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BODEMATTEST

Michaël Janssen & Philippe Missoul 
Geassocieerde notarissen 
Bieststraat 62 /  
3360 Bierbeek Lovenjoel 
 

uw bericht van  07.09.2021 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  SVE/21/MJ/0864/001 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20210866551

Mechelen 07.09.2021 aanvraagnummer 20210865349

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 07.09.2021 
afdeling : 24714 BOUTERSEM 6 AFD/NEERVELP/ 
straat + nr. : VELPESTR 12  
sec e : B 
nummer : 0061/00X000 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninforma eregister.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

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

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

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

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

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

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informa e: www.ovam.be/bodema est.
2 Meer informa e over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

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

te Mechelen, 07.09.2021

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://www.ovam.be/bodemattest
https://www.ovam.be/disclaimer
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten
Juli 2017

10 000

Het perceel te

1:
0 300 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

in mogelijks 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

Boutersem, afdeling 6, sectie B met perceelnummer 0061/00X000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 15/10/2021WATERING HET VELPEDAL

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale Percelen 2021

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 (2020)
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

januari 2018

10 000

Het perceel te

1:
0 300 meter

www.integraalwaterbeleid.be

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be

Legende

niet in een risicozone voor overstromingen
Boutersem, afdeling 6, sectie B met perceelnummer 0061/00X000

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot 
afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst

WATERING HET VELPEDAL Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 15/10/2021

Kadastrale percelen 2021

Aslijnen Waterlopen
Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

nieuwe risicozones

bevestigde risicozone

geen risico meer

risicozones
nieuwe risicozone

bevestigde risicozone

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


 0100 - Woongebieden

 0105 - Woonuitbreidingsgebieden

 0200 - Gebieden voor

gemeenschapsvoorziening en openbaar
nut

 0400 - Recreatiegebieden

 0401 - Gebieden voor dagrecreatie

 0402 - Gebieden voor

verblijfsrecreatie
 0410 - Gebieden voor toeristiche

recreatieparken (TRP)
 0500 - Parkgebieden

 0600 - Bufferzones

 0700 - Groengebieden

 0701 - Natuurgebieden

 0702 - Natuurgebieden met

wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

 0800 - Bosgebieden

 0900 - Agrarische gebieden

 0901 - Landschappelijke

waardevolle agrarische gebieden
 1000 - Industriegebieden

 1100 - Ambachtelijke bedrijven en

KMO's
 1700 - Landelijke gebieden

Informatieaanvraag Gewestinfo

Gewestplan

Indicatieve kaartweergave

Legende

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

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2021-0564540 Datum opzoeking: 15/10/2021

Referentienummer: Velpestraat12,Boutersem-1 Zoekdata: 24714B0061/00X000

Perceel: 24714B0061/00X000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Boutersem afdeling BOUTERSEM 6
AFD/NEERVELP/, sectie B met perceelnummer 0061/00X000 [24714B0061/00X000]

Hoofdbestemming (*): woongebieden met landelijk karakter

Datum goedkeuring gewestplan: 20/04/1977

Gewestplan: origineel gewestplan Leuven

Categorie: Wonen

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


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Er is geen informatie beschikbaar op het gekozen perceelnummer.

Indicatieve kaartweergave

Legende

 Contouren van grondvlakken

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

bestemming op gewestplan ook nog van kracht)
 Contouren van lijnen

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Gewestplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat

enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet

vervangen is door een nieuwer plan. Na 2000 zijn de

bestemmingen van het gewestplan op vele plekken

gewijzigd door de opmaak van de ‘ruimtelijke

uitvoeringsplannen’ (RUP’S).

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan heeft uitvoering aan een

ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordende waarde

voor alle overheidsbeslissing. Het Vlaams gewest maakt

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook

provincies en gemeenten maken ruimtelijke

uitvoeringsplannen op. Raadpleeg de gemeente of

provincie voor een overzicht van de plannen op hun

grondgebied.

Belangrijke Noot

Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald

perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij

hebben een overzicht van alle geldende plannen

(ruimtelijke uitvoeringsplannen van gewest, provincie of

gemeente, maar ook bijzonder plannen van aanleg) die

het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Meer info

www.ruimtelijkeordening.be 

* Indien het perceel ingetekend is met meerdere

bestemmingen, kan u de andere bestemmingen via de

legende afleiden.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19 bus 11, 1210

Brussel, namens het Vlaams Gewest en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig

Referentie Bestand Vlaanderen (GRB).

