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EERSTE LUIK
Het bod heeft betrekking op volgend onroerend goed: een perceel grond gelegen aan de
Oudstrijderslaan met nieuw huisnummer 11:
Lot 1: Bestaande uit een perceel bouwgrond bestemd voor open bebouwing, gelegen aan de
Oudstrijderslaan (met nieuw huisnummer 11), gekadastreerd volgens recent uittreksel
Steenokkerzeel afdeling 2 Melsbroek - sectie C - nummer 0093P P0000, met een oppervlakte
volgens meting van vijf are vierenzeventig centiare (5a 74ca).

Aangeduid op het opmetingsplan ervan opgemaakt door landmeter Patrick PEETERS, te
Vilvoorde, op 7 april 2017, opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van
de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie met referentienummer:
23051/10124.

De bieder doet een bindend aanbod tot aankoop van het beschreven onroerend goed voor
een prijs van:

………………………………………….. EURO (in cijfers)
of
……………………………………………………………………………………...EURO (voluit geschreven in letters)
HET BOD IS GELDIG TOT EN MET …………/……………/…………………*

* De geldigheidsduur moet minstens twee maanden vanaf heden zijn. Bij gebreke aan
invulling of bij invulling van een te korte termijn, wordt de geldigheidsduur geacht twee
maanden vanaf heden te zijn. Het bod vervalt automatisch op de vijftiende kalenderdag, te
rekenen vanaf de datum waarop via de website een hoger bod wordt bekendgemaakt.
Indien er bij de start van de tweede biedingsfase nog sprake is van één of meer geldige
biedingen uit de eerste biedingsfase, dan wordt de geldigheidsduur van de hoogste bieding
vanaf de einddatum van de eerste biedingsfase verlengd met 60 kalenderdagen.
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TWEEDE LUIK
Tussen:
Gelieve in te vullen in DRUKLETTERS aub.
de heer en/of mevrouw ………………………………………………………..…………………...……………………………………………
………………..…………………...………………..…………………...………………..…………………...……………………..…………………...
.………………..…………………...………………..…………………...………………..…………………...………….. (naam, voornaam),
geboren te ………………………………………………………………….. op …………………………………………………………..………..,
wonende te ……………………………..………………………………………………………………………..………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………..…...……………... (adres),
met rijksregisternummer ….…………………………………………………………………………………………..…………………………,
met als burgerlijke staat …………………………………………………………………………………………………………….…………….

(indien vennootschap)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….….……………(vennootschapsvorm en maatschappelijke benaming),
met zetel te……………………………..………………………………………………………………………..………………………………..……
……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………..…...……………... (adres),
met ondernemingsnummer ………………………………………………………………………………………….…………………………,
hier vertegenwoordigd door de heer en/of mevrouw ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………………………………………………………………(naam, voornaam),
geboren te ………………………………………………………………….. op ………………………………………..…………………………..,
wonende te ……………………………..………………………………………………………………………..………………………………..……
……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………..…...……………... (adres),
met rijksregisternummer ….………………………………………………..……………………………………………………………………,
in zijn/haar hoedanigheid van …………………………………………………………..………………………………………………………

(indien vennootschap in oprichting)
de heer en/of mevrouw ………………………………………………………..…………………...……………………………………………
………………..…………………...………………..…………………...………………..…………………...……………………..…………………...
….…...………………..…………………...………………..…………………...……………………..…………………... (naam, voornaam),
geboren te ………………………………………………………………….. op …………………………………….……………….……………..,
wonende te ……………………………..………………………………………………………………………………………..………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………...……………...………..………... (adres),
met rijksregisternummer ….…………………………………………………………………..…………………………………………………,
optredend voor de vennootschap in oprichting:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hierna genoemd: “de bieder(s)”
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Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Steenokkerzeel
met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Fuérisonplaats 14, ondernemingsnummer 0212.173.345

Vertegenwoordigd door :
a) De heer Bruno Peeters, in hoedanigheid van Voorzitter,
b) Mevrouw Heidi Abeloos, in hoedanigheid van Algemeen Directeur,
Hierna genoemd: “de begunstigde(n)”
Alle bieders zijn steeds hoofdelijk en ondeelbaar gehouden indien het om meerdere personen gaat.
Wordt het volgende overeengekomen:

1. GOEDKEURING COVAST PROCEDURE
De bieder verklaart zich akkoord dat het formuleren van dit aanbod en de afhandeling ervan
gebeuren volgens de COVAST procedure, die is opgenomen als bijlage aan dit eenzijdig aanbod
en er integraal deel van uitmaakt.
Bijzondere bepalingen die infra – zie onderdeel 2 – worden opgenomen, hebben voorrang op
de algemene bepalingen van de Covast procedure.

2. GOEDKEURING VERKOOPDOSSIER
Dit aanbod wordt zonder enig voorbehoud geformuleerd en impliceert de integrale
aanvaarding van het in bijlage aangehechte verkoopdossier, zonder wijziging of toevoeging van
enige voorwaarde behoudens wat volgt.

2.1.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen,
hypotheken, hypothecaire volmachten of andere belemmeringen, kan worden overgedragen.
De begunstigde verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement of
collectieve schuldenregeling, geen maatregel van reorganisatie onder de wet betreffende de
continuïteit van de ondernemingen, noch enig beslag is op voorschreven eigendom.
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2.2.

STAAT

Het goed wordt verkocht:
▪ in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte ; elk verschil in meer of
min, zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van de
bieder, zonder wijziging van de prijs;
▪ met alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de
ondergrond; de bieder bevestigt het goed te hebben bezocht, de staat ervan voldoende
te kennen en er geen nadere beschrijving van te verlangen. Voor zover de tienjarige
aansprakelijkheid van aannemer en architect nog niet verstreken is bij het verlijden van
de akte, gaan de rechten ter zake over op de bieder;
▪ zonder waarborg van juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten
informatieve titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen
verhaal doen ontstaan.
Mee-verkochte roerende goederen:
In huidige verkoop zijn geen roerende goederen begrepen. De begunstigde zal dan ook
alle roerende goederen verwijderen uit het goed voor het verlijden van de akte, zo niet
zal de bieder, hetzij deze zonder vergoeding behouden, hetzij het recht hebben de
roerende goederen in het goed te laten verwijderen op kosten van de begunstigde.

2.3.

LASTEN, ERFDIENSTBAARHEDEN EN GEMEENSCHAPPEN

Het goed wordt verkocht met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare,
voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden, al dan niet bekend, en
muurgemeenheden, waarmee het zou kunnen bevoor- of benadeeld zijn. De begunstigde
verklaart geen weet te hebben van erfdienstbaarheden en zelf er ook geen te hebben
gevestigd, ter uitzondering van diegene eventueel hierna vermeld:
NIHIL

2.4.

BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN

Conventionele voorwaarden der verkaveling.
Benevens de opgelegde voorschriften van de verkavelingsvergunning zullen voor elk perceel
van de verkaveling volgende conventionele voorwaarden gelden:
1) Een afsluiting van de percelen is toegelaten zoals wordt omschreven in de
verkavelingsvergunning. Zij zal geplaatst worden in onderling overleg met de
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aanpalende eigenaars, zonder enige hoegenaamde tussenkomst noch
verantwoordelijkheid van de verkavelaar.
2) Het aanleggen of verharden van de voetpaden, volgens de eventuele richtlijnen op de
verschillende nutsleidingen, valt uitsluitend en alleen ten laste van de kopers der
loten.
3) Ieder perceel zal toegang hebben tot de openbare wegenis, zoals aangeduid op het
verkavelingsplan.
In geval van herverkoop van het enige lot uit de verkaveling, zullen voorgaande conventionele
voorwaarden, die een essentieel bestanddeel uitmaken van de verkaveling, moeten worden
opgelegd aan de kopers, die zullen gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen van de
verkopers.

2.5.

OVERDRACHT EIGENDOMSRECHT

2.5.1. De begunstigde verklaart dat hij de effectieve eigenaar is van voorschreven onroerend
goed en dat hij de vereiste bevoegdheid heeft om erover te beschikken en dat er geen
overdrachtsbeperkingen gelden in zijnen hoofde, zoals onbekwaamverklaringen,
schuldbemiddeling, beslagen, en dergelijke.
2.5.2. De begunstigde verklaart dat het goed met geen enkel recht van voorkoop,
voorkeurrecht of recht van wederinkoop is bezwaard, behoudens de hierna vermelde:
NIHIL
Huidige verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen
van het ter zake geldend wettelijk recht van voorkoop, dat door de aangestelde notaris
zal dienen aangeboden te worden indien uit het RVV-themabestand blijkt dat op het
onroerend goed een voorkooprecht rust en indien geen wettelijke uitzondering van
toepassing is.
2.5.3. De bieder bekomt het eigendomsrecht bij het verlijden van de notariële akte.

