw - Erkend controle-organisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie: 202301005622 v1
Datum controle: 06/02/2023
Agent-bezoeker: Bram Demuynck
Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP

EN ISO/IEC 17020

BIJLAGE - ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING

Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

Referentie: 202301005622 v1
Uitgiftedatum verslag: 06/02/2023 p. 5/18

Algemene gegevens

Plaats controle: Meulesteedsesteenweg 83, 9000 GENT

Eigenaar: /

Vereenvoudigd situatieplan of foto/schema van de (elektrische) installatie:

Handtekening agent-bezoeker:
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Attestnummer :   20230224-000474.000
Uitgegeven op :   24.02.2023
Geldig tot :   24.02.2033

Eindconclusie volgens de wetgeving:

Asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0
Asbestmaterialen

0
Beperkingen

0
Uitsluitingen

In de leeswijzer op de volgende pagina en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg 
over de gebruikte begrippen

Persoonscertificaat :   Daniel Van Heers - DES-K4QZA
Procescertificaat :   Vastgoedexperts - ORG-8Z2WN

Asbestinventarisattest
Meulesteedsesteenweg 83, 9000 Gent



Leeswijzer

Over dit attest
Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De kader op het voorblad 
vermeldt de samenvattende conclusie. De inhoudsopgave na deze leeswijzer lijst de verdere informatie op in het
asbestattest: het overzicht van de inspecteerde zones met de plannen en de detailinformatie per aangetroffen 
asbestmateriaal. 
Asbestveilig of niet-asbestveilig… wat betekent dit?

Asbestveilig Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of 
enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. 
Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen 
asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde 
asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, 
vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt 
het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de 
asbestveilige toestand te behouden. 

Niet-asbestveilig Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met 
een verhoogd risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Het voorblad van dit 
asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige 
toestand te verkrijgen. 

Acties
De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn: 

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een 
asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar 
vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de 
gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig 
bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk 
andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige 
toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid 
of het leefmilieu.

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het 
leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze 
niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te 
verlagen.
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Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een 
asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar 
voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico 
laag te houden.

Beperkingen en uitsluitingen
Een beperking betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom 
de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een 
beperking van het onderzoek. 

Een uitsluiting betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten 
van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen 
asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.  
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Geïnspecteerde zones
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Zone 1: Hoofdgebouw

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

1 Adviezen

1 Geen asbest
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Plan 1.1: Woning.

22.1

1

Legende van plan 1.1: Woning.

Beschrijving Type Actie

1. Pleisterwerk Advies -

2. leien dak Geen asbest -

   2.1 Code: 001 Puntmonster -
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Zone 2: Afdak

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

1 Geen asbest
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Plan 2.1: Garage + berging

2

Legende van plan 2.1: Garage + berging

Beschrijving Type Actie

2. leien dak Geen asbest -
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Adviezen
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Fiche 1: Pleisterwerk Advies

Vrije foto

Advies

Gebouw voornamelijk uit beton-muren en plafonds. Enkele muren met gyproc/o.s.b. toepassingen bedekt.

Terug te vinden op volgend plan 

Zone 1: Hoofdgebouw

 Plan 1.1: Woning.

Detailinformatie

Identificatiemethode Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)

Primaire drager Binnenwand

(Asbest)materiaal In-situ afwerkingslagen - Pleisterwerk (wand, plafond, ...)

Bindmiddel Gips - kalk

Gebondenheid bindmiddel Niet-hechtgebonden
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Geen asbest
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Fiche 2: leien dak Geen asbest

Overzichtsfoto Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen 

Zone 1: Hoofdgebouw

 Plan 1.1: Woning.

Zone 2: Afdak

 Plan 2.1: Garage + berging

Detailinformatie

Monstername

# Type Referentie Resultaat

2.1 Puntmonster 001 Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving leien dak

Omgeving Buiten
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Primaire drager Wand buitenschil

Bindmiddel van materiaal Cement

Gebondenheid op basis van bindmiddel Hecht

Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)  160,00 m  - 1 stuk²

Totale oppervlakte 160,00 m²

Identificatiemethode Vaststelling met monstername

Destructieve handeling voor identificatie Nee

Opmerking Oppervlakte moeilijk te berekenen. Leien verspreidt over 2 
oppervlaktes + zijwand buitenschil. Foto's in bijlage.

Asbestinventarisattest | 20230224-000474.000
Meulesteedsesteenweg 83, 9000 Gent

14 / 20



Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u? 
Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het 
belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico’s te 
vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit 
asbestattest. 

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest? 

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest 
populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico’s. Vaak
weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België 
verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001. 

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico’s veroorzaken. 
Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige 
blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra 
kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico’s voor zichzelf laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de 
diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?
Asbest kan zich ook bevinden op niet geïnspecteerde plaatsen

Een geldig asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het 
Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert een visuele inspectie uit
van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. 
Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. De volgende zaken zijn niet 
standaard voorzien: 

 De asbestdeskundige inspecteert geen verborgen asbest waarvoor hij objecten moet demonteren, 
beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de
asbestdeskundige vrijwillig vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld 
voorafgaand aan werken of sloop.

 De asbestdeskundige inspecteert geen ondergrondse objecten en geen asbest vermengd in bodem, 
steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.   

 De asbestdeskundigen inspecteert ook geen roerende objecten zoals voertuigen, losse meubels en 
gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de 
asbestdeskundige vrijwillig vragen om dit aanvullend mee te inspecteren. 

 De asbestdeskundige inspecteert geen delen die voor hem ontoegankelijk en onveilig zijn. Wanneer hij 
een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies
met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de 
asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting. 

 De asbestdeskundige inspecteert geen constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht 
gaf omdat ze buiten de eigendomsgrenzen liggen of geen onderdeel vormde van een verkoop.
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Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een 
materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster 
nemen voor een labo-analyse. Asbestverdachte materialen worden als asbesthoudend beschouwd, tenzij de 
asbestdeskundige over een labo-analyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat. 

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

 Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave 
 Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave 
 Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
 Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking
en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van 
asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels 
sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen.
Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels. 

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: 
(dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor 
materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig beheren om de asbestveilige toestand 
te behouden. 

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen stapsgewijs tegen 2040 asbestveilig maken. Dit doel bereiken we als alle 
gebouwen van voor 2001 asbestveilig zijn. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle 
asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en 
asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de 
gebouwen. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. 

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?
Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om 
een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden. 

Conclusie asbestveilig

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. 
Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen aanwezig zijn die u zorgvuldig moet 
beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.
Indien er asbestverdachte roerende goederen aangetroffen werden, neemt u ook maatregelen om risico’s te 
vermijden. 

Gaat u renoveren dan grijpt u het moment best aan om asbestmaterialen mee te verwijderen. Indien het 
asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen 
verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Daarom is het 
verstandig om deze voorafgaand aan renovatiewerken te controleren via een aanvullende destructieve 
asbestinventarisatie. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest inspecteren 
door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken 
uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever. 
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Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu? 

In veel woningen en gebouwen ouder dan 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Op het voorblad van dit 
asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer 
informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest. 
Heeft u deze acties uitgevoerd, laat uw asbestattest dan binnen één jaar vernieuwen zodat een 
asbestdeskundige de nieuwe asbestveilige toestand kan vaststellen in het nieuwe asbestattest. 

Asbest beheren en verwijderen
Asbest zorgvuldig beheren 

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico 
vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te 
verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand 
kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels 
kan loslaten.  Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert u het of neemt u een maatregel 
om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is. 

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. De asbestdeskundige geeft in het asbestattest een voorstel 
voor de aangewezen verwijdermethodiek. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen 
verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest “eenvoudige 
handelingen”.  Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst 
van aannemers “eenvoudige handelingen”, vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van 
erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be.

Mag en wil u zelf verwijderen? Zorg er dan voor dat:

 u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be;
 u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar 

schoeisel;
 er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
 u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
 u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
 u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
 u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen. 

Worden de werken uitgevoerd door een aannemer dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste 
verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering kan door zijn 
werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of dat hij moet beschikken over de erkenning als 
asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog 
een aanvullende destructieve asbestinventarisatie nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het 
nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-
asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. 

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de 
aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te 
werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop: een 
onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisico’s veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen 
van asbestresten. 

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van het asbestattest. 
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Asbest mag u niet verbergen 

Asbest insluiten mag niet tenzij dit in afwachting van verwijdering nodig is om het risico te verlagen of om het 
veilig te beheren. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest 
opmaakt.  

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbestafval 

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of
achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u
altijd tijdig wegnemen, het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. 
Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark.  

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te 
verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen 
voor de mensen of het leefmilieu. 

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen? 
Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen maar kan vooral ook de toestand en het 
risico van aanwezig asbest evolueren. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot 
wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen 
door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig 
wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. 

Gewijzigde toestand

Ongeacht de geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn 
van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval indien:  

 er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen;
 de acties vermeld op het voorblad werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar 

asbestveilig wijzigt;
 de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig 
asbestattest.

Meer weten?
De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U 
vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo
kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest. 

Vragen of klachten over uw asbestattest? 
Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer
op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en
hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via 
www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij 
de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen. 

Asbestinventarisattest | 20230224-000474.000
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Begrippenlijst

Begrip Toelichting

Asbestmateriaal Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte 
afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de 
asbestveiligheid. 

Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en 
auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) 
materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een labo-analyse 
aantoont dat het niet-asbesthoudend is.

Destructieve 
asbestinventarisatie

Bij een destructieve asbestinventarisatie gaat een asbestdeskundige materialen 
demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte 
materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en 
renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken.

Inspectieprotocol Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen 
om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een geldig 
asbestattest.  Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn 
(inspanningsverplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.

Risicobeheersmaatregel Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van 
een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het 
vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.

Eenvoudig bereikbaar Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen 
zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze 
moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te 
beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een laag verf, coating, behang, 
kunststof of textiel.

