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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 14u45 en 15h00, 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 15h00 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 
Geldhof Bénédicte 
Tel. 09 266 79 85 

DORPSTRAAT 14 
- WD 

60466 30/01/2018 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Dorpsstraat 14  
 9052 Gent 
 Kadaster: afdeling 24, sectie B, nummer 204  D   
 
 
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 
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 60466 
Inschrijvingsdatum : 22/01/2018 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

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

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 24, sectie B nummer 204 D 0 0 
Adres : Dorpsstraat 14 
Postcode : 9052 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

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

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

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

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
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B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

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

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

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

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
/ 
 
 
B19 GEBOUWEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 44021_2010_139068 
Functie van het gebouw : Wonen 
   
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 

 
: 

Ja 

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

 
: 

Neen 

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

  
: 

 
15/01/2011 

 
Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

  
: 

 
Nee 

 
Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

  
: 

 
Nee 

 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
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/ 

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 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
 

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

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

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_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_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

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

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

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



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 
Datum 30-1-2018 
 

7 
 

 

Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
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 

 
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 

 



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Gent 
Datum 30-1-2018 
 

 

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 de dienst Milieu en Klimaat 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 : Pastorie Sint-Niklaas 

met tuin, tuinmuur, 
wal en 
toegangspoortje naar 
het kerkhof 

Datum van beschermingbesluit 
 

: 03/09/2008 

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? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

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? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

 
 

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

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

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

: Ja 

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

: Ja 

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

: Neen 

 
Inventaris bouwkundig erfgoed 
Het gebouw is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed:Pastorie 
 
 - Relict naam: Pastorie – Inventaris: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/26955 
 
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 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
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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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

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

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

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

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

  Dienst Vastgoedbeheer 
   
Sint-Salvatorstraat 16  
9000 GENT 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Geldhof Bénédicte 
Tel. 09 266 79 85 

DORPSSTRAAT 
14 

60467 30/01/2018 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Dorpsstraat -  
 9052 Gent 
 Kadaster: afdeling 24, sectie B, nummer 203  E   
 
 
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 

  

RPADM 



 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

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

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

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 60467 
Inschrijvingsdatum : 22/01/2018 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

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

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 24, sectie B nummer 203 E 0 0 
Adres : Dorpsstraat - 
Postcode : 9052 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

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

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

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

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
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B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

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

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

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

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

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
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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 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
 

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 
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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) 
 
/ 
 
C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 
/ 
 
 
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 
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De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

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

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

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

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
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 

 
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 de dienst Milieu en Klimaat 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 

 
Opmerkingen 
goederen gelegen tussen nrs. 1-53 (oneven) en nrs. 2-36 zijn gelegen in bijzonder erkend gebied. 
 



Inlichtingen Vastgoed 
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Datum 30-1-2018 
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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. 

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

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
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 : Pastorie Sint-Niklaas 

met tuin, tuinmuur, 
wal en 
toegangspoortje naar 
het kerkhof 

Datum van beschermingbesluit 
 

: 03/09/2008 

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? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

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? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

 
 

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 
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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. 

Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 
Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Neen 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Ja 
        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 
D8 AANVULLENDE INFORMATIE 

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

: Neen 

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

: Neen 

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

: Neen 

 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
 

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

•  Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
•  Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
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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. 

•  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 
 
 
 
 



Dorpsstraat 14, Gent / Zwijnaarde 
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  
 

Kadastrale nummers Percelen 204D (pastorij met tuin) en 203
 
E (walgracht)    

 

 

Kadastraal bekend 24ste Afdeling, Sectie B 

Oppervlakte percelen Totale gemeten oppervlakte van 5.317,16 m² (lot 1: 
204D: 2759,73 m² en lot 2: 203E: 2.557,43 m²) 
volgens opmetingsplan van 12/07/2017. 
Hiernaast wordt kadastraal plan weergegeven. 

Huidige gebruik Kerkfabriek 

Staat van de gebouwen Te renoveren 

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)  

Bebouwde oppervlakte terrein  

Specifieke opmerkingen/vragen  

Dorpsstraat 14 is een uiterst charmante en beschermde pastorij(site) gelegen in de 
Dorpskern van Zwijnaarde, naast de kerk en het kerkhof en aan de achterzijde begrensd 
door de Prelaatsdreef. 
De pastorij is tevens opgenomen op de inventaris bouwkundig erfgoed. 
De laat 18

de
 – eeuwse pastorij (met historisch naastliggende pastorievolume van nog 

vroegere datum) met omringende tuin en walgracht worden te koop aangeboden, zijnde 
loten 1 en 2 op vermeld opmetingsplan. 
De voorgelegen strook grond aan zijde Dorpsstraat, perceelnummer 205F, wordt open 
gesteld als ‘publiek groen’ en zal ook voor een deel gebruikt worden voor 
buitenactiviteiten van de  Kerkfabriek die in het ‘oud kerkske’ z’n werkzaamheden houdt. 
Er wordt een recht van doorgang gecreëerd over een deel van lot 3 ten voordele van loten 
1 en 2. Deze doorgang zal door de eigenaar en / of gebruiker en rechtsopvolgers van de 
loten 1 en 2 zowel te voet als door om het even welk gemotoriseerd voertuig kunnen 
gebeuren, eveneens om te laden en te lossen, doch niet om er te stationeren en zonder 
deze doorgang op eender welke wijze te blokkeren ten opzichte van andere plaatselijke 
gebruikers. Tevens wordt een exclusief gebruiksrecht van twee parkeerplaatsen voor 
diezelfde eigenaar en / of gebruiker en rechtsopvolgers voorzien, dit alles aangeduid op 
vermeld opmetingsplan. 
 

 
JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN 
 



Uittreksel vergunningenregister hieronder samengevat: 
 

Gewestplanbestemming Gentse en Kanaalzone, goedgekeurd dd. 14/09/1977, gelegen in woongebied en woongebied met cultureel, historisch 
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 Nvt 

Zonering Nvt 

gemeentelijkRUP Naam Nvt 

Zonering Nvt 

Verkaveling Nvt 

Beschermd monument Beschermingsbesluit 3/9/2008 

Beschermd stadsgezicht Nvt 

Inventaris bouwkundig erfgoed Relict naam: pastorie Sint – Niklaasparochie. 

Recht van voorkoop Vlaamse Grondenbank 

Vergunningenhistoriek Zie stedenbouwkundig uittreksel / inlichtingen vastgoed. 

Stedenbouwkundige misdrijven Zie stedenbouwkundig uittreksel / inlichtingen vastgoed. 

Bosbeheer en Natuur  

 
 
TE BEVRAGEN ANDERE STADSDIENSTEN 
 

Te bevragen stadsdiensten Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, en Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur. 

Opname in register onroerend erfgoed: ja 

 
STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN 
 

Herbestemming mogelijkheden 
en beperkingen 

Gelet op bestemming: ‘woongebied’ is – voor zover aanvaardbaar binnen de woonomgeving – een ruim spectrum van 
bestemmingen mogelijk.  
Het zal er vooral op aankomen een gepaste bestemming te vinden die mogelijk is binnen de randvoorwaarden vanuit de 
erfgoedwaarde (er zullen geen fundamentele verbouwingswerken toegelaten worden, alleen minimale ingrepen) en 
andere technische vereisten (oa brandweer). 

Mogelijkheid sloop Neen, zie bijgevoegd advies Dienst Monumentenzorg en Architectuur. 
 

Mogelijkheid nieuwbouw Neen, zie bijgevoegd advies Dienst Monumentenzorg en Architectuur. 

Overige aandachtspunten 
(parkeren, ontsluiting,…) 

Beperkte parkeermogelijkheden, beperkte brandweertoegankelijkheid. 

Algemene bepaling mee te Gezien de aard van het goed is het raadzaam een programma-invulling tijdig door te spreken met de Dienst Stedenbouw 



geven aan potentiële kopers en Ruimtelijke Planning (contactpersoon: Sven Claessens, 09/266.78.42, Sven.Claessens@stad.gent) en Dienst 
Monumentenzorg en Architectuur (contactpersoon: Sophie Derom, 09/269.37.44, Sophie.Derom@stad.gent). Hierbij 
zullen aspecten inzake toegankelijkheid in het algemeen en specifiek voor de brandweer aan bod komen.  
  

 
 
ADVIES DIENST MONUMENTENZORG EN ARCHITECTUUR  
 
De gebouwen van de pastorie zijn, samen met het voorplein, de walgracht en de tuin, als beschermd monument opgenomen in de vastgestelde inventaris van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Beschrijving:  

Laat 18de-eeuwse pastorie die aansluit bij de Sint-Niklaaskerk en omgevend historisch kerkhof. 
Historiek 

Zeker in de 17de eeuw stond op de omwalde site reeds een gebouw, mogelijk de pastorie. Het was een éénlaags gebouw dat in de jaren 30 van de 18de 

eeuw werd verbouwd naar de nieuwe smaak. De oprichting van dat gebouw heeft wellicht te maken met het feit dat de abdij van Sint-Pieter vanaf 1736 één 

van zijn monniken aanstelt als pastoor van Zwijnaarde. Als eerste bewoner van de éénlaagse pastorie staat D. Jan de Cauwer bekend. De pastorie werd circa 

1790 (datumsteen) met twee traveeën verkort om de huidige pastorie op te richten. Dat laatste gebouw werd opgetrokken door Van Gastel religieus en 

bouwmeester van de abdij. 
Beschrijving 

De achterin gelegen omwalde pastoriesite is omgeven door een ommuurde tuin met een fraai hek tussen gemetselde hekpijlers langs de straat. Het 

prominent aanwezig bakstenen dubbelhuis uit 1790 telt zeven traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het dak is bekroond met een centrale 

dakkapel. Rechts van de pastorie ligt, nog steeds binnen de wal, de oude pastorie uit de 16de- of 17de eeuw. Ze werd gemoderniseerd en gedateerd 173?. 

