
Uittreksel van BWROH betreffende : 
 

De publiciