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Federale  
Overheidsdienst 
FINANCIEN 

 
 

Dossiernr: ***_*****/*****/*****/**_*  
      

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE 

Opmetingen en Waarderingen 
Directie  

WAARDEBEPALING… 

1. OPDRACHT 

Opdrachtgever  … ingevolge haar schrijven van … met referte … 

Contactpersoon:    

Doel Het waarderen van …, met het oog op een aankoop (verkoop, 
onteigening, …) ervan door …. 

Waardering  Beknopt 

Plan 

 

2. IDENTIFICATIE VAN HET (DE) TE SCHATTEN GOED(EREN) 

Gemeente   

Ligging   

Kadaster  afdeling  sectie  nummer(s) 

Oppervlakte  ha a ca m² 

Inneming nr(s)  

Indien er meerdere percelen, innemingen en / of eigenaars zijn (bijv. bij onteigeningen) kan er ook 
verwezen worden naar een (waarderingstabel)tabel: 

Kadaster, aard, oppervlakte, eigendom, …: zie de tabel als bijlage 

Situatieplan – luchtfoto – percelenplan:  

Topografische kaarten en luchtfoto’s zijn beschikbaar op www.gisvlaanderen.be;  

het kadastraal  percelenplan via CADMAP. 

 
 

http://www.gisvlaanderen.be/
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3. KENMERKEN  VAN  DE  EIGENDOM  EN  MARKTANALYSE 

3.1 FYSISCHE KENMERKEN 

3.1.1 Topografische kenmerken 

Beschrijving en bespreking van de aard, de ligging, de oppervlakte, het meetplan, de configuratie, de 
bereikbaarheid en ontsluiting, omgevingsfactoren die een invloed uitoefenen op de waarde, de 
aanpalende eigendommen, het reliëf, de hoogteligging, bijzondere landschapselementen, erosie,… 

3.1.2 Opstallen – bomenbestand - grondverbeteringen 

Afsluitingen en hekkens, verhardingen, beplantingen,… 

Beschrijving van het bomenbestand bij bossen, houtwaarde … ; eventueel verwijzen naar een rapport 
opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Grondverbeteringen ingevolge bijv. ruilverkaveling, drainage, … 

 

3.1.3 Nutsvoorzieningen 

Bijvoorbeeld: Alle nuts- en andere voorzieningen, zoals elektriciteit, water, aardgas, riolering, 
kabeltelevisie, … zijn aanwezig in de straat. 
 

3.1.4 Historische bodemverontreiniging  

 

3.1.5 Datum van het plaatsbezoek 

 

3.2 JURIDISCHE KENMERKEN 

3.2.1 Burgerrechtelijke kenmerken 

- Conventionele erfdienstbaarheden (die de waarde kunnen beïnvloeden) 

- Pachttoestand / Huurcontract 

- Recht van opstal 

- Ondergrondse innemingen 

- … 

 

3.2.2 Wetten en reglementeringen 

Deze kunnen verschillen naargelang de eigendom gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,    
het Waals Gewest of het Vlaams Gewest.   

Voor het Vlaamse Gewest kan hiervoor de website www.gisvlaanderen.be geraadpleegd worden. 

 

3.2.2.1 Ruimtelijke ordening 

- Gewestplan 

De bestemming van de eigendom volgens het gewestplan; eventueel een beknopte bespreking van de 
gebruiksmogelijkheden, … 

Zie ook de Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen, (gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002).  Ze kan 
geraadpleegd worden op deze website:  

www.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nwetgeving/omzendbrieven/19970708.html 

- B.P.A. 

Vermelden of de eigendom al dan niet binnen een B.P.A. gelegen is; wat is desgevallend de 
bestemming; wat zijn de (bouw)voorschriften, … 

http://www.gisvlaanderen.be/
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- (G.)R.U.P. 

Op de website www.ruimtelijkeordening.be vindt u alle informatie over de huidige stand van zaken 
van de GRUP’s, met bijvoorbeeld een overzicht per gemeente. 

- Atlas van de Woonuitbreidingsgebieden 

www.vlaanderen.be/wugatlas : geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze 
vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening 
houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening; 

- Verkavelingvergunning  

- Decretale rechten van voorkoop 

Zie www.rechtvanvoorkoop.be  

 

3.2.2.2 Natuurbehoud 

- Natura 2000 (Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied) 

- Gebieden van het Ven en Ivon Zie de website www.ven-ivon.be voor meer informatie  

- Decreten: bosdecreet, natuurdecreet, mestdecreet, havendecreet, duinendecreet, … 

 

3.2.2.3 Onroerend erfgoed 

- Landschapsatlas  Zie www.vioe.be/nl/inventarisatie en http://geo-
vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas : inventarisatie van het bouwkundig 
erfgoed en de landschapsatlas 

 

3.2.2.4 Wettelijke erfdienstbaarheden 

 

3.2.2.5 Gemeentelijke verordeningen 

 

 

3.3 REFERENTIEVERKOPEN EN MARKTANALYSE 

Een gedetailleerde lijst met referentieverkopen kan uit LOCOSTAT worden gegenereerd.  

