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Belangrijke informatie inzake de bezichtigings- en biedingsperiode 
 

- De startdatum en finale-bod-datum: 

De biedingsperiode start op 26/03/2018 en eindigt op 25/06/2018. 

 

- Bezichtigingen: 

Vanaf 26/03/2018 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 26/03/2018 t.e.m. 24/06/2018 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 25 juni 2018 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 14u15 en 14u30, waarna de opening van alle 

gesloten biedingen zal plaatsvinden. 

 

- Opening gesloten omslagen: 

o Locatie: Stadhuis Gent, 9000 Gent, Botermarkt 1 

o Tijdstip: Op 25 juni 2018 om 14h30 zullen de gesloten omslagen 

geopend worden. 

 

http://www.defooz.com/
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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 
Leeuwerck Nathalie 
092667985 

duran wim 
plotersgracht 

57856 19/10/2017 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Plotersgracht 24  
 9000 Gent 
 Kadaster: afdeling 1, sectie A, nummer 535  B   
 
 
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 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 
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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 : 57856 
Inschrijvingsdatum : 05/10/2017 
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 1, sectie A nummer 535 B 0 0 
Adres : Plotersgracht 24 
Postcode : 9000 
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) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 520215 
Gemeentelijk dossiernummer : 1989/1022 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8/44021/6156/2 

Onderwerp : het verbouwen van twee woningen tot één woning 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 26/05/1989 
Datum ontvangstbewijs : 26/05/1989 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 21/12/1989 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag : 21/12/1989 
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 (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
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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) 
 
/ 
 
 
 

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_142486 
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?  

 
: 

Ja 
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Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 
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. 
 
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.  
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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 : 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 met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
 
Extra informatie over de bestemming:  
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 (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
In de gebieden en plaatsen met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande 
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud (artikel 6 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) 
 
/ 
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C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 
Het volgende bijzonder plan van aanleg van toepassing. 
 
Plannummer : 44021_2.24_00118_00002 
Naam bijzonder plan van aanleg : BINNENSTAD - DEEL PATERSHOL 
Datum goedkeuring : 20/06/1994 
Bestemming(en) van het perceel : gelegen zijn in een zone AA voor woningen klasse 3 voor tuinstrook en 

binnenkern 

 
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_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_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
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_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 
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Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
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 

 
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 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
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 
 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest geweigerd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest toegekend? 

: Neen 

Aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest aangevraagd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest ingetrokken? 

: Neen 

 
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van: 

Leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen: 

  

- Leegstand : Neen 
Datum opname 
 

:  
- Verwaarlozing : Neen 

Datum opname 
 

:  

- Ongeschikt/onbewoonbaar : Neen 
Datum opname 
 

:  

Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in art. 90 van de Vlaamse 
wooncode? 

: Neen 

Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd, zoals bepaald in 
art. 85§1 van de Vlaamse wooncode? 

: Neen 

 
 
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). 
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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. 

 
 

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
Voor zover bekend is het onroerend goed: 
 
Opgenomen op een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten? : Neen 

Omschrijving :  

Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten? : Ja 
Omschrijving van het monument : (3/09/1981) 

herenhuis: 
rechterdeel 
(13/03/1996) 
herenhuis: linkerdeel 

Datum van beschermingbesluit 
 

:  

Opgenomen in een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare stads- of 
dorpsgezichten? 

: Neen 

Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten? : Ja 
Omschrijving : De ganse wijk 

"Patershol" 
Datum van besluit 
 

: 03/09/1981 

Gelegen binnen een voorlopig beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Gelegen binnen een beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Grenzend aan een beschermd monument of stadsgezicht / dorpsgezicht / landschap? : Ja 
Omschrijving : hoekhuis met 

tuitgevel 
Datum van besluit 
 

: 03/09/1981 

 
 

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:  
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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. 

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) Ja 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Neen 
        
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 

 
Inventaris bouwkundig erfgoed 
Het gebouw is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed:Stadswoning 
 
 - Relict naam: Stadswoning – Inventaris: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/25626 
 
Verdere informatie en juridische gevolgen: zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be of neem contact op met 

Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
Veldstraat 55, 9000 Gent 
Telefoon: 09/269 37 30 
monumentenzorg@stad.gent 

 
 
 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
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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. 

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 
 
 
 
 



 Plotersgracht 24 te Gent, Patershol 
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Kadastraal nummer 535B 

 

 

Kadastraal bekend 1
ste

 Afdleing, sectie A 

Oppervlakte perceel Gemeten oppervlakte: 139 m² volgens opmetingsplan 
van 10/08/2016. 

Huidige gebruik een tijdelijke invulling in afwachting van de verkoop. 

Staat van de gebouwen Op te frissen. 

Specifieke opmerkingen/vragen Zeer charmante beschermde woning (dubbele gevel, 
oorspronkelijk 2 woningen) in het Patershol, met koer. 

 
 



JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN Uittreksel vergunningenregister hieronder samengevat: 
 

Gewestplanbestemming Gentse en Kanaalzone, goedgekeurd dd. 14/09/1977, gelegen in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische 
waarde 

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

BPA Naam Binnenstad – deel Patershol, goedgekeurd dd. 20/06/1994 

Zonering Zone AA voor woningen, klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern 

gemeentelijkRUP Naam Nvt 

Zonering Nvt 

Verkaveling Nvt 

Beschermd monument Ja, huis dd. 3/09/1981 en 13/03/1996 

Beschermd stadsgezicht Ja, de ganse wijk “Patershol”, dd. 3/09/1981 

Inventaris bouwkundig erfgoed IOE relict: stadswoning – http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/25626 

Recht van voorkoop voorkooprecht Vlaamse Wooncode 

Vergunningenhistoriek Vergunning voor het verbouwen van twee woningen tot één woning, goedgekeurd dd. 21/12/1989 

Stedenbouwkundige misdrijven Nvt 

Bosbeheer en Natuur Nvt 

 
STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN  
 

Herbestemming mogelijkheden 
en beperkingen 

De mogelijkheden door het pand worden bepaald door volgende elementen: 
-  De netto vloeroppervlakte bedraagt ca. 235 m². De oppervlaktenorm voor een te beschermen ééngezinswoning 

dient nagegaan te worden aan de hand van het algemeen bouwreglement om mogelijkheid inzake het opsplitsen 
van het pand in meerdere woonentiteiten te beoordelen. 
.  
Mogelijkheden voor een eventuele opsplitsing worden verder mee bepaald op basis van de woningtypetoets. 
Deze toets levert een score van 9 op: eengezinswoning(en) verplicht.  Een eventuele verticale opsplitsing zal 
moeten worden afgewogen tegenover de erfgoedwaarden van het pand. Mogelijk is het maken van nieuwe 
doorbrekingen door waardevolle plafonds/vloeren niet haalbaar.  

 
- Het BPA Patershol legt de mogelijke bestemmingen voor dit pand vast. Het gebouw is gelegen in een zone AA 

voor woningen, klasse 1 voor tuinstrook en binnenkern. Als hoofdbestemming is enkel wonen toegelaten.  
Nevenbestemminen zijn mogelijk, met die beperking dat ze slechts op één bouwlaag zijn toegelaten: handel, 
kantoor of dienst, gemeenschapsuitrusting of overheidsdienst.  

Mogelijkheid sloop Het pand is een beschermd monument en is gelegen in een beschermd stadsgezicht. Sloop is uitgesloten. 

Mogelijkheid nieuwbouw Niet mogelijk. 