Veilig beheer Dit betekent:

 de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden;

 een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en 
-afval verlagen naar een laag risico en behouden; 

Eenvoudige handelingen Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van 
asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of 
een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door 
erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. 

Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan 
weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op 
beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. 

Erkend asbestverwijderaar Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige 
handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische 
zone” of “couveusezak”. 
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Roerend goed Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de 
grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals 
bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken 
ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een 
asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden. 
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Postadres Stad Gent– Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Informatie Ruimtelijke Ordening | Stadhuis | Botermarkt 1 
| 9000 Gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | Tel. 09 266 79 85 | notaris@stad.gent | www.stad.gent 
Openingsuren Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 uur tot 16 uur, 
dinsdag ook op afspraak 16.30 uur en 19.00 uur. Gesloten: donderdag en zaterdag. 
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 recht ze te raadplegen en te laten verbeteren. 

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

                        

  Geassocieerde notarissen 
Veronique Laloo & Charlotte 
RombautMEV 
 Charlotte Rombaut 
Populierestraat 3  
9550 Herzele 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons  kenmerk datum 
Boxtaele Saskia 

 
Tel . 09 266 79 85 

Dos:#17103 111097 31/01/2023 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Meulesteedsesteenweg 83  

 9000 Gent 

 Kadaster: afdeling 1, sectie A, nummer 3317  V   
 
 
Geachte mevrouw 

 
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 
 
Algemeen Directeur 

 

Voor de burgemeester bij delegatie 

 
 

  
Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 

 

RPADM 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

Stad Gent 
Datum 31-1-2023 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 111097 
Inschrijvingsdatum : 30/01/2023 
Betaling : Factuur 
Aflevering per : Post 

 

 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Geassocieerde notarissen Veronique Laloo & Charlotte Rombaut 
Bedrijfstype : Notaris 
Naam : Charlotte Rombaut 
Adres : Populierestraat 3 
Postcode : 9550 
Gemeente : Herzele 
Telefoon : 054 50 04 51 
Fax :  
E-mail : charlotte@laloo-rombaut.be 

 

 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 

 
Kadastrale omschrijving : afdeling 1, sectie A nummer 3317 V 0 0 
Adres : Meulesteedsesteenweg 83 
Postcode : 9000 
Deelgemeente : Gent 
 

 
 
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

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 
 
/ 
 

 
B19 GEBOUWEN 

/ 

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.  
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

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) 
 

C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 

 
/ 
 

C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 

/ 
 

http://www.geopunt.be/


Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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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: 
 

Algemeen directeur 

 

Voor de burgemeester bij delegatie 

 
 

 
 

Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 

Stedenbouw 

 



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Gent 

Datum 31-1-2023 
 

 

D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 

BOSBEHEER & NATUUR 
 

/ 

/ 

 
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 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum uitreiking conformiteitsattest :  
   

Een conformiteitsattest werd geweigerd door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum weigering 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). 
 
 

 
BELASTINGEN 
 
/ 
 
Je denkt eraan een woning te kopen op het grondgebied van Gent, proficiat! 
Staat er op 1 januari nog niemand ingeschreven in het bevolkingsregister op dit adres? 
Je komt misschien in aanmerking voor de belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister. 
Uiteraard zijn er vrijstellingen (b.v. voor verbouwingswerken), deze kan je allemaal nalezen op onze website 
(https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/belastingen/online-aangiften/belasting-op-woningen-zonder-inschrijving-
het-bevolkingsregister-zogenaamde-tweede-verblijven). 
Twijfel je nog altijd of je in aanmerking komt of niet? Moet je nu wel of geen aangifte doen? 
Bel of mail ons gerust! 09/266.74.80 (9u-13u) of stadsbelastingen@stad.gent 

 

WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 

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 : Neen 

https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/belastingen/online-aangiften/belasting-op-woningen-zonder-inschrijving-het-bevolkingsregister-zogenaamde-tweede-verblijven
https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/belastingen/online-aangiften/belasting-op-woningen-zonder-inschrijving-het-bevolkingsregister-zogenaamde-tweede-verblijven
https://stad.gent/nl/over-gent-stadsbestuur/belastingen/online-aangiften/belasting-op-woningen-zonder-inschrijving-het-bevolkingsregister-zogenaamde-tweede-verblijven
mailto:stadsbelastingen@stad.gent


Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Gent 

Datum 31-1-2023 
 

 

2 
 

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. 

natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**).  
 
Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
 

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 
 
 

 

http://www.geopunt.be/
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Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Dienst Milieu en Klimaat

Postadres Stad Gent – Botermarkt 1 | 9000 Gent
Balie Bouwen | Tel. 09 266 79 50 | bouwen@stad.gent 
Dienst Milieu en Klimaat | Tel. 09 268 23 01 | milieuenklimaat@stad.gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent  
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.
     

 

30 01 2023

Vastgoedinformatie
Uittreksel 2023_45_28776

Resultaat van de vastgoedgegevens zoals gekend bij de Stad Gent. 

