
 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

Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming:
(detail zie bijlage)

Legende

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0323434 Datum opzoeking: 29/09/2020

Referentienummer: Wijshagerk69-1 Zoekdata: 72036A0237/00E000

Perceel: 72036A0237/00E000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oudsbergen afdeling OUDSBERGEN 2
AFD/WIJSHAGEN/, sectie A met perceelnummer 0237/00E000 [72036A0237/00E000]



Historische tuinen en parken
Archeologische zones
Bouwkundig erfgoed - gehelen
Bouwkundig erfgoed - relicten

Houtige beplantingen
Landschapatlas
Orgels

Informatievraag: wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming:
Bouwkundig (detail zie bijlage)

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/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: Wijshagerk69-1)



Vastgestelde inventaris

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw
Tenhemelopneming
Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beknopte karakterisering
Typologiespastorieën
Datering vierde kwart 19de eeuw, voor WO I

Waarden
Historische waarde
Architecturale waarde
Is de aanduiding van

Wijshagerkiezel 69 (Oudsbergen) Pastorie, van het vierde kwart 19de of begin 20ste eeuw. Alleenstaand breedhuis van het
dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oudsbergen afdeling
OUDSBERGEN 2 AFD/WIJSHAGEN/, sectie A met perceelnummer
0237/00E000 [72036A0237/00E000]

Beschrijving
Pastorie, van het vierde kwart 19de of begin 20ste eeuw. Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19735

Beschermingbesluiten
Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg - https://id.erfgoed.net/besluiten/14564

SchrappingsbesluitenVaststellingsbesluiten

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/340
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/19735
https://id.erfgoed.net/besluiten/14564


Wetenschappelijke inventaris

Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming

Beknopte karakterisering
Typologiespastorieën
Datering vierde kwart 19de eeuw, voor WO I

Is aangeduid als
Wijshagerkiezel 69 (Oudsbergen) Pastorie, van het vierde kwart 19de of begin 20ste eeuw. Alleenstaand breedhuis van het
dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.

Is deel van
Wijshagerkiezel (Oudsbergen)

Beschrijving
Pastorie, van het vierde kwart 19de of begin 20ste eeuw. Alleenstaand breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee
bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen).

Bakstenen gebouw op bakstenen plint; verhoogde begane grond; muizentandfries onder de dakrand. Getoogde vensters, voorzien van
bakstenen druiplijsten. Rechthoekige deur met hardstenen neuten en dito latei met geprofileerde druiplijst. Aanbouwsel van één travee
en één bouwlaag onder schilddak tegen de linkerzijgevel.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86203

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/173274/content/medium
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/340
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/86203
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BODEMATTEST

Covast cvba 
Kortrijksesteenweg 1005 /  
9000 Gent  
 
 

uw bericht van  14.05.2020 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  Oudsbergen contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20200269957

Mechelen 14.05.2020 aanvraagnummer 20200268873

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2020 
afdeling : 72036 OUDSBERGEN 2 AFD/WIJSHAGEN/  
straat + nr. : Wijshagerkiezel 69  
sece : A 
nummer : 0237/00E000 
 
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: 20200269957 - volgnummer: 000
formuliernummer: 20200268873

pagina 2 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, 14.05.2020

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://www.ovam.be/bodemattest
https://www.ovam.be/disclaimer
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Vastgoedinformatie 

 

 

IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER 

Naam:Covast  U.Ref: Petra  

Bedrijf:  O.Ref:  

Straat + huisnummer:    

Postcode + gemeente:Gent    

 

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 

Gemeente:  Oudsbergen 

Adres:  Wijshagerkiezel 69 

Type onroerend goed*: ééngezinswoning  

Huidige eigenaar(s):  Gemeente Oudsbergen  

 Dorpsstraat 44 , 3670 Oudsbergen  

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL  

Kadastrale afdeling:  MEEUWEN-GRUITRODE 2 AFD/WIJSHAG 

Kadastrale sectie:  A 

Kadastraal perceelnummer:  237E 

Kadastrale aard:  HUIS 
 

 

Datum opmaak van document: 27/05/2020 

 

OVERZICHT PLANNEN 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk (nieuw decreet!) 