Overige aandachtspunten Het pand is gelegen in de centrumzone volgens de parkeerrichtlijn. Voor de woonfunctie is de minimumnorm volgens de 

http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/25626


(parkeren, ontsluiting,…) parkeerrichtlijn nul. Aangezien er geen bestaande mogelijkheid tot parkeren is in het gebouw/op het perceel, is het ook in 
de toekomst niet mogelijk parkeren op het eigen perceel op te vangen. 
Er dient rekening gehouden te worden mt het cirkulatieplan.  

Algemene bepaling mee te 
geven aan potentiële kopers 

De hiervoor opgesomde stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn de minimale. Afhankelijk van de concretisering van 
een aanvraag, kunnen bijkomende voorwaarden gesteld worden gekoppeld aan de nieuwe functie. Het is dan ook 
aangewezen om een concreet projectvoorstel steeds voor te bespreken met de Afdeling Stedenbouwkundige 
Vergunningen van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (contactpersoon: Liesbeth De Muer, 09/266.78.77, 
Liesbeth.DeMuer@srad.gent) en de Dienst Monumentenzorg en Architectuur (contactpersoon:Tamara Rogiest, 
09/267.03.64, Tamara.Rogiest@stad.gent). 
Een ontwerp kan samen met een omschrijving van de geplande werken worden doorgestuurd naar bouwen@stad.gent   

 

mailto:Liesbeth.DeMuer@srad.gent
mailto:Tamara.Rogiest@stad.gent
mailto:bouwen@stad.gent


Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Onderstraat 20 /
9000 Gent

UW BERICHT VAN: 08.06.2016 AFDELING: Bodeminformatiebeheer
UW KENMERK: EM/Plotersgracht 24

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 08.06.2016 ONS KENMERK: A: 20160353735 - R: 20160352440

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2015
afdeling : 44021 GENT 1 AFD
straat + nr. : PLOTERSGRACHT 24
sectie : A
nummer : 0535/00B000

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 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, 08.06.2016

Eddy Van Dyck
afdelingshoofd

Attestnummer: 20160353735/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20160352440
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PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN

EEN  ELEKTRISCHE  LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1 3/MA-LS-02/2015VMA - 32

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, Industriepark - Zwijnaarde 3B, 9052 ZWIJNAARDE

T: 09 252 45 45, E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0021-160627-01 Datum van het onderzoek :

Adres :

STAD GENT-DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN

PLOTERSGRACHT 24

9000 GENT

EIGENAAR :

ADRES INSTALLATIE :

OPDRACHTGEVER :

INSTALLATEUR :

Adres :

Adres :

BTW of IK :

EAN : Teller nr. Index :

STAD GENT-DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN  - 
T.a.v. I. De Meyer
BOTERMARKT 1

9000 GENT

Controlebezoek volgens : AREI art. 271,

Aard van het onderzoek :

Aard installatie :

Begin werken fundering:

Aansluiting spanning  :

Voedingskabel hoofdbord :

Type van de aardelektrode:

Aantal borden :

RA:

Uitwendige invloedsfactoren :

Controlebezoek

3x400V + N

4 x 10 mm²

Type der Lokalen : wooneenheid

Bescherming van de aansluiting :

Alg. schakelaar: type :

Schema :

Aantal eindstroombanen :

RI tot

nvt

4p 40A/300mA

20 A

1

niet gekend

15,00 Ohm 0,18 MOhm

12

TT

27/06/2016

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Voor 01/10/81 Elektrische installatie  : Na 01/10/81

86AREI art. :

Visualisatie van de installatie

ALGEMENE GEGEVENS:

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

ONDERZOEK:

METINGEN:

Extra controle datums
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De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste 

maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op 27.06.2017.

Besluit

f)      	de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de
minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;

en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1

Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom
h)     	de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
g)     	de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;

a)    	de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

e)     	de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van

b)    	de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,…) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de

d)     	de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
c)     	de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;

schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,…;

UITGEVOERDE CONTROLES

onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal
erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede

van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

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

a)      	de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;

d)      	de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde

b)      	de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
c)      	de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

De agent-onderzoeker, voor De Directeur,

0021 MARC DE BAERDEMAEKER

Bijkomende equipotentiale geleider bad ontbreekt of is ons aan te wijzen (art. 73 AREI).4

Stopcontact vastmonteren in inbouwdoos: kamer achter eerste verdieping.5

De hoofdequipotentiale verbindingen water en gas ontbreken of zijn onvolledig (art. 72 AREI).3

Het ééndraad-ensituatieschema ontbreekt en is te voorzien in drievoud (art. 16 AREI).1

Een aardingsonderbreker is te voorzien (AREI art. 70).2

VASTGESTELDE INBREUKEN

Dit verslag kan gebruikt worden voor verkoop van woning.1

NOTA'S

BESCHRIJVING:

Zie beschrijving in bijlage.
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WELKE STAPPEN NEMEN ALS DE INSTALLATIE NIET-CONFORM IS

STAP 2STAP 1

Indien nodig laat u bijstaan door 
een installateur en bespreek 
met hem de inbreuken. Doe de 
nodige aanpassingen.

Lees dit proces-verbaal 
zorgvuldig en besteed aandacht 
aan de inbreuken die 
vastgesteld zijn. Tref de nodige 
dringende maatregelen.

STAP 4STAP 3

BTV Oost-Vlaanderen staat tot 
uw dienst voor de noodzakelijke 
keuringen.

Een herkeuring van de 
installatie is verplicht voor 
27.06.2017.

Schema's



Aardgasbinneninstallatie 10-14 

Technisch Bureau Verbrugghen STAD GENT 
Industriepark - Zwijnaarde 3B DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
9052 ZWIJNAARDE T.a.v. Inge De Meyer 
09 252 45 45 BOTERMARKT 1 
09 252 50 50 9000 GENT 
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 
 ZWIJNAARDE, 23/03/16 

O/Ref. : 2021/2/CT09701802/CTR023000/A0758/BZA K09700080/KVE - OVL098329 
U/Ref. : 11753 
Tel. : 09 267 15 13 
Fax  : 09 255 87 48 
Verslagnr. : 270-160205-01 -  

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS 

 bij indienststelling -  periodiek 5 jaarlijks 
Datum van onderzoek : 05/02/16 
Plaats van onderzoek : SOCIALE WONING PATERSHOL PLOTERSGRACHT 24  
   9000 GENT 
Eigenaar : Stad Gent 
Gebruiker van de installatie : Huurders 
Aanwezige personen : Dienst FM: Dhr. J. Arnouw 
Installateur : - 
DNB : Imewo 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Gasmeter: Klasse: G4 Nr.: 89008308 (1989) Index [m³]: 94188 

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, ...): 

Zichtbaar vanaf teller tot op zolder: koper 35 - perskoppelingen - L= ± 10 m 

Ingewerkt in vloer: niet zichtbaar: leidingtak naar keuken 

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

Zolder (2° verdiep) 

1 x CV: Vaillant - VK31-B - 1989 - B - P= 31 kW - N° 22691960 

1 x doorstroomboiler: Vaillant - MAG325/7 ATZWFM - B 

Keuken (gelijkvloers): 

1 x doorstroomboiler: Junkers - C12 - FD085 - N°: 8717207437 
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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:  manometer. 
 Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  water. 
 Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:      . 

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

3. VASTSTELLINGEN EN NOTA’S 

3.1. Vaststellingen 

1. Lekdichtheidsmeting: volledige leiding + toestellen: 19,5 mbar →18,2 mbar - ∆t= 10 minuten 

2. Gelieve onderstaande nota's in acht te nemen 

3.2. Nota’s 

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

2. De controle omvat een dichtheidsproef op werkdruk 

3. Stofaanslag op verluchtingsroosters (tussenopeningen) verwijderen. CO-gevaar 

4. Er werd geen verluchtingsopening (rooster) gezien op de zolder voor de aanvoer van verse 
verbrandingslucht 

5. Uitlaatstomp stookketel: ontbreken van eerste 0,5 m hoge verticale schouwaansluitingspijp 
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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. 