Het programma LocoStat laat toe om op de lijst met referentieverkopen in het vak opmerkingen de 
referentiepercelen te bespreken zoals al dan niet bezocht, de intrinsieke kenmerken, hun ruimtelijke 
bestemming, welke zijn hun plus- en minpunten, …  

Eventueel worden de referenties ook uitgebreid tot de aanpalende of nabijgelegen gemeente(n) of 
kadastrale afdeling(en).  

Om ze onderling beter te kunnen vergelijken en om bijvoorbeeld rekening te houden met de recente 
hausse van de vastgoedmarkt kunnen voor bouwgronden de verkoopprijzen worden ‘geactualiseerd’ 
door er een percentage van X% vanaf de datum van de akte op toe te passen.  Dit percentage zou 
min of meer de plaatselijke en jaarlijkse prijsverhoging voor bouwgrond moeten weergeven.   

In voorkomend geval kan er ook melding worden gemaakt van een recente titel, een vroegere 
waardering, of een verwijzing naar een vergelijkbare of een aanverwante waardering. 

 

4. BEOORDELING EN WAARDERING 

4.1 Beoordeling en hypothese 

Een korte bespreking van de plus- en minpunten van de te waarderen eigendom, de mogelijkheden, 
eventuele aangelegenheidwaarde, toekomstwaarde, bijzondere kenmerken, … 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.vlaanderen.be/wugatlas
http://www.rechtvanvoorkoop.be/
http://www.vioe.be/nl/inventarisatie
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/landschapsatlas
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Of er al dan niet abstractie gemaakt wordt van de ruimtelijke bestemmingsplannen en, in voorkomend 
geval, een vermelding van de voor de waardering in aanmerking genomen bestemming. 

De in aanmerking genomen hypothesen bij toepassing van de regel van de ‘beste benuttigings-
mogelijkheid’. 

Een verantwoording van de toegepaste waarderingsmethode, … 

 

4.2 Waardering van de eenheidsprijs per m² / ha 

Een gemotiveerde beredenering die, op basis van  

- al de objectieve en intrinsieke kenmerken van de eigendom, zoals: … (beknopt bespreken); 

- de analyse van de referentieverkopen, 

geleid heeft tot de keuze van de toegepaste waarderingstechniek en de weerhouden venale waarde. 

Bij de beredenering mag men zich niet beperken tot nietszeggende stijlformules. 

 

4.3 Waardering van de opstallen – het bomenbestand 

Eventueel een EXCEL-bestand met de berekeningen – of de waardering – als bijlage bijvoegen. 

 

4.4 Motivering en besluit 

Rekening houdend met al de intrinsieke en juridische kenmerken die de waarde van deze 
grond(en) kunnen beïnvloeden, zoals: bijvoorbeeld 

• de stedenbouwkundige zonering in een ‘--gebied’ volgens het gewestplan; 

• de ligging in een zone bestemd voor … . volgens het B.P.A., het R.U.P.; 

• de topografische kenmerken, waaronder de ligging, het reliëf, de  bereikbaarheid, de 
oppervlakte, de configuratie, … ; 

• de waarde van de opstanden; 

• de (on)gunstige waterhuishouding; 

• de uitgevoerde grondverbeteringwerken, zoals drainage …; 

• …, 

en de objectieve en onderlinge verhouding met de referenties, waardeer ik de open 
marktwaarde (de venale waarde) ervan op basis van een eenheidswaarde van  €/m² - €/ha: 

of: 

Zie de samenvattende waarderingstabel als bijlage 

of: 

Zie de samenvattende waarderingstabel per inneming en per eigenaar als bijlage. 

Deze waardering wordt opgemaakt in de veronderstelling dat de bodem van (dit perceel) 
deze percelen niet verontreinigd is.  

Opgemaakt te , op 

Naam, voornaam : 
graad  : 
Administratief adres : 
Telefoon/faxnummer : 
E-mailadres : 
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5. BIJLAGEN EN BRONNEN 

Deze bijlage(n) maken een integraal deel uit van dit waarderingsverslag: 

- de schattingsaanvraag 

- de lijst van de te waarderen percelen 

- de lijst van de referentieverkopen 

- de waarderingstabel 

- de lijst met foto’s 

- de lijst van aanpalende eigenaars 

- de lijst van aanpalende eigendommen van de eigenaar van het te schatten goed 

- … 

Voor de waardering werden, onder meer, deze bronnen geraadpleegd: 

- de akte van verkoop  

- het huurcontract, het pachtcontract 

- het meetplan 

- het verkavelingplan 

- het onteigeningsplan  

- relevante websites (bv. van de betrokken gemeente, …) 

- … 

 
 
 
 
Indicatiegegevens O&W  (steeds in te vullen) 

      

Aard:  

BOS  
 

Stedenbouwkundig: 

AGRARISCH GEBIED
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Federale  
Overheidsdienst 
FINANCIEN 

 
 

Dossiernr: ***_*****/*****/*****/**_*  
      

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE 

Opmetingen en Waarderingen 
Directie  

  WAARDEBEPALING… 

1. OPDRACHT 

Aanvrager         … ingevolge haar schrijven van  … met referte …. 