Vermoedelijk behoort deze vleugel tot het type van de pastorij-hoeve van één bouwlaag met een opkamer welke in latere fases verbouwd werd. Het is een 

beschilderde baksteenbouw op een gepikte plint, vier traveeën breed en één bouwlaag onder een mansardedak. Het hoofdgestel wordt ondersteund door 

Lodewijk XV-consoles. Ramen en deuren zijn vlak omlijst. 

In tegenstelling tot vele andere omwalde sites werd de wal hier bijzonder stevig en rijkelijk uitgewerkt met een natuurstenen basis en metselwerk met 

verschillende soorten baksteen wat wijst op het regelmatige herstel. Net buiten de wal leidt een pad naar de nabijgelegen kerk. Het geeft toegang tot het 

kerkhof via een vermoedelijk 18de-eeuws witgeschilderd poortje onder een zadeldakje. Het poortje werd gedecoreerd met Dorische pilasters. De tuin herbergt 

enkele interessante bomen waaronder een tamme kastanje en een paardenkastanje. Voorst in de tuin een beeld van de heilige Nicolaas. 

Het vermoedelijk ontpleisterde bakstenen hoofdvolume heeft een plint bestaande uit arduinblokken. De ramen zijn gevat in een vlakke omlijsting van 

imitatiezandsteen op arduinen lekdrempels. De middentravee met toegangsdeur wordt voorafgegaan door drie hardstenen treden. De houten kroonlijst wordt 

dan weer door een sierband geaccentueerd. De achtergevel is identiek. 

mailto:Sven.Claessens@stad.gent
mailto:Sophie.Derom@stad.gent


Het pand behield zijn oorspronkelijke structuur (balkenlagen) en interieurverdeling met een centrale gang geflankeerd door twee salons langs elke zijde. De 

interieuraankleding is zeer kwalitatief en dateert deels nog uit de 18de eeuw. De benedenverdieping werd heringericht in de 19de eeuw. Het 19de-eeuwse 

stucwerk is van even grote kwaliteit als het 18de-eeuwse in het bijgebouw. Het binnenschrijnwerk is nog steeds het originele 18de-eeuwse schrijnwerk. 

Een opvallend element in de inkom/traphal is de trap met vermoedelijk gerecupereerde trappaal. De marmeren vloerbekleding bestaat uit een patroon in 

zwarte en witmarmeren tegels. Het stucwerk dateert uit de 19de eeuw. Het linker voorsalon behield zijn 19de-eeuwse aankleding met stucwerk. De 

schouwmantel zelf is uit marmer. Het tuinsalon aan de rechterzijde werd heringericht in de 19de eeuw. Wellicht gaat het hier om voorgeproduceerd stucwerk 

met ranken en guirlandes dat geïntegreerd werd op de schouwboezem en plafond. De marmeren schouwmantel is eveneens 19de-eeuws. Het grote tuinsalon 

aan de linker zijde is de meest prestigieuze ruimte van het huis met lambrisering, stucwerk op de schouw en wanden en drie verschillende rozetten op het 

plafond. Het stucwerk is in zeer goede staat en hoge kwaliteit. De schouwmantel bestaat uit zwart/grijs geaderd marmer. De vloer werd in de 20ste eeuw 

vernieuwd. 

Het historische naastliggende pastorievolume behield bijzonder rijkelijke interieur in rococostijl met stucplafonds en een schouw met stucwerk. De 

schouwboezem werd gedecoreerd met vuurspuwende gevleugelde draken waartussen een verfijnd, niet ontcijferd, monogram. De hoge kwaliteit van het 

stukwerk en de nabijheid van het buitenverblijf van de abten van Sint-Pieters laat enkel een patronaat door de Sint-Pietersabdij toe. 
Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002318, Pastorieën (S.N., 2008). 
 
 
De volledige site heeft een uitzonderlijke kunsthistorische als architectuurhistorische waarde. 
Ook de contextuele waarde met de naastgelegen kerk, de parochiekring en de begraafplaats is bijzonder waardevol. 
Het uitgangspunt is maximaal behoud van de gebouwen en hun interieurs. Dit geldt zowel voor de restanten van de oude pastorie uit de jaren ’30 van de 18

de
 

eeuw met het deels bewaard interieur met stucplafonds en schouw met stucwerk als voor de laat 18
de

-eeuwse pastorie. 
De sobere, symmetrische architectuur van het gebouw is kenmerkend en vormt samen met het rijke interieur een bijzonder waardevol geheel. De 
binnenindeling, het dakspant, de stucplafonds en schouwen met stucwerk, de vloeren, de trap, de binnendeuren met oorspronkelijk hang- en sluitwerk, het 
schrijnwerk en de binnenluiken bleven tot vandaag bewaard en dienen integraal behouden te blijven.  
Ingrepen in het gebouw zullen slechts minimaal mogelijk zijn. Het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed zal hierbij doorslaggevend zijn. 
 
Graag verwijzen we naar de masterscriptie van Herwig Beyaert : ‘Restauratie en herbestemming : Pastorieën van de Sint-Niklaasparochie, Dorpsstraat 14 
Zwijnaarde’ van 2007. 
Naast een opmeting van beide gebouwen werden alle onderdelen van het interieur zorgvuldig gefotografeerd, geïnventariseerd en gedetailleerd beschreven. 
Deze scriptie kan als basisdocument bijzonder nuttig zijn en kan geraadpleegd worden bij de Dienst Monumentenzorg en Architectuur. 
 
 
 
  
 



 



Bodemattest

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

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

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 05.10.2017 ONS KENMERK: A: 20170565976 - R: 20170563669

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 44082 GENT 24 AFD/ZWIJNAARDE/
straat + nr. : Dorpsstraat 14
sectie : B
nummer : 0203/00E000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

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

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

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

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

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

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

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

te Mechelen, 05.10.2017

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20170565976/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20170563669
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Bodemattest

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

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

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 05.10.2017 ONS KENMERK: A: 20170565983 - R: 20170563669

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 44082 GENT 24 AFD/ZWIJNAARDE/
straat + nr. : Dorpsstraat 14
sectie : B
nummer : 0204/00D000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

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

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

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

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

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

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

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

te Mechelen, 05.10.2017

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20170565983/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20170563669

p. 1 / 1





















Aardgasbinneninstallatie 10-14 

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

 Zwijnaarde, 02/10/2017 

O/Ref. : K09700080/CTR023000/A1099/PS – OVL026655 
U/Ref. : Referentienummer 11304 
Tel. : 09/267.15.11 – 09/267.15.02 
Fax. :  
Verslag nr. : 270/170907/02 - 270/120320/02 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS 

 indienststelling  periodiek 
Datum van onderzoek : 07/09/2017 
Plaats van onderzoek : Pastorie en Oude-Pastorie-in-verval 

   Dorpsstraat 14, 9052 Zwijnaarde 
   (F.M. Toepassing Referentienummer: 11304) 

Eigenaar : Stad Gent 
Gebruiker van de installatie : Pastorie 
Aanwezige personen : Stad Gent Dienst FM: Dhr. J. Arnouw 
   Contact Mr. Deschacht 0479/78.01.24 – 09.244.68.76) 
Installateur : X 
DNB : IMEWO 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Gasmeter: Klasse: G16 Nr.: 10765530  Index [m³]: xxx 

Installatie: MOP [mbar]: 20 

 nieuw  bestaande  uitbreiding  gedeelte van de installatie 

 zie schema in bijlage 

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

Stalen leidingen 2” met synthetische bekleding 
(Teller-Ondergronds-Vijverbrug-Kelderstookplaats) (L=±70m) 
 
Naar oude pastorie (aftakking in binnentreden gasleiding pastorie – tussenkamer bovengronds) 
Stalen leidingen ¾” met schroefkoppelingen (L = ± 20m) (UIT DIENST) 
 

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

 1x CV (Pastorie Kelderstookplaats): SIME (RMG 10 BHR) (P=111,4kW) (N°: 2510185212AQ) 
 
 1x Gaskachel (Oude Pastorie verblijfsruimte): WellStraler (A009) (P=11,63kW) (UIT DIENST) 
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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, M);  
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 (werkdruk aanwezige aardgas) / MOP. 
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3. VASTSTELLINGEN EN NOTA’S 

3.1. Vaststellingen 

Lekdichtheidsmeting:  Binneninstallatie zonder de oude pastorie  

    (25,0mbar → Idem – ∆t=20min). Geen lekindicaties. 
    (Aftakking 3/4” met tussenteller is uit dienst, niet-inbegrepen in meting) 

Onderstaande nota’s:  Gelieve de nota’s inacht te nemen. 

3.2. Nota’s 

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

De controle omvat enkel een dichtheidsproef op werkdruk. 

 

Leiding van teller naar pastoriegebouw: Laagvormige roestvorming is plaatselijk visueel waarneembaar 
op de leiding in de buitenomgeving. 

Gasleiding oude pastorie: Roestvorming gasleiding. Verfdegradatie / roestvorming / ontbreken van 
mantelbuis bij muurdoorvoeringen / ontbreken van gele indicatie gasleiding. UIT DIENST. 