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,  

0270 PETER SLEGERS DOOLAEGE J. Sectormanager 















Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht 

Ons dossiernummer: 485391 

Uw referentie:  INF  12052016 0209 

Datum informatieve vraag: 	12/05/2016 

Datum opzoeking themabestand ,: 12/05/2016 

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 2 

44021A0535/00B000 RVV Vlaamse Wooncode 
Bijzonder gebied 

ABC 1 

De Gentse Haard 1 

Gewestelijke Maatschappij voor 
de Klein Landeigendom Het Volk 

1 

Merelbeekse Sociale Woningen 1 

NV Vitare 1 

Stad Gent 3 

VMSW 2 

Volkshaard 1 

Wonen 1 

WoninGent 1 

C--------- —  

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. 

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 burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel 
0236.506.685  RPR  Brussel - Tel. 02 543 72 00 - Fax 02 543 73 99 - umv.vlm.be  - info@vlm.be  
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten

September 2014

06/10/2016

7,500

Het perceel te

1:
0 225 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied
bevindt zich

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van 
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de 
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid. 

Legende

Gent, afdeling 1, sectie A met perceelnummer 0535/00B000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

Datum kaartafdruk:

bevindt zich

Kadastrale Percelen 2015

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

   Overstromingsgevoelige gebieden 2014

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig

Niet overstromingsgevoelig

   Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid

IWB Oeverzone

IWB Overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht
www.waterinfo.be/watertoets
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Versie kaart:

Kaartafdruk Risicozones overstromingen 
m.b.t. de natuurrampenverzekering

februari 2007

06/10/2016

7,500

Het perceel te

1:
0 225 meter

www.integraalwaterbeleid.be

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be

Legende

niet in een risicozone voor overstromingen
Gent, afdeling 1, sectie A met perceelnummer 0535/00B000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

Datum kaartafdruk:

bevindt zich

Risicozones zoals afgebakend door het koninklijk besluit van 28 februari 2007 met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering 
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst

Kadastrale Percelen 2015

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Risicozones overstromingen 2007

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets
































Advies van dienst Monumenten en Architectuur inzake de 

bescherming van het goed als monument en opname in de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed 



Uittreksel uit het beschermingsbesluit met aanduiding van het als monument beschermde pand Plotersgracht nr. 24 (toen 

nog de nrs. 22 en 20), https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/1665/bestanden/5794  

 

Het pand met adres Plotersgracht 24, 9000 Gent is wettelijk beschermd als monument bij besluit van 

3/09/1981. Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de 

historische waarde, in casu architectuurhistorische waarde. 

Het is eveneens gelegen binnen het wettelijk beschermd stadsgezicht ‘het ganse Patershol’, 

beschermd bij besluit van 3/09/1981. 

Uittreksel uit het beschermingsbesluit met aanduiding van het als stadsgezicht beschermde Patershol, 

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/1665/bestanden/5794  

 

 

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/1665/bestanden/5794
https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/1665/bestanden/5794


Daarnaast is het pand opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed als 

relict met ID 25626. Het wordt er als volgt beschreven: 

‘Oorspronkelijk een breedhuis van twee bouwlagen en zes traveeën met een zadeldak (pannen) en 

twee dakkapellen; gevel van 1776. Thans omgebouwd tot twee huizen met verschillend 

gevelparement (nummer 22 bepleisterd en roodgeschilderd in imitatiebaksteen boven een 

gecementeerde plint; nummer 20 bepleisterd en witgeschilderd met een zandstenen plint). 

Rechthoekige vensters gevat in platte banden; oorspronkelijke grote korfboogvormige poort in de 

tweede travee, afgedekt met zandstenen druiplijst, aangepast tot winkelpui (?) met venster, deur en 

bovenlicht met glas-in-lood. Oorspronkelijke rechthoekige deur. Gevelbekroning door middel van 

hoofdgestel met gelede architraaf, onversierde fries en kroonlijst. 

Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 237, 14’ 

 

 

 
SAG,_OA_reeks 535_bundel 237_nr. 14  



Het pand werd ter plaatse bezocht door de Dienst Monumentenzorg en Architectuur op 27/06/2016. 

Daarbij werd vastgesteld dat het in oorsprong om twee afzonderlijke panden gaat die volgens een 

bouwaanvraag van 1776 werden samengevoegd (SAG, reeks 535, bundel 237, nr. 14). In dat jaar 

wordt een aanvraag ingediend door Jan Baptiste Douchez, advocaat van de Raad van Vlaanderen, en 

eigenaar van twee huizen ten voorhoofde gestaen nevens Sinte Gillis op Plottersgracht die hij graag 

zou willen samenvoegen achter één gevel. Achteraf werden de panden opnieuw opgesplitst, maar 

het is niet duidelijk op welk moment dit precies gebeurd is. In 1987 wordt een bouwaanvraag 

ingediend voor de panden in het kader van het herwaarderingsgebied Patershol. Op dat moment zijn 

ze in eigendom van Stad Gent die als bouwheer optreedt. Tijdens deze bouwcampagne worden de 

panden opnieuw samengevoegd, worden er beperkte doorbrekingen gemaakt in de scheidingsmuur 

en wordt de verticale circulatie van beide panden gecentraliseerd. Tegelijkertijd worden de panden 

terug opgeknapt waarbij interieurelementen zoals sierplafonds, schouwen, plankenvloeren en 

binnenschrijnwerk behouden blijven. De twee postmodernistische dakkapellen aan de straatzijde zijn 

een eigentijdse interpretatie van twee dakkapellen die er volgens de bouwaanvraag van 1776 ook 

waren.  

 

 

Alhoewel het oudste archiefdocument waarover we momenteel beschikken dateert uit de 18de eeuw 

werd ter plaatse duidelijk dat de panden een kern hebben die vermoedelijk teruggaat tot de 17de 

eeuw. Dit is onder andere af te lezen aan de structuur met moer- en kinderbalken waarbij de 

moerbalken met een decoratieve sleutel zijn afgewerkt en aan de natuurstenen penanten tussen de 

raamopeningen van de achtergevel.  



 

De gevel, die zich omwille van een gebrek aan onderhoud, in een slechte toestand bevond kreeg na 

1987 opnieuw een bepleisterde uniforme afwerking. Het schrijnwerk van de ramen werd hersteld 

naar oorspronkelijk model.  Waar zich oorspronkelijk een poort bevond werd gekozen voor een 

invulling met eigentijds schrijnwerk.  

 
SAG, Beeldbank, SCMS_FO_4553 

De restauratie van 1987 werd uitgevoerd met respect voor de nog aanwezige erfgoedwaarde. Het is 

deze erfgoedwaarde die ook vandaag het uitgangspunt moet vormen bij eventuele plannen voor het 

gebouw. Deze moeten vertrekken van de bestaande situatie en moeten uitgaan van behoud. Het 

realiseren van het nodige comfort, het verbeteren van de energieprestatie, het vernieuwen van de 

technieken zijn mogelijk maar moet uitgevoerd worden met de nodige omzichtigheid. Het plaatsen 

van verdunde dubbele beglazing binnen het bestaande schrijnwerk is aanvaardbaar, gezien de ligging 

binnen het beschermd stadsgezicht wordt hiervoor aan de buitenzijde getrokken glas gevraagd. 