2.5.4. De verkoop omvat niet de aan de openbare nutsmaatschappijen toebehorende
leidingen of meters.

2.6.

GENOT

2.6.1. De begunstigde verklaart dat het goed ☐ verhuurd / ☒ niet verhuurd / ☐ gedeeltelijk
verhuurd is.
2.6.2. Op het goed bevinden zich publiciteitspanelen:
☐ Ja. In de overeenkomst betreffende de publiciteitspanelen is een voorkooprecht met
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betrekking tot het goed opgenomen? ☐ ja / ☐ neen.
☒ Neen
2.6.3. De begunstigde verklaart dat hem geen enkel onteigeningsbesluit werd betekend en
dat hij ook geen kennis heeft van enige ondergrondse inneming betreffende het goed,
voorwerp van huidige verkoping.
2.6.4. De begunstigde verklaart dat er geen hangende geschillen of vorderingen tegen of
door derden met betrekking tot het onroerend goed voorhanden zijn.

2.7.

FISCALE BEPALINGEN

2.7.1. De onroerende voorheffing en alle andere belastingen en taksen in verband met het
verkochte onroerend goed, zullen door de bieder gedragen worden te rekenen vanaf:
☒ het verlijden van de notariële akte;
☐ het ondertekenen van onderhavige overeenkomst;
☐ de ingenottreding ervan door de bieder als die niet gelijktijdig met de akte gebeurt.
2.7.2. Verhaalbelastingen
De begunstigde verklaart dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn.
2.7.3. Het verkooprecht
☒ Verkoop met het verkooprecht: de verkoop geschiedt volledig onder het stelsel van
het verkooprecht.

2.7.4. Bepalingen aangaande het verkooprecht
De bieder en de begunstigde verklaren geïnformeerd te zijn over de vigerende
reglementeringen en voorwaarden aangaande het verkooprecht.
2.7.5. Bepalingen aangaande de onbebouwde percelen
Het goed is ☒ wel/ ☐ niet opgenomen in het register van onbebouwde percelen zoals
opgelegd door artikel 2.2.5. lid 1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het
grond- en pandenbeleid.
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De heffing op de onbebouwde percelen voor het lopende jaar blijft integraal ten laste
van de begunstigde. De bieder zal op 1 januari van het jaar dat volgt op het
ondertekenen van de authentieke akte bedoelde heffing verschuldigd zijn, los van de
wettelijke mogelijkheden die hij heeft met het oog op het bekomen van een schorsing of
vrijstelling van de heffing in zijnen hoofde en voor de eventuele doorhaling van het goed
op het register.

2.8.

WETTELIJKE BEPALINGEN

2.8.1. Het Bodemdecreet van 27 oktober 20061
☒ De verkoop betreft een overdracht van een onroerend goed waarop géén risicoinrichting wordt of werd uitgevoerd, opgenomen in bijlage 1 van VLAREBO of
bijlage 1 van VLAREM II (kolom 8).
1. De begunstigde verklaart dat op de grond, voorwerp van huidige overeenkomst,
geen inrichting wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op één van de lijsten
van de risico-inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals
bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.
2. De begunstigde verklaart dat huidige overeenkomst als een overdracht van
gronden moet worden beschouwd en dat er voor het sluiten van deze
overeenkomst een bodemattest is afgeleverd door OVAM op 16 06 2020 met
refertenummer 20200337027 waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1. INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2. UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een
bodemverontreiniging voorkomt.
2.3. BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

1

Opgelet: de vastgoedmakelaar is verplicht het bodemattest op te vragen en de inhoud ervan op te nemen in de
onderhandse verkoopovereenkomst. Een overdracht van een risicogrond die niet volgens de wettelijke regels
gebeurde, is niet tegenstelbaar aan OVAM. In dergelijk geval kan OVAM de overdrager, die de grond onwettig heeft
overgedragen, verplichten om alsnog een oriënterend bodemonderzoek, een beschrijvend bodemonderzoek, een
bodemsanering en eventuele nazorgactiviteiten uit te voeren op de reeds overgedragen risicogrond (voor het aandeel
bodemverontreiniging dat naar alle redelijkheid al aanwezig was vóór de overdracht van de risicogrond.
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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.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
De bieder erkent een kopie van bedoeld attest te hebben ontvangen en kennis
genomen te hebben van de inhoud ervan.

2.8.2. Vlaamse Wooncode
2.8.2.1.

Het goed betreft ☐ wel / ☒ niet een woning bedoeld in artikel 19 van het Decreet
van 15 juli 1997 die niet werd gesloopt binnen de wettelijke termijn.

2.8.2.2.

Het goed betreft ☐ wel / ☒ geen perceel bestemd voor woningbouw dat gelegen
is in een door de Vlaamse regering bepaald bijzonder gebied.

2.8.2.3.

Het goed betreft ☐ wel / ☒ geen woning waaraan door één van de instellingen
bedoeld in artikel 85 §1 van het Decreet van 15 juli 1997, renovatie-, verbeterings-,
of aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd met toepassing van artikel 18
§2 en 90 van hetzelfde decreet.

2.8.2.4.

Het goed betreft ☐ wel / ☒ geen woning die is opgenomen in het gemeentelijk
leegstandsregister vermeld in artikel 2.2.6. van het decreet van 27 maart 2009
betreffende het grond- en pandenbeleid, of op een van de lijsten van de inventaris
van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen, bedoeld in artikel 26, § 1 van het
Heffingsdecreet.

2.8.2.5.

Indien het goed valt onder één of meerdere hypotheses vermeld sub 1 tot 4 van
artikel 85 §1 Vlaamse Wooncode, indien uit het RVV-themabestand blijkt dat op
het onroerend goed een voorkooprecht rust en indien geen wettelijke
uitzondering van toepassing is, wordt de overeenkomst gesloten onder de
opschortende voorwaarde van het niet-uitoefenen van het voorkooprecht door de
instellingen bedoeld in artikel 85 van het decreet van 15 juli 1997.

2.8.3. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
2.8.3.1. Plannen- en vergunningenregister

☒ Gemeenten met goedgekeurd plannen- en vergunningenregister
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden volgende
vermeldingen opgenomen:
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1. Voor het goed is er ☒ een / ☐ geen stedenbouwkundige vergunning of
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd.

2. Volgens het plannenregister is de meest recente stedenbouwkundige
bestemming van het goed:
▪

Woongebied (Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, goedgekeurd 7 maart
1977)

3. Het goed :
☐ maakt het voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk
III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zijnde rechterlijke of
bestuurlijke maatregelen) of er is een procedure hangende voor het opleggen
van een dergelijke maatregel;
☒ maakt niet het voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI,
hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zijnde
rechterlijke of bestuurlijke maatregelen), of er is geen procedure hangende
voor het opleggen van een dergelijke maatregel.
4. Voor het goed geldt er ☐ een / ☒ geen voorkooprecht zoals bepaald in artikel
2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of in artikel 34 van het decreet van
25 april 2014 betreffende complexe projecten;
5. Voorschreven goed is ☒ wel / ☐ niet gelegen in een goedgekeurde
verkaveling. Voor het geval het goed gelegen is in een verkaveling, wordt bij
huidige overeenkomst een kopie van de verkavelingsvergunning/
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden gevoegd.
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6. Het onroerend goed maakt ☐ wel / ☒ geen voorwerp uit van een
voorkeursbesluit of een projectbesluit.

Voorschreven stedenbouwkundige bepalingen zijn gesteund op een
stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de gemeente waar het goed gelegen
is op datum van 1 juli 2020 waarvan een afschrift bij huidige overeenkomst wordt
gevoegd.

2.8.3.2. Inbreuken op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening
De begunstigde verklaart dat er hem voor voorschreven onroerend goed geen
stedenbouwkundige inbreuken bekend zijn.

2.8.3.3. Rooilijn
De begunstigde verklaart dat het gemeentelijk Rooilijn- en Onteigeningsplan
‘Oudstrijderslaan’ van 19 november 1998 van toepassing is.
Het rooilijnplan werd uitgevoerd – zie opmetingsplan in bijlage.