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

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 

0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.ruimtelijkeordening.be


Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing

 Geen voorkooprecht van toepassing

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden alle Vlaamse voorkooprechten

vermeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele

federale voorkooprechten vallen buiten het

toepassingsgebied van dit uittreksel en moet u opzoeken

via andere kanalen.

Datum opzoeking themabestand

De datum waarop het geografisch themabestand ‘Vlaamse

voorkooprechten’ werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse

voorkooprechten van toepassing zijn op de gevraagde

percelen. De resultaten m.b.t voorkooprechten zijn

bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan

maximum 2 jaar terug in de tijd gaan i.v.m. de datum

opzoeking themabestand.

Datum informatieve vraag

De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten

opgevraagd worden.

Kolommen

De kolommen type, overzicht, begunstigden, begindatum

bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er

een voorkooprecht van toepassing is en de informatie

gekend is.

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2021-0564541 Datum opzoeking: 15/10/2021

Referentienummer: Velpestraat12,Boutersem-1 Zoekdata: 24714B0061/00X000

Datum opzoeking themabestand: 15/10/2021 Perceel: 24714B0061/00X000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Boutersem afdeling BOUTERSEM 6 AFD/NEERVELP/,
sectie B met perceelnummer 0061/00X000 [24714B0061/00X000]



Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Informatie Vlaanderen en op basis van het geografisch

themabestand 'Vlaamse voorkooprechten', erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mei 2007

houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24/07/2007) en Besluit van de Vlaamse

Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de

harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand

‘Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geografische gegevensbron (B.S. 10/08/2012)).

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

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 

0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be



 Cultuurhistorische

landschappen
 Archeologische sites

 Stads- en

dorpsgezichten

 Monumenten

 Overgangszones

 Landschapsatlas

 Historische tuinen en parken

 Houtige beplantingen

 Archeologische zones

 Bouwkundig erfgoed - gehelen

 Bouwkundig erfgoed - relicten

Informatievraag Onroerend erfgoed

Informatievraag: beschermd onroerend erfgoed

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Geen beschermd onroerend erfgoed

Legende

Informatievraag: vastgestelde inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een vastgestelde inventaris

Legende

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2021-0564543 Datum opzoeking: 15/10/2021

Referentienummer: Velpestraat12,Boutersem-1 Zoekdata: 24714B0061/00X000

Perceel: 24714B0061/00X000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Boutersem afdeling BOUTERSEM 6
AFD/NEERVELP/, sectie B met perceelnummer 0061/00X000 [24714B0061/00X000]



Historische tuinen en parken

Archeologische zones

Bouwkundig erfgoed - gehelen

Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen

Landschapatlas

Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in een wetenschappelijke

inventaris

Legende

Informatievraag: Unesco werelderfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst

Legende

 Bufferzones

 Kernzones



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote

waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in

de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van

de bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke

beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument

2. een beschermd cultuurhistorisch landschap

3. een beschermd stads- of dorpsgezicht

4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete

opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in

Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er

meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt

over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch

erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische

inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en

parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en

orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een

wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen

rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en

gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed

De vaststelling van een inventaris is één van de

instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om

onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de

bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een

vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd

bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,

eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde

rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling

van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed

De landschapsatlas

De inventaris van de archeologische zones

De inventaris van houtige beplantingen met

erfgoedwaarde

De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed

De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel

en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde

is voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor

toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben

deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook

partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als

natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een

gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst

worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf

beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van

13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-

Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse

binnenstad. 

Informatieverplichting

Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed

verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de

publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte

vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat

de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed

verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit

niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de

onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze

rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door

een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het

Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie

Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde

archeologische site gelegen zijn of die in een

archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de

vastgestelde inventaris van archeologische zones dient

de archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat

je het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend

erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014

(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de

uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli

2013. 

Meer info

www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,

bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie

Bestand Vlaanderen (GRB).

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

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 

0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


  

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

Geachte mevrouw 
Geachte heer  

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende 
coördinaten:  

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

ALGEMENE BEPALINGEN 

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE 

Het inlichtingenformulier heeft een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor 
de juistheid en volledigheid ervan. 