Tussenteller is afgesloten (gesloten kranen). Oude Pastorie: Gebouw in verval. Roestvorming 
gasleiding. UIT DIENST 

 

4. BESLUIT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. BIJLAGEN 

 Voorgaand BTV verslag nrs.:       

 Uitbesteding (*):       

 Het installatieschema:       

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

       

7. KOPIE(ËN) 
Verdeeld aan:       

 

De agent-onderzoeker,      voor De Directeur,    

270 / P Slegers       DOOLAEGE J., sectormanager 

 



energieprestatiecertificaat
bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20170913-0001993033-1

straat Dorpsstraat

nummer 14 bus

postnummer 9052 gemeente Gent

bestemming eengezinswoning

type open bebouwing

softwareversie 9.15.0

berekende energiescore (kWh/m²jaar):

726
De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

726
kWh/m²jaar

energiezuinig niet energiezuinig

weinig besparingsmogelijkheden veel besparingsmogelijkheden

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

voornaam YANNICK ACHIEL achternaam SLOWACK erkenningscode EP12547

straat Vosselarestraat nummer 7 bus

postnummer 9850 gemeente Nevele

land België

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

datum: 13-09-2017
handtekening:

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

energiezuinig niet energiezuinig

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

energiezuinig niet energiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu

lage milieu-impact hoge milieu-impact

CO
2
-emissie

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) 352.941

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

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

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

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

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

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

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

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be

bestaand gebouw met woonfunctie
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Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het plafond

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

Van 248,1 m² plafond is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

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

Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aanbeveling: plaats hoogrendementsbeglazing.

De woning bevat 85,1 m² enkel glas. Het energieverbruik zal verminderen door het enkel glas te vervangen door
hoogrendementsbeglazing.

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

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

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

Van 391,0 m² buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

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

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

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

Van 108,9 m² vloer is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

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

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

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

Van 139,2 m² vloer is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de vloer op
volle grond niet of onvoldoende geïsoleerd is, zal het energieverbruik verminderen door de vloer (bijkomend) te isoleren. Een
energiezuinige vloer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m²K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstallatie

Aanbeveling: vervang de weinig energiezuinige verwarmingsketel.

100,0 % van de woning wordt verwarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Vervang de verwarmingsketel door een
energiezuinige verwarmingsinstallatie zoals een condensatieketel. Een energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van
minstens 95%.

Aanbeveling: isoleer de leidingen van de centrale verwarming in de onverwarmde ruimten.

bestaand gebouw met woonfunctie
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Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie
Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare
energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

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

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer 20170913-0001993033-1

straat Dorpsstraat nummer 14 bus

postnummer 9052 gemeente Gent

pagina 4 van 6 pagina's



Invoergegevens van de energiedeskundige

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

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

Resultaten

berekende energiescore 726 kWh/m²jaar

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 352.941 kWh/jaar

bruikbare vloeroppervlakte 486,08 m²

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil 2,79 W/m²K

gemiddeld installatierendement 0,48 -

CO2-emissie 69.956 kg/jaar

Algemene gegevens

datum plaatsbezoek 12/09/2017

referentiejaar bouw onbekend

beschermd volume 1.838,53 m³

infiltratiedebiet - m³/m²h

thermische massa half zwaar/matig zwaar

niet-residentiële bestemming geen

Gebouwschil - verliesoppervlakken

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

oppervlakte m² 248,12

dak of plafond - type plafondtype 1

spouw - aanwezigheid onbekend

luchtlaag - aanwezigheid onbekend

isolatie - aanwezigheid onbekend

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

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

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

beglaasde of transparante delen beglazing 1 beglazing 2 beglazing 3 beglazing 4
oppervlakte m² 39,72 2,82 39,72 2,82

begrenzing buiten buiten buiten buiten

helling ° verticaal verticaal verticaal verticaal

oriëntatie west noord oost zuid

beglazing - type enkel glas enkel glas enkel glas enkel glas

profiel - type hout hout hout hout

zonwering neen neen neen neen

dubbel glas gewone dubbele beglazing geen geen profiel

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

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

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

enkel glas enkele beglazing metaal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken

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

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

polycarbonaat 1 polycarbonaatplaten (twee- of driewandig)

polycarbonaat 2 polycarbonaatplaten (vier- of meerwandig)

gevels gevel 1
oppervlakte m² 390,98

begrenzing buiten

muur - type muurtype 1

spouw - aanwezigheid onbekend

luchtlaag - aanwezigheid onbekend

isolatie - aanwezigheid onbekend

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

muurtype 2 muur in isolerende snelbouw aor aangrenzende onverwarmde ruimte

muurtype 3 muur in cellenbeton

vloeren vloer 1 vloer 2
oppervlakte m² 139,23 108,89

begrenzing grond kelder

vloer - type vloertype 1 vloertype 1

spouw - aanwezigheid onbekend onbekend

luchtlaag - aanwezigheid onbekend onbekend

isolatie - aanwezigheid onbekend onbekend

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

aor aangrenzende onverwarmde ruimte

deuren of panelen deur 1 deur 2
oppervlakte m² 4,65 4,65

begrenzing buiten buiten

deur of paneel - type niet-metaal niet-metaal

profiel - type hout hout

spouw - aanwezigheid onbekend onbekend

luchtlaag - aanwezigheid onbekend onbekend

isolatie - aanwezigheid onbekend onbekend

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

hout houten profiel metaal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken

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

metaal 2 metalen profiel thermisch onderbroken

Ruimteverwarming

individuele centrale verwarming individueel verwarming 1
aandeel in het beschermd volume m³ 1.838

type opwekker gasketel

type ketel niet condenserend open

regeling watertemperatuur ketel ketelthermostaat

stookinrichting buiten beschermd volume

referentiejaar fabricage onbekend

label HR BGV/AGB

ongeïsoleerde leidingen 2m<lengte<=20m

type afgifte radiatoren/convectoren

pompregeling onbekend

meest voorkomende radiatorkranen thermostatische radiatorkranen

kamerthermostaat ja

buitenvoeler neen

Sanitair warm water

Sanitair warm water niet aanwezig. Er wordt een fictieve installatie doorgerekend.

Overige installaties

Ventilatie
type ventilatie geen mechanische af- of aanvoer

Koeling
koelinstallatie neen

bestaand gebouw met woonfunctie
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Recht van voorkoop - Dorp - 203 E

30 m

16/11/2017Bron: www.geopunt.be 1

http://www.geopunt.be


Recht van voorkoop - Dorp - 203 E

Recht van voorkoop

Soorttype Begunstigde Volgorde begunstigde

VWC Bijzonder gebied ABC bvba 1

VWC Bijzonder gebied De Gentse Haard 1

VWC Bijzonder gebied Volkshaard 1

VWC Bijzonder gebied Merelbeekse Sociale Woningen 1

VWC Bijzonder gebied Wonen 1

VWC Bijzonder gebied
Gewestelijke Maatschappij voor de Klein
Landeigendom Het Volk

1

VWC Bijzonder gebied WoninGent 1

VWC Bijzonder gebied VITARE 1

VWC Bijzonder gebied Vlaams Woningfonds 2

VWC Bijzonder gebied Stad Gent 3

Van toepassing op 16/11/2017 op het perceel 44082B0203/00E000.

16/11/2017Bron: www.geopunt.be 2

http://www.geopunt.be


Recht van voorkoop - Dorpsstraat 14
- 204 D

30 m

16/11/2017Bron: www.geopunt.be 1

http://www.geopunt.be


Recht van voorkoop - Dorpsstraat 14
- 204 D

Recht van voorkoop

Soorttype Begunstigde Volgorde begunstigde

VWC Bijzonder gebied ABC bvba 1

VWC Bijzonder gebied Wonen 1

VWC Bijzonder gebied
Gewestelijke Maatschappij voor de Klein
Landeigendom Het Volk

1

VWC Bijzonder gebied WoninGent 1

VWC Bijzonder gebied VITARE 1

VWC Bijzonder gebied De Gentse Haard 1

VWC Bijzonder gebied Volkshaard 1

VWC Bijzonder gebied Merelbeekse Sociale Woningen 1

VWC Bijzonder gebied Vlaams Woningfonds 2

VWC Bijzonder gebied Stad Gent 3

Van toepassing op 16/11/2017 op het perceel 44082B0204/00D000.

16/11/2017Bron: www.geopunt.be 2

http://www.geopunt.be
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Juli 2017

7,500

Het perceel te

1:
0 225 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied

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 24, sectie B met perceelnummer 0203/00E000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 16/11/2017Provincie Oost-Vlaanderen

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale Percelen 2015

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk 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 Watertoetskaarten

Juli 2017

7,500

Het perceel te

1:
0 225 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied

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 24, sectie B met perceelnummer 0204/00D000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 16/11/2017Provincie Oost-Vlaanderen

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale Percelen 2015

   Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk 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

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 24, sectie B met perceelnummer 0203/00E000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

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

Provincie Oost-Vlaanderen Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 16/11/2017

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
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Versie kaart:

Kaartafdruk Risicozones overstromingen 
m.b.t. de natuurrampenverzekering

februari 2007

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 24, sectie B met perceelnummer 0204/00D000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

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

Provincie Oost-Vlaanderen Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 16/11/2017

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










Vlaamse overheid

Minj.steríeel besluíÈ houdende beecherming alg monumerrÈen van de pasË,orieên
tê GenÈ

DE VÏCEMINÏSTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VL.A.AMSE MINISTER VAN
FINANCTËN EN BEGROTTNG EN RU]MTELT,JKE ORDENTNG,

Gelet op de bi j zondere ì^¡et varÌ g augustus L9g0
hervorming der instellingen, gewijzigd bij bijzondere
van I augustus 1988, lnzonderheid artikel 6, S 1, f,7 ;

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie
Monumenten en lJandschappen van 8 mei 2008,

Ge1et op het decreeÈ van 3 maart L976 tot beschermíng. van
monumenten en stads- er¡ dorpsgezichten, gewljzigd bij de
decreten van 18 december L992, 22 februari j.ggi, 22
december L995, I december 1998, 18 mei a999, 7 december
2AOl,2l- november 2003, 30 april 2004 en L0 maart 2006;

Gelet op het beslui-t van de Vlaamse Regering van 27 juli
2OO4 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van L5 oktober 2004, 23 december 2OOS, Lg mei
2006, 28 juni 2007 en 10 oktober 2007;

Gelet op het mínisÈerieel besluit van 06 maart. 2OO7
houdende wast,stelling van een ontrrerp van 1ijst van als
monumenten Èe beschermen pastorieen Le GenU;

toÈ
wet

voÕr

BESI,UIT

ÀrËikel 1. hiordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet.
van 3 maart L976 tot bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december L992, 22
februari L995,22 december l-995, I december l-998, L8 mei lgggt 7 december
2001-, 2l- november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2tO6:

1o hlegens de historische, de sociaal-culturele en de artistieke waarde:
- a1s monument!
PasEorj-e Sint--Antonius van Padua, pastorie en tuin met. boomgaard,
grelegen le
Gent (Gent), Forelstraat 60;
bekend ten kadaster:
Gent, 11d" afdeling, sectj-e IJ, perceelnummer L7T7.