1. Ligging

Hier vind je de kadastrale gegevens van de gekozen locatie: adres en perceelnummer.

Kadastrale informatie 
Afdeling 1, Sectie A nummer 3317V 
(44021A3317/00V000)

Adres(sen) 
Meulesteedsesteenweg 83, 9000 Gent

http://www.stad.gent/
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2. Voorschriften

Hier vind je welke voorschriften van toepassing zijn op de geselecteerde ligging. Het gaat 
daarbij om de voorschriften uit de stedenbouwkundige verordeningen, bijzondere 
plannen van aanleg (BPA's) en de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Is er geen RUP 
of BPA geldig op het adres of perceel, dan gelden de voorschriften van een gewestplan of 
een gewestelijk RUP. Daarnaast zie je hier of een verkavelingsvergunning van kracht is. 
De voorschriften van de verkaveling zijn nog niet beschikbaar in deze toepassing. 
Contacteer de Balie Bouwen om deze verkavelingsvoorschriften op te vragen. Bijkomend 
controleer je best welke goedgekeurde stedenbouwkundige richtlijnen in Gent van 
toepassing zijn op jouw vastgoed.

Gemeentelijk RUP

Geen gegevens beschikbaar

BPA

MEULESTEDE
Plannummer BPA_44021_224_00023_00005
Datum beslissing 17 augustus 2001
Bestemming(en) 

hellend dak
woonzone (gesloten bebouwing)
bezettingspercentage
zone voor koeren en tuinen

Bijlagen
Grafisch plan
Stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Bekijk alle details

Verkavelingen

Overzicht van de verkavelingsvergunnningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 1962 
tot nu. Enkel de geldige verkavelingsvergunningen worden getoond en chronologisch 
weergegeven.

Dossier 44021_2003_150
Intern nummer 1975 GE 052/00
Aanvraag voor een nieuwe verkaveling
Beslissing 21 augustus 1975 - Vergunning - College
Nieuwe verkaveling

Gewestplan

origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone

http://www.stad.gent/
https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/balie-bouwen
https://stad.gent/nl/trefwoord/beleidsmatig-gewenste-ontwikkeling
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/9565dc2c-9557-41d6-98d2-09169d2d60ca
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/1a57682d-c34b-47d3-a6f7-9fbc935db65a
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/4c780a26-e0c5-4d68-bdb8-fad90abe0f0b
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Plannummer GWP_02000_222_00008_00001
Datum goedkeuring 14 september 1977
Bestemming(en) 

woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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. 
De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden 
wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, 
gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

Bekijk alle details

Gewestelijk RUP

Afbakening grootstedelijk gebied Gent
Plannummer RUP_02000_212_00126_00001
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 16 december 2005

Deelgebied Afbakeningslijn
Bestemming(en) 

Artikel 0: Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Bekijk alle details

Provinciaal RUP

Geen gegevens beschikbaar

Stedenbouwkundige verordeningen

Algemeen bouwreglement van Stad Gent

Controleer het algemeen bouwreglement van Stad Gent met specifieke 
bouwvoorschriften om te bouwen en verbouwen.

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater
Controleer bij elk project de impact op de waterhuishouding. Je toetst het project 
hiervoor zowel aan deze gewestelijke verordening als aan het Algemeen Bouwreglement 
van de Stad Gent inzake wateraspecten. Meer informatie hierover vind je hier.
Plannummer SVO_02000_233_00004_00001
Plannende overheid gewestelijk
Status Besluit tot Goedkeuring

http://www.stad.gent/
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/1a7668d9-9959-4a9c-ad94-39946e4fb0c5
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/d105fa04-cd17-4a47-8a58-bee6d98b68f7
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/6d932fb0-2db7-4ebf-bd21-8dd8b335ae21
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/8b18078d-fe14-499d-920a-a5a418e3009a
https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/bouwvoorschriften/algemeen-bouwreglement-stad-gent
https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/bouwvoorschriften/hergebruik-regenwater-0
https://stad.gent/nl/wonen-bouwen/bouwvoorschriften/hergebruik-regenwater-0
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Datum beslissing 05 juli 2013
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
Plan je werken aan publiek toegankelijke delen, zoals een winkel of de 
gemeenschappelijke delen van een meergezinswoning? Controleer dan deze verordening 
over toegankelijkheid.
Plannummer SVO_02000_233_00003_00001
Plannende overheid gewestelijk
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 05 juni 2009
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
Omvat je project de aanleg van of aanpassing van openbare wegenis? Controleer dan 
deze verordening. Dit gaat ook over werken die een invloed kunnen hebben op het 
openbaar domein, zoals een uithangbord boven een voetpad en aanbrengen van 
gevelisolatie voorbij de rooilijn.
Plannummer BVO_02000_231_00001_00001
Plannende overheid gewestelijk
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 29 april 1997
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband
Bij nieuwbouw en grondige renovatie moet het gebouw een aansluiting voor snel 
internet (breedband) hebben.
Plannummer SVO_02000_233_00005_00001
Plannende overheid gewestelijk
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 09 juni 2017
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven 
en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
Ligt je project in een gebied bestemd voor (verblijfs)recreatie en gaat je project over de 
inrichting van dat gebied of over een recreatief verblijf zoals een weekendhuisje of een 
caravan? Controleer dan deze verordening. Opgelet, de provinciale verordening bevat 
hiervoor nog aanvullende voorschriften.
Plannummer SVO_02000_233_00002_00001
Plannende overheid gewestelijk
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 08 juli 2005
Bijlagen

http://www.stad.gent/
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https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/681cad40-f9bc-48ae-906c-831b18f8e366
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Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