PLANNENREGISTER 

De gemeente beschikt over een conform verklaard plannenregister. 
Informatie over plannen kan gezamenlijk met informatie over vergunningen worden verkregen via de aanvraag van 
een stedenbouwkundig uittreksel op basis van art. 135§1 DRO 
Informatie over plannen kan worden verkregen via het uittreksel uit het plannenregister op basis van art. 134 

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL 
INLICHTINGENFORMULIER 
VASTGOEDINFORMATIE  

Janssen Michaël-Missoul Philippe 
Keizerstraat  26   
3360 Bierbeek

Naam  Janssen Michaël-Missoul Philippe

Beroep  Notariskantoor

Adres  Keizerstraat  26   

Uw bericht van 
 7/09/2021 
Uw kenmerk 

 21-MJ-0864/OO1 - 
Ons kenmerk 

 001199956118
Contactpersoon 

 dienst omgeving
Datum 

 9 september 2021

Ligging onroerend goed  VELPESTR 12 

Kadastrale identificatie Afdeling BOUTERSEM 6 AFD/NEERVELP Sectie B Nr.  0061/00X000

Kadastrale aard  HUIS 

Eigendom van − Cornelis, Sybille  
Velpestraat 12 
3370 BOUTERSEM  
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DRO, het Besl. Vl. Reg. 18.05.2001 tot uitvoering van artikel 134, §§ 2 en 3 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het M.B. 7.02.2003 houdende bepaling van het model 
van het uittreksel uit het plannenregister  

1. Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze 
informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn; 

2. 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 uitgevoerd is;  

3. Conform artikel 95 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
conform artikel 5.1.1 §3 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.  

VERGUNNINGENREGISTER 

De gemeente beschikt over een conform verklaard vergunningenregister. 
Informatie over vergunningen kan gezamenlijk met informatie over plannen worden verkregen via de aanvraag van 
een stedenbouwkundig uittreksel op basis van art. 135§1 DRO 
Informatie over vergunningen kan worden verkregen via het uittreksel uit het vergunningenregister op basis van op 
basis van art. 134 DRO en het Besl. Vl. Reg. 18.05 2001 tot uitvoering van artikel 134, §§ 2 en 3 van het decreet 
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening  

1.Het eerste deel van het ontwerp vergunningregister werd gunstig geadviseerd door de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar op 14.12.2009 en bevat alle dossiers tot 31.12.2008.  

2. Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden 
dat deze informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn.  

3. Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk is uitgevoerd in overeenstemming is 
met de vergunning of dat alles wat vergund is, ook effectief uitgevoerd is.  

4. Conform artikel 98 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
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.  

5. Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning of van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
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PLANNENREGISTER 

1. PLANNEN 

2. VERORDENINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

Het uittreksel uit het register voor omgevingsvergunningen geeft aan welke informatie over één of meerdere door 
de aanvrager opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het register voor omgevingsvergunningen. Er kan 
geen garantie gegeven worden dat deze informatie volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers in de loop 
der tijd gewijzigd zijn. De aangeleverde informatie is slechts indicatief en gebaseerd op de beschikbare gegevens 
in onze databank. 
 
1. AANVRAAG TOT EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

2. AANVRAAG TOT MELDING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING 

Plan Status beslissing Bestemming
Gewestplan 2.22_2_1 - origineel bij Koninklijk Besluit 
goedgekeurd gewestplan 

goedgekeurd door 
Koning op 
7/04/1977 

Wegens de schaal van het 
gewestplan is de bestemming voor 
interpretatie vatbaar 

 

 gfedcb
- woongebieden met landelijk 
karakter 

Gewestplan 2.22_3_1 - Besluit van de Vlaamse 
executieve tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 
20 april 1964 houdende aanwijzing van een gewest 
(Tienen-Landen) waarvoor een plan van aanleg moet 
worden opgemaakt - BVE 14 oktober 1992 

goedgekeurd door 
de minister op 
14/10/1992 

Verordening Status beslissing
Bouwverordening 2.31_1_1 - Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 
houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer

goedgekeurd door de 
minister op 29/04/1997 

Bouwverordening 2.31_2_1 - gemeentelijke verordening betreffende het scheiden van de 
lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

goedgekeurd door 
Gemeenteraad op 
10/12/1997 

Bouwverordening 2.31_3_1 - Gemeentelijke beplantingsverordening onbekend door 
Gemeenteraad op 
20/12/1997 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_1_1 - Besluit van de Vlaamse 
regering van 23 juni 2006 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

goedgekeurd door 
Vlaamse Regering op 
23/06/2006 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_2_1 - Besluit van de Vlaamse 
regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor 
dergelijke verblijven

goedgekeurd door 
Vlaamse Regering op 
8/07/2005 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_3_1 - Provinciale verordening 
inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakkenelwater 

goedgekeurd door de 
minister op 19/07/2005 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_4_1 - Provinciale verordening 
inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten

goedgekeurd door de 
minister op 19/07/2005 

Stedenbouwkundige verordening (nieuw decreet) 2.33_5_1 - Provinciale 
stedenbouwkundige verordening m.b.t. het overwelven van grachten, baangrachten en 
niet gerangschikte onbevaarbare waterlopen

goedgekeurd door de 
minister op 7/02/2007 
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Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

3. AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING OM TE VERKAVELEN 

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

4. ANDERE DOSSIERTYPES BETREFFENDE EEN INGEDEELDE INRICHTING OF 
ACTIVITEIT 

Geen omgevingsvergunningen van dit type gekend 

VERGUNNINGENREGISTER 

1. AANVRAGEN TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

2. AANVRAGEN TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

3. AANVRAGEN TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

4. BOUWMISDRIJVEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

5. PLANSCHADE en PLANBATEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

6. AANVRAGEN TOT VERKAVELINGSVERGUNNING 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

7. VERGUND GEACHTE GEBOUWEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

8. MELDINGEN 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 

9. WOONRECHT 

Geen vermeldingen in het vergunningenregister gevonden 
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INLICHTINGEN VASTGOEDINFORMATIE 

1. RUIMTELIJKE ORDENING 

2. MILIEU EN NATUUR 

2.1. MILIEUVERGUNNINGEN 

Voor zover bekend zijn er m.b.t. het onroerend goed (een) milieuvergunning(en) afgeleverd, of 
milieumelding(en) ontvangen (Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere 
reglementeringen: ARAB-exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, 
grondwaterwinning, ...) : 

 

2.2. VLAREBO-activiteiten 

Voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging 
(inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO). De volgende inrichting of activiteit is of werd 
geëxploiteerd: 

 

2.3. ANDERE MILIEU-GERELATEERDE INFO 

In het gemeentelijk RUP zijn zones afgebakend waarop het recht van voorkoop van toepassing is  gfedcb
Het onroerend goed is gelegen in een ruil- of herverkavelingsplan  
- Naam: WILLEBRINGEN  

Het ruil- of herverkavelingsplan maakt deel uit van een RUP  gfedcb

gfedcb

Het onroerend goed is verdeeld, zonder dat er een verkavelingsvergunning werd afgegeven  gfedcb
Het onroerend goed is gelegen in een risicozone overstromingsgebied  gfedcb
 

Geen vermeldingen in het register gevonden

Geen vermeldingen in het register gevonden

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 
milieuvergunningsreglementering(en) vastgesteld inzake niet gemelde of vergunde inrichtingen 
(Hetzelfde geldt voor niet-vergunde inrichtingen in strijd met vroegere reglementeringen: ARAB-
exploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...).  
Zo ja, de volgende inrichting is zonder melding of vergunning geëxploiteerd:

 gfedcb

 
vergund tot: 

Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos? Zo ja,  gfedcb
Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos? gfedcb

is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een bosbeheersplan  gfedcb
Het onroerend goed is gelegen in een Vogelrichtlijngebied. Zo ja, 
dit gebied is integraal beschermd  
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd: 

 

 gfedcb

- Onbekend

NVT 

Het onroerend goed is gelegen in een Habitatrichtlijngebied. Zo ja, 
dit gebied is integraal beschermd  
in dit gebied zijn alleen de volgende biotopen beschermd: 

 

 gfedcb

- Onbekend

 gfedcb

Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het type:
clusters gfedcb

centraal gebied gfedcb
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3. HUISVESTING EN ECONOMIE 

4. BESCHERMING ONROEREND ERFGOED 

5. ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT 

Het onroerend goed is gelegen in:
een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied  gfedcb
Het onroerend goed is opgenomen in:
de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
zo ja, sinds:

 gfedcb

de gewestelijke inventaris van verwaarloosde woningen en gebouwen 
zo ja, sinds:

 gfedcb

de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare gebouwen 
zo ja, sinds:

 gfedcb

het gemeentelijk register van onbebouwde percelen 
zo ja, sinds:

 gfedcb

het gemeentelijk leegstandsregister 
zo ja, sinds:

 gfedcb

Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning. 
zo ja, sinds:

 gfedcb

Het meest recente conformiteitsattest is geweigerd  gfedcb
Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het recht van wederinkoop in het 
kader van de Vlaamse Wooncode van toepassing is

 gfedcb

De gemeente en/of het OCMW hebben een sociaal beheersrecht over dit onroerend goed in het 
kader van de Vlaamse Wooncode

 gfedcb

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of bescheiden last meer 
opgelegd bij stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen

 gfedcb

 