2o !ìIegens de hístorische, de sociaal-culturele en de arti.sieke waarde:
- ale monumenË:
Pastorie Sint-Salvator,met uitzondering van de recenLere aaribouw, schouw
en tuin,
gelegen te
Gent (Gent), SleepstraaE 2L6;
bekend tsen kadaster:
GenL, 1"u'afdeling, secLie A, perceelnummer 2443A/dee1.





30 ltiegens de historische, de sociaal-culturele en de artÍsieke waarde:
- a1g monuneuË:
Pastorie Sint-Martinus met tuin,
gelegen te
Gen¿ (Gent,) ,Ekkergemstraat 203i
bekend ten kadaster¡
Gent, 6d" afdeling, sectie F, perceelnummers 510C, 5t-08/dee1, 509C.

40 weg'ens de historische, de sociaal-cul-turel-e en de artistieke waarde:
- als mou.ument:
Pastorie Sint-Gerolf,met ommuring, tuin, bijgebouw, Maria.lceeld tegen de
voortuin,
gelegen te
Gent (Orongen), Oude-Abdijstraat 56;
bekend ten kadaster:
Gerrt, 27sr' afdeling, sectie B, perceelnummers 26T,, 264e, 265D.

50 weg'ens de historische, de sociaal-culturele en de artisieke waarde
- alE monumenb:
Pastorie Heilig Kruis met tuin,
gelegen te
Gent (Sint-Kruís-WÍnke1), Sint-Kruis-Wínkeldorp 65;
bekend ten kadasÈ,er:
Gent, 14d" afdeling, sectie C, perceelnummers 2'17D, 27g, Z7gA,.

60 Wegens de historische, de sociaal-culturele en de artistieke waarde:
- als molumer¡Ë:
Pastsorie sint-Niklaas met tuin, tuinmuur, wal en coegangspoort,je naar het
kerkhof,
gelegen te
Gent (Zwijnaarde), Dorpsstraat 14;
bekend ten kadaster:
Gent, 24stê afdeling, sectie B, perceelnummers 2O4D, 2O?-F,, 2O4E(deel),
2058.

Àrt.2 Het algemeen þeIang dat de bescherming veranturoordt, wordt door het
uitzonderlijke karakter van volgende intrínsieke waarden gemotiveerd:

Algemene motívatie van het onderlverp npastoriert

De historische waarde:
- De hístorische waarde van de pascorie bestaat uit de kerkelijke ver-

plichcing aan de pastoor om na een benoeming op zijn beneficie te
gaan utonen. Ðie verplichting wordt geconcretíseerd na het concilie
van Trente waardoor in het begin van de 17't' eeuw verschillende
pastorieën werden gebouwd.

- Na de seculiere v/et van 25 septemþer I-759 worden de pastorieën door
de tiendenheffers opgericht onder druk van de politieke overheid.

- De l9dt-eeuwse pastorie, opgetrokken door d.e gemeente, is het gevolg
van het ConcordaaÈ van 1S01.

De hÍstorische waarde, meer bepaald de archit,ectuurhístorische waarde:
- De architectuurhísE.orische waarde ligt in de evolutie van de

ty¡lologie van de pastorie: van éénlaags gebour¡, naar t\./eelaags gebouw
rond het midden van de l8d" eeuw, van 18d"-eeuws dubbelhuis naar huis
meE T-structuur in het midden van de 19de-eeuw.

- De aanwezigheid van sEructurele oudere onderdelen - wac zeer
uitzonderlijk is - wijsE op een bouwgeschiedenis voorafgaand aan de
momenteel zichtbare fases

2



De (tuin)historische waarde ligt in de onverbrekelijke band tussen
pastorÍe en tuin- De zelfvoorzienigheid van de pastoor uitte zich in
zowel een sier- als nutstuín. De aanleg is steeds zeer
representatief voor de evolutie van formele naar landschappelijke
tuj-n welke in deze periode plaatsvindt.
verschillende tuinen hebþen wetenschappelijke waarde meer bepaald
dendrologische waarde door hun bijzondere bomenJ¡estand.

De sociaal-culturele waarde:
- De pastorie behoort samen met de kerk en soms het, klooster tot het

retigieuze centrum varf een parochie. Samen met het gemeentehuis en
de dorpsschool behoort dat religieuze centrum tot de hisE.orisch
gegroeide Vlaamse dorpskern en het collectíeve geheugen van de
dorpsgemeenschap

- Een ty¡risch laat Lgde-eeuws / begin 2O"tu-eeuws fenomeen is de
doelgerichte stedenbouwkundige ontwikkeling van een wijk oÉ gehucht
waarbij de kerk, pastorie, klooster en zondagsschool het centrum
vormen waarrond de ontwikkeling plaatsvindt.

De art,istieke waarde:
- De artistíeke waarde rran de pastorie bestaaL uit het steeds zeer

consequent toepassen van de meest moderne structuur, const,ructie,
decoraLíe en (tuin)aanleg eigen aan de bouwperiode van het pand (van
rococo tot neostijlen). Get,uige nieÈ enkel de authentiek bewaarde
L8de-eeuwse intserl-eurs maar tevens de kwaliteitsvolle
herinrichtingen in de 19de eeuw.

- De pastorie werd meestal opgetrokken door architecten verbonden aan
de tiendenheffer (pré-Franse Revolutie) of een toonaangevende
architect in de voor hun representatieve vormenEaal.

GenË rcent), f'ore.LstraaË 60,
tuin en boomgaard,

pasËorie gjnt-Ä¡tonius van Padua incJ,usief

De historische waarde:
- Pastorie samen met kerk en zondagsschool uítzonderlijk opgetrokken

door de kerkfabriek tussen l-897 en l-901 als centrum van de nieuwe
stadswijk Heirnis.

Ðe historÍsche waarde, meer bepaaLd de architectuurhist,orische waarde:
- Zowel de pastorie als de kerk en zondagsschool werden ontworpen door

architect H- Geirnaert als dubbelhuis met centrale gang' De

boomgaard gelegen tussen de drie entiteiten van het oncwerp is
ingericht a1s boomgaard wat wijst op het nutskarakter.

- Het pand behield aIle exterieur- en interieurkenmerken / aankleding
zoals ont$¡orpen door H. Geirnaert,

Ðe artistiek waarde:
- Representatief voorbeeld van een neogotisch totaalontwerp van

architect, ceirnaert in zijn tlpische sobere vormgeving eigen aan de
late l-gde - begin 20"t" eeuw.

- Het pand behield alle exterieur- en ínterieurkenmerken / aankleding
eigen aan de periode zoals een natuurstenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld
in een hoeknis, buitenschrijnwerk, hekwerk, neogotisch meubilair in
heÈ bureau, tapijttegelvloeren in de circulatieruimtes en de oude
bel in de gang, parketvloeren in de salons, marmeren schouwmantels,
stucdecoratie en schrijnwerk in houtimitatie en authentiek hang- en
sLuitwerk. op verschillende plaatsen werd zowel in binnen als

J



buitenschrijnwerk gezuurd glas verwerkt. Een sobere trap uit de
bouwperiode bleef in de traphal bewaard. De bovenverdieping is sober
zoals eigen aan de periode en werd enkel voorzien van de voor de
periode tlpische zwart-wít marmeren schourven.

De sociaal-culturele waarde:
- RepresenLatief voorbeeld van een kerksíte meg pastorie, kerk en

zondagsschool als stedenJrouwkundÍg en sociaal cenErum van een nieuwe
wijk ca 1900.

eent (eent), Sleepstraat, 276, pastorie Sint-Salvator, meË uitzondering van
de recentere aarfÞouwen, schouw en tuin,

De historische waarde:
- Uit,zonderlíjk voorbeeld van een pastorie teruggaand got de L7d"-

eeuw, in d,e 18d' eeuw aangepast aan de geldende smaak door bisschop
De Brogly.

- De 17de-eeuwse pastorie bleef zÍchtbaar aanwezig in het huidige
gebouw-

De hisËorische waarde, meer bepaald de architectuurhistorische waarde¡
- Uitzonderlijk voorbeeld van een past.orie teruggaand tot de tTdu-

eeuw, in de 18d" eeuw aangepast aan de geld.ende smaak door bisschop
De Bragly.

- AanwezÍgheid van 17e-eeuwse kenmerken in de sEructuur en het
interieur van de past.orie (oorspronkelijke buitenmuren over twee
bouwlagen, balkenlager¡, consol-es,...)