Provinciale stedenbouwkundige verordening Weekendverblijven en 
openluchtrecreatieve terreinen
Plannummer SVO_40000_233_00002_00001
Plannende overheid provinciaal
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 13 juli 2015
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie
Deze verordening bepaalt de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn 
op raamprostitutiepanden.
Plannummer SVO_44021_233_00005_00001
Plannende overheid gemeentelijk
Status Besluit tot Goedkeuring
Datum beslissing 23 april 2015
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

Algemeen bouwreglement
Plannummer SVO_44021_233_00001_00007
Plannende overheid gemeentelijk
Status Definitieve Vaststelling
Datum beslissing 26 september 2022
Bijlagen

Stedenbouwkundige voorschriften
Bekijk alle details

3. Vergunningen

Hier vind je een overzicht van welke vergunningen op de geselecteerde ligging van 
toepassing zijn. De vergunningen staan per aspect in chronologische volgorde.

Wil je de beslissingen zelf inkijken? Beslissingen genomen door het college van 
burgemeester en schepenen vanaf 06/05/2021 kan je raadplegen via de 
raadpleegomgeving. Ben je op zoek naar oudere beslissingen of dossiers behandeld door 
een andere overheid, dan ga je als volgt te werk voor stedenbouwkundige- en 
milieudossiers

.

Stedenbouwkundige handelingen

http://www.stad.gent/
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/7237d6cc-f001-4f9a-9548-22a792844f63
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/962f3d60-2042-4335-a136-98a9d6da5e3b
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/e0279d2b-6867-400a-8ae1-2be96edee784
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3140c782-f07f-4c8a-8e54-bcd5e8f6c21b
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/df72d296-01ed-4512-9b03-9352b9d795af
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/5bd4f737-249f-4890-8cc7-1fd3ea51ada0
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/api/fiches/stukken/d38cdaf1-fb40-4629-8e81-59ba24a921af
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/b4e92415-7246-414c-bdc5-b19228031890
https://ebesluitvorming.gent.be/
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/archief-gent/populaire-themas#42103
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/archief-gent/populaire-themas#50269
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Overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 
1962 tot nu. De vergunningen worden chronologisch weergegeven. Je kan een 
vergunning opvragen of inkijken bij het stadsarchief.

Dossier 1986/779
ASTVEROS
Beslissing 21 augustus 1986 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het vervangen van een garage door carport

Dossier 1985/19
ASTVEROS
Beslissing 21 maart 1985 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het bouwen van een woning

Verkavelingen

Overzicht van de verkavelingsvergunnningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 1962 
tot nu. Enkel de geldige verkavelingsvergunningen worden getoond en chronologisch 
weergegeven.

Dossier 44021_2003_150
Intern nummer 1975 GE 052/00
Aanvraag voor een nieuwe verkaveling
Beslissing 21 augustus 1975 - Vergunning - College
Nieuwe verkaveling

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Overzicht dossiers met ingedeelde inrichtingen of activiteiten (Vlarem) zoals gekend bij 
de Stad Gent. Een vergunning kan ondertussen vervallen of stopgezet zijn. Inrichtingen 
met een nog geldige vergunning voor ingedeelde activiteiten vind je terug onder 
Inrichtingen. Vergunningen die aanleiding geven tot risicogrond vind je ook onder 
Bodem.

Geen gegevens beschikbaar

Kleinhandelsactiviteiten

Geen gegevens beschikbaar

Vegetatiewijzigingen

Geen gegevens beschikbaar

4. Inrichtingen

http://www.stad.gent/
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Hier vind je informatie over inrichtingen met een nog geldige milieuvergunning (Vlarem). 
Bepaalde inrichtingen en activiteiten kunnen milieuhinder met zich meebrengen. Denk 
maar aan geurhinder, geluidshinder, enz. Deze inrichtingen en activiteiten zijn 
opgenomen in een lijst (bijlage I van Vlarem II) en vereisen een vergunning. Inrichtingen 
zijn ingedeeld in klasses. Inrichtingen met klasse 1 brengen de grootste risico’s op 
milieuhinder met zich mee, inrichtingen met klasse 3 de minste.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Actieve ingedeelde inrichtingen of activiteiten (Vlarem) zoals gekend bij de Stad 
Gent. Indien de inrichting van klasse 3 niet meer actief is kan je dit via mail melden aan 
de Dienst Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent.be). Voor een klasse 2 en 1 
moet de stopzetting gemeld worden via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Geen gegevens beschikbaar

5. Bodem

Hier vind je bodemgerelateerde informatie. De resultaten geven aan indien er een 
verhoogd risico op bodemverontreiniging is omwille van vergunde risico-activiteiten of 
een schadegeval. Ook de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken worden weergegeven.