Contactpersoon:    

Doel Het waarderen van …, met het oog op een aankoop (verkoop, ruil, 
onteigening, …) ervan door … . 

Waardering  beknopt 

Plan 

2. IDENTIFICATIE VAN HET (DE) TE SCHATTEN GOED(EREN) 

Gemeente    

Ligging   

Kadaster  afdeling sectie   nummer(s) 

Oppervlakte  ha a ca m² 

Kadastraal inkomen  € 

Situatieplan – luchtfoto – percelenplan  

Topografische kaarten en luchtfoto’s zijn beschikbaar op www.gisvlaanderen.be of via dit geoloket: 
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/bedrijventerreinen/;  

het kadastraal percelenplan via CADMAP. 

 

http://www.gisvlaanderen.be/
http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/bedrijventerreinen/


3. KENMERKEN VAN HET GEBOUW – OF COMPLEX – EN MARKTANALYSE 

3.1    FYSISCHE KENMERKEN 

3.1.1    Type en bouwjaar 

Een beknopte beschrijving van het gebouw of het complex volgens de intrinsieke kenmerken, aard, 
ligging, bestemming, …  ; eventuele verwijzing naar een beschikbaar (bouw)plan;  …  

Wanneer werd het complex nieuwgebouwd ?  Werd het complex eventueel aangepast of uitgebreid ? 

 

3.1.2     Grond – perceel - infrastructuur 

Topografische kenmerken zoals de aard, ligging, oppervlakte en meetplan, configuratie, reliëf, 
hoogteligging, waterhuishouding, kwaliteit van de ondergrond (funderingen, …), … 

Is de eigendom gelegen op een bijzondere zichtlocatie of heeft het een ligging met een handels-
bestemming ? 

Het bezettingspercentage van de constructies; is er een zone voor non-aedificandi, … 

Terreinbeschrijving en voorzieningen: het aantal parkeerplaatsen, de toegankelijkheid van het terrein, 
de manoeuvreerruimte voor vrachtwagens (bedrijventerreinen), de buitenverharding (bitumen, grint, 
klinkers, … aantal m²), afsluitingen en inbraakpreventie, verlichting, groene zones en tuinaanleg, 
aanwezige nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, aardgas, riolering, … 

 

3.1.3       Samenstelling en indeling 

Bijvoorbeeld, voor een bedrijfsgebouw of –complex: 

- Werkplaatsen (de benaderende oppervlakte in m²) 

- Magazijnen (m²) 

- Toonzaal (m²) 

- Kantoorruimte (m² - verdiepingen - netwerking - afwerking - …) 

- Sociale ruimte (m² - sanitair, refter, kleedkamers, …) 

- Conciërgewoning 

- … 

De globale bebouwde oppervlakte bedraagt …  m².  …. 

 

 

3.1.4  Structuur van het gebouw of complex 

- Heeft het gebouw of complex een eigen, herkenbare bouwstijl of bijzonder karakter ?  

- Gebruiksefficiëntie; 

- Polyvalent karakter: de aanpassingsmogelijkheden of het polyvalent karakter van een 
(bedrijfs)gebouw speelt een belangrijke rol bij een (vastgoed)investering; 

- Uitbreidingsmogelijkheden; 

- Configuratie; 

- Duurzaamheid qua bouwmaterialen en bouwtechniek; 

- Conceptuele gebreken; 

- … 

 

 

3.1.5 Technische installaties, eigen aan de (bedrijfs)activiteit of de inrichting 



- Ondergrondse installaties: bv .de aanwezigheid van een dubbelwandige stookolietank van 
10.000 liter; … 

- Laadbruggen: 

- Rolbrug: 

- Netwerking in kantoren: 

- ….  

 

3.1.6 Diverse milieuaspecten 

Bijvoorbeeld betreffende de aanwezigheid van schadelijke materialen, zoals asbest, … 

Informatie over lopende milieueffectrapportages en/of afgewerkte milieueffectrapporten kunnen – 
bijvoorbeeld per gemeente - geraadpleegd worden in deze MER-databank op www.mervlaanderen.be.  