Omwille van het statuut als beschermd monument en de ligging binnen een beschermd stadsgezicht 

betekent dit dat er voor iedere wijziging aan het gebouw, zelfs als deze niet vergunningsplichtig is, 

een schriftelijke toelating moet aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Meer 

informatie over het onderscheid tussen een vergunning en een toelating is te vinden via volgende 



weblink: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/vergunningen/beschermd-onroerend-

erfgoed  

Indien men beroep wil doen op een premie moet volgens het onroerenderfgoeddecreet voor panden 

gelegen binnen een  beschermd stadsgezicht, zoals hier het geval is, een beheersplan opgemaakt 

worden. Bij het beheer van onroerend erfgoed is het belangrijk na te denken over de ambities op 

langere termijn. Deze worden geconcretiseerd in een beheersplan, een document waarin onder 

meer wordt vastgelegd welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn. Het grote voordeel van 

een dergelijk beheersplan is dat er geen afzonderlijke toelating moet aangevraagd worden voor alle 

werken die in het plan worden vrijgesteld. Aangezien het pand Plotersgracht nr. 24 beschermd is als 

monument en beschouwd kan worden als een op zichzelf staand geheel, moet het beheersplan enkel 

hierop betrekking hebben (en niet op het volledig beschermde stadsgezicht).  

Meer informatie over de opmaak van een beheersplan is te vinden via volgende weblink: 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen  

Voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering 

van erfgoedkenmerken en –elementen van beschermd onroerend erfgoed, kan een erfgoedpremie 

aangevraagd worden. Dit kan volgens twee procedures: de eenvoudige standaardprocedure, waarbij 

maximaal 25000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking wordt genomen voor de 

berekening van de premie, of de complexere, bijzondere procedure, waarbij ook hogere bedragen in 

aanmerking worden genomen. Elke procedure kent een verschillend verloop en verschillende 

voorwaarden. Meer informatie is te vinden via volgende weblink: 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/  

Tenslotte bestaat er ook nog een systeem van belastingvermindering dat onder bepaalde 

voorwaarden wordt toegepast. Meer informatie hierover is te vinden via volgende weblink: 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/belastingvermindering  

 

 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/vergunningen/beschermd-onroerend-erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/vergunningen/beschermd-onroerend-erfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/beheersplannen
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/belastingvermindering


















15004532Refnr: 30/06/2016asbestinventaris 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:

Plotersgracht 24
9000 Gent

Woning

27/06/2016datum rondgang en staalname: uitgevoerd door: Johan Clerckx

11753

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: 29-06-2016 uitgevoerd door:

datum rapportering: uitgevoerd door: Johan Clerckx30/06/2016

M. Grenié

met objectnummer

IBEVE vzw – erkend labo asbest 24/2



Refnr: 15004532 asbestinventaris datum: 30/06/2016  
!

IBEVE vzw – erkend labo asbest versiedatum sjabloon: 20160101 p3/24 
!

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: 
 
 

 
 
 
  



Refnr: 15004532 asbestinventaris datum: 30/06/2016  
!

IBEVE vzw – erkend labo asbest versiedatum sjabloon: 20160101 p4/24 
!

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. 
 



Refnr: 15004532 asbestinventaris datum: 30/06/2016  
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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. 
  



Refnr: 15004532 asbestinventaris datum: 30/06/2016  
!

IBEVE vzw – erkend labo asbest versiedatum sjabloon: 20160101 p6/24 
!

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. 
 
 
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 enkel hechtgebonden toepassingen. 
Op een aantal plaatsen is er een relevant risico en zijn maatregelen op korte termijn vereist 
zoals beschreven in de beschrijvende fiches en de lijst van verdachte materialen.  Bij 
werkzaamheden dient men 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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MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

6,5

m2

-

-

-

-

52

KLEIN RISICO

verd
+2

n°
 s

ta
al

075

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 1

bevat asbest

Chrysotiel

diam. cmlengte m

totale oppervlakte

14 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

in 1 stuk losmaken/materiaal niet breken/stof
afzuigen of neerslaan/opp. eronder afdekken

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

niet opschuren of beschadigen

herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

boren/slijpen/plaatsen dakraam

P9

1-50 %

nog aanwezig

1 - 5

ZOLDER

RISICOANALYSE

+2verd

lokaal

Woning

2

lokaal/plaats
8

breedte m

52

opp m22

1

# stuks

076

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

Dak / onderdaktoepassing/plaats

Opm:

Onderdak Kartonplaat

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

6,5

m2

-

-

-

-

52

ZEER KLEIN RISICO

verd
+2

n°
 s

ta
al

076

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 2

bevat asbest

Chrysotiel

diam. cmlengte m

totale oppervlakte

15 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

geen

geengeen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

-

-

-

-

-

 -

geen asbest

geen asbest

ZOLDER

RISICOANALYSE

+2verd

lokaal

Woning

3

lokaal/plaats breedte m opp m22# stuks

077

Vol% asbest

15004532 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0

0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Losliggend / kalkplaattoepassing/plaats

Opm:

kalkplaat

Bevestiging op drager geschroefd

geen

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

geen

geen

uitvoerder

geen

geen

geen asbest

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Zolder

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

geen asbest

verd
+2

n°
 s

ta
al

077

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 3

geen asbest

N.D.

diam. cmlengte m

16 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

geen

geengeen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

-

-

-

-

-

 -

geen asbest

geen asbest

STOOKPLAATS

RISICOANALYSE

+2verd

lokaal

Woning

4

lokaal/plaats breedte m opp m22# stuks

078

Vol% asbest

15004532 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0

0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Vloer / kalkplaattoepassing/plaats

Opm:

kalkplaat

Bevestiging op drager geschroefd

geen

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

geen

geen

uitvoerder

geen

geen

geen asbest

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Stookplaats

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

geen asbest

verd
+2

n°
 s

ta
al

078

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 4

geen asbest

N.D.

diam. cmlengte m

17 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

geen

geengeen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

-

-

-

-

-

 -

geen asbest

geen asbest

ZOLDERTRAP

RISICOANALYSE

+2verd

lokaal

Woning

5

lokaal/plaats breedte m opp m22# stuks

079

Vol% asbest

15004532 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0

0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Muur / pleistertoepassing/plaats

Opm:

muurpleister

Bevestiging op drager gesmeerd

geen

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

geen

geen

uitvoerder

geen

geen

geen asbest

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Zoldertrap

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

geen asbest

verd
+2

n°
 s

ta
al

079

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 5

geen asbest

N.D.

diam. cmlengte m

18 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

geen

geengeen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

-

-

-

-

-

 -

geen asbest

geen asbest

SLAAPKAMER VOORKANT

RISICOANALYSE

+1verd

lokaal

Woning

6

lokaal/plaats breedte m opp m22# stuks

080

Vol% asbest

15004532 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0

0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Schouw / Afdekplaattoepassing/plaats

Opm:

promatec

Bevestiging op drager geschroefd

geen

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

geen

geen

uitvoerder

geen

geen

geen asbest

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Slaapkamer voorkant

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

geen asbest

verd
+1

n°
 s

ta
al

080

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 6

geen asbest

N.D.

diam. cmlengte m

19 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

geen

geengeen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

-

-

-

-

-

 -

geen asbest

geen asbest

SLAAPKAMER ACHTERKANT

RISICOANALYSE

+1verd

lokaal

Woning

7

lokaal/plaats breedte m opp m22# stuks

081

Vol% asbest

15004532 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0

0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Schouw / Afdekplaattoepassing/plaats

Opm:

promatec

Bevestiging op drager geschroefd

geen

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

geen

geen

uitvoerder

geen

geen

geen asbest

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Slaapkamer achterkant

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

geen asbest

verd
+1

n°
 s

ta
al

081

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 7

geen asbest

N.D.

diam. cmlengte m

20 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

geen

geengeen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

-

-

-

-

-

 -

geen asbest

geen asbest

KEUKEN

RISICOANALYSE

0verd

lokaal

Woning

8

lokaal/plaats breedte m opp m22# stuks

082

Vol% asbest

15004532 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0

0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Schouw / Afdekplaattoepassing/plaats