Risicogronden

Een risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging worden of werden uitgevoerd. Overzicht vergunningen voor 
risico-inrichtingen en extra risico-activiteiten zoals gekend bij de Stad Gent.

Geen gegevens beschikbaar

Schrappingen

Een grond wordt niet meer als risicogrond beschouwd als bij de schrapping de 
dossiernummers vermeld worden van alle vergunningen afgeleverd voor risico-
inrichtingen voor dat perceel/stuk grond. Overzicht schrappingen van risicogronden zoals 
gekend bij de Stad Gent.

Geen gegevens beschikbaar

Bodemonderzoeken en sanering

Bodemonderzoeken en sanering zoals gekend bij OVAM (OVAM, bodem@ovam.be, T 
+32(0)15284284).

http://www.stad.gent/
mailto:milieuenklimaat@stad.gent.be
http://omgevingsloket.be/
https://services.ovam.be/ovam-geoloketten/#/bodemdossier?x=140410&y=198535&z=10
mailto:bodem@ovam.be
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Geen gegevens beschikbaar

Antropogene radon risicogronden

Een antropogene radon risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd 
risico op radioactieve verontreiniging worden of werden uitgevoerd. De gronden werden 
in een lijst opgenomen door het FANC (meldpunt@fanc.fgov.be, T +32(0)22892111).

Geen gegevens beschikbaar

Calamiteiten

Nabijgelegen calamiteiten van het type bodemverontreiniging zoals gekend bij de Stad 
Gent (meer info via Dienst Toezicht, toezicht@stad.gent, T. +32(0)92667953).

Geen gegevens beschikbaar

Schadegevallen en meldingen

Schadegevallen en meldingen zoals gekend bij OVAM (OVAM, bodem@ovam.be, T 
+32(0)15284284).

Geen gegevens beschikbaar

6. Erfgoed en archeologie

Hier kun je zien of er zich op de gekozen ligging een beschermd monument bevindt, of de 
selectie in een beschermd stads- of dorpszicht ligt of opgenomen is in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed. We maken daarbij hoofdzakelijk gebruik van informatie die op 
Vlaams niveau beschikbaar is.

Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, 
cultuurhistorische landschappen en overgangszones

Geen gegevens beschikbaar

Unesco

Unesco Werelderfgoed bufferzones
Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Geldig sinds 04 december 1999
Meer informatie

http://www.stad.gent/
mailto:meldpunt@fanc.fgov.be
mailto:toezicht@stad.gent
https://services.ovam.be/ovam-geoloketten/#/bodemdossier?x=140410&y=198535&z=10
mailto:bodem@ovam.be
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/15013
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Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed

Geen gegevens beschikbaar

Archeologie

Hieronder zie je of de geselecteerde locatie binnen een afgebakend gebied met 
specifieke voorschriften rond archeologie ligt. Een locatie kan binnen verschillende 
gebieden vallen. Ligt de locatie niet in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te 
verwachten valt, dan ligt ze mogelijk binnen een beschermde archeologische site of een 
vastgestelde archeologische zone of erbuiten. De voorschriften die van toepassing zijn, 
staan bovenaan de lijst. 

Uitgebreide informatie over de verplichting van een archeologienota en de 
beslissingsboom vind je op de website van Onroerend Erfgoed.

Gebieden geen archeologie
Ligt de aangevraagde zone volledig binnen Gebied Geen Archeologie?

Nee, ga verder in de onderstaande informatie.

Vastgestelde inventaris archeologische zones
Historische stadskern van Gent
Geldig sinds 19 februari 2016
Bij een omgevingsvergunning voor verkavelingen of stedenbouwkundige handelingen is 
een Archeologienota waarvan acte nodig indien:

Bij verkaveling: totale perceelsoppervlakte >= 300 m²
Bij stedenbouwkundige handeling: totale perceelsoppervlakte >= 300 m² en ingreep 
in de bodem >= 100 m²

Meer informatie

Indien gelegen buiten afgebakende gebieden met specifieke 
voorschriften

Bij een omgevingsvergunning voor verkavelingen of stedenbouwkundige handelingen is 
een Archeologienota waarvan acte nodig indien:

Bij verkaveling: totale perceelsoppervlakte >= 3000 m²
Bij stedenbouwkundige handeling: totale perceelsoppervlakte >= 3000 m² en ingreep in de 
bodem >= 1000 m² (tenzij volledig buiten woon- of recreatiegebied en aanvrager niet 
publiekrechterlijk, dan bij bodemingreep >= 5000 m²)

https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2020-
06/20200527_omgevingsvergunning_stedenbouwkundige_handelingen.pdf

http://www.stad.gent/
https://www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bij-vergunningsaanvragen-bouwheren
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/11888
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2020-06/20200527_omgevingsvergunning_stedenbouwkundige_handelingen.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2020-06/20200527_omgevingsvergunning_stedenbouwkundige_handelingen.pdf
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Dienst Milieu en Klimaat | Tel. 09 268 23 01 | milieuenklimaat@stad.gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent  
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. 
Ga voor meer informatie naar www.stad.gent en zoek op ‘Met respect voor uw privacy’.
     