Voor zover bekend is het onroerend goed:
opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde monumenten  gfedcb
een definitief beschermd monument gfedcb

opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten  gfedcb
een definitief beschermd stads- of dorpsgezicht gfedcb

gelegen in een beschermd landschap gfedcb

opgenomen op een ontwerp van lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones  gfedcb
opgenomen op een lijst van beschermde archeologische monumenten en/of zones  gfedcb
opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed  gfedcb
 

Het onroerend goed is gelegen in een rooilijnplan 
(Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22/10/1996, decreet van 
18/5/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) 

 gfedcb

Het onroerend goed is gelegen in een onteigeningsplan (ex ruimtelijke ordening) 
(Uitgezonderd decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22/10/1996, decreet van 
18/5/1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) 

 gfedcb

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere erfdienstbaarheden van 
openbaar nut. Zo ja, volgende:
ondergrondse inneming voor plaatsing van elektriciteitsleidingen  gfedcb
ondergrondse inneming voor vervoer van gasachtige producten gfedcb

ondergrondse inneming voor vervoer van gasachtige producten  gfedcb
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6. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN 

 

Te Boutersem,   

Hoogachtend  

ondergrondse inneming voor aanleg van afvalwatercollector  gfedcb
ondergrondse inneming voor andere  gfedcb

bouwvrije strook langs autosnelweg  gfedcb
bouwverbod in nabijheid van luchthavens  gfedcb
bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van de grensweg  gfedcb
opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen  gfedcb
erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv. ruimingswerken  gfedcb
voet- en jaagpaden (buurtwegen)  gfedcb
het perceel wordt getroffen volgende buurtweg: sentier n°24  gfedcb
 

Op het onroerend goed zijn de volgende gemeentebelastingen van toepassing:
leegstandsheffing op gebouwen en woningen  gfedcb
heffing op verwaarloosde woningen en/of gebouwen  gfedcb
heffing op verkrotte woningen en/of gebouwen  gfedcb
belasting op onafgewerkte gebouwen  gfedcb
gemeentelijke activeringsheffing Decr. grond- en pandenbeleid  gfedcb
gemeentelijk belastingreglement Decreet ruimtelijke ordening op niet bebouwde percelen, gelegen in een 
niet vervallen verkaveling of op de niet bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor wonen, 
daterend van voor 1 september 2009

 gfedcb

belasting op niet bebouwde gronden, gelegen in gebieden bestemd voor industrie en palend aan een 
uitgeruste weg

 gfedcb

belasting op verwaarloosde gronden  gfedcb
belasting op tweede verblijven  gfedcb
belasting op vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans  gfedcb
verblijfsbelasting  gfedcb
verhaalbelasting op wegzate  gfedcb
verhaalbelasting op wegenuitrusting  gfedcb
verhaalbelasting op aanleg trottoirs  gfedcb
verhaalbelasting op aanleg riolen  gfedcb
verhaalbelasting op aansluiting op rioleringsnet  gfedcb
verhaalbelasting op andere  gfedcb

urbanisatiebelasting  gfedcb
belasting op kamers  gfedcb
belasting op kantoorruimten  gfedcb
andere  gfedcb
 

Tik hier eventuele opmerkingen

9 september 2021

Namens het Gemeentebestuur  
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 Marleen De Coster
Algemeen Directeur

 
 
 
 
 
 
 
 

 Chris Vervliet
Burgemeester
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De goedgekeurde  
compromis wordt door 
jou en de verkoper(s) 
ondetekend op ons  

kantoor.

Proficiat! Je bent nu  
o!ciëel eigenaar van je 

droomwoning!

Een woning kopen in  10 stappen

Je hebt de woning van 
je dromen gevonden!

Je brengt een bod uit 
via het formulier 

“Bod tot aankoop”.

Indien je bod aanvaard 
wordt is de grootste 

stap al gezet.

Zowel jouw notaris als 
die van de verkoper(s) 

kijkt deze compromis na.

Wij stellen de  
verkoopsovereenkomst 

of compromis op.

Jouw notaris brengt 
iedereen op de hoogte 

van de datum van  
ondertekening van akte.

Wij sturen de getekende 
compromis naar beide 

notarissen zodat de akte 
opgesteld kan worden.

Overdracht meterstanden  
en ondertekening van de 

akte bij jouw notaris.

Doe ons een enorm plezier 
en deel jouw ervaring via  

een google review.