  

3.1.7 Onderhoud – toestand – bouwgebreken 

Uitgevoerde of nog uit te voeren renovatiewerken, de algemene staat van onderhoud, specifieke 
bouwtechnische gebreken, … 

Beschrijving van de toestand: 

- De functionele veroudering: in hoeverre voldoet het gebouw aan de hedendaagse functionele 
eisen die een doorsnee gebruiker stelt; 

- De economische veroudering: door de snelle evolutie van de moderne bouwtechnieken wordt 
ook de economische levenscyclus van technische gebouwen steeds korter:  vanuit 
boekhoudkundig standpunt is een kantoorgebouw afgeschreven op 30 jaar; een industrieel 
gebouw op 20 jaar.  Vanuit economisch standpunt daarentegen ligt de levenscyclus van een 
kantoorgebouw tussen de 15 en 20 jaar.  Na deze eerste periode zal er reeds een renovatie 
nodig zijn om de (huur)waarde van het kantoorgebouw op peil te houden; 

- Te verwachten belangrijke renovatie- of onderhoudskosten in de komende jaren:  bv. er 
worden geen renovatiekosten aan het gebouw verwacht binnen de 10 jaar indien het in 
dezelfde staat onderhouden wordt, … ; 

- Het al of niet intense gebruik van de constructies en de installaties; 

- … . 

 

3.1.8 Gebruik - aanwending 

 

3.1.9 Datum van het plaatsbezoek 

 

3.2 JURIDISCHE KENMERKEN 

3.2.1 Burgerrechtelijke kenmerken 

- Conventionele erfdienstbaarheden (die de waarde kunnen beïnvloeden) 

- Huurcontract 

- … 

 
3.2.2 Wetten en reglementeringen 

Deze kunnen verschillen naargelang het gebouw of het complex gelegen is in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest of het Vlaams Gewest.   

Voor het Vlaamse Gewest kan hiervoor onder meer de website www.gisvlaanderen.be geraadpleegd 
worden. 

 

http://www.mervlaanderen.be/front.cgi?s_id=11
http://www.mervlaanderen.be/
http://www.gisvlaanderen.be/


3.2.2.1 Ruimtelijke ordening 

- Gewestplan 

De bestemming van de eigendom volgens het gewestplan; eventueel een beknopte bespreking van de 
gebruiksmogelijkheden, … 

- B.P.A. 

Vermelden of de eigendom al dan niet binnen een goedgekeurd ‘bijzonder plan van aanleg’ gelegen is; 
wat is desgevallend de bestemming; wat zijn de (bouw)voorschriften, … 

- (G.)R.U.P. 

Op de website www.ruimtelijkeordening.be vindt u alle informatie over de huidige stand van zaken 
van de GRUP’s, met bijvoorbeeld een overzicht per gemeente. 

- Verkavelingvergunning – bouwvergunning(en)  

Eventueel ook niet vergunde bouwwerken vermelden; 

- Decretale rechten van voorkoop: Zie www.rechtvanvoorkoop.be  

 

3.2.2.2 Bedrijventerreinen 

Bezoek het geoloket http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bedrijventerreinen/# voor een 
overzicht en de ligging van de bedrijventerreinen in Vlaanderen. 

De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de bedrijventerreinen 
worden vooral bepaald door de aard en het van het bedrijf zelf, en - nog meer - door de ‘ruimtelijke 
draagkracht’ van de omgeving.  Voor het principe ‘ruimtelijke draagkracht’ kunnen er geen algemeen 
geldende objectieve en meetbare maatstaven worden aangereikt.  Het is de gemeente die de 
‘ruimtelijke draagkracht’ van de betrokken omgeving kwalitatief zal moeten bepalen.   

 

3.2.2.3 Zonevreemde bedrijven 

De definitie van zonevreemde bedrijven volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (R.S.V.):  

“Een bedrijf, zijnde een gebouw, activiteit of functie, kan pas als zonevreemd worden beschouwd, 
wanneer zowel de juridische toets, met name het al dan niet overeenstemmen met bestaande 
voorschriften, als de planologische toets, met name de (on)verenigbaarheid met verschillende 
activiteiten en functies, duidelijk daartoe besluiten”. 

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen voor hinderlijke inrichtingen (VLAREM) 
heeft een beslissende invloed op de aanwezigheid van industriële en ambachtelijke activiteiten in de 
steden en in de open ruimte.   

Het algemeen voorkomingprincipe dat ingeschreven staat in het Vlarem legt zware verplichtingen op 
aan de bedrijven die zich in de steden of de kernen van de open ruimte willen vestigen of handhaven.  
Deze voorwaarden zijn onder meer afstandsregels in het woongebied (een minimale afstand van 50 
meter tussen woning en bedrijf, …).  

Hierdoor worden de exploitatievoorwaarden binnen de steden en de kernen van de open ruimte 
dermate streng en duur dat bedrijven verkiezen de activiteiten naar een afgelegen en gemakkelijker 
bereikbaar bedrijventerrein te verplaatsen. 

Vlarem wetgeving: zie deze websites  www.emis.vito.be/navigator  en  www.mina.be/vlarem.html . 

Raadpleeg deze webpagina voor de regelgeving in verband met zonevreemde bedrijven in Vlaanderen: 
http://www.vlao.be/images_sub/PDF/RO/Zonevreemde%20bedrijven%20maart%202007.pdf 

De thesis “ZONEVREEMDHEID VAN BEDRIJVEN EN DE INVLOED OP DE WAARDEBEPALING” van Gerda 
Maria De Loof kan geraadpleegd worden op deze webpagina:  www.degroofimmo.be/file?fle=21&dl . 