Opm:

promatec

Bevestiging op drager geschroefd

geen

geen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte m

M1

M2

termijn werkwijze

geen

geen

uitvoerder

geen

geen

geen asbest

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

W1

W2

W3

W4

W5

 -

 -

 -

 -

 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte cm

Keuken

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

geen asbest

verd
0

n°
 s

ta
al

082

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 8

geen asbest

N.D.

diam. cmlengte m

21 24/



15004532 - IBEVE vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

in 1 stuk losmaken/materiaal niet breken/stof
afzuigen of neerslaan/opp. eronder afdekken

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

niet opschuren of beschadigen

herstellen of onderhouden van asbesttoepassing

boren/slijpen/plaatsen dakraam

P9

1-50 %

nog aanwezig

TERRAS / AFDAK

RISICOANALYSE

0verd

lokaal

Woning

9

lokaal/plaats
3,08

breedte m

7,084

opp m22

1

# 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

Onderdaktoepassing/plaats

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

Terras / afdak

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

2,3

m2

-

-

-

-

7,084

ZEER KLEIN RISICO

verd
0

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 24/



IX Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

verd lokalen

fiche nr

gebouw

staalnr

bindingtoepassing/plaats oordeeltype
asbest

status
materiaal

15004532 - ibeve vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

type
materiaal

fotonr

R
isico

term
ijn

Risico
oordeel

preventiemaatregel werkwijze uitvoerder

risico
bij w

erken?

objectnrnr: 11753

Zolder 18 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

P11 075 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenwoning Dak / onderdak menuiseriet 1

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

P92 076 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenWoning Dak / onderdak Onderdak
Kartonplaat

2

Zolder 0 geen
asbest

+2 geengeengeen geen geen -3 077 geen asbest

N.D. geen asbestWoning Losliggend / kalkplaat kalkplaat 3

Stookplaats 0 geen
asbest

+2 geengeengeen geen geen -4 078 geen asbest

N.D. geen asbestWoning Vloer / kalkplaat kalkplaat 4

Zoldertrap 0 geen
asbest

+2 geengeengeen geen geen -5 079 geen asbest

N.D. geen asbestWoning Muur / pleister muurpleister 5

Slaapkamer voorkant 0 geen
asbest

+1 geengeengeen geen geen -6 080 geen asbest

N.D. geen asbestWoning Schouw / Afdekplaat promatec 6

Slaapkamer achterkant 0 geen
asbest

+1 geengeengeen geen geen -7 081 geen asbest
N.D. geen asbestWoning Schouw / Afdekplaat promatec 7

Keuken 0 geen
asbest

0 geengeengeen geen geen -8 082 geen asbest

N.D. geen asbestWoning Schouw / Afdekplaat promatec 8

23 24/



IX Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

verd lokalen

fiche nr

gebouw

staalnr

bindingtoepassing/plaats oordeeltype
asbest

status
materiaal

15004532 - ibeve vzw asbestinventaris 30/06/2016- datumRef: WoningSite:

type
materiaal

fotonr

R
isico

term
ijn

Risico
oordeel

preventiemaatregel werkwijze uitvoerder

risico
bij w

erken?

objectnrnr: 11753

Terras / afdak 5 ZEER
KLEIN
RISICO

0 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

P99 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenWoning Onderdak menuiseriet 9

24 24/
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15004532dossiernummer

ASBESTVEZELIDENTIFICATIE
MEETRAPPORT

methode 06.04.03.01.008

Inge De Meyer

Interleuvenlaan 58
3001  Heverlee

tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562

e-mail : info@ibeve.be

STAD GENTklant

Botermarkt

9000 Gent

8/07/2016datum afdruk

 1

Aanvrager Mevr.

29/06/2016

J. Clerckx

uitvoerder

M. Grenié

27/06/2016

datum

gebouw

15004532 - 075

monsternummer

Monstername

Analyse

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
M. Grenié

bulk
aard monster beschrijving monster

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.

asbestcement

gebouw / werf

Opmerkingen

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

Anthophyliet

Tremoliet

Actinoliet

Geen asbest
andere
zie toelichting

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

woning Zolder+2

Dak / onderdak

verd

plaats/toepassing

lokaal

Type asbest

Woning
Plotersgracht 24
9000  Gent

Dit rapport  mag  niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
documentnr. : WD.06.04.03.01.003 1/1



15004532dossiernummer

ASBESTVEZELIDENTIFICATIE
MEETRAPPORT

methode 06.04.03.01.008

Inge De Meyer

Interleuvenlaan 58
3001  Heverlee

tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562

e-mail : info@ibeve.be

STAD GENTklant

Botermarkt

9000 Gent

8/07/2016datum afdruk

 1

Aanvrager Mevr.

29/06/2016

J. Clerckx

uitvoerder

M. Grenié

27/06/2016

datum

gebouw

15004532 - 076

monsternummer

Monstername

Analyse

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
M. Grenié

bulk
aard monster beschrijving monster

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.

asbestkarton

gebouw / werf

Opmerkingen

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

Anthophyliet

Tremoliet

Actinoliet

Geen asbest
andere
zie toelichting

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Woning Zolder+2

Dak / onderdak

verd

plaats/toepassing

lokaal

Type asbest

Woning
Plotersgracht 24
9000  Gent

Dit rapport  mag  niet gereproduceerd worden, behalve in de volledige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBEVE v.z.w.
documentnr. : WD.06.04.03.01.003 1/1



15004532dossiernummer

ASBESTVEZELIDENTIFICATIE
MEETRAPPORT

methode 06.04.03.01.008

Inge De Meyer

Interleuvenlaan 58
3001  Heverlee

tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562

e-mail : info@ibeve.be

STAD GENTklant

Botermarkt

9000 Gent

8/07/2016datum afdruk

 1

Aanvrager Mevr.

29/06/2016

J. Clerckx

uitvoerder

M. Grenié

27/06/2016

datum

gebouw

15004532 - 077

monsternummer

Monstername

Analyse

Laboratoriumverantwoordelijke
ir. J. Van Bouwel

Uitvoerder analyse
M. Grenié

bulk
aard monster beschrijving monster

Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.

kalkplaat

gebouw / werf

Opmerkingen

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

Anthophyliet

Tremoliet

Actinoliet

Geen asbest
andere
zie toelichting

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Woning Zolder+2

Losliggend / kalkplaat
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plaats/toepassing

lokaal

Type asbest

Woning
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Vezelidentifikatie door middel van polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248 bijlage2.

kalkplaat

gebouw / werf

Opmerkingen

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet
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Tremoliet

Actinoliet

Geen asbest
andere
zie toelichting

* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
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Opmerkingen

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten *
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* opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
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GEEN PLANNEN BESCHIKBAAR 



Uittreksel uit het schattingsverslag: 

Interne objectanalyse 
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4.4.4.4. InteInteInteInternernernerne    objectanalyseobjectanalyseobjectanalyseobjectanalyse    

Het goed ter expertise betreft een bebouwde grondkavel met een quasi rechthoekvormige 
configuratie. Het perceel heeft een oppervlakte volgens meting van 139,00m2 of 1a39ca 
(cfr. metingsplan opgemaakt door landmeter-expert David Ibens).  
De kavel heeft een straatbreedte van 10,09m en een gemiddelde diepte van 16,00m.  
Het perceel is quasi volledig bebouwd met uitzondering van de binnenkoer, die binnen 
stadsgebied als ruim is te beschouwen. De koer wordt verhard d.m.v. betonstraatstenen. Er 
is beperkt groen aanwezig. Achteraan de koer bevindt zich een fraai afgewerkt afdak, 
steunend op houten kolommen, waarvan de linkse kolom aansluit op een laag gemetst 
muurtje. Het afdak is voorzien van een dakpan en bijhorende dakgoot.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgens mededeling van de ‘Inventaris voor het bouwkundig erfgoed’ is het gebouw te 
beschouwen als een oorspronkelijk breedhuis voorzien van 2 bouwlagen en zes traveeën 
met een zadeldak, afgewerkt met dakpannen en voorzien van 2 dakkapellen. De gevel 
dateert van 1776. In het verleden werd het gebouw omgebouwd tot 2 huizen voorzien van 
een verschillend gevelparement. Nummer 22 was bepleisterd en rood geschilderd in 
imitatiebaksteen boven een gecementeerde plint, terwijl nummer 20 eveneens bepleisterd 
was, weliswaar wit geschilderd, en voorzien van een zandstenen plint.  
 