- Uitzonderlijk rijk aangeklede bowenwerdieping meb oa 18d'-eeuws
stuci.¡erk en schuwmantels, plankenvloeren, ...

- Representatief voorbeeld van (esthetische) aanpassingen aan de
vernieuwde smaak doorheen de geschJ-edenis, zoals een empiretrap en
schouwelementen (stuc en mantels) uit de 19't" eeuw er¡ een
uapiJttegelvoer uj-L L922.

- Pand met voor de l-8d"-eeur,t typische dubbelhuísstructuur met central-e
gang -

De arEisEieke waarde:
- Repreaentatief voorbeeLd van een pastorie met vier eeuwen

interieuraankledíng van de l-7'r" tot 2ABEa eeuw. Volgende el-emenben
bleven oa bewaard: balkenlagen en consoles uit de 1z'r' eeuer,
sÈucwerk uit de 18tlt eeuw, schouwmanÈeLs uit de l-B'r' eeuvr,
plankenvloeren wellichÈ uit de 18du eeuw, trap en schouwnarrtels met,
stucwerk uit de l-9dg eeuw, tapijttegelvloeren uit L922.

GenE (eent), Ekkerge¡nstraat 20j, pastorje .9jnË-Martinua mee tuin

De historische waarde:
- Pastorie opgetrokken in L9O2 op de plaats

L381 het 'Kluis van Ekkergem' was gelegen.
- De pastorie werd opgetrokken door M. De

període ook de kerk restaureerde.

waar vermoedelijk sinds

Noyette die. in dezelfde

De historísche waarde, meer bepaald de architectuurhist,orische waarde:
- PasEorie opgetrokken door M. De Noyette in zÍjn ty¡lisehe piLtoreske

en kleurrijke neogotische stij1.
- Pand met voor de perlode ty¡lisch plattegrond met T-structuur.
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De ertistieke waarde:
- Schoolvoorbeeld van de aan De Noyette eigen pÍttoreske late

neogotiek met. een rijke en uitermate kwalítatieve vormenÈaal en
kleurgebruík.

- fntegraal bewaarde pastorie uit het begin van de 2OaEe eeuw met
behoud van exterieur (inclusief omheinÍng en toegangspoortje,
Euinmuur,...) en Lnterieur met tapijttegelvloeren, sliptegels, binnen-
en buíten-schrijnwerk, glas-in-lood, gebrandschilderd g1as, schouw-
lichamen, hang- en sluitswerk, plafonddecoratie, trappen,
lambriseritrg, -.

Gent (Drangen), oude AbdíjstraaE 56, pastorje Sint-Gerolf met ommuring
tuìn, bijgebouwen, MariabeeTd tegen de tujrunuur

De hist.orische waarde:
- Pastorie opgetrokken in opdracht van de Abdij van Ðrongen in

onder prelatuur van Rainier Heye.
- De ÍnterieuraanJrleding verwijst naar de Abdij van Ðrongen

afbeelding' van het embleem (zwaan) en de leus 'vita Brevis, in
stucwerk en de schilderingen met zichten op Drorrgen.

L773

door
het

De historische, meer bepaatd de architectuurhistorische waarde:
- Representatief voorbeeld van een pastorie uit de tweede helft van

de LSde-eeuws die haar volledlge confÍguratie ínclusief tuín,
ommuring en koetshuis heeft bewaard.

- Pand met de voor de bouwperiode ty¡risclre st.ructuur met centrale gang
geflankeerd door salons,

- Pand met de voor de bouwperiode tlpische symmetsrische opbouw naar
exterieur en interieur met behoud van de éénlaagse aanbouwen tegen
het hoofdwolume

- Uitzonderlijk voorbeeld van een pastorie íngericht in Lodewijk XVI-
sr.ij 1.

De artistieke waarde:
- Integraal bewaarde uitzonderlijk rijk ingerichte pastorie naar

exterieur en interieur meE onder andere: 18de-eeuws sEucwerk op
plafonds en schouwboezems, schilderingen in de eetkamer met' 'zichten
op Drongen', lambrisering in de eetkamer, trap, plankenvloeren,
binnenschrijnwerk en buitenschrijnwerk met binnenluiken.

- Tegen de buitenmuur een l?d"-eeuws Mariabeeld van de hand van
Gelaude Lefeer,

Gent (SÍnt-Kruis-l|inkel), Sint-Kruis-HínkeTdorp 65, pasEoríe HeiTig-Kruìs
meË Ëuin

De hist,orische waarde:
- Landelijke pasEorie opgeE.rokken op een vermoedelijk oudere site ca

l-860 naar een ontwerp van architect E. de perre-Montígny.

De historísche waarde, meer bepaald de architectuurhistorÍsche $raarde:
- Pastorie uit het mÍdden van de l-9d' eeuw met de ty¡rische structuur

van dubbelhuÍs met cenE.ra1e gang geflankeerd door vier salons.
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Pastorie gelegen op een oudere site gezien de omwalling.
Pand opgetrokken door architect de perre-Montigny met de voor zijn
stijL tlryische grote aandacht voor gang en in houtimitatie
beschil-derd bínnenschrÍjnwerk in een aan de neoromaanse stijl-
verwante vormgevingi.
Het plafondstuc ís een getuige van de industriële productie van
stucwerk uit de tweede heLft van de Lgdu eeuw.

De artisEieke waarde:
- Representatief voorbeel-d van een pastorie naar ont\¡/erp van architect

E. de Perre-Montigny met bewaring van de voor de bouwperiode
ty¡lísche erementen a1s buit.enschrijnwerk, gang met plafondstuc,
muurpiJ-asters, binnenschríjnwerk, marmerimítatie, houten en scenen
vloeren, trap, .,.

GenË (Zwijnaarde) Dorp.s,scraaÈ 74, siÈe pasÈorÍe Sjnt-"hlikl,aas meÈ Èuin.
ËuÍnmuur, wa7, toegrang,spoorÈje r¡aar ået kerkhaf ¡

De historische waarde:
- Pastorie gelegen Ín Zwijnaarde, zonder cwijfeJ- het belangrijkste

bezit van de Sint.-Pietersabdij van Gent. De pastorie getuigt samen
met de kerk, kerkhof en kasEeel van dit belang.

- UitzonderJ-ijke restanten van de oude pastorie uit de periode LT30-
L736 opgetrokken onder preJ-atuur van abt. Standaert van de Gent,se
Sint-Píetersabdij, mogel-ijk Èeruggaand op een ouder gebouw.

- Nieuwe pastorie opgetrokken in 1790 onder prelatuur van abt Seiger
of Vandevel-de van de Gentse Sint-pietersabdij.

- De interieuraankl-eding van de oude pastorÍj verwijst met zijn
interieuraankLeding naar Gent (draak) en met het monogram welIicht
naar de bouwheer-

De historische waarde, meer bepaald de architecEuurhistorische waarde:
- De nieuwe pastorie werd opgetrokken door Van Gastel, bouwmeester en

reJ-igj.eus van de abdij .

' Uitzonderlijk voorbeeLd van een eeuwenoude omwalde pastoriesite die
zeker t.eruggaat tot de l-7æ eeuw en waar beJ-angrijke structurel-e en
ornamentele bouwsporen bewaard bleven van de l-zd' eeuw tot de 19'r"-
eeuw.

- Representatief voorbeeld van de dubbel-huisstructuur eigen aan de
l8d"-eeuwse pastorie.

- Representatief voorbeeld en goed bewaard pastsoorspad dat via een
vermoedelijk l-8de-eeuws poortje naar het kerkhof en de kerk reidc.

De artist,ieke waarde:
- De oude pascorie behield zijn binneninrichting in roeocostijl- met

kwal-itatíef hoogstaand stucwerk op plafond en schouwboezem.
- De nieuwe pastorie bewaarde de l8d'-eeuwse strrrctuur er¡

construcEiedelen net als de trap.
- In de nieuwe pastorie een kwalitatief hoogstaand.e herinrichting uit

de tweede hel-ft van de l-9d" eeuw met voorgevormd stucwerk,
- pJ-afondstuc, schouwmantels, binnenschrijnwerk,

6



Àrt. 3 Met ÏreÈ oog op de bescherming zijn van Èoepassing:

De beschikkingen van het besluiÈ van de Vlaamse regering van 17 november
1993 t.ot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhoudÍng en
onderlroud vàn monumenten en sÈads- en dorysgezichÈen (Belglsch Staatsblad
10 maart L994), gewijzigd bij besluiÈ van de Vlaamse Regering van 23
auguslus 2005 (Be1gisch Staatsblad 22 augusÈus 2006).

Brussel, 0 3 srp. zooo

De vicemínisÈer-president, van de Vlaamse regering en Vlaams minister van
Fínancl-ën en Begroting en RuimÈelijke OrdenLng,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lokaal  
o continue passage of bezetting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gebouw Verd. Plaats/lokaal/materiaal Opmerking 

Fiche 17 Oude Pastorie   Glv Oude Pastorie Niet toegankelijk, 
bouwvallig => zie 
fiche 17 

Fiche 19 Garagebox Glv Garagebox Niet toegankelijk => 
zie fiche 19 

* 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. Het betreft zowel gebonden als 
minder gebonden materialen. Aanwezigheid van verborgen materialen blijft evenwel steeds 
mogelijk. 
 