 

3.2.2.4 Bodemsaneringdecreet 

Bij de overdracht van risicogronden kan op grond van de artikelen 38, §2 en 39, §2 van het Bodem-
saneringdecreet geen overdracht plaatsvinden alvorens de overdrager 

http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.rechtvanvoorkoop.be/
http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bedrijventerreinen/
http://www.emis.vito.be/navigator
http://www.mina.be/vlarem.html
http://www.vlao.be/images_sub/PDF/RO/Zonevreemde%20bedrijven%20maart%202007.pdf
http://www.degroofimmo.be/file?fle=21&dl


- een bodemsaneringsproject heeft opgesteld dat ontvankelijk en volledig is; 

- jegens de OVAM de verbintenis heeft aangegaan de bodemsaneringwerken uit te voeren en hij 
financiële zekerheden heeft gesteld. 

De verwerver (artikel 40, §1) of een derde (artikel 40§, §1bis) kan deze verplichtingen op zich nemen. 

De problematiek van de invloed van verontreinigde bodems op de waardering van vastgoed is erg 
complex.  Momenteel zijn er blijkbaar nog geen algemene gegevens bekend die toepasselijk zouden 
zijn bij de waardering van risicogronden. 

Er werd wel al vastgesteld dat de waarde van het goed niet steeds beïnvloed zou worden volgens deze 
formule:  

   Waarde verontreinigde grond  =  venale waarde zonder verontreiniging  -  saneringskost   . 

Deze webpagina kan geraadpleegd worden i.v.m. de problematiek van bodemsanering: 
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/11 

 

3.2.2.5 Wettelijke erfdienstbaarheden 

 

 

3.3 REFERENTIEVERKOPEN EN MARKTANALYSE 

3.3.1 Referentieverkopen 

Een gedetailleerde lijst met referentieverkopen kan uit LOCOSTAT worden gegenereerd.   

Het programma LocoStat laat toe om op de lijst met referentieverkopen in het vak opmerkingen de 
referentiepercelen te bespreken zoals al dan niet bezocht, de intrinsieke kenmerken, hun ruimtelijke 
bestemming, welke zijn hun plus- en minpunten, …  

Voor dit type van gebouwen of complexen zullen geregeld een onvoldoende aantal passende 
referentieverkopen gevonden worden in de directe omgeving.  In deze gevallen geval wordt de 
zoektocht naar referenties dan uitgebreid tot de aanpalende of nabijgelegen gemeente(n) of 
kadastrale afdeling(en). 

In sommige gevallen zal er zelfs geen enkele passende referentieverkoop worden gevonden, zodat in 
dergelijk geval de waarde volgens een alternatieve methode zal moeten worden bepaald.  

Het is ook nodig een onderzoek te doen naar de normale waarde van de (nijverheids)grond  om de 
waarde van de bebouwde grond van de te waarderen gebouw of complex te ramen. 

In voorkomend geval kan er ook melding worden gemaakt van een recente titel, een vroegere 
waardering, of – bijvoorbeeld bij een gebrek aan passende referenties - een verwijzing naar een 
vergelijkbare of aanverwante waardering. 

 

3.3.2 (Regionale of lokale) marktanalyse 

Voor niet-courante gebouwen en complexen zal er in de meeste gevallen sprake zijn van een regionale 
analyse van de beschikbare marktgegevens, omdat er - binnen de grenzen van één gemeente – 
meestal een onvoldoende referentieverkopen beschikbaar zullen zijn voor een plaatselijke analyse van 
de markt. 

 

4 BEOORDELING EN WAARDERING 

4.1 Beoordeling en hypothese 

Voor gebouwen en complexen die zelden worden verkocht - of verhuurd – is de marktwaarde(de 
venale waarde) over het algemeen eerder moeilijk te voorspellen. 

Een korte bespreking van de plus- en minpunten van de te waarderen eigendom, de mogelijkheden, 
eventuele gelegenheidswaarde, toekomstwaarde, bijzondere kenmerken, … 

Of er al dan niet abstractie gemaakt wordt van de ruimtelijke bestemmingsplannen en, in voorkomend 
geval, een vermelding van de voor de waardering in aanmerking genomen bestemming. 

http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/11


De in aanmerking genomen hypothesen bij toepassing van de regel van de ‘beste benuttigings-
mogelijkheid’. 

Een verantwoording van de toegepaste waarderingsmethode, … 

 

4.2 Waardering aan de hand van referentieverkopen 

Vergelijkingsmethode:  hierbij dient de schatter een vergelijk te maken met de aankoop- en 
verkoopprijzen die werden gerealiseerd bij vergelijkbaar vastgoed.   

De schatter vergelijkt bij voorkeur met minstens drie referentieverkopen.  Deze referenties moeten 
oordeelkundig gekozen worden, en moeten eigendommen betreffen die (vrijwel) gelijkwaardige of 
identieke kenmerken vertonen.  Ze moeten een realistisch en betrouwbaar beeld van de waarde ervan 
op de onroerende markt zouden moeten weergeven.  