Naam RUP Centrum Wijshagen 

Algemeen PlanId RUP_72040_214_00201_00004 

Datum goedkeuring 17/01/2007 

 

 

Gewestplan 

Naam Koninklijk besluit van 22 maart 1978 betreffende het gewestplan 

Neerpelt - Bree 

Algemeen PlanId GWP_02000_222_00018_00001 

Datum goedkeuring 22/03/1978 

 



Het perceel is gelegen in woongebied 

 

Bouwverordening 

Naam Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk) 

Algemeen PlanId OPT_72040_231_00001_00001 

Datum goedkeuring 29/04/1997 

 

 

Woningbouwgebieden / Woonvernieuwingsgebieden 

Naam Woningbouwgebieden 

Algemeen PlanId OPT_72040_301_00001_00001 

Datum goedkeuring 01/01/1950 

 

 

Stedenbouwkundige Verordening (nieuw decreet!)  

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband dd. 09/06/2017  

Stedenbouwkundige Verordening (grondgebied 3670 Oudsbergen/Meeuwen-Gruitrode)  

- Parkeerplaatsen bij woongebouwen dd. 09/06/2017  

Gemeentelijke bouwverordening (grondgebied 3660 Oudsbergen/Opglabbeek)  

- afvalwater en hemelwater dd. 21-06-2004  

Provinciale stedenbouwkundige verordening  

- tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders dd. 26-05-2008  

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening  

- weekendverblijven dd. 08-07-2005  

- hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en vertraagde afvoer van hemelwater dd. 01-10-

2004  

- toegankelijkheid dd. 05-06-2009  

- wegen voor voetgangersverkeer dd. 29-04-1997  
 

OVERZICHT VERGUNNINGEN 

 

B.2. AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING "PUBLIEKRECHTELIJKE 

RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG"  

 

De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen 

en werken van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 

Stamdossiernummer: 72040_1998_123  

Gemeentelijk dossiernummer: B/1998/03383/MG  

Dossiernummer van AROHM: 7113TW028B01  

Onderwerp: Aanleg omgeving kerk in deelgemeente 

wijshagen. 
 

Ligging: Wijshagerkiezel , 3670 Oudsbergen  



Perceel: 72036_A_0240_E_000_00  

Perceel: 72036_A_0241_S_003_00  

Perceel: 72036_A_0240_D_000_00  

Perceel: 72036_A_0236_G_000_00  

Perceel: 72036_A_0237_E_000_00  

Perceel: 72036_A_0240_F_000_00  

Datum aangetekende zending aanvraag 15/06/1998 

Datum ontvangstbewijs 15/06/1998 

Instantie die beslist over de aanvraag 
De beslissing werd genomen door de 

ambtenaar 

Datum van de beslissing over de aanvraag 10/11/1998 

Aard van de beslissing over de aanvraag De vergunning werd verleend 

Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? 
Beslissing niet aangevallen (of het 

beroep bij RvS is onontvankelijk) 

 

Voor deze onroerende goederen zijn er geen stedenbouwkundige attesten 

opgenomen in het vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen zijn er geen planologische attesten opgenomen in 

het vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen zijn er geen bouwmisdrijven opgenomen in het 

vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen zijn er geen planbaten- of planschadedossiers 

opgenomen in het vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen is er geen verkavelingsdossiers opgenomen in het 

vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen zijn er geen meldingen opgenomen in het 

vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen zijn er geen attesten woonrecht opgenomen in het 

vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen is er geen informatie over gebouwen of 

constructies opgenomen in het vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

Voor deze onroerende goederen zijn er geen omgevingsvergunningen opgenomen in 

het vergunningenregister van de gemeente Oudsbergen. 

 

MILIEU EN NATUUR JA  NEE  

Voor zover bekend zijn er m.b.t. op het onroerend goed (een) 

milieuvergunning(en) afgeleverd, of milieumelding(en) ontvangen voor 

afvalwaterlozing, afvalverwerking of grondwaterwinning) 

  X 

Voor zover bekend zijn op het onroerend goed overtredingen op (een) 

milieuvergunningsreglementering*** vastgesteld inzake niet gemelde of 

vergunde inrichtingen. 

 

Het is ons niet bekend of er gehandeld is conform de vigerende wetgeving  

    

Voor zover bekend wordt of werd op het onroerend goed een activiteit 

uitgeoefend en/of is was er een inrichting gevestigd, opgenomen in bijlage 1 bij 

VLAREBO 

  X 



Geen gegevens gevonden   
 

Het onroerend goed is gelegen in een beschermingszone rond een 

waterwingebied. 