2.8.3.4. Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van
artikel 4.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit artikel omvat een lijst van
handelingen die een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen vereisen.

2.8.3.5. Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van artikel
4.2.2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenals van de twee besluiten van de
Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen en
de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is.

2.8.4. Decreet Natuurbehoud
De begunstigde verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied
waarop het Decreet Natuurbehoud van toepassing is.
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2.8.5. Bosdecreet
De begunstigde verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied
waarop het Bosdecreet van toepassing is.

2.8.6. Decreet van 12 juli 2013 betreffende het Onroerend Erfgoed
2.8.6.1. Beschermd erfgoed

De begunstigde verklaart dat voorschreven goed niet beschermd is .

2.8.6.2. Geïnventariseerd erfgoed

De begunstigde verklaart dat voorschreven goed niet opgenomen is op één van de in
artikel 4.1.11 van het Decreet Onroerend Erfgoed vermelde inventarissen.

2.8.7. Stookolietanks
Geen stookolietank:
De begunstigde verklaart dat zich in het goed bij zijn weten geen stookolietank
bevindt. Indien naderhand zou blijken dat er toch een tank aanwezig is, die niet
meer in gebruik was, dan zal de begunstigde hetzij het nodige doen om de tank
vakkundig te laten verwijderen, hetzij ze vakkundig te laten buiten gebruik stellen
en zal de bewijzen hiervan overhandigen aan de bieder.

2.8.11. Waterbeleid
Het onroerend goed is geheel en /of gedeeltelijk gelegen in:
▪
▪
▪
▪
▪
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11

Parafering bieder(s):

2.9. KOSTEN
De rechten, kosten, erelonen en belastingen (daarin inbegrepen deze op de toegevoegde
waarde) betreffende de verkoopakte vallen ten laste van de bieder.

Komen echter ten laste van de begunstigde de kosten van levering van het goed. Het betreft
onder meer de kosten en vergoedingen (aan de notaris of vastgoedmakelaar verschuldigd) die
uit de volgende formaliteiten voortvloeien voor zover een wettelijke of reglementaire
bepaling, of onderhavige overeenkomst de verwezenlijking ervan aan de begunstigde oplegt in
het kader van de verkoop:
▪
▪
▪

2.10.

bodemattest;
stedenbouwkundige inlichtingen;
kadastrale stukken;

NOTARISKEUZE

2.10.1. Behoorlijk ingelicht nopens het recht om, zonder bijkomende kosten, hun
respectievelijke notaris aan te duiden – voor zover hun keuze gemaakt werd binnen
acht dagen na datum van heden – hebben ondergetekenden te dien einde volgende
notaris aangeduid:
voor de begunstigde: notaris ..................................................................................................
voor de bieder: notaris ............................................................................................................

2.10.2. De partijen verbinden zich er toe om voor het verlijden van de akte voor de
instrumenterende notaris op zijn voorstel te verschijnen en dit binnen de twee
maanden na aanvaarding van het bod door de begunstigde (datum poststempel van
de aangetekende zending naar de bieder geldt als startdatum).2
2

indien langer dan 4 maanden, dient de overeenkomst te worden geregistreerd binnen de 4 maanden na
ondertekening ervan of na het vervullen van de laatste der eventueel vermelde opschortende voorwaarden. De bieder
zal het nodige doen voor de tijdige registratie en de betaling van de verschuldigde rechten. Hiertoe ontvangt hij 2
originele exemplaren.
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Parafering bieder(s):

De partijen werden uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de verplichting van de
betaling van het verkooprecht binnen de vier maanden na de ondertekening van huidige
verkoopovereenkomst of na vervulling van de opschortende voorwaarden.

2.10.3. Partijen machtigen de instrumenterende notaris om een ontwerp van de akte en de
afrekening aan de vastgoedmakelaar te zenden, en om hem voorafgaandelijk op de
hoogte te brengen van de afspraak voor het verlijden van de akte.

2.11.

AANVAARDING

3.1.

Het aanbod kan enkel geldig worden aanvaard door ondertekening van huidig
document door de begunstigde en kennisgeving hiervan aan de bieder per
aangetekend schrijven door de begunstigde verzonden binnen de geldigheidstermijn
bepaald in het eerste luik van dit bod (poststempel geldt als bewijs).

3.2.

Na aanvaarding van het aanbod is de bieder koper en de begunstigde verkoper. De
bieder bekomt het eigendomsrecht van het onroerend goed bij het verlijden van de
notariële akte. Hij zal er op hetzelfde ogenblik het genot en het vrij gebruik van
verkrijgen.

3. WAARBORG - HONORARIUM COVAST - SCHADEVERGOEDING
4.1.

Bij aanvaarding van het aanbod door de begunstigde komt de verkoop definitief tot
stand en is de bieder gehouden tot betaling van het honorarium voor de aankoop via
het COVAST systeem, vastgesteld op 7,26 % (= 6% ereloon + 21% btw) van de geboden
prijs. Alle vermelde bedragen zijn inclusief btw.

4.2.

Wanneer een bod tijdens de eerste fase aanvaard wordt, stort de bieder als zekerheid
voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen een waarborg ten belope van het
door hem aan COVAST verschuldigde honorarium. Hiertoe zal COVAST aan de bieder
een betalingsuitnodiging toezenden. Deze storting moet gebeuren binnen een termijn
van acht kalenderdagen na toezending van de betalingsuitnodiging, door overschrijving
op de financiële derdenrekening van COVAST met nummer IBAN BE11 3630 9677 7748
(BIC BBRUBEBB).
De bieder zal deze waarborg storten via volgende financiële instelling en via volgend
rekeningnummer :
Financiële instelling : ………………………………………………………………………..
Rekeningnummer : IBAN ………………………………………………………………
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Parafering bieder(s):

Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas dd.
18 september 2017, hetwelk in artikel 66 § 2 het volgende verplicht stelt : de prijs van
de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van
overschrijving of cheque.

Bij gebreke aan tijdige overschrijving van de waarborg zal de bieder een forfaitaire
schadevergoeding moeten betalen ten belope van de helft van het honorarium
exclusief btw, onverminderd het verschuldigde ereloon voorzien in 4.1.
4.3.

Op datum van het verlijden van de authentieke verkoopakte verkrijgt de waarborg het
karakter van betaling van het honorarium en is de gestorte som automatisch en
definitief verworven door COVAST. Op die datum zal COVAST aan de bieder een
factuur toesturen ten belope van het honorarium, met vermelding dat de schuld
vereffend werd door verrekening van de waarborg.

4.4.

De bieder is gehouden tot betaling van de integrale koopsom op datum van het
verlijden van de notariële akte.
De betaling van deze koopsom zal gebeuren via volgende financiële instelling en via
volgend rekeningnummer :
Financiële instelling : …………………………………………………………………….
Rekeningnummer

:

IBAN ………………………………………………………..

4.5.

Indien de authentieke verkoopakte niet of niet op de voorziene datum kan verleden
worden door een fout van de bieder, dan verkrijgt de waarborg onmiddellijk het
karakter van betaling van een schadevergoeding en is de gestorte som automatisch en
definitief verworven door COVAST. Deze schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van
het honorarium exclusief btw, zodat het btw-bedrag door COVAST zal terugbetaald
worden aan de bieder.

4.6.

Indien de verkoop niet kan gefinaliseerd worden door een fout van de begunstigde,
wordt de waarborg terugbetaald aan de bieder.

4.7

In geval van vertraging in de betaling zal er door de bieder van rechtswege en zonder
ingebrekestelling te rekenen vanaf het opeisbaar zijn van de betaling, een
nalatigheidinterest verschuldigd zijn gelijk aan 8 % per jaar op het verschuldigd gebleven
bedrag.
Indien de authentieke akte door de fout van één der partijen niet verleden kan worden,
dan zal de andere partij de keuze hebben, nadat een door haar aan de in gebreke
blijvende partij bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot verrichte aanmaning
15 dagen zonder gevolg is gebleven,

Eenzijdige aankoopbelofte eerste fase – tweede luik
Versie 0.6

14

Parafering bieder(s):

▪ ofwel de ontbinding van de verkoop te vorderen, in welk geval door de nalatige partij
een schadevergoeding gelijk aan 10 % van de koopsom zal verschuldigd zijn ten titel
van forfaitaire schadevergoeding;
▪ ofwel de gedwongen uitvoering van de verkoop na te streven;
Alle eventuele nadelige fiscale gevolgen in beide hiervoor gestelde hypotheses, zullen
ten laste komen van de in gebreke blijvende partij.

Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats op hun bovenvermeld
adres en, indien deze niet in België gelegen zijn, op het kantoor van de door hen aangewezen
notaris.
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Parafering bieder(s):

DE BIEDER(S) VERKLA(A)R(T)EN KENNIS GENOMEN TE HEBBEN VAN VOLGENDE BIJLAGEN WELKE INTEGRAAL DEEL
UITMAKEN VAN DEZE AANKOOPBELOFTE - INVENTARIS BIJGEVOEGDE DOSSIERSTUKKEN:
-

Covast procedure
Beschermingsstatuut
Bodemattest
Info uit de Atlas der buurtwegen
Metingsplan
Verkavelingsakte /- vergunning
Hypothecair uittreksel
Kadastraal uittreksel
Vastgoedinformatie
Info KLIM
Voorkooprecht
Watertoets
Rooilijnplan

DE BIEDER(S)

HANDTEKENING(EN)
(gelezen en goedgekeurd)

DATUM

VOOR AANVAARDING
DE BEGUNSTIGDE(N)

HANDTEKENING(EN)
(gelezen en goedgekeurd)

Mevrouw Heidi Abeloos
Algemeen Directeur

De heer Bruno Peeters
Voorzitter vast bureau
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DATUM
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I. ALGEMENE REGELS
Dit deel beschrijft het COVAST systeem en de verschillende
partijen die er aan deelnemen. Daarnaast worden de
biedingsfases met hun geldigheidsvoorwaarden uitgelegd. Ten
slotte wordt ook de door de koper aan COVAST te betalen
vergoeding toegelicht.

1. COVAST SYSTEEM
Het COVAST systeem biedt de overheden en bijzondere opdrachtgevers een uniek instrument
aan om via het bestaande netwerk van erkende vastgoedmakelaars kopers te vinden voor de
door hen te koop aangeboden onroerende goederen.
COVAST organiseert en coördineert het systeem.
COVAST is georganiseerd als een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
(CVBA), opgericht bij notariële akte dd. 20 september 2011, verleden voor Meester Jacques
Hulsbosch, Notaris met standplaats te De Pinte, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4
oktober 2011. De vennootschap is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen
onder het nummer 0839.526.783 en heeft haar zeteladres te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg
1005. COVAST handelt onder de BIV erkenning van haar bestuurders.

2. VOORWERP PROCEDURE
De COVAST procedure regelt de rechten en plichten van alle deelnemers die handelen binnen
het COVAST systeem.

3. TOETREDINGSCONTRACT
De COVAST procedure is een toetredingscontract dat van rechtswege van toepassing is op alle
deelnemers aan het COVAST systeem. Toetreding gebeurt zonder formaliteiten en door het
enkele feit van de deelname.

4. OPBOUW PROCEDURE
De algemene regels vervat in deel 1 gelden voor alle deelnemers die handelen binnen het
COVAST systeem. In de navolgende delen worden telkens de regels toegelicht die van toepassing
zijn op specifieke categorieën van deelnemers. Elke categorie van deelnemers kan slechts die
delen raadplegen die de rechten en plichten van de betrokken categorie regelt.
De bieders en derden kunnen enkel deel 1 raadplegen en zijn dus enkel hierdoor gebonden.
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De opdrachtgevers kunnen enkel de delen 1 en 2 raadplegen en zijn dus enkel hierdoor
gebonden.
De inkopende en verkopende vastgoedmakelaars kunnen alle delen 1, 2 en 3 raadplegen en zijn
erdoor gebonden.

5. VERKOOP EN VERKOOPPRIJS
Wanneer in de COVAST procedure gesproken wordt over verkoop, wordt hiermee niet alleen de
koopovereenkomst in enge zin bedoeld, doch ook elke andere transactievorm, zoals onder meer
vruchtgebruik, erfpacht, opstal, leasing, ruil, verhuring, concessies, en elke andere vestiging van
zakelijke of persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen. Het gebruik van de
term verkoop gebeurt enkel om reden van eenvoudig taalgebruik.
In dezelfde zin zal de term verkoopprijs niet in de enge betekenis mogen verstaan worden, doch
wordt hiermee de transactiewaarde bedoeld.

6. CATEGORIEËN VAN DEELNEMERS
6.1 Opdrachtgever
Dit is de overheid of bijzondere opdrachtgever die beslist om via het COVAST systeem een
onroerend goed te verkopen.
Onder overheid wordt onder meer verstaan de federale overheidsdiensten (FOD), federale
parastatale instellingen (RSZ, RVP, …), overheidsbedrijven (De Post, NMBS, B-Holding, Belgacom,
…), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap,
provincies, autonome provinciebedrijven, bovenlokale besturen (Polders en Wateringen, …),
gemeenten en steden, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, enz.
Onder bijzondere opdrachtgever wordt onder meer verstaan het gemeenschapsonderwijs,
universiteiten, hogescholen, inrichtende machten van het vrij onderwijs, Syntra, not-for-profitorganisaties, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, natuurverenigingen, levensbeschouwelijke
organisaties, kloosters en kerkfabrieken, vakantiecentra, financiële instellingen,
faillissementscuratoren, enz.
6.2 Inkopende vastgoedmakelaars
Dit zijn de erkende vastgoedmakelaars als bedoeld in artikel 2 van de Wet van 11 februari 2013
houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (Belgisch Staatsblad 22 augustus
2013) , ofwel de rechtspersoon via dewelke zij hun beroep uitoefenen, dankzij wiens
bemiddeling een samenwerking tot stand komt tussen COVAST en een opdrachtgever.
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6.3 Verkopende vastgoedmakelaars
Dit zijn de erkende vastgoedmakelaars als bedoeld in artikel 2 van de Wet van 11 februari 2013
houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (Belgisch Staatsblad 22 augustus
2013), ofwel de rechtspersoon via dewelke zij hun beroep uitoefenen, die bereid zijn op te
treden als bemiddelaars bij de verkoopprocedure.
6.4 Bieders
Dit zijn diegenen die geïnteresseerd zijn in een onroerend goed dat te koop wordt aangeboden
via het COVAST systeem en die een bod uitbrengen via een verkopende vastgoedmakelaar.
6.5 Derden
Dit zijn degenen die niet vallen onder één der voornoemde categorieën, maar toch deelnemen
aan handelingen binnen het COVAST systeem, bijvoorbeeld een persoon die een te koop gesteld
goed bezichtigt, doch geen bod formuleert.

7. HONORARIUM COVAST LASTENS KOPER
Enkel de bieder die als koper wordt weerhouden, zal instaan voor de betaling van het
honorarium aan COVAST, dat vastgesteld is op 7,26 % van de geboden prijs met een minimum
van 5 000 EUR. Alle vermelde bedragen zijn inclusief btw. In functie van de eigenheid van de
vastgoedtransactie kan COVAST echter afwijken van deze berekeningswijze.
De overige bieders die deelnemen aan handelingen via het COVAST systeem zijn geen enkele
vergoeding verschuldigd.
De vastgoedmakelaars kunnen geen enkele vergoeding vragen aan de bieders of derden, noch
aan de opdrachtgever.
Het is echter steeds mogelijk dat tussen COVAST en een opdrachtgever een overeenkomst wordt
afgesloten waarbij de opdrachtgever het honorarium geheel of gedeeltelijk ten laste neemt.

8. OPSTART VERKOOPPROCES
Het verkoopproces start met de aankondiging op de website www.covast.be van een
verkoopdossier, waarna COVAST ook een startprijs en startdatum van de eerste biedingsfase
publiceert.
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9. EERSTE BIEDINGSFASE
Tijdens de eerste biedingsfase kunnen bieders via een verkopende vastgoedmakelaar een bod
uitbrengen. De bieder kan hiertoe een erkende vastgoedmakelaar naar keuze aanspreken, doch
de aangesproken vastgoedmakelaar behoudt de vrijheid al dan niet in te gaan op de vraag van
de bieder. In het verkoopdossier zullen ook de namen vermeld worden van de
vastgoedmakelaars die voor het specifieke goed reeds uitdrukkelijk hun interesse in deelname
aan de verkoop lieten blijken.
Zowel de startprijs als het verloop van de eerste biedingsfase kunnen door COVAST aangepast
worden in de loop van het verkoopproces. Zo kan de eerste biedingsfase ook na afloop
heropgestart worden.
Het staat de opdrachtgever vrij gelijk welk bod te aanvaarden, ongeacht het tijdstip van de
bieding en ongeacht het bedrag. Evenzeer kan de opdrachtgever beslissen geen enkel bod te
aanvaarden of het goed terug te trekken uit de verkoop.

10. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN BOD EERSTE BIEDINGSFASE
De bieder die een bod in de eerste biedingsfase wil uitbrengen, moet zich begeven naar een
verkopende vastgoedmakelaar. Voor het uitbrengen van het bod moet verplicht gebruik
gemaakt worden van het webformulier ‘eenzijdige aankoopbelofte’, te downloaden door de
verkopende vastgoedmakelaar van het private luik ‘makelaar’.
Het formulier ‘eenzijdige aankoopbelofte’ bestaat uit twee luiken.
Het eerste blad moet door de bieder eigenhandig worden ingevuld. Op dit eerste blad vermeldt
de bieder zijn biedprijs, zowel in cijfers als voluit in letters geschreven. Ook vermeldt de bieder
hier de geldigheidsduur van zijn bod die minstens 2 maanden zal bedragen. Bij gebreke aan
invulling of bij invulling van een te korte termijn, wordt de geldigheidsduur geacht twee
maanden te zijn. Wel vervalt het bod automatisch op de vijftiende kalenderdag, te rekenen
vanaf de datum waarop via de website een geldig hoger bod wordt bekendgemaakt.
De daaropvolgende pagina’s vormen het tweede luik van de ‘eenzijdige aankoopbelofte’ en
worden door de bieder ingevuld met bijstand van de verkopende vastgoedmakelaar. De bieder
zal de verkopende vastgoedmakelaar informeren over de identiteit en hoedanigheid van de
bieder(s) en hem alle nodige documenten ter beschikking stellen om een nazicht van de
rechtsbekwaamheid en/of vertegenwoordigingsbevoegdheid mogelijk te maken, alsook een
controle in het kader van de antiwitwaswetgeving.
Het bod is maar geldig in zoverre het zonder enig voorbehoud geformuleerd wordt en niet
afhankelijk gesteld wordt van door de bieder vooropgestelde voorwaarden.
Het bod is maar geldig in zoverre het tijdens de looptijd van de eerste biedingsfase werd
bekendgemaakt via de COVAST website. De loggegevens van de COVAST website gelden hiertoe
als onweerlegbaar bewijs.
Wanneer er meer dan één bieder optreedt bij het uitbrengen van een bod, dan bieden zij solidair
voor het geheel.
Het bod wordt uitgebracht in eigen naam of voor rekening van een rechtspersoon die geldig kan
vertegenwoordigd en verbonden worden door de ondertekenende perso(o)n(en). Het bod kan
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ook worden uitgebracht voor een vennootschap in oprichting (artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen).
Van zodra het bod volledig is ingevuld en ondertekend, overhandigt de bieder het bod aan de
verkopende vastgoedmakelaar, tegen ontvangstbevestiging.
De verkopende vastgoedmakelaar bewaart dit bod op zijn kantoor en brengt het bod
elektronisch in op het private luik ‘makelaar’ van de website www.covast.be. Het bedrag en de
geldigheidsduur van het bod worden online gepubliceerd. Ook verzendt de verkopende
vastgoedmakelaar het eerste en tweede luik van het formulier ‘eenzijdige aankoopbelofte’ (dus
zonder de bijlagen) aan COVAST, ofwel per e-mail info@covast.be, ofwel per fax 09 22 22 895,
ofwel door het opladen van de betrokken pagina’s op het private luik ‘makelaar’ van de website
www.covast.be. De verkopende vastgoedmakelaar verbindt er zich ten slotte toe om op eerste
verzoek het volledig biedingsdossier (dus inclusief de ondertekende bijlagen) aan COVAST te
bezorgen op het zeteladres te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005.
Een bieder kan meerdere biedingen doen, doch zal enkel gebonden zijn door zijn hoogste bod,
onafhankelijk van de data van de uitgebrachte biedingen.
Een verkopende vastgoedmakelaar kan optreden voor verschillende bieders.

11. TWEEDE BIEDINGSFASE
COVAST beslist wanneer de eerste biedingsfase wordt stopgezet en een tweede biedingsfase
begint. De start- en einddatum van deze tweede biedingsfase zullen dan worden aangekondigd
op de website, alsook de startprijs en het adres van het gerechtsdeurwaarderskantoor waarnaar
de biedingen in deze fase per aangetekende zending moeten worden verstuurd door de
verkopende vastgoedmakelaars. In tegenstelling tot de eerste biedingsfase worden de in deze
fase uitgebrachte biedingen niet online gepubliceerd.
Indien er bij de start van de tweede biedingsfase nog sprake is van één of meer geldige biedingen
uit de eerste biedingsfase, dan wordt de geldigheidsduur van de hoogste bieding vanaf de
einddatum van de eerste biedingsfase verlengd met 60 kalenderdagen. Niets belet evenwel dat
deze bieder zelf een hoger bod uitbrengt in de tweede biedingsfase.
Na het verstrijken van de tweede biedingsfase maakt de tussenkomende gerechtsdeurwaarder
onverwijld een proces-verbaal over aan COVAST dat de volgende gegevens zal bevatten:
▪ het totaal aantal tijdig ontvangen biedingen,
▪ per geopende envelop, vermelding van:
‐ de naam en contactgegevens van de vastgoedmakelaar,
‐ de cijfercode onder de barcode van het aangetekend schrijven,
‐ de datum van verzending van het aangetekend schrijven,
‐ het bedrag van het bod,
▪ identificatie van de hoogste bieder.
Is er sprake van meerdere identieke hoogste biedingen door verschillende bieders, dan wordt
door de gerechtsdeurwaarder met de betrokken bieders (via de verkopende
vastgoedmakelaars) een afspraak gemaakt voor een volgende biedingsronde op het kantoor van
de gerechtsdeurwaarder. Via zijn verkopende vastgoedmakelaar zal elke bieder dan op de
afgesproken datum en uur onder gesloten omslag een bod (laten) afgeven voor een bedrag dat
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minstens gelijk is aan het bedrag van het hoogste bod tijdens de vorige biedingsronde. De
omslagen zullen die dag worden geopend door de gerechtsdeurwaarder. Indien tijdens deze
extra biedingsronde elke bieder zijn bod handhaaft, doch niet verhoogt, zal het oudste bod
weerhouden worden, zijnde het bod dat in de vorige biedingsronde het eerst per aangetekend
schrijven aan de gerechtsdeurwaarder verstuurd werd (poststempel op aangetekende zending
geldt als bewijs). De gerechtsdeurwaarder maakt van deze handelingen een aanvullend procesverbaal op.
Het hoogste bod, dat zowel het (eventueel) nog geldige hoogste bod uit de eerste biedingsfase
kan zijn, als het (eventueel) hoogste bod uit de tweede biedingsfase, wordt weerhouden voor
verdere afhandeling, wat impliceert dat de overige biedingen vervallen.
De hoogste bieder zal door COVAST schriftelijk worden verwittigd dat zijn bod voor verdere
afhandeling wordt weerhouden, met dien verstande dat de opdrachtgever de volle vrijheid
behoudt om dit bod al dan niet te aanvaarden, dan wel contact op te nemen met andere
kandidaten om met hen in onderhandeling te treden, zonder verhaalmogelijkheid van de bieder
jegens COVAST, de verkopende vastgoedmakelaar of de opdrachtgever.
De overige bieders worden door COVAST schriftelijk verwittigd dat hun bod niet werd
weerhouden voor verdere afhandeling, zodat zij niet langer door hun bod gebonden zijn.
De bieders en de tussengekomen vastgoedmakelaars hebben de mogelijkheid om op de zetel
van COVAST het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder te raadplegen.
Het ereloon en de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor de registratie van de biedingen en
de opmaak van het proces verbaal van een tweede biedingsfase vallen ten laste van de
opdrachtgever en staan los van het aan Covast toekomende honorarium, dat in principe ten
laste valt van de koper.

12. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN BOD TWEEDE BIEDINGSFASE
De bieder die een bod in deze fase wil uitbrengen, moet zich begeven naar een verkopende
vastgoedmakelaar. Voor het uitbrengen van het bod moet verplicht gebruik gemaakt worden
van het webformulier ‘eenzijdige aankoopbelofte’, te downloaden door de verkopende
vastgoedmakelaar van het private luik ‘makelaar’. De in de tweede biedingsfase uitgebrachte
biedingen hebben eenzelfde (vooraf door COVAST ingevulde) geldigheidsduur.
Na volledige invulling en ondertekening, overhandigt de bieder de ‘eenzijdige aankoopbelofte’
aan de verkopende vastgoedmakelaar, tegen ontvangstbevestiging.
De verkopende vastgoedmakelaar verstuurt het bod onverwijld en per aangetekend schrijven
naar de gerechtsdeurwaarder, waarvan de naam en het kantoorgegevens online zullen
gepubliceerd worden. Het bod moet uiterlijk op de einddatum van de tweede biedingsfase per
aangetekend schrijven verstuurd worden, waarbij de poststempel het bewijs van
verzendingsdatum is. De vastgoedmakelaar verstuurt het verzendingsbewijs van de post op
diezelfde datum per e-mail aan de gerechtsdeurwaarder met vermelding van het
dossiernummer.
Een bieder kan meerdere biedingen in de tweede biedingsfase doen, doch zal enkel gebonden
zijn door zijn hoogste bod, onafhankelijk van de data van de uitgebrachte biedingen. Ook een
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bieder die niet deelnam aan de biedingen in de eerste biedingsfase kan één of meerdere
biedingen in de tweede biedingsfase doen.
Een verkopende vastgoedmakelaar kan optreden voor verschillende bieders.

13. AANVAARDING VAN EEN BOD
Aanvaarding geschiedt door de ondertekening ’voor aanvaarding‘ van de eenzijdige
aankoopbelofte, waarna dit formulier door de opdrachtgever per aangetekend schrijven wordt
verstuurd naar betrokken bieder, met kopie aan COVAST. De poststempel op de aangetekende
brief bepaalt of het bod al dan niet tijdig, dit is binnen de geldigheidstermijn van het bod,
aanvaard werd.
Bij tijdige aanvaarding van het aanbod is de verkoop voltrokken. De koper bekomt het
eigendomsrecht van het goed bij het verlijden van de notariële akte en zal er op hetzelfde
ogenblik het genot en het vrij gebruik van verkrijgen, behoudens andersluidende bepaling in het
verkoopdossier.

14. WAARBORG IN DE EERSTE BIEDINGSFASE
Wanneer een bod tijdens de eerste biedingsfase aanvaard wordt, stort de koper als zekerheid
voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen een waarborg ten belope van het door hem
aan COVAST verschuldigde honorarium. Hiertoe zal COVAST aan de koper een
betalingsuitnodiging toezenden. Deze storting moet gebeuren binnen een termijn van acht
kalenderdagen na toezending van de betalingsuitnodiging, door overschrijving op de financiële
derdenrekening van COVAST met nummer IBAN BE11 3630 9677 7748 (BIC BBRUBEBB).
Bij gebreke aan tijdige overschrijving van de waarborg zal de koper een forfaitaire
schadevergoeding moeten betalen ten belope van de helft van het honorarium exclusief btw,
onverminderd het verschuldigde ereloon voorzien in I.7.

15. WAARBORG IN DE TWEEDE BIEDINGSFASE
Wanneer na het verstrijken van de tweede biedingsfase een hoogste bod voor verdere
afhandeling weerhouden wordt, stort de bieder als zekerheid voor de goede uitvoering van zijn
verbintenissen een waarborg ten belope van het door hem aan COVAST verschuldigde
honorarium. Hiertoe zal COVAST aan de bieder een betalingsuitnodiging toezenden. Deze
storting moet gebeuren binnen een termijn van acht kalenderdagen na toezending van de
betalingsuitnodiging, door overschrijving op de financiële derdenrekening van COVAST met
nummer IBAN BE11 3630 9677 7748 (BIC BBRUBEBB).
Bij gebreke aan tijdige betaling van de waarborg vervalt het eenzijdig bod tot aankoop en is de
bieder gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan COVAST ten belope van het door
hem aan COVAST verschuldigde honorarium exclusief btw.
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16. BETALING HONORARIUM COVAST
Op datum van het verlijden van de authentieke verkoopakte verkrijgt de in I.14 en I.15 vermelde
waarborg het karakter van betaling van het honorarium en is de gestorte som automatisch en
definitief verworven door COVAST.
COVAST zal aan de koper een factuur toesturen ten belope van het honorarium, met vermelding
dat de schuld vereffend werd door verrekening van de waarborg.

17. WANPRESTATIE
Indien de authentieke verkoopakte niet of niet op de voorziene datum kan verleden worden
door een fout van de koper, dan verkrijgt de in I.14 en I.15 vermelde waarborg onmiddellijk het
karakter van betaling van een schadevergoeding en is de gestorte som automatisch en definitief
verworven door COVAST. Deze schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het honorarium
exclusief btw, zodat het btw-tarief door COVAST zal terugbetaald worden aan de koper.
Indien de verkoop niet kan gefinaliseerd worden door een fout van de verkoper, wordt de
waarborg terugbetaald aan de koper.

18. AANSPRAKELIJKHEID
COVAST is enkel verantwoordelijk voor haar eigen daden of nalatigheden, maar draagt geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten van deelnemers aan het COVAST systeem.
De deelnemers aan het COVAST systeem handelen derhalve exclusief op eigen
verantwoordelijkheid, en verbinden er zich toe hun professionele en/of burgerlijke
aansprakelijkheid behoorlijk te verzekeren.

19. NIETIGHEIDSCLAUSULE
Indien een of meerdere clausules van de COVAST procedure nietig zouden zijn wegens
strijdigheid met wettelijke bepalingen heeft dit niet de nietigheid van de gehele procedure tot
gevolg. De toetredende partijen verbinden zich ertoe om in dergelijk geval de betrokken
clausule(s) te vervangen door een gelijkwaardig beding dat de bedoeling van partijen terzake
weergeeft.
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20. PRIMAUTEIT VAN DE COVAST PROCEDURE
De COVAST procedure beheerst exclusief de rechtsverhoudingen tussen de deelnemers aan het
COVAST systeem. Eventuele algemene voorwaarden of reglementen van deelnemers zijn niet
tegenstelbaar aan COVAST en worden voor niet geschreven gehouden.
Uitzonderlijk is een afwijking van de procedure mogelijk wanneer COVAST inschrijft op een
overheidsopdracht. In dat geval primeren de bepalingen van het overheidsbestek en zijn deze
tegenstelbaar aan alle deelnemers in het verkoopdossier. Wanneer sprake is van een dergelijke
afwijking zal COVAST dit melden in het online verkoopdossier en kunnen de deelnemers hierover
op eerste verzoek informatie verkrijgen.

21. PRIVACY
Door zich toegang te verschaffen tot de website www.covast.be of door eender welke deelname
aan het COVAST systeem, verklaart de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van de
informatie hieronder en geeft hij aan COVAST de toelating om de door hem meegedeelde
persoonlijke gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden: de opvolging van
verkoopdossiers binnen het COVAST systeem, de realisatie van de statutaire doelstelling van
COVAST, controle van de gegevens en het voorkomen van onregelmatigheden. COVAST
respecteert de privacy van de deelnemers en zal alle persoonsgegevens die ze ontvangt
vertrouwelijk behandelen. Deze gegevens zullen louter voor de werking van het systeem
verwerkt worden in het COVAST gegevensbestand. De alzo verkregen persoonsgegevens kunnen
gebruikt worden voor direct marketing activiteiten door COVAST. De deelnemer machtigt
COVAST tot het meedelen van zijn persoonsgegevens aan derden, doch slechts in zoverre dit
nodig is voor de werking van het COVAST systeem en nooit voor direct marketing doeleinden
van derden. Conform de wettelijke voorwaarden kan elke deelnemer op elk ogenblik inzage
vragen in zijn verwerkte persoonsgegevens, deze laten verbeteren of verwijderen en zich
verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
COVAST cvba (met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1005) zal optreden
als de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens, conform de toepasselijke Belgische
wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Voor verdere inlichtingen kan elke
deelnemer bij COVAST terecht via info@covast.be.