Om ze onderling beter te kunnen vergelijken kunnen de verkoopprijzen van de weerhouden 
referenties ‘geactualiseerd’ door er een percentage van ..% vanaf de datum van de akte op toe te 
passen.   

 

 

4.3 Motivering en besluit 
Bij de beredenering mag men zich niet beperken tot nietszeggende stijlformules. 

Rekening houdend met al de intrinsieke en intrinsieke kenmerken die de waarde van deze 
eigendom kunnen beïnvloeden, zoals (bijvoorbeeld)  

• de stedenbouwkundige zonering in een ‘--gebied’ volgens het gewestplan; 

• de ligging in een zone bestemd voor … . volgens het B.P.A., het R.U.P.; 

• de voormelde (on)gunstige omgevingsfactoren die een invloed uitoefenen op de waarde; 

• de nabijgelegen faciliteiten en mogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van 
werkgelegenheid, openbaar vervoer, recreatie en cultuur, winkelcentra, onderwijs, … ; 

• de ligging in een bedrijventerrein, nabij een stadsgebied, een havengebied, … ; 

• de oppervlakte, de straatbreedte, de configuratie, de bereikbaarheid en ontsluiting van 
het perceel; 

• de (specifieke) aard en bouwstijl van de constructies; 

• de aard en de kwaliteit van de bouwmaterialen, zowel voor de ruwbouw, de uitrusting 
als de afwerking; 

• de aanwezige technische uitrustingen, …; 

• de praktische structuur en indeling van de constructies, en de mogelijkheden om ze aan 
te passen, uit te breiden of te verbouwen; 

• de hoge kosten om de bestaande constructies te renoveren of aan te passen aan een 
nieuwe bestemming als … ; 

• de uitgevoerde werken van onderhoud en herstelling, of het verwaarlozen ervan; 

• de economische sleet, dit is het verschil in conceptie, indeling en verdeling van de 
eigendom sedert de oprichting en de hedendaagse normen; 

• …. , 

en de objectieve en onderlinge verhouding met de referentieverkopen, waardeer ik de 
(maximale, minimale, …) open marktwaarde ervan op:   euro. 

Deze waardering wordt opgemaakt in de veronderstelling dat de bodem van (dit perceel) 
deze percelen niet verontreinigd is.  

Opgemaakt te  , op 



 

Naam, voornaam : 
graad  : 
Administratief adres : 
Telefoon/faxnummer : 
E-mailadres : 

 

5 BIJLAGEN EN BRONNEN 

Deze bijlage(n) maken een integraal deel uit van dit waarderingsverslag: 

- de schattingsaanvraag 

- de lijst van de te waarderen percelen 

- de lijst van de referentieverkopen 

- de waarderingstabel 

- de lijst met foto’s 

- de lijst van aanpalende eigendommen van de eigenaar van het te schatten goed 

- … 

Voor de waardering werden, onder meer, deze bronnen geraadpleegd: 

- de akte van verkoop  

- het huurcontract, het pachtcontract 

- de bouwplannen 

- specifieke websites (bv. van de betrokken gemeente, …) 

- … 

 
 
 
 
Indicatiegegevens O&W  (steeds in te vullen) 

      

Aard:  

CULTUREEL COMPLEX (theater, cinemacomplex, cultureel centrum, …)  
 

Stedenbouwkundig: 

AGRARISCH GEBIED
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Overheidsdienst 
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Dossiernr: ***_*****/*****/*****/**_*  
      

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE 

Opmetingen en Waarderingen 
Directie  

  WAARDEBEPALING… 

 
1 OPDRACHT 

Aanvrager         … ingevolge haar schrijven van  … met referte …. 

Contactpersoon:    

Doel Het waarderen van …, met het oog op een aankoop (verkoop, 
onteigening,…) ervan door … . 

Waardering   beknopt 

Plan 

2 IDENTIFICATIE VAN HET (DE) TE SCHATTEN GOED(EREN) 

Gemeente    

Ligging   

Kadaster  afdeling sectie   nummer(s) 

Oppervlakte  ha a ca 

Kadastraal inkomen  euro 

Inneming nr(s)  

Situatieplan – luchtfoto – percelenplan  

Topografische kaarten en luchtfoto’s zijn beschikbaar op www.gisvlaanderen.be; het kadastraal 
percelenplan via CADMAP. 

http://www.gisvlaanderen.be/


 

3 KENMERKEN VAN DE WONING EN MARKTANALYSE 

3.1 FYSISCHE KENMERKEN 

3.1.1 Type en bouwjaar 

Een beknopte beschrijving van het type woning  en de intrinsieke bestemming: tussenwoning, 
halfopen woning, alleenstaande woning, landelijk gelegen woning, fermette, … ; eventuele 
bijgebouwen, tuin-aanleg, … 

Wanneer werd de woning nieuwgebouwd ?  Werd ze eventueel verbouwd, gerenoveerd of uitgebreid ? 