DISCLAIMER
  
De Stad Gent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten, 
onnauwkeurigheden of onvolledigheden in deze toepassing of het daaruit voortvloeiende rapport, 
noch voor verlies, ongemak, directe of indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van 
deze toepassing of  in dit rapport voorkomende informatie.
 
Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt met de recentste gegevens. Als de verstrekte informatie 
tekortkomingen vertoont, doet de Stad Gent al het mogelijke om die zo snel mogelijk weg te 
werken. Als je zelf onjuistheden vaststelt op deze kaart, kun je contact opnemen met de 
verantwoordelijke dienst vermeld onder elk thema. 

http://www.stad.gent/
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BODEMATTEST

VERONIQUE LALOO & CHARLOTTE ROMBAUT, GEA 
Populierestraat 3 3 /  
9550 Herzele  
 
 

uw bericht van  01.02.2023 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  D17103 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20230065680

Mechelen 01.02.2023 aanvraagnummer 20230064577

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2022 
afdeling : 44021 GENT 1 AFD 
straat + nr. : Meulesteedsesteenweg 83  
sectie : A 
nummer : 3317/00V000 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:  
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende
no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
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Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

ovam.vlaanderen.be/disclaimer .
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden

niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 01.02.2023

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://ovam.vlaanderen.be/het-bodemattest
https://ovam.vlaanderen.be/disclaimer


OVERSTROMINGSRAPPORT  30-01-2023

Identificatie perceel en gebouwen

Gemeente Gent

Afdeling 1 Sectie A Perceelnummer 3317/00V000

Aantal gebouwen op dit perceel 1

Waterbeheerder(s) De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

0 20 40
m

Informatie voor het volledige perceel

Parameter Score

Perceelscore of P-score B

Gebouwenscore of G-score B

Ligging in Signaalgebied neen

Ligging in afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied neen

A: geen overstroming gemodelleerd   B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering   C: kleine kans op overstromingen    D: middelgrote

kans op overstromingen

geen verplicht symboolTe gebruiken symbool voor informatieplicht:

Informatie voor de verschillende gebouwen op het perceel

Gebouw ID Score

10290631 B
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DETAILKAARTEN

Detailkaart Overstromingsgevoelige gebieden pluviaal (door hevige neerslag)

0 20 40
m

Detailkaart Overstromingsgevoelige gebieden fluviaal (uit waterlopen)

0 20 40
m

Detailkaart Overstromingsgevoelige gebieden vanuit de zee

0 20 40
m

Legende
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PERCEELSCORE

Detail overstromingsgevoeligheid perceel te Gent, afdeling 1, sectie A met perceelnummer

3317/00V000

Alle scores worden op basis van de overstromingskansen geanalyseerd en vervolgens wordt een

score toegekend aan uw woning of perceel.

PERCEELSCORE: B

Kleine kans op overstromingen onder

klimaatverandering

Intense neerslag Vanuit waterlopen Kustoverstroming

Pluviaal Fluviaal Zee

A: geen overstroming gemodelleerd   B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering   C: kleine kans op overstromingen    D: middelgrote

kans op overstromingen

0 20 40
m
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SCORE GEBOUW 10290631

Detail overstromingsgevoeligheid gebouw met ID 10290631

Alle scores worden op basis van de overstromingskansen geanalyseerd en vervolgens wordt een

score toegekend aan uw woning of perceel.

GEBOUWSCORE: B

Kleine kans op overstromingen onder

klimaatverandering

Intense neerslag Vanuit waterlopen Kustoverstroming

Pluviaal Fluviaal Zee

A: geen overstroming gemodelleerd   B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering   C: kleine kans op overstromingen    D: middelgrote

kans op overstromingen

0 20 40
m
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INFORMATIEPLICHT

Wetgeving informatieplicht

De informatieplicht is opgenomen in art. 1.3.3.3.2 van het waterwetboek ofwel de gecodificeerde

decreten betreffende het integraal waterbeleid. De details voor de uitwerking van de

informatieplicht zijn opgenomen in hoofdstuk III/1 van het uitvoeringsbesluit watertoets.

Berekening P-score en G-score

Voor de berekening van de P-score wordt bekeken of er overlap is tussen het perceel en de drie

overstromingskaarten

Voor de berekening van de G-score wordt bekeken of er overlap is tussen één van de gebouwen

op het perceel met een minimum oppervlakte van 25m² en de drie overstromingskaarten. Er wordt

hiervoor een buffer van 1m genomen rond de gebouwen.

Overstromingsrobuust gebouwd?