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 
 
 
 
 























































 
 
 
 
 
Bijlage 1: analyserapporten 
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Bijlage 2: plannen 
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5.5.5.5. Interne objectanalyseInterne objectanalyseInterne objectanalyseInterne objectanalyse    

Perceel. Het goed ter expertise betreft een bebouwde kavel met quasi 
rechthoekvormige configuratie, die over haar volledige contour van een omwalling is 
voorzien. Abstractie makend van de omwalling heeft het vastgoedobject een 
benaderende kavelbreedte en –diepte van respectievelijk 58,00m en 47,00 à 48,00m. 
Het bebouwde gronddeel wordt door de landmeter-expert Gregory Pieters lot 1 
genoemd en vertegenwoordigt een oppervlakte van 27a60ca, terwijl de omwalling het 
lot 2 betreft met een oppervlakte van 25a57ca. Het vastgoedobject wordt ontsloten via 
de Dorpsstraat, weliswaar over het lot 3, vreemd aan het goed ter expertise. Thans 
vormt het lot 3 als het ware één geheel met de loten 1 en 2. De site wordt d.m.v. een 
toegangspoort op de perceelsgrens van lot 3 van het openbaar domein Dorpsstraat 
afgesloten. Het lot 3 is thans ingericht als voorgrondstrook, grotendeels groen 
ingericht, alsook voorzien van een kiezelstrook verharding ten voordele van parking 
of manoeuvreerruimte van het autoverkeer. De 4 aanwezige garageboxen zullen 
worden gesloopt, de aanwezige containers zullen worden verwijderd. Ondergetekende 
merkt op dat het niet integreren van het lot 3 in de totaliteit van de site een zekere 
minwaarde voor het vastgoedobject betekent. Niet alleen de parkeermogelijkheden 
ten voordele van de gebruikers van het vastgoedobject (met uitzondering van het 
gebruiksrecht van 2 autostaanplaatsen ten gunste van de koper – zie lager), maar de 
prestige en grootsheid van het geheel verdwijnt, doch dit gegeven is te relativeren 
daar de dienst Monumentenzorg opteert voor een ontwerp waarbij de 
monumentaliteit van de ganse site niet verloren mag gaan. Potentiële kopers, die 
interesse vertonen voor een pastorij vinden de grootsheid van het geheel belangrijk 
en zijn bereid hiervoor een zekere prijs te betalen, mits zij dan ook het optimaal 
gebruik van het goed kunnen verwerven. Onderstaande figuur, die een uittreksel van 
het opmetingsplan betreft, illustreert de context van de expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgoedobject  

Loten 1 en 6: vreemd 
aan het vastgoed- 
object, in te richten 
als openbare groene 
ruimte –  
Recht van gebruik 
van 2 
parkeerplaatsen door 
de gebruikers van het 
vastgoedobject 

Loten 4 en 5: 
eventueel 
bijkomende te 
realiseren 
doorsteek naar de 
Prelaatsdreef  

                     Figuur 13: Context van het vastgoedobject – bron: aanvrager -  zonder schaal 
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Volgens mededeling van de aanvrager zal het lot 3 moeten functioneren met 
verschillende gebruikers, meer bepaald: 

• De kerkfabriek heeft contractuele rechten om deel van deze gronden te 
gebruiken, heeft recht van toegang over deze grond via de toegangspoort en 
recht op 2 parkeerplaatsen.  

• Er loopt een beschermd pad en een trage doorsteek over deze grond; 
• Er staat een elektriciteitscabine, 
• De Groendienst zal dit perceel een ontwerp geven waardoor het kan 

functioneren als openbaar groen voor de buurt (waarbij opgelegd door 
Monumentenzorg de monumentaliteit van de ganse site niet het oog mag 
verloren worden). We verwijzen naar onderstaande schets ons overgemaakt 
door de aanvrager. 

• Betreffende de aangegeven autostaanplaatsen P1 en P2 wordt er een 
gebruiksrecht verleend aan de nieuwe eigenaar van het vastgoedobject. De 
zone van erfdienstbaarheid is op onderstaande figuur aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Figuur 14: Inrichtingsplan voorgrond - bron: aanvrager -  zonder schaal 
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Ten voordele van de loten 1 en 2 zal een zone van erfdienstbaarheid moeten voorzien 
worden. Bovendien verkrijgt de eigenaar het recht tot gebruik van 2 parkeerplaatsen 
op het lot 3. Het betreft enkel het gebruiksrecht én geen eigendomsrecht.  

Ten noorden grenst het vastgoedobject (de geclusterde loten 1 en 2) aan de 
Prelaatsdreef, die een autovrije mooi aangelegde dreef betreft tussen de Dorpsstraat 
ten westen en de Joachim Schayckstraat ten oosten. Ten zuiden grenst het goed aan 
het kerkhof met bijhorende Sint-Niklaaskerk.  

Onderstaande foto’s illustreren het goed ter expertise en haar omgeving. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: Omwalling 

Foto 14: Lot 3 (geen onderdeel van het vastgoedobject) 

Foto 17: De tuin horende bij lot 2 

Foto 15: De toegangsbrug tot de pastorij 

Foto 18: Achtergevel pastorie 

      Foto 19: Prelaatsdreef 
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De pastorie – opbouw en constructie. Architectuurplannen betreffende de pastorie zijn 
niet ter beschikking. De beschrijving gebeurt dan ook op basis van de vaststellingen 
ter plaatse. De inventaris van het bouwkundig erfgoed omschrijft het vastgoedobject 
als: 
 
‘Laat 18de-eeuwse pastorie die aansluit bij de Sint-Niklaaskerk en omgevend historisch 
kerkhof. Zeker in de 17de eeuw stond op de omwalde site reeds een gebouw, mogelijk de 
pastorie. Het was een éénlaags gebouw dat in de jaren ‘30 van de 18de eeuw werd 
verbouwd naar de nieuwe smaak. De oprichting van dat gebouw heeft wellicht te maken 
met het feit dat de abdij van Sint-Pieter vanaf 1736 één van zijn monniken aanstelt als 
pastoor van Zwijnaarde. Als eerste bewoner van de éénlaagse pastorie staat D. Jan de 
Cauwer bekend. De pastorie werd circa 1790 (datumsteen) met twee traveeën verkort 
om de huidige pastorie op te richten. Dat laatste gebouw werd opgetrokken door Van 
Gastel religieus en bouwmeester van de abdij.  
 
De achterin gelegen omwalde pastoriesite is omgeven door een ommuurde tuin met een 
fraai hek tussen gemetselde hekpijlers langs de straat. Het prominent aanwezig Het prominent aanwezig Het prominent aanwezig Het prominent aanwezig 
bakstenen dubbelhuis uit 1790bakstenen dubbelhuis uit 1790bakstenen dubbelhuis uit 1790bakstenen dubbelhuis uit 1790 (= huidige pastorie) telt zeven traveeën en twee 
bouwlagen onder een zadeldak. Het dak is bekroond met een centrale dakkapel.  
 
Het vermoedelijk ontpleisterde bakstenen hoofdvolume heeft een plint bestaande uit 
arduinblokken. De ramen zijn gevat in een vlakke omlijsting van imitatiezandsteen op 
arduinen lekdrempels. De middentravee met toegangsdeur wordt voorafgegaan door 
drie hardstenen treden. De houten kroonlijst wordt dan weer door een sierband 
geaccentueerd. De achtergevel is identiek. 
�

Het pand behield zijn oorspronkelijke structuur (balkenlagen) en interieurverdeling met 
een centrale gang geflankeerd door twee salons langs elke zijde.  
 
Rechts van de pastorie ligt, nog steeds binnen de wal, de oude pastorieoude pastorieoude pastorieoude pastorie uit de 16de- of 
17de eeuw. Ze werd gemoderniseerd en gedateerd 173?. Vermoedelijk behoort deze 
vleugel tot het type van de pastorijpastorijpastorijpastorij----hoevehoevehoevehoeve van één bouwlaag met een opkamer welke in 
latere fases verbouwd werd. Het is een beschilderde baksteenbouw op een gepikte plint, 
vier traveeën breed en één bouwlaag onder een mansardedak. Het hoofdgestel wordt 
ondersteund door Lodewijk XV-consoles. Ramen en deuren zijn vlak omlijst. 
 

Foto 20: Kerkhof Foto 21: Kerkhof 

Vastgoedobject Vastgoedobject 
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In tegenstelling tot vele andere omwalde sites werd de wal hier bijzonder stevig en 
rijkelijk uitgewerkt met een natuurstenen basis en metselwerk met verschillende soorten 
baksteen wat wijst op het regelmatige herstel. Net buiten de wal leidt een pad naar de 
nabijgelegen kerk. Het geeft toegang tot het kerkhof via een vermoedelijk 18de -eeuws 
witgeschilderd poortje onder een zadeldakje. Het poortje werd gedecoreerd met 
Dorische pilasters. De tuin herbergt enkele interessante bomen waaronder een tamme 
kastanje en een paardenkastanje. Voorst in de tuin een beeld van de heilige Nicolaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De pastorie – inrichting. Het grondplan van de pastorie is als eenvoudig te 
beschouwen. T.h.v. het gelijkvloers bevindt zich aan de voorzijde een centrale ruime 
inkomhal met prominent aanwezige trap. De inkomhal gaat over in een gang, die zich 
over de volledige diepte van het gebouw voordoet. Aan de linkse zijde van de 

Foto 22: Pastorie Foto 23: Pastorie 

Foto 24: Dakkapel pastorie Foto 25: Oude pastorie 

Foto 26: Oude pastorie    Foto 27: Oude pastorie 
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trappenhal bevindt zich het bureau (met ingesloten toilet) en achtergelegen ruim 
salon. Aan de rechtse zijde van de gang situeert zich achteraan een bureau, terwijl 
zich aan de voorzijde een eetkamer met zijdelings aanpalende keuken bevindt. Vanuit 
deze keuken krijgt men toegang tot een bergingsruimte en voorraadkelder. Een 
tweede kelder, die voornamelijk fungeert als technische ruimte is toegankelijk vanuit 
de inkomhal.  
 