Thans zijn beide woningen geïntegreerd tot 1 woonhuis, waarbij de voor- en achtergevel 
een uniformiteit vertonen. De voorgevel is bepleisterd en in een gele kleur geschilderd. 
De gevel is voorzien van een gevelplint uitgevoerd in zandsteen. De voorgevel beschikt 
over rechthoekige vensters gevat in platte banden en wordt gekenmerkt door een grote 
korfboogvormige poort in de tweede travee, afgedekt met een zandstenen druiplijst, 
aangepast tot winkelpui met venster, deur- en bovenlicht met glas-in-lood. Langsheen de 
straatzijde is een dubbele toegang voorzien, meer bepaald 1 t.h.v. het linker bouwdeel en 1 
t.h.v. het rechter bouwdeel. De achtergevel is opgetrokken in metselwerk voorzien van een 
gecementeerde gevelplint. Het schrijnwerk is uitgevoerd in hout (blauw geschilderd). De 
ramen beschikken over een enkele beglazing.  
De woning is opgericht onder zadeldak, afgewerkt met een klassieke dakpan. Er zijn 2 
dakkapellen geplaatst.  
 

Foto 10: Plotersgracht 24, dd. 1975 Foto 11: Plotersgracht 24, dd. 2008 
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Foto 12: Achtergevel 
 

Foto 13: Achtergevel 

Foto 14: Binnenkoer 

 

 

Bouw- of architectuurplannen omtrent de opstallen worden de deskundige niet ter 
beschikking gesteld, met uitzondering van de inrichtingsplannen en doorsnedes. De 
beschrijving gebeurt dan ook op basis van de vaststellingen ter plaatse.  
 
De stadswoning bestaat uit 2 bovengrondse bouwlagen. Het gebouw is deels 
onderkelderd. De kelder toont de bepleisterde booggewelven. Stalen profielen staan in 
voor de stabiliteit van de constructie. De vrije hoogte wordt er beperkt tot 1,70m à 1,80m. 
 
Er zijn geen gegevens omtrent de fundering gekend. Vermoedelijk werd het eigendom 
opgericht volgens een fundering op ‘staal’ of een zogenaamde strokenfundering. De 
tussenvloeren zijn gerealiseerd d.m.v. een houten roostering.   
 
Qua inrichting bestaat het gelijkvloers uit een rechts gesitueerde inkomhal, die zich over 
de volledige diepte van het gebouw voordoet. Palend aan de inkomhal bevindt zich een 
toilet en een toegang tot de kelder. Aan linkse zijde situeert zich tevens een 
ontvangstruimte (vestiaire) met ingesloten trap tot de bovenverdieping. Aan de rechtse 
zijde geeft de keuken uit op de hal.  
 
Tot het uiterst linkse bouwdeel behoren 2 achter elkaar gelegen lokalen. Het achterste 
lokaal geeft uit op de tuin, terwijl het voorste lokaal rechtstreeks ontsloten wordt tot de 
Plotersgracht.  
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Foto 15: Woonkamer Foto 16: Vestiaire 

 

Foto 17: Woonkamer 

 
Foto 18: Vestiaire 

 

Foto 19: Achterkamer Foto 20: Achterkamer 

 

Foto 21: Keuken Foto 22: Keuken 
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Foto 23: Inkom 

 
Foto 24: Inkom 
 

 
Foto 25: Toilet 

 

Foto 26: Kelder 

Foto 27: Kelder 
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De verdieping wordt gekenmerkt door de overloop, waarop 4 kamers uitgeven. Op het 
niveau bevindt zich tevens de badkamer. De overloop was destijds als één grote ruimte te 
beschouwen, doch door het plaatsen van valse wanden werden de voorkamer en de 
badkamer afgesplitst van deze overloop.  
 
Het gebouw is voorzien van een ruime zolder, dit over de volledige oppervlakte van het 
gebouw. De zolder is niet ingericht. De technieken situeren zich op het zolderniveau.  
Het vastgoed beschikt over beperkte authentieke elementen. Zo beschikt het pand over 
enkele sierlijsten t.h.v. plafonds en authentieke binnendeuren t.h.v. de gelijkvloerse 
verdieping. Bepaalde plafonds tonen de originele houten draagstructuur. De 
schouwmantels zijn bepleisterd en voorzien van een natuursteen tablet, met uitzondering 
van de voorkamer op de eerste verdieping die is voorzien van een authentieke 
sierschouw.  
 
De afwerking is hedendaags, doch als eenvoudig te waarderen. De vloeren op het 
gelijkvloerse niveau zijn voorzien van een tegel met bijhorende plint. Gezoete blauwe 
hardsteen vloeren zijn geplaatst. De muren en plafonds zijn bepleisterd (geschilderd). 
T.h.v. de ‘natte’ lokalen is faience voorzien. De venstertabletten zijn uitgevoerd in hout. 
T.h.v. de deuren zijn geen entreportes geplaatst. Op de verdieping is een originele houten 
plankenvloer gerealiseerd, met uitzondering van de badkamer waar de vloer is afgewerkt 
met een vinyl. De binnendeuren op het eerste niveau bestaan uit klassieke houten 
schilderdeuren.  
 
De voorzieningen in de woning zijn als basis te beschouwen. Op het gelijkvloers niveau 
bevindt zich de keuken, bestaande uit onder- en bovenkasten. De kasten zijn afgewerkt 
met een fineer en dito werkblad. De uitrusting beperkt zich tot een elektrisch kookvuur, 
een heteluchtoven (Bauknecht), een dampkap en dubbele gootsteen met mengkraan. Tot 
de keuken behoort tevens de gaswandketel (merk Junkers). Het sanitair beperkt zich tot 
het toilet met bijhorende lavabo op het gelijkvloers en de badkamer op het eerste niveau. 
De badkamer beschikt over een ligbad, dubbele lavabo met onderkast en een staand 
toilet. T.h.v. de badkamer behoort eveneens de aan- en afvoer voor de wasmachine.  
 

  
Foto 28: Overloop 

 

Foto 29: Kamer 
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Foto 30: Kamer Foto 31: Kamer 

 

 
Foto 32: Overloop 
 

 
Foto 33: Badkamer 
 

 
Foto 34: Kamer 

 

Foto 35: Zolder 
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Foto 36: Zolder 

 

 
Foto 37: Zolder 
 

 
 
  

Technische uitrusting & comfortinstallaties Technische uitrusting & comfortinstallaties Technische uitrusting & comfortinstallaties Technische uitrusting & comfortinstallaties     
 

De klassieke nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water zijn in de woning 
aanwezig.  
 
De verwarming gebeurt op basis van een centrale verwarming op gas. Alle lokalen 
beschikken over plaatradiatoren, met uitzondering van de zolder, waar geen verwarming 
is voorzien. De radiatoren zijn voorzien van thermostatische kranen. De thermostaat is 
van het merk ‘Theben’. Er is een ‘Vaillant’ ketel geplaatst op zolder. De ketel kent reeds 
een aanzienlijke leeftijd. De gasteller situeert op het gelijkvloers niveau.  
 