22. VOLLEDIGE KENNIS VAN ZAKEN
Elke deelnemer aan het COVAST systeem wordt onweerlegbaar vermoed de COVAST procedure
gelezen te hebben en hiertoe vrijwillig te zijn toegetreden door deelname aan het COVAST
systeem.
COVAST behoudt zich het recht voor om de COVAST procedure als toetredingscontract aan te
passen, doch elk verkoopdossier zal uitsluitend beheerst worden door de versie van de
procedure die op datum van aankondiging van de verkoop op de website gepubliceerd is.
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BODEMATTEST

Covast cvba
Kortrijksesteenweg 1005 /
9000 Gent

uw bericht van

16.06.2020

afdeling

Bodembeheer

uw kenmerk

Oudstrijdersln1

contactpersoon

Infolijn 015/284 458

bijlagen

-

ons kenmerk

20200337027

Mechelen

16.06.2020

aanvraagnummer

20200335251

dossiernummer

1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 01.01.2020
afdeling : 23051 STEENOKKERZEEL 2 AFD/MELSBROEK/
straat + nr. : Gillijnsstraat
sece : C
nummer : 0093/00P000
Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformaeregister.

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.

aestnummer: 20200337027 - volgnummer: 000
formuliernummer: 20200335251
pagina 1 van 2

Dit bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informae: www.ovam.be/bodemaest.
2 Meer informae 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, 16.06.2020

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

aestnummer: 20200337027 - volgnummer: 000
formuliernummer: 20200335251
pagina 2 van 2

Mobiliteit
Legende
Fusiegemeenten
Adressen CRAB
Tabellen
Wijzigingen
overige
afschaffing
nieuwe weg
versmalling

0,1

2.257

verbreding
verplaatsing
verlenging
rooilijnplan
onduidelijk
afschaffing,nieuwe weg
afschaffing,verbreding
afschaffing,verbreding,verplaatsing
afschaffing,verplaatsing
afschaffing,versmalling
nieuwe weg,verplaatsing
verbreding,nieuwe weg
verbreding,nieuwe weg,verplaatsing
verbreding,nieuwe weg,verplaatsing,versmalling
verbreding,onduidelijk
verbreding,rooilijnplan
verbreding,verlenging
verbreding,verlenging,verplaatsing
verbreding,verplaatsing
verbreding,verplaatsing,versmalling
verbreding,versmalling
verlenging,verplaatsing
verlenging,versmalling
verplaatsing, onduidelijk
verplaatsing, rooilijnplan

0

0,04

0,1 Kilometers
Schaal: 1: 1.424

Datum afdruk: 29/05/2019
Projectie: WGS84 Web Mercator
© Provincie Vlaams-Brabant /GDI-Vlaanderen

Digitale gegevens hebben geen juridische
waarde. Er zijn geen garanties wat de
actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.

verplaatsing, versmalling

Uittreksel uit het kadastraal percelenplan
Gecentreerd op:
STEENOKKERZEEL 2 AFD/MELSBROEK/

Aangemaakt op 16/06/2020
Schaal: 1 : 500

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

Covast cvba
Kortrijksesteenweg 1005
9000 Gent

Contact:
RUIMTELIJKE ORDENING - STEDENBOUW
ruimtelijkeordening@steenokkerzeel.be
02 254 19 60
Datum: 01/07/2020
Onze ref: N-115-2020
Uw ref: /
IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED
Gemeente:

STEENOKKERZEEL

Postnummer:

1820

Adres:

GILLIJNSSTRAAT

Type onroerend goed*:

Grond

Kadastrale afdeling:

2 AFD/MELSBROEK

Kadastrale sectie:

C

Kadastraal perceelnummer: 23051_C_0093_P_000_00
Kadastrale aard:

BOUWGROND
UITTREKSEL PLANNENREGISTER
GEMEENTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN

Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met
betrekking tot het overwelven van baangrachten
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
SVO_23081_233_00021_00001
27/05/2004
Besluit tot Goedkeuring

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Oudstrijderslaan
Gemeentelijk rooilijnplan
ROO_23081_243_00002_00001
19/11/1998
Besluit tot Goedkeuring

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Oudstrijderslaan
Gemeentelijk onteigeningsplan
ONA_23081_252_00004_00001
19/11/1998
Besluit tot Goedkeuring

Naam

Ter info: het deel van het perceel dat overeenkomt met de inname werd niet mee genomen in de
verkaveling van de gronden en wordt dan ook niet mee verkocht en blijft behouden door
gemeente Steenokkerzeel
Voor de plannen: zie bijlage.

PROVINCIALE PLANNEN OF VERORDENINGEN

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking
tot verhardingen van de provincie Vlaams-Brabant
Provinciale stedenbouwkundige verordening
SVO_20001_233_00014_00001
12/09/2014
Besluit tot Goedkeuring
Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking
tot het overwelven van grachten en onbevaarbare
waterlopen
Provinciale stedenbouwkundige verordening
SVO_20001_233_00015_00001
19/12/2012
Besluit tot Goedkeuring

GEWESTELIJKE PLANNEN OF VERORDENINGEN
Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap
Bestemming

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse
Gewestplan
GWP_02000_222_00025_00001
07/03/1977
Besluit tot Goedkeuring
woongebieden
Gewestelijke bouwverordening inzake Wegen voor
voetgangersverkeer
Gewestelijke bouwverordening
BVO_02000_231_00001_00001
29/04/1997
Besluit tot Goedkeuring
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
SVO_02000_233_00001_00003
05/07/2013
Besluit tot Goedkeuring

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
Weekendverblijven
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
SVO_02000_233_00002_00001
08/07/2005
Besluit tot Goedkeuring

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
Toegankelijkheid
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
SVO_02000_233_00003_00004
10/06/2011
Besluit tot Goedkeuring

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
Breedband
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
SVO_02000_233_00004_00001
09/06/2017
Besluit tot Goedkeuring

Naam
Type
Plan id
Datum goedkeuring
Processtap

UITTREKSEL VERGUNNINGENREGISTER

Verkavelingsvergunning
Dossiernummer:

23081_2016_5805

Gemeentelijk dossiernummer:

2016/V/16

Dossiernummer van RWO:

5.00/23081/1000078.1

Onderwerp:

Het verkavelen in twee loten voor
open bebouwing

Betrokken persoon:

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van
Steenokkerzeel

Procedure voortgezet uit:

AVKAV2009

Datum ontvangst beveiligde zending

04/11/2016

Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

27/02/2017

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

Vergunning

Dossierstatus?

Vergunning

Is de vergunning vervallen?

Verval van de vergunning zal
onderzocht worden als hierom
verzocht wordt

Stedenbouwkundig attest
Dossiernummer:

23081_2016_5552

Gemeentelijk dossiernummer:

2016/SM-01

Dossiernummer van RWO:

/

Onderwerp:

Verkavelen in twee bouwloten voor
het bouwen van twee vrijstaande
woningen

Betrokken persoon:

Peeters Patrick

Procedure voortgezet uit:

ASTATT

Datum ontvangst beveiligde zending

18/02/2016

Datum van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

20/06/2016

Aard van de beslissing van het schepencollege over de
aanvraag

Positief

Dossierstatus?

Positief

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

/
MILIEU EN NATUUR
30.1 Voor zover bekend in onze digitale bestanden zijn er m.b.t. het
onroerend goed (een) milieuvergunning(en) afgeleverd, of
milieumelding(en) ontvangen***.

NEE

de volgende inrichting is vergund/gemeld:
*** Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARABexploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

30.2 Voor zover bekend in onze digitale bestanden zijn op het onroerend
goed overtredingen op (een)
milieuvergunningsreglementering(en)**** vastgesteld inzake niet
gemelde of vergunde inrichtingen.

NEE

de volgende inrichting is zonder melding of vergunningen geëxploiteerd:
**** Hetzelfde geldt voor lopende vergunningen uit vroegere reglementeringen: ARABexploitatievergunning, afvalwaterlozing, afvalverwerking, grondwaterwinning,...

30.3 Voor zover bekend is of was er voor 1 juni 2015 een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen
opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO).

NEE

Voor zover bekend is of was er na 31 mei 2015 een inrichting
gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging (inrichtingen
opgenomen in bijlage 2 bij VLAREBO).

NEE

30.4 Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een
waterwingebied.

NEE

30.5 Bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos ?
Zo ja, is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een
bosbeheersplan ?