Men krijgt toegang tot de buitenomgeving via de voordeur, achterdeur, alsook de 
zijdeur t.h.v. de keuken.  
 
Op de verdieping is er een centrale ruime overloop met nachthal. De diverse ruime 
kamers geven uit op de nachthal. Er zijn 4 ruime en 1 kleinere kamer, alsook een 
badkamer te onderscheiden. Aan de zuidzijde van de verdieping is er een kleinere 
trap die leidt tot op de zolder. De zolder is als één open ruimte te beschouwen, met 
uitzondering van 2 kleinere lokaaltjes in het uiterste zuiden van het gebouw. 
Onderstaande figuren, deel uitmakend van de nota asbestinventaris dd. 28.10.2016 
(Ibeve), illustreren de configuratie van de diverse niveaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Figuur 15: Grondplan gelijkvloers – bron: aanvrager -  zonder schaal 

                  Figuur 16: Grondplan 1ste verdieping – bron: aanvrager -  zonder schaal 
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De nuttige vloeroppervlakte van de pastorie is aanzienlijk. Ondergetekende 
onderscheidt een benaderende bruto vloeroppervlakte van 20,00m x 12,00m of 
240,00m2 per niveau. De nuttige vloeroppervlakte wordt aldus op +/- 210,00m2 per 
bouwlaag begroot, wat een som van 420,00m2 betekent, exclusief het zolder- en 
keldervolume. De vrije hoogte op het gelijkvloers niveau bedraagt +/- 3,85m.  
 
Afwerking. De inventaris van het bouwkundig erfgoed vermeldt onder meer:  

De interieuraankleding is zeer kwalitatief en dateert deels nog uit de 18de eeuw. De 

benedenverdieping werd heringericht in de 19de eeuw. Het 19de-eeuwse stucwerk is van 

even grote kwaliteit als het 18de-eeuwse in het bijgebouw. Het binnenschrijnwerk is nog 

steeds het originele 18de-eeuwse schrijnwerk. Een opvallend element in de 

inkom/traphal is de trap met vermoedelijk gerecupereerde trappaal. De marmeren 

vloerbekleding bestaat uit een patroon in zwarte en witmarmeren tegels. Het stucwerk 

dateert uit de 19de eeuw. Het linker voorsalon behield zijn 19de-eeuwse aankleding met 

stucwerk. De schouwmantel zelf is uit marmer. Het tuinsalon aan de rechterzijde werd 

heringericht in de 19de eeuw. Wellicht gaat het hier om voorgeproduceerd stucwerk met 

ranken en guirlandes dat geïntegreerd werd op de schouwboezem en plafond. De 

marmeren schouwmantel is eveneens 19de-eeuws. Het grote tuinsalon aan de linker 

zijde is de meest prestigieuze ruimte van het huis met lambrisering, stucwerk op de 

schouw en wanden en drie verschillende rozetten op het plafond. Het stucwerk is in zeer 

goede staat en hoge kwaliteit. De schouwmantel bestaat uit zwart/grijs geaderd 

marmer. De vloer werd in de 20ste eeuw vernieuwd. 

Het historische naastliggende pastorievolume behield bijzonder rijkelijke interieur in 

rococostijl met stucplafonds en een schouw met stucwerk. De schouwboezem werd 

gedecoreerd met vuurspuwende gevleugelde draken waartussen een verfijnd, niet 

ontcijferd, monogram. De hoge kwaliteit van het stukwerk en de nabijheid van het 

buitenverblijf van de abten van Sint-Pieters laat enkel een patronaat door de Sint-

Pietersabdij toe.  
 
Met uitzondering van de elementen beschreven in de inventaris voor het bouwkundig 
erfgoed stelt de deskundige vast dat de afwerking als eenvoudig is te waarderen. De 
muren en plafonds zijn bepleisterd en voorzien van een traditionele afwerkingslaag 
zoals behang of schilderlaag. De plafonds beschikken over fraaie sierlijsten. Bepaalde 
muren zijn afgewerkt met een houten geschilderde lambrisering. De vloeren zijn 
voorzien van een authentieke natuursteen tegel in de inkomhal en bepaalde salons, 
terwijl t.h.v. de overige lokalen een eenvoudige balatum of linoleum is geplaatst. Het 
originele houten binnenschrijnwerk toont een goede staat van onderhoud. Er is 
gebruik gemaakt van binnenluiken en natuursteen / houten venstertabletten. 
Verspreid over het gebouw zijn natuursteen sierschouwen geplaatst. Onderstaande 
foto’s illustreren de inrichting en graad van afwerking betreffende het vastgoedobject. 
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      Foto 28: Inkomhal         Foto 29: Inkomhal 

        Foto 30: Salon         Foto 31: Salon 
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        Foto 32: Eetkamer 

        Foto 34: Keuken         Foto 35: Berging 

        Foto 36: Overloop         Foto 37: Kamer 1ste verdieping 

        Foto 33: Eetkamer 
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Foto 42: Badkamer    Foto 43: Kamer 

  Foto 40: Kamer Foto 41: Kamer 

 Foto 38: Kamer  Foto 39: Kamer 
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 Foto 49: Zolder             Foto 48: Zolder 

Foto 47: Zolderkamer 

Foto 46: Zolderkamer 

Foto 44: Overloop Foto 45: Binnentrap naar zolder 
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Foto 52: Kelder Foto 53: Keldertrap 

Foto 50: Kelder Foto 51: Kelder 
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Interieur - Installaties en technieken. De klassieke nutsvoorzieningen: zoals water, gas 
en elektriciteit zijn in het gebouw aanwezig.  
 
De verwarming gebeurt d.m.v. een centrale verwarming op gas (SIME). Er is een 
thermostaat (Siemens). In de lokalen zijn verwarmingselementen (plaatradiatoren) 
geplaatst. Deze bevinden zich zowel op het 1ste als het 2de niveau. Eveneens op zolder 
zijn 2 radiatoren geplaatst. T.h.v. de eetkamer is er een kolenkachel als bijverwarming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het EnergiePrestatieCertificaat toont een bijzonder slechte score van 726 
kWh/m2jaar. Dit resultaat is onder meer het gevolg van de bouwwijze (bouwjaar en 
oprichtingswijze), het ontbreken van isolatie, het ontbreken van dubbele beglazing, de 
verouderde staat van de ketel, het verouderde schrijnwerk, het vrijstaand karakter van 
het gebouw, … .    
 
Klimaatregeling: niet voorzien. 
 
Het gebouw beschikt over stromend water. De warmwaterproductie gebeurt d.m.v. een 
elektrische boiler, geplaatst op zolder. 
 
De woning is voorzien van een klassieke elektrische installatie. Het keuringsattest dd. 
16.04.2014, opgesteld door BTV, vermeldt dat de installatie voldoet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 54: Kolenkachel Foto 55: Gaskachel Foto 56: Plaatradiator 

Foto 57: Zekeringskast   Foto 58: Zekeringskast Foto 59: Elektrische boiler 
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Sanitaire uitrusting: De badkamer, op de verdieping, werd in de loop der jaren op 
eenvoudige wijze vernieuwd. De sanitaire uitrusting beperkt zich tot een staand toilet, 
een handwaslavabo, een ligbad en bidet. Op het gelijkvloerse niveau bevindt zich een 
afzonderlijk toilet met handswaslavabo. Op de diverse kamers van de verdieping is 
een lavabo voorzien. Algemeen stelt de deskundige dat de sanitaire voorzieningen 
eenvoudig of verouderd zijn, met uitzondering van de installatie van de eigenlijke 
badkamer. De aansluiting en afvoer van de wasmachine bevindt zich op de 
zolderkamer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 62: Ligbad  Foto 63: Bidet 

Foto 60: Wastafel 

Foto 61: Wastafel 

 Foto 64: Aansluiting wasmachine en droogkast Foto 65: Lavabo 
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De brandbestrijdings –en preventiemiddelen zijn beperkt. Verspreid in het gebouw 
bevinden zich enkele brandblusapparaten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De keukenuitrusting is als eenvoudig te beschouwen. Het lokaal beschikt over enkel 
onder- en bovenkasten voorzien van een laminaatafwerking. Er is enkel een dubbele 
gootsteen met mengkraan. Er zijn geen inbouwtoestellen aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inbraakbeveiliging: Het gebouw beschikt niet over een alarminstallatie en 
videoparlofoon.  
 
Lift en domotica systemen: niet voorzien. 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Foto 66: Brandblusapparaat Foto 67: Brandblusapparaat 

Foto 68: Keuken Foto 69: Keuken 
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Staat en onderhoud van het gebouw. Hierna wordt een indicatie van de 
onderhoudstoestand van het pand gegeven, gebaseerd op de 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 waardeoordeel 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

Het gebouw vertoont 

instabiliteitsproblemen. We verwijzen 

naar de schoring geplaatst in de inkomhal, 

de verzakking op het eerste niveau en de 

belangrijke helling van de tussenvloer. Bij 

een renovatie dienen aanzienlijke, niet te 

onderschatten, stabiliteitswerken te 

worden uitgevoerd.

BuitengevelsBuitengevelsBuitengevelsBuitengevels XXXX

De buitengevels bestaan uit vol 

metselwerk. Er is geen isolatie geplaatst. 

De gevels tonen een goede staat, doch 

gelet op de hoge leeftijd zullen zich 

opfrissings- en reinigingswerken voordoen 

Het voegwerk dient te worden hersteld. 