Een keuringsattest met betrekking tot de dichtheidsproef binneninstallatie aardgas, 
opgemaakt dd. 05.02.2016 wordt de deskundige voorgelegd. Het attest vermeldt dat de 
dichtheidsproef geen voldoening heeft geschonken.  
 
Het EnergiePrestatieCertificaat opgemaakt door Yannick Slowack (dd. 30.09.2016) toont 
een energiescore van 513 kWh/m2/jr., wat als matig is te beschouwen. De lage score is het 
gevolg van de verouderde verwarmingsinstallatie, het niet-geïsoleerde dak, de enkele 
beglazing,… . 
 
Klimaatregeling: niet voorzien. 
 
Het gebouw beschikt over stromend water. De warmwaterproductie gebeurt d.m.v. een 
gaswandketel ‘Junkers’, geplaatst in de keuken en een gaswandketel ‘Vaillant’ op de 
zolderverdieping. De waterteller situeert zich op de gelijkvloerse verdieping. 
 
De woning is voorzien van een klassieke elektrische installatie. Het keuringsattest 
opgemaakt door BTV, dd. 27.06.2016 (0021-160627-01) wordt de deskundige voorgelegd. 
Het attest vermeldt dat de installatie niet conform is. De zekeringskast, alsook de teller 
situeert zich op de gelijkvloerse verdieping (kant straatzijde).   
 
Sanitaire uitrusting: Het sanitair beperkt zich tot het toilet met bijhorende lavabo op het 
gelijkvloers en de badkamer op het eerste niveau. De badkamer beschikt over een ligbad, 
dubbele lavabo met onderkast en een staand toilet. T.h.v. de badkamer behoort eveneens 
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de aan- en afvoer voor de wasmachine. De inrichting is niet hedendaags en niet conform 
de hedendaagse eisen naar woon- en leefcomfort, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
een inloopdouche.  
 
De keukenuitrusting beperkt zich tot een elektrisch kookvuur, een heteluchtoven 
(Bauknecht), een dampkap en dubbele gootsteen met mengkraan. De inrichting is niet 
hedendaags en niet conform de hedendaagse eisen naar woon- en leefcomfort. Zo heeft de 
keuken geen karakter als leefkeuken, een trend die op de vastgoedmarkt gesmaakt wordt.  
 
Lift en domotica systemen: niet voorzien. 

  
 

  
Foto 38: Ketel 

 

Foto 39: Kamer 
 

 
Foto 40: Zekeringkast 

 

Foto 41: Radiator 
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Foto 42: Bediening radiator 
 

 
Foto 43: Ketel 
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Onderstaande figuren illustreren de configuratie en inrichting het goed ter 
expertise. 

Figuur 15: Kelderplan – bron stad Gent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 16: Gelijkvloers – bron stad Gent 
 

Figuur 17: 1ste verdieping – bron stad Gent 

Figuur 18: Zolder - bron stad Gent 
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Staat van onderhoud van het gebouwStaat van onderhoud van het gebouwStaat van onderhoud van het gebouwStaat van onderhoud van het gebouw    
 

Hierna wordt een indicatie van de onderhoudstoestand van het pand gegeven, gebaseerd 
op visuele inspectie en in relatie tot de ouderdom van het object. Het is géén indicatie van 
de bouwkundige staat van het pand. De ouderdomstoestand van niet genoemde 
onderdelen is in zijn algemeenheid in het waarde-oordeel begrepen. Met de hierna 
gebruikte termen wordt bedoeld: 
 

- Uitstekend:  Zo goed als nieuw 

- Goed:   Op peil 

- Redelijk:  Niet op peil, maar onderhoud zal niet op korte termijn  

noodzakelijk zijn 
- Matig:  Onderhoud is op korte termijn noodzakelijk.  

UitstekendUitstekendUitstekendUitstekend GoedGoedGoedGoed RedelijkRedelijkRedelijkRedelijk MatigMatigMatigMatig SlechtSlechtSlechtSlecht OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking

BasisstructuurBasisstructuurBasisstructuurBasisstructuur XXXX

De basisstructuur is als goed 

te waarderen, met 

uitzondering van een 

scheefstand van de 

vloeropbouw op het 1ste 

niveau. Er is een helling 

richting Plotersgracht 22. 

Ondergetekende merkt, 

weliswaar beperkte, 

scheurvorming op t.h.v. de 

wand keuken / gang. Een 

stabiliteitsonderzoek dringt 

zich op.

BuitengevelsBuitengevelsBuitengevelsBuitengevels XXXX

De buitengevels bestaan niet 

uit een binnen -en 

buitenspouwblad. Er is geen 

isolatie geplaatst. De gevels 

vertonen een natuurlijke 

bevuiling. Lokaal is 

opstijgend vocht vast te 

stellen.

DakbedekkingDakbedekkingDakbedekkingDakbedekking XXXX

 Het dak is niet geïsoleerd. Er 

is een onderdak geplaatst. De 

dakpannen bevinden zich in 

een goede staat en vertonen 

normale verwering. T.h.v. de 

aansluiting met de 

dakkapellen zijn lokale 

waterinfiltraties vast te 

stellen. Het houten 

dakgebindte bevindt zich in 

een goede staat.

SchrijnwerkSchrijnwerkSchrijnwerkSchrijnwerk XXXX

Het schrijnwerk kent een 

matige staat. De ramen 

beschikken over enkele 

beglazing (isolatie-eisen).

RaamdorpelsRaamdorpelsRaamdorpelsRaamdorpels XXXX Normale verwering.
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                  Tabel 1: Staat en onderhoud van het gebouw 

 

UitstekendUitstekendUitstekendUitstekend GoedGoedGoedGoed RedelijkRedelijkRedelijkRedelijk MatigMatigMatigMatig SlechtSlechtSlechtSlecht OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking

Isolatie algemeenIsolatie algemeenIsolatie algemeenIsolatie algemeen XXXX

Weinig informatie gekend. 

Doch gelet op de 

oprichtingsdatum is deze 

niet conform de huidige 

strenge norm -en regelgeving. 

Er is geen gevel- of 

dakisolatie.

AfwerkingAfwerkingAfwerkingAfwerking XXXX

De afwerkingsmaterialen zijn 

eenvoudig, doch vertonen 

een algemeen goede staat.

Centrale verwarmingCentrale verwarmingCentrale verwarmingCentrale verwarming XXXX

Er is een centrale 

verwarming. Gelet op de 

leeftijd zal de installatie naar 

energieprestatie matig 

scoren.

LiftinstallatieLiftinstallatieLiftinstallatieLiftinstallatie Geen.

LuchtbehandelingLuchtbehandelingLuchtbehandelingLuchtbehandeling XXXX

Niet conform huidige eisen 

en regelgeving.

ElektriciteitElektriciteitElektriciteitElektriciteit XXXX

Klassieke installatie. 

Negatief keuringsattest.

KeukenKeukenKeukenKeuken XXXX

De basisvoorzieningen zijn 

aanwezig. Beperkte 

uitrusting en voldoet niet aan 

de huidige strenge eisen naar 

woon- en leefcomfort.

SanitairSanitairSanitairSanitair XXXX

De basisvoorzieningen zijn 

aanwezig. Beperkte 

uitrusting en voldoet niet aan 

de huidige strenge eisen naar 

woon- en leefcomfort.