  X 

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

zo ja, is het perceel voor zover bekend, opgenomen in een bosbeheersplan 

  X 

Is het onroerend goed gelegen in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied?   X 

Het onroerend goed is gelegen in een beschermd duingebied of in een voor het 

duingebied belangrijk landbouwgebied 

  X 

Voor zover bekend kan op het onroerend goed op basis van het decreet 

Natuurbehoud een recht van voorkoop worden uitgeoefend op basis van: 

 

ligging in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en/of binnen de afgebakende 

perimeter van het Integraal Verwervings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 

  X  

het feit dat het goed ligt in een natuurreservaat of hun uitbreidingszone, 

afgebakend in een BPA, RUP of VEN 

  X  

het feit dat het goed ligt binnen een natuurinrichtingsproject   X 

In welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed (zoneringsplannen 

12/03/2016) 

Centraal gebied  
 

 

Voor zover bekend ligt het onroerend goed in een overstromingsgevoelig gebied  

Type: niet overstromingsgevoelig 

  X 

Voor zover bekend ligt het onroerend goed in een goedgekeurd signaalgebied  

geen gegevens gevonden 

  X 

 

HUISVESTING, GROND- EN PANDENBELEID EN ECONOMIE JA  NEE  

Het onroerend goed is gelegen in: 
 

een industrieterrein aangelegd door de gemeente: 

- in het kader van de wetgeving op de economische expansie 

- met steun van het Vlaams gewest 

   x 

Het onroerend goed is opgenomen in: 
 

de gewestelijke inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 

zo ja, sinds: 

  x  

de gewestelijke inventaris van verwaarloosde en verkrotte woningen en gebouwen ? 

zo ja het onroerend goed is opgenomen in: 

de gewestelijke inventaris van: 

  x  

- verwaarloosde woningen en gebouwen 

zo ja, sinds: 

  x  

- ongeschikte of onbewoonbare gebouwen 

zo ja, sinds: 

  x  

- het gemeentelijke register van onbebouwde percelen 

zo ja sinds: 

  X 



Het gemeentelijk leegstandsregister   X 

Er is een conformiteitsattest afgeleverd voor de woning   X 

Een recht van voorkoop kan worden uitgeoefend op dit goed in het kader van 

de Vlaamse Wooncode 

  x  

het Decreet Stadsvernieuwingsprojecten     x 

Het onroerend goed is een sociale koop- of huurwoning waar het recht van 

wederinkoop in het kader van de Vlaamse Wooncode van toepassing is. 

   x 

De gemeente en/of het OCMW hebben een sociaal beheersrecht over dit 

onroerend goed in het kader van de Vlaamse Wooncode  

   x 

Het Bindend Sociaal Objectief is verwezenlijkt en er wordt geen sociale of 

bescheiden last meer opgelegd bij stedenbouwkundige of 

verkavelingsvergunningen  

   x 

Wonen in eigen streek 

- komt de gemeente voor op de lijst van gemeenten waar het 'wonen in eigen streek' 

van toepassing is? 

- maakt de aanvraag deel uit van een bestemmingsplan of een 

verkavelingsvergunning waar op grond van een gemeentelijk reglement het 'wonen in 

eigen streek' ook van toepassing is?  

  x  

 

BESCHERMING ONROEREND ERFGOED JA  NEE  

Voor zover bekend is het onroerend goed opgenomen in de inventaris van het 

bouwkundig erfgoed: 

Naam: Pastorie van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming 

Type: Vastgesteld bouwkundig erfgoed 

Locatie: Wijshagerkiezel 69 (Oudsbergen) 

Geldig vanaf: 1/2/2018 

Link: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/19735 

X   

 

ANDERE ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT JA  NEE  

Voor zover bekend is het onroerend goed bezwaard met andere 

erfdienstbaarheden van openbaar nut: 

   x 

 

BELASTINGEN JA  NEE  

Op het onroerend goed zijn gemeentebelastingen van toepassing   x  

Opmerkingen 

Dit formulier heeft louter een informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en 

volledigheid ervan. 

 

 

Guy Bodeux Lode Ceyssens 

algemeen directeur burgemeester  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/19735




Informatievraag overstromingsgevaar

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)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2020-0323435 Datum opzoeking: 29/09/2020

Referentienummer: Wijshagerk69-1 Zoekdata: 72036A0237/00E000

Perceel: 72036A0237/00E000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Oudsbergen afdeling OUDSBERGEN 2
AFD/WIJSHAGEN/, sectie A met perceelnummer 0237/00E000 [72036A0237/00E000]



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
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 overstromingen - kaart 2017
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
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.