DakbedekkingDakbedekkingDakbedekkingDakbedekking XXXX

Er is slechts lokaal een onderdak 

geplaatst. Uiterlijk toont de leien 

dakbekleding nog een matige staat. Doch 

op diverse plaatsen zijn op zolder 

waterinfiltraties vast te stellen, zoals 

bijvoorbeeld t.h.v. de dakkapellen, de 

muurplaat, .... . Het houten dakgebindte 

bevindt zichop bepaalde lokaties in een 

slechte staat.

SchrijnwerkSchrijnwerkSchrijnwerkSchrijnwerk XXXX

Het houten schrijnwerk bevindt zich in een 

slechte staat. Er is slechts enkele 

beglazing voorzien. De profielen zijn 

verweerd. 

RaamdorpelsRaamdorpelsRaamdorpelsRaamdorpels XXXX Normale verwering.

Isolatie algemeenIsolatie algemeenIsolatie algemeenIsolatie algemeen XXXX

Weinig informatie gekend. Doch gelet op 

de oprichtingsdatum is deze niet conform 

de huidige strenge norm -en regelgeving.

AfwerkingAfwerkingAfwerkingAfwerking XXXX

De afwerkingsmaterialen zijn eenvoudig. 

Het interieur dient een opfrisbeurt te 

ondergaan.

Centrale verwarmingCentrale verwarmingCentrale verwarmingCentrale verwarming XXXX

Er is een centrale verwarming. Gelet op de 

leeftijd zal de installatie naar 

energieprestatie matig scoren.

LiftinstallatieLiftinstallatieLiftinstallatieLiftinstallatie Geen.
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  Tabel 1: Staat van het goed 

UitstekendUitstekendUitstekendUitstekend GoedGoedGoedGoed RedelijkRedelijkRedelijkRedelijk MatigMatigMatigMatig SlechtSlechtSlechtSlecht OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking

LuchtbehandelingLuchtbehandelingLuchtbehandelingLuchtbehandeling XXXX Niet conform huidige eisen en regelgeving.

ElektriciteitElektriciteitElektriciteitElektriciteit XXXX

Klassieke installatie. Positief 

keuringsattest.

KeukenKeukenKeukenKeuken XXXX

Beperkte uitrusting en voldoet niet aan de 

huidige strenge eisen naar woon- en 

leefcomfort.

SanitairSanitairSanitairSanitair XXXX

De basisvoorzieningen zijn aanwezig. De 

bakdamer is vernieuwd in de loop der 

jaren, de diverse kamers beschikken over 

een lavabo. Doch, het geheel voldoet niet 

aan de huidige eisen naar woon- en 

leefcomfort.

TuinaanlegTuinaanlegTuinaanlegTuinaanleg XXXX

Mooie tuin, aanzienlijke oppervlakte, 

bijzondere uitstraling ten gevolge de 

omwalling, fraaie bomen.

Foto 71: Helling tussenvloer Foto 72: Indrukking vloer 

Foto 73: Aantasting schrijnwerk Foto 74: Houten schrijnwerk 

Foto 70: Schoring 
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Foto 77: Waterinfiltratie dakkapel  Foto 78: Vochtschade houten dakgebinte 

Foto 75: Aantasting houten dakstructuur Foto 76: Aantasting houten dakstructuur 

 Foto 79: Vochtschade houten dakgebinte         Foto 80: Vochtschade houten dakgebinte 
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Quotering van de opstallen. 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 
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’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: Quotering van de opstallen 

 
Energieprestatie. Het EnergiePrestatieCertificaat toont een bijzonder slechte score van 
726 kWh/m2jaar. Dit resultaat is onder meer het gevolg van de bouwwijze (bouwjaar en 
oprichtingswijze), het ontbreken van isolatie, het ontbreken van dubbele beglazing, de 
verouderde staat van de ketel, het verouderde schrijnwerk, het vrijstaand karakter van het 
gebouw, … .    
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Technische uitrusting van het goed 
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Oude pastorie of bijgebouw. Zoals reeds hoger meegegeven paalt aan de eerder 
beschreven pastorie de zogenaamde oude pastorie, die eveneens als monument is erkend. 
Het plaatsbezoek toont aan dat dit gebouw zich in een bijzonder slechte staat bevindt. 
Zowel naar stabiliteit als naar vochthuishouding scoort de opstal bijzonder slecht. Het 
gebouw moet worden gestut, aanzienlijke waterschade wordt vastgesteld. Onderstaande 
foto’s illustreren de huidige staat van de ‘oude pastorie’.  
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Tabel 2: Technische uitrusting 

  Foto 81: Schoring en waterinfiltratie Foto 82: Zicht op zolder   Foto 83: Vochtschade 

  Foto 84: Buitengevel   Foto 85: Buitengevel 
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Conclusie interne objectanalyse. 
 
Het vastgoedobject bestaat uit een centraal gesitueerde pastorie met omwalling, 
opgesplitst in loten 1 (pastorie met tuin) en 2 (omwalling) volgens metingsplan. De cluster 
vertegenwoordigt een totale oppervlakte van 53a17ca. Op het ogenblik van het 
plaatsbezoek staat de omwalling droog. Via een smal brugje over lot 2 bereikt men het lot 
1 met fraaie tuin en ruime pastorie. De tuin is een belangrijke meerwaarde bij het goed.  
 
De pastorie, opgericht in 1970, bestaat uit 2 bovengrondse bouwlagen en een niet-
ingericht zolderniveau. Een gedeelte van het gebouw is onderkelderd. De tussenvloeren 
werden gerealiseerd d.m.v. houten roosteringen. Het gebouw vertegenwoordigt een 
aanzienlijke nuttige vloeroppervlakte van +/- 420,00m2; exclusief zolder- en kelderniveau. 
De staat van het goed is als slecht te evalueren. Naar stabiliteit vertoont het goed 
belangrijke gebreken, zo wordt de vloer van de overloop t.h.v. de inkomhal gestut, de 
tussenvloer vertoont een belangrijke scheefstand, waarvan de oorzaak verder dient te 
worden onderzocht. Lokaal is een verzakking in de vloerplaat van het eerste niveau op te 
merken. Bouwfysisch vertoont het goed eveneens gebreken. De constructie is dusdanig 
opgericht dat deze niet voldoet aan de huidige eisen naar energieprestatie. Er is 
vermoedelijk gebruik gemaakt van volle gemetste muren. De ramen, voorzien van enkele 
beglazing, hebben hun levensduur bereikt. Er is geen isolatie in de opstal geplaatst. Elk 
van deze elementen verklaren de bijzonder slechte score naar energieprestatie. Op zolder 
zijn sporen van waterinfiltraties. Het dakgebinte vertoont lokaal zeer ernstige schade van 
houtaantasting. Qua afwerking, uitrusting en technieken dient het goed een renovatie te 
ondergaan.  
 
De deskundige merkt op dat deze huidige staat binnen een aanzienlijk bouwvolume, 
alsook het feit dat het goed een monument betreft met een toezichthoudende overheid zal 
resulteren in een dalende interesse bij potentiële kopers. Meer nog, gelet op de 
aanwezigheid van de monumentale aanpalende bouwvallige oude pastorie, die niet mag 
worden gesloopt en minstens op korte termijn belangrijke instandhoudingswerken 
vereist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultaten van het taxatierapport opgemaakt door  

landmeter-expert Jeroen DE CORTE 

Ondergetekende landmeter-expert, Jeroen De CorteJeroen De CorteJeroen De CorteJeroen De Corte, bouwkundig en landmeetkundig 
ingenieur – beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent en ingeschreven op het 
tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten, LAN 040188, heeft in opdracht van 
de stad Gent een taxatierapport opgemaakt betreffende het onroerend goed ‘Dorpsstraat 
14’ met als kadastrale identificatie ‘Gent, 24ste afd., sectie B, 204D en 203E’.  
 
Het taxatierapport, opgemaakt op 07.11.2017 heeft de referentie 1541.17. Als bijlage is een 
gedeelte van het rapport, meer in het bijzonder de beschrijving van het goed, beschikbaar.  
 
De studie uitgevoerd door de deskundige, dd. 07.11.2017, toont volgende resultaten: 
 
Op basis van diverse waarderingstechnieken komt ondergetekende tot volgende 
rekenwaarden van toepassing op het te taxeren vastgoedobject.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Op basis van de hogere analyse besluit de deskundige dat de venale waarde van het 
vastgoedobject zich situeert tussen de 399.000,00 € en 424.000,00 €; met een hoogst 
waarschijnlijke verkoopwaarde van 410410410410....000000,00 00,00 00,00 00,00 €.€.€.€. 
 
Op verzoek kan een afspraak worden gemaakt ten kantore van de deskundige ten einde 
het taxatierapport in te zien.  

 

          Gent, 07.11.2017 
          Jeroen De Corte 
          Landmeter-expert 
          (LAN 04.0188) 
 
 
             MENSOR bvbaMENSOR bvbaMENSOR bvbaMENSOR bvba    
          Prinses Clementinalaan 30
          9000 GENT 
          T: 09/220.51.83. 

Analytische methode incl. Analytische methode incl. Analytische methode incl. Analytische methode incl. 

venaliteitspercentagevenaliteitspercentagevenaliteitspercentagevenaliteitspercentage    

399399399399.000,00 .000,00 .000,00 .000,00 €€€€    

1.051.587,60 

439.088,40 99.746,40 

Minimum waarde 

            Mediaanwaarde 

Gemiddelde waarde 

Maximum waarde 

372.103,20 

Comparatieve Comparatieve Comparatieve Comparatieve 

methodemethodemethodemethode    

424242424444.000,00.000,00.000,00.000,00    €€€€    