NEE
NVT

30.6 Is het goed gelegen in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied ?

NEE

30.7 Het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in
een voor duingebied belangrijk landbouwgebied.

NEE

30.8

Het onroerend goed is gelegen in:

30.8.1 een zuiveringszone voor centrale gebieden:
30.8.2 een zuiveringszone voor collectief geoptimaliseerd buitengebied:
30.8.3 een zuiveringszone voor collectief te optimaliseren buitengebied:
30.8.4 een zuiveringszone voor individueel te optimaliseren buitengebied:

JA
NEE
JA
NEE

HUISVESTING, GROND- EN PANDBELEID EN ECONOMIE
40.1

Het onroerend goed is gelegen in:

40.1.1 een industrieterrein aangelegd door de gemeente:

40.2

-in het kader van de wetgeving op de economische expansie

NEE

-met steun van het Vlaams gewest

NEE

Het onroerend goed is opgenomen in:

40.2.1 de gewestelijke inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten

NEE

40.2.2 De gewestelijke inventaris van verwaarloosde en verkrotte woningen en
gebouwen?

NEE

zo ja, sinds: ()
40.2.3 Het gemeentelijk register van onbebouwde percelen

JA

zo ja, sinds: 30/06/2018
Het gemeentelijk leegstandsregister

NEE

zo ja, sinds:
Het gemeentelijke register van verwaarloosde woningen en gebouwen
40.3 Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning

NEE
NEE

zo ja, op:
Werd er een conformiteitsattest voor de woning geweigerd?

NEE

zo ja, op:

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED
50.1 Voor zover bekend is het onroerend goed of is het onroerend goed
gelegen in:
- een voorlopig beschermde archeologische site of in overgangszone

NEE

- een beschermde archeologische site of in overgangszone

NEE

- een voorlopig beschermd monument of in overgangszone

NEE

- een beschermd monument of in overgangszone

NEE

- opgenomen in de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed

NEE

- een voorlopig beschermd cultuurhistorisch landschap of in
overgangszone

NEE

- een beschermd cultuurhistorisch landschap of in overgangszone

NEE

- een voorlopig beschermd stads- of dorpsgezicht of in overgangszone

NEE

- een beschermd stads- of dorpsgezicht of in overgangszone

NEE

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT
60.1 Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere
erfdienstbaarheden van openbaar nut
ondergrondse inneming voor:
- plaatsing van elektriciteitsleidingen

NEE

- vervoer van gasachtige producten (Fluxys)

NEE

- aanleg van afvalwatercollector (Melsbroek, luchthaven)

NEE

- Glasvezelkabel (Navo)

NEE

- bouwvrije strook langs autosnelweg

NEE

- bouwverbod in nabijheid van luchthavens

NEE

- bouwverbod binnen 10 meter van de landsgrens of 5 meter van
de grensweg

NEE

- opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen

NEE

- erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie
tbv ruimingswerken (wetgeving 28.12.1967)

NEE

- voet- en jaagpaden (buurtwegen)

NEE

- waterlopen Vlaams Hydrografische Atlas

NEE

OPGELET! : Consulteer steeds https://www.klim-cicc.be/ voor
de meest recente en correcte gegevens over leidingen en
hun erfdienstbaarheden!

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
71.1 De gemeente kent de volgende gemeentebelastingen:
- leegstandsheffing op gebouwen en woningen
- belasting op verwaarloosde woningen en/of gebouwen
- gemeentelijke activeringsheffing (onbebouwde percelen)
Dit betreft een algemeen geldende belasting in Steenokkerzeel. Zie punt 40.1 en 40.2 om na te gaan
of deze belasting voor uw woning of perceel van toepassing is.

Dit formulier heeft louter een informatieve waarde en dient als basis voor verder onderzoek. Het
gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid ervan. Aan de notarissen
en andere aanvragers van vastgoedinformatie wordt gevraagd dit ook duidelijk aan de burger te
communiceren en zelf met de nodige aandacht de verstrekte gegevens te controleren.
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Het systeem is draaiend.
Opgelet: helpdesk@klim-cicc.be is niet bereikbaar wegens technische problemen. In
geval van problemen, gelieve te bellen op: +32 (0)3 443 12 67

Voorwaarden

Aanvraag

Teken werkzone

Bevestiging

Aanvraag
KLIM id
Uw referentie

7f40feca-b573-48bf-8c1c-b26937a6c98c
17000190/004 Oud Strijderslaan,
steenokkerzeel

Aanvrager
Onderneming
Contactpersoon
E-mailadres
Type gebruiker

notaris Katrien Devijver
Devijver Katrien
katrien.devijver@belnot.be
notaris

Straat
Huisnummer

Frederik Wouterslaan
23

Gemeente

Kampenhout

Postcode
Land
Telefoon

1910
België
016655021

Fax

Data aanvraag
Type melding

Opvragen van erfdienstbaarheden

Type werk
Uitvoeringsmethode
Uw referentie
17000190/004 Oud Strijderslaan,
steenokkerzeel

https://klim-cicc.be/newRequest/summary/7f40feca-b573-48bf-8c1c-b26937a6c98c

29/05/2019
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Omschrijving
werken [of

17000190/004 Oud Strijderslaan,
steenokkerzeel

percelen –
Notaris]
Datum aanvraag
Startdatum

29-05-2019 - 15:20
26-06-2019

werken [of
ontvangst info –
Notaris]
Geplande
einddatum van de
werken
Lokalisatie

Oudstrijderslaan, 1820 Steenokkerzeel,

[gemeente,
straten,
huisnummers]

België

Lambert
coördinaten
Bijlage

157827.37,178312.34

Planaanvraag
De eventueel afgebeelde kadastrale data mogen in geen
geval een officieel kadastraal uittreksel vervangen.

Betrokken KLIM-Leden voor de
werkzone
Er zijn geen KLIM leden betrokken voor deze aanvraag.

https://klim-cicc.be/newRequest/summary/7f40feca-b573-48bf-8c1c-b26937a6c98c

29/05/2019

KLIM-CICC

Page 3 of 3

Geraadpleegde leden van KLIM
Quinten Matsys, WINGAS (via Fluxys), VESTA, TOTAL OLEFINS
ANTWERP, TOTAL BELGIUM, ELIA, VITOL TANK TERMINALS
INTERNATIONAL, NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER PIJPLEIDINGEN,
ESSO BELGIUM, Nitraco, DOW BENELUX, AIR LIQUIDE, VYNOVA
TESSENDERLO, Zebra Gasnetwerk, ROTTERDAM-ANTWERPEN
PIJPLEIDING, INTERCONNECTOR UK, FLUXYS BELGIUM, ARG MBH
& CO, BELGIAN PIPELINE ORGANISATION (NATO PIPELINES),
ANTWERP GAS TERMINAL, ARCELORMITTAL BELGIUM, INOVYN
MANUFACTURING BELGIUM, ETHYLEEN PIJPLEIDING
MAATSCHAPPIJ, PRAXAIR PRODUCTION, BASF ANTWERPEN,
SOWAER, PALL , GASSCO, AIR PRODUCTS
NB: De getekende zone bevindt zich in Vlaanderen. Deze
aanvraag zal NIET aan KLIP overgemaakt worden. Uw
aanvraag zal enkel als informatieaanvraag overgemaakt
worden aan de transportbedrijven via pijpleidingen en Elia. U
mag geen werken aanvangen alvorens u een aanvraag van het
type "werfmelding" via KLIP heeft uitgevoerd.

Vorige

Bevestigen

Annuleren

© KLIM-CICC – Gebruiksvoorwaarden – Website door “Cronos” – 20190527.1-5676 – Contact
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Informatievraag overstromingsgevaar

Gegevens opvraging
Ordernummer:

O2020-0139519

Datum opzoeking:

18/06/2020

Referentienummer:

Steenokkerzeel 93P

Zoekdata:

23051C0093/00P000

Perceel:

23051C0093/00P000

Resultaat opvraging perceel gelegen in Steenokkerzeel afdeling STEENOKKERZEEL 2
AFD/MELSBROEK/, sectie C met perceelnummer 0093/00P000 [23051C0093/00P000]
Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017
Indicatieve kaartweergave
Resultaat
Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of
effectief overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig ”
Legende
Niet overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig
Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Indicatieve kaartweergave
Resultaat
Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een
risicozone voor overstromingen
Legende
Risicozone overstroming
Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Afgebakende gebieden
Indicatieve kaartweergave

Resultaat
Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.
Legende
IWB Oeverzone
IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017

Risicozones overstromingen - kaart 2017

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

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

Afgebakende oeverzones en
overstromingsgebieden

Meer info

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

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

Bron vastgoedinfo

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

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.
CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