Uw woning kan zich in overstromingsgevoelig gebied bevinden, maar mogelijks is hier reeds

rekening mee gehouden bij het bouwen en heeft u dus overstromingsrobuust gebouwd. In dit

geval bestaat de mogelijkheid om een deskundige aan te stellen om uw score te laten aanpassen.

Signaalgebieden

Voor signaalgebieden geldt er wettelijk gezien geen informatieplicht, maar het is wel aangewezen

om dit ook mee op te nemen bij de communicatie. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde

gebieden met een harde bestemming zoals woongebied, die ook een belangrijke functie kunnen

vervullen tijdens overstromingen. Het gaat om gebieden met een mogelijke tegenstrijdigheid

tussen de huidige bestemmingsvoorschriften en de belangen van het watersysteem. Voor

verschillende van deze gebieden werd beslist om een bouwvrije opgave te voorzien, omdat het

risico tijdens overstromingen te groot is.

Afgebakende oeverzones en afgebakende overstromingsgebieden

Afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden zijn in de meeste gevallen afgebakend op

niet bebouwbare percelen, maar niet altijd. Het gaat om gebieden waar een recht van voorkoop

geldt en waar inrichtingswerken worden voorzien in het kader van het waterbeleid.

Meer info

www.integraalwaterbeleid.be

www.waterinfo.be/informatieplicht

woningpas.vlaanderen.be
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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:
GENT 1 AFD

 Meest recente toestand
Aangemaakt op 27/01/2023

Schaal: 1 : 500

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan



 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 https://www.realsmart.be/gewestplan.pdf

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2023-0042448 Datum opzoeking: 16/01/2023

Referentienummer: Meulesteedsesteenweg 83-1 Zoekdata: 44021A3317/00V000

Perceel: 44021A3317/00V000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 1 AFD, sectie A met
perceelnummer 3317/00V000 [44021A3317/00V000]

Hoofdbestemming (*): woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde

Datum goedkeuring gewestplan: 8/10/1977

Gewestplan: origineel gewestplan Gentse en Kanaalzone

Categorie: Wonen

https://www.realsmart.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

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


Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht

Ons dossiernummer:

Uw referentie:

Datum informatieve vraag:

Datum opzoeking themabestand 1:

1779399

INF_30012023_0159 

30/01/2023

30/01/2023

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 2

44021A3317/00V000 RVV Vlaamse Wooncode 
Bijzonder gebied

De Gentse Haard 1

Stad Gent 3

Vlaams Woningfonds 2

Volkshaard 1

Wonen 1

WoninGent 1

1 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.

2 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.

Vlaamse Landmaatschappij - NV van publiek recht - Koning Albert II-laan 15,  1210 Brussel
0236.506.685 RPR Brussel - Tel. 02 543 72 00 - Fax 02 543 73 99 - www.vlm.be - info@vlm.be

Toon Denys,

Gedelegeerd bestuurder

www.vlm.be



Agentschap 
Onroerend 
Erfgoed 

PERCEELRAPPORT 
ONROEREND 

ERFGOED 
Perceelnummer 44021A3317/00V000

Dit rapport is opgevraagd op 30-01-2023 om 10.27 uur via https://
geo.onroerenderfgoed.be. 

De gegevens in dit perceelrapport zijn een momentopname van de situatie op het
moment van de opvraging. Raadpleeg https://geo.onroerenderfgoed.be voor de
meest actuele juridische situatie. Deze kan nadien nog veranderen. 

Perceelrapport Onroerend Erfgoed 30-01-2023
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INLEIDING

Het Perceelrapport Onroerend Erfgoed bevat gegevens van het agentschap Onroerend
Erfgoed over het aanwezige erfgoed op een perceel. Het rapport biedt een overzicht van
het erfgoed waaraan juridische gevolgen verbonden zijn.

Op www.onroerenderfgoed.be vindt u alle informatie over de soorten erfgoed, uw rechten
en plichten en mogelijkheden tot financiële steun en fiscale voordelen.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Postadres(sen): Meulesteedsesteenweg 83, 9000 Gent 
Gemeente: Gent
Kadastrale afdeling: GENT 1 AFD
Kadastrale sectie: A
Perceel: 3317/00V000
Capakey: 44021A3317/00V000
Oppervlakte perceel: 301.29m² 

 

VASTGESTELD ERFGOED

VASTGESTELDE ARCHEOLOGISCHE ZONE

Historische stadskern van Gent
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11888 
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Besluiten:
https://id.erfgoed.net/besluiten/5886

 

UNESCO WERELDERFGOED

UNESCO WERELDERFGOED BUFFERZONE

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013
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Het opgevraagde perceel is geen:

Beschermd monument
Beschermd cultuurhistorisch landschap
Overgangszone
Beschermde archeologische site
Beschermd stads- of dorpsgezicht
Vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde
Vastgestelde historische tuin of park
Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Vastgesteld landschappelijk erfgoed
Vastgesteld landschapsatlasrelict
Erfgoedlandschap
Gebied geen archeologie
Unesco werelderfgoed kernzone

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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