 

3.1.2  Grond – perceel - infrastructuur 

Een beknopte bespreking van de aard, de ligging, de oppervlakte en het meetplan, de configuratie, 
het reliëf, de hoogteligging, afsluitingen en tuininrichting, aanwezige nutsvoorzieningen zoals 
elektriciteit, water, aardgas, riolering, kabeltelevisie, … 

 

3.1.3 Samenstelling en indeling 

Bijvoorbeeld: De woning omvat een kelderverdieping, een gelijkvloers, een verdieping en een 
dakverdieping.  Er zijn ook twee bijgebouwen, waaronder een alleenstaande garage en een tuinhuis.  
Per kamer wordt eventueel ook de benaderende oppervlakte meegedeeld. 

Op het gelijkvloers zijn er:   

- een inkomhal met trap 

- een woonkamer (35m²) 

- een keuken (uitrusting: … ) 

- een kantoor (14m²) 

- een toilet 

- een wasplaats 

- een dubbele garage (28m²) 

Op de verdieping zijn er: 

- een nachthal 

- drie slaapkamers 

- een toilet 

- een badkamer (met ligbad, dubbele wastafel, toilet, douchecel, …) 

- … 

De dakverdieping is als zolderruimte ingericht. 

Bespreking van afzonderlijke bijgebouwen, zoals een garage, carport, werkplaats, bergingen, … 

De globale bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt …  m². 

 

 

3.1.4 Onderhoud – toestand - bouwgebreken 

Reeds uitgevoerde of nog uit te voeren renovatiewerken, de algemene staat van onderhoud, 
conceptuele en/of specifieke bouwgebreken, … 

 

 

3.1.5 Gebruik - huur 

 



3.1.6 Datum van het plaatsbezoek 

 

3.2 JURIDISCHE KENMERKEN 

3.2.1 Burgerrechtelijke kenmerken 

- Titel - akte - basisakte 

- Conventionele erfdienstbaarheden (die de waarde kunnen beïnvloeden) 

- Huurcontract 

- … 

 

3.2.2 Wetten en reglementeringen 

Deze kunnen verschillen naargelang de eigendom gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
het Waals Gewest of het Vlaams Gewest.   

Voor het Vlaamse Gewest kan hiervoor de website www.gisvlaanderen.be geraadpleegd worden. 

 

3.2.2.1 Ruimtelijke ordening 

- Gewestplan 

De bestemming van de eigendom volgens het gewestplan; eventueel een beknopte bespreking van de 
gebruiksmogelijkheden, … 

- B.P.A. 

Vermelden of de eigendom al dan niet binnen een ‘bijzonder plan van aanleg’ gelegen is; wat is 
desgevallend de bestemming; wat zijn de (bouw)voorschriften, … 

- (G.)R.U.P. 

Op de website www.ruimtelijkeordening.be vindt u alle informatie over de huidige stand van zaken 
van de GRUP’s, met bijvoorbeeld een overzicht per gemeente. 

- Verkavelingvergunning – bouwvergunning(en) 

- Decretale rechten van voorkoop: Zie www.rechtvanvoorkoop.be  

 

3.2.2.2 Onroerend erfgoed 

Zie www.vioe.be/nl/inventarisatie en http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/ voor een inventarisatie 
van het bouwkundig erfgoed en de landschapsatlas 

 

3.2.2.3 Wettelijke erfdienstbaarheden 

 

3.3 REFERENTIEVERKOPEN EN MARKTANALYSE 

Een gedetailleerde lijst met referentieverkopen kan uit LOCOSTAT worden gegenereerd.  Eventueel 
worden de referenties ook uitgebreid tot de aanpalende of nabijgelegen gemeente(n) of kadastrale 
afdeling(en).  

Het programma LocoStat laat toe om op de lijst met referentieverkopen in het vak opmerkingen de 
referentiepercelen te bespreken zoals al dan niet bezocht, de intrinsieke kenmerken, hun ruimtelijke 
bestemming, welke zijn hun plus- en minpunten, …  

 

Het kan ook nodig zijn om een onderzoek te doen naar de normale waarde van de bouwgrond in de 
omgeving, om de waarde van de bebouwde grond te ramen. 

In voorkomend geval kan er ook melding worden gemaakt van een recente titel, een vroegere 
waardering, of een verwijzing naar een vergelijkbare of aanverwante waardering. 

http://www.gisvlaanderen.be/
http://www.ruimtelijkeordening.be/
http://www.rechtvanvoorkoop.be/
http://www.vioe.be/nl/inventarisatie
http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/


 

4 BEOORDELING EN WAARDERING 

4.1 Beoordeling en hypothese 

Een korte bespreking van de plus- en minpunten van de te waarderen eigendom, de mogelijkheden, 
een eventuele aangelegenheidwaarde, toekomstwaarde, bijzondere kenmerken, … 

Of er bij de waardering al dan niet abstractie gemaakt wordt van de ruimtelijke bestemmingsplannen 
en, in voorkomend geval, een vermelding van de voor de waardering in aanmerking genomen 
bestemming. 