Meer info
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

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Identificatie van derden:

KORTRIJKSESTEENWEG 1005, 9000 GENT

Opdrachtgever: ORIS - OPEN REAL ESTATE INFORMATION SERVICES

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend

Adres: 

Adres: 

0866381630BTW-nummer:

WIJSHAGERKIEZEL 69, 3670 OUDSBERGEN

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Michel Ceyssen

Adres: 

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 011 42 18 34   E: btv.limburg@btvcontrol.be   Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer  0508

Datum(s) van controle:

Verslagnummer: 0508-201015-02

15/10/2020 Uitgiftedatum verslag: 15/10/2020

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

Datum uitvoering van de installatie:

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Controlebezoek (6.5)

Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Adres: WIJSHAGERKIEZEL 69, 3670 OUDSBERGEN

Nummer teller: 20 251 315

EAN- code: 

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: Wooneenheid

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: Michel Ceyssen

1 4/
RE06_01-08_01 09/20

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019) 

Algemene Directie Energie



Gegevens van de elektrische installatie:

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal borden: 1 Aantal stroombanen: 11 (reserve inbegrepen)

Type aardelektrode: Onbekend

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N Nominale waarde bescherming aansluiting: Max 25A

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 4 mm² Type algemene schakelaar: 4P 40A/30mA

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type AC, 
beschermde stroombanen: De Volledige installatie 
1 kringen 3P aut. 25 A 4 mm² VOB

1 kringen 2P Automaat 2A A / mm² geen 

3 kringen 2P aut. 16 A 1,5  mm² VOB

6 kringen 2P aut. 20 A 2,5 mm² VOB

Resultaten van de controle:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 39 Ohm   Waarde van de algemene isolatieweerstand: 4 MOhm

Metingen en beproevingen:

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

2 4/
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Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019) 

Algemene Directie Energie



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):

Opmerkingen: 

1 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.

2 De tellerkast dient terug correct geplaatst te worden volgens de regels van goed vakmanschap. 

Vastgestelde inbreuken:

1 Het ééndraadsschema ontbreekt  (Boek 1: 3.1.2.1). 

2 De situatieplannen ontbreken (Boek 1: 3.1.2.1). 

3 Er is geen ondergeschikte differentieelstroominrichting van maximum 30 mA geplaatst voor de beveiliging van de "vochtige 
kringen"  (Boek 1: 4.2.4.3). 

4 Een Diff van het type AC is niet toegestaan. 

5 De aanduiding van de kringen, klemmen en/of schakelapparatuur ontbreekt, is onjuist of is onvolledig (Boek 1: 
3.1.3.1/5.1.6.1). 

6 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3). 

7 Het bord heeft niet de minimale beschermingsgraad IPXX-B in een gewone ruimte (Boek 1: 4.2.2.3). 

8 Het gebruik van ductape om verbindingen te maken is verboden.  

9 De waarde van de spreidingsweerstand van de aardverbinding is te hoog (Boek 1: 5.4.2). 

10 Lusterklemmen mogen enkel worden gebruikt daar aangetoond kan worden deze conform zijn voor de gebruikte stroom.  

11 Het gebruik van geleiders van het type VOB, zonder bijkomende afscherming is niet toegestaan (Boek 1: 5.2.9.6). 

12 De verbindingen zijn niet gebeurd in borden, in aftakdozen, aan de klemmen van stopcontacten, schakelaars of in de 
verlichtingstoestellen (Boek 1: 5.2.6.1). 

13 Stopcontacten dienen correct geplaatst te worden volgens de regels van goed vakmanschap.  

14 Opbouwstopcontacten en/of -schakelaars zonder achterplaatje mogen niet rechtstreeks op een brandbare ondergrond 
bevestigd worden (Boek 1: 4.3.3.5). 

15 Het gebruik van soepele kabel voor vaste aansluitingen is verboden.  

Besluit van de controle:

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 
2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, 
Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie 
en distributie van elektrische energie. Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd 
om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór 15/10/2021
De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging 
worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken 
geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog 
inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale 
Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme 
ingelicht.

3. 

3 4/
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Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019) 

Algemene Directie Energie



Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:
1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:
a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot 
vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de 
elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie  van elektrische 
energie te allen tijde worden nageleefd;
c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het 
mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft 
in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de 
aanwezigheid van elektrische installaties;
f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie 
door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 
jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt 
toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene 
Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) 
bevoegd voor de erkende organismen.
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Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning (Boek 1 - KB 08/09/2019) 

Algemene Directie Energie
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