TuinaanlegTuinaanlegTuinaanlegTuinaanleg XXXX

Aanzienlijke binnenkoer voor 

een stadswoning.
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Foto 44: Verzakking vloer 1ste verdieping 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 45: Scheur in wand aan keuken 

 

Foto 46: Opstijgend vocht 

 
Foto 47: Opstijgend vocht 

 

Foto 48: Waterfiltratie via de dakkapel 
 

Foto 49: Waterfiltratie via de dakkapel 

 

Quotering van de Quotering van de Quotering van de Quotering van de opstallenopstallenopstallenopstallen    
 

De deskundige maakt een quotering op van het vastgoed ter taxatie en dit van 
verschillende onderdelen of lokalen. De omschrijving gaat uit van de staat van het goed 
op het moment van het plaatsbezoek. Deze quotering wordt opgemaakt vanuit een 
deskundig oogpunt in functie tot het aankopen of huren van het goed. 
 
Onder ‘bouwfysische toestand’ dient te worden verstaan: de intrinsieke 
onderhoudstoestand van de eigenlijke ruwbouw (gesloten ruwbouw, bepleisterd en van 
alle leidingen en tellers voorzien), samen met de bijhorende technische uitrustingen en 
afwerkingsmaterialen van de bebouwde ruimten, met inbegrip van het geheel van vaste 
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installaties en voorzieningen zoals: de elektrische en sanitaire apparatuur, de 
verwarmings –en/of koelinstallaties, lift en/of trappen, de vloerbekledingen, plafonds, 
binnenmuren of-wanden, het schrijnwerk en de vaste meubelen (zoals inbouwkasten e.d.), 
alsook de decoratieve elementen in het algemeen.  
 
De bedoelde bouwfysische toestand wordt in onderhavige tabel weergegeven als een 
algemene ‘cijfer-quotering uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10 punten, waarbij (0) 
aanzien wordt als ‘verkrotte of quasi bouwvallige toestand’ en (10) aanzien wordt als 
‘perfecte of quasi nieuwe staat’. De quotering ‘behoorlijk tot goed’ wordt beoordeeld van 
(4) tot (6) punten, waarbij (5) aanzien wordt als een ‘goede gemiddelde staat’; (4) is dus te 
interpreteren als ‘behoorlijk’ doch minder dan ‘goed’ en (6) is te beschouwen als beter dan 
een ‘goede gemiddelde staat’.  

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

EEEEnergieprestatie van het goednergieprestatie van het goednergieprestatie van het goednergieprestatie van het goed    
 
Het energieprestatiecertificaat opgemaakt door Yannick Slowack, dd. 30/09/2016 toont 
een matige score van 513 kWh/m2 jr. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpassingen dienen te gebeuren op termijn: 

o Voorzien van isolatie t.h.v. de daken, gevels,… . 
o Schrijnwerk (glas) te herzien; 
o Vernieuwen verwarmingsketel; 
o …  

Beoordeling van de constructie (inclusief afwerkingsgraad).

(*) Quotering op de dag van het plaatsbezoek

Goed tot zéér goed  Behoorlijk tot goed Minder goed tot verwaarloosd 

 (10) = Perfecte of quasi nieuwe staat  (5) = Goede gemiddelde staat  (0) = Slechte of verkrotte staat

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

X

Beoordeling van het algemene onderhoud van het goed

(*) Quotering op de dag van het plaatsbezoek

Goed tot zéér goed  Behoorlijk tot goed Minder goed tot verwaarloosd 

 (10) = Perfecte of quasi nieuwe staat  (5) = Goede gemiddelde staat  (0) = Slechte of verkrotte staat

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

X

Tabel 2: Quotering van de opstallen 



Taxatierapport – Gent, Plotersgracht 24  15 
 

TTTTeeeecccchhhhnnnniiiisssscccche uitrusting van het goedhe uitrusting van het goedhe uitrusting van het goedhe uitrusting van het goed    
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    
    
    
    

   Tabel 3: Technische uitrusting van het goed 

(*) Quotering op de dag van het plaatsbezoek

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Verwarmingsinstallatie X

Thermische isolatie X

Klimaatregeling X

Warmwater-voorziening X

Elektrische uitrusting X

Sanitaire uitrusting X

Keukenuitrusting X

Brandbeveiliging X

Diefstalbeveiliging X

Domotica X

Bijzonder comfort X

* acceptati e : hoe s terk leunt de huidige toestand, vorm of afwerki ng aa n bi j de hedendaagse geldende norm

Beoordeling van de technische uitrusting en onderhoudstoestand 

Goed tot zéér goed (10) = Perfecte of quasi nieuwe staat

(5)= Goede gemiddelde staat

Behoorlijk tot goed Minder goed tot verwaarloosd 

(0)= Slechte of verkrotte staat 



Duran Wim

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Taxatie -en landmeterskantoor MENSOR <lnfo@mensor.be>
donderdag 5 oktober 2017 14:34

Duran Wim
GENT - Plotersgracht 24

Beste heer Duran,

Naar aanleiding van onze recente bespreking heb ik een onderzoek gevoerd naar een actueel van toepassing zijnde
prijsvork betreffende de venale waarde van het in referte vermeld vastgoed.

De taxatie met een prijsvork tussen 620.000,00 € en 650.000,00 € (en een venale waarde van 630.000,00 €) dateert
van 06.10.2016 (zie deskundig rapport), exact 1 jaar terug.
Inmiddels is gebleken dat br1 de te koop-aanbieding geen enkel bod voor het vastgoed werd gebracht.

Louter op basis van de tijdsevolutie (periode tussen taxatie en heden), en rekening houdend met de statistische
databanken zou de vastgoedwaarde in Gent dalen mel +l- 50Á; waardoor een venale waarde van 585.000,00 € wordt
bereikt (zie mail dd.28.04.17).
Zoals meegegeven tijdens ons laatste gesprek is er inmiddels (althans volgens de laatste publicaties) intussen terug
een positieve prijsevolutie vast te stellen.

Ik geef in bijlage een publicatie mee daterend van 06.2016; waarin wordt gesteld:
'Zo blijkt het Patershol de logische topper te zijn. Gemiddeld betaal je er 795.000,00 €. Dat is nog niet iets meer dan
de omgevingvan de Kouter (780.000,00 €) en de Kuip van Gent (750.000,00 €).'

Desalniettemin het positieve imago van de wijk Patershol, althans in2016, zijn mijn inziens de onzekerheid omtrent
de impact van het mobiliteitsplan en de ontbrekende (inpandige) parking een gedeeltelijke verklaring voor de
afwachtende houding van de biedingen door kandidaat-kopers. Het pand werd trouwens te koop aangeboden op het
ogenblik van de meest negatieve publiciteit omtrent het circulatieplan.

Uit de feedback van bezoekers aan het pand verneem ik dat de geïhteresseerden hoge renovatiekosten verwachten. De
hierop bewakende functie door Monumentenzorg schrikt geihteresseerden af. Desalniettemin ik de mening ben
toegedaan dat de renovatiekost in vergelijking met referentieverkopen nog relatief meevalt, blijkt dit tochien zekere
impact op de biedingen te hebben. Ook de reconversie van het pand, met toezicht door Monumentenzorg schrikt
eventuele kopers af.

De beperkende uitbatingsmogelijkheid van het pand binnen het Patershol is tevens een element dat geïnteresseerden
blijkbaar weerhoudt om zich te engageren voor een nieuw project.

De cumulatie van elk van deze elementen kan een oorzaak van weinig effectieve biedingen zijn.

Om deze redenen, alsook op basis van de huidige beperkÍe marktinteresse (ervaren door immokantoor de Fooz), stel
ik voor een geactualiseerde prijsvork te hanteren tussen 555.000.00 € en 615.000.00 €.

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik inmiddels met oprechte hoogachting,

Vriendelijke groeten
Cordialement
Kind regards

Jeroen DE CORTE
Landmeter-Expert