De in aanmerking genomen hypothesen bij toepassing van de regel van de ‘beste benuttigings-
mogelijkheid’. 

Een verantwoording van de toegepaste waarderingsmethode, … 

 

 

4.2 Waardering aan de hand van referentieverkopen 

Voor dit type van woning werden er een voldoende aantal vergelijkingspunten gevonden die een 
realistisch en betrouwbaar beeld van de onroerende markt zouden moeten weergeven.  

Vergelijkingsmethode:  hierbij dient de schatter een vergelijk te maken met de aankoop- en 
verkoopprijzen die werden gerealiseerd bij vergelijkbaar vastgoed.   

De schatter vergelijkt bij voorkeur met minstens drie referentieverkopen.  Deze referenties moeten 
oordeelkundig gekozen worden, en moeten eigendommen betreffen die (vrijwel) gelijkwaardige of 
identieke kenmerken vertonen.   

Om ze onderling beter te kunnen vergelijken en om bijvoorbeeld rekening te houden met de recente 
hausse van de (lokale) vastgoedmarkt worden de verkoopprijzen ‘geactualiseerd’ door er een 
percentage van X % vanaf de datum van de akte op toe te passen.  Dit percentage zou min of meer 
de plaatselijke en jaarlijkse prijsverhoging voor dit type van woningen moeten weergeven.   

 

 

4.3 Motivering en besluit 
Bij de beredenering mag men zich niet beperken tot nietszeggende stijlformules. 

Rekening houdend met al de intrinsieke en juridische kenmerken die de waarde van deze 
woning kunnen beïnvloeden, zoals (bijvoorbeeld):  

• de stedenbouwkundige zonering in een ‘--gebied’ volgens het gewestplan; 

• de ligging in een zone bestemd voor … . volgens het B.P.A., het R.U.P.; 

• de voormelde omgevingsfactoren die een (on)gunstige invloed uitoefenen op de waarde; 

• de nabijgelegen faciliteiten en mogelijkheden qua werkgelegenheid, openbaar vervoer, 
recreatie, winkelcentra, onderwijs, … ; 

• de ligging in een (historisch) stadsgebied, een randstedelijk of verstedelijkt gebied, een 
residentiële wijk, een woonpark, in een landelijk gebied, … ; 

• de oppervlakte, de configuratie, de bereikbaarheid en ontsluiting van het perceel; 

• de aard en bouwstijl van het gebouw; 

• de aard en de kwaliteit van de bouwmaterialen, zowel voor de ruwbouw, de uitrusting 
als de afwerking; 

• het gebrek aan hedendaags wooncomfort; 

• de praktische indeling van het gebouw en de mogelijkheden om ze aan te passen, uit te 
breiden of te verbouwen; 



• de hoge kosten om de bestaande constructies te renoveren of om te bouwen tot een 
hedendaagse woning, die in dit geval kunnen begroot worden op een nieuwbouwwaarde; 

• de uitgevoerde werken van onderhoud en herstelling, of het verwaarlozen ervan; 

• de economische sleet, dit is het verschil in conceptie, indeling en verdeling van de 
eigendom sedert de oprichting en de hedendaagse normen; 

• …. , 

en de objectieve en onderlinge verhouding met de voormelde referentieverkopen, waardeer 
ik de open marktwaarde (de venale waarde) ervan op:   euro. 

Deze waardering wordt opgemaakt in de veronderstelling dat de bodem van (dit perceel) 
deze percelen niet verontreinigd is.  

Opgemaakt te  , op 

Naam, voornaam : 
graad  : 
Administratief adres : 
Telefoon/faxnummer : 
E-mailadres : 

5 BIJLAGEN EN BRONNEN 

Deze bijlage(n) maken een integraal deel uit van dit waarderingsverslag: 

- de schattingsaanvraag 

- de lijst van de te waarderen percelen 

- de lijst van de referentieverkopen 

- de waarderingstabel 

- de lijst met foto’s 

- de lijst van aanpalende eigendommen van de eigenaar van het te schatten goed 

- … 

Voor de waardering werden, onder meer, deze bronnen geraadpleegd: 

- de akte van verkoop  

- het huurcontract, het pachtcontract 

- de bouwplannen 

- specifieke websites (bv. van de betrokken gemeente, …) 

- … 

 
Indicatiegegevens O&W  (steeds in te vullen) 

     Aard:  

AFBRAAKPAND   
Stedenbouwkundig: 

AGRARISCH GEBIED  


	CO 1391 Nl - Bijlage 1 - MODEL  -  Onbebouwd terrein
	FINANCIEN
	WAARDEBEPALING…

	CO 1391 Nl - Bijlage 2 - MODEL  -  Kantoorgebouwen
	FINANCIEN
	WAARDEBEPALING…

	CO 1391 Nl - Bijlage 3 - MODEL  -  Woning
	FINANCIEN
	WAARDEBEPALING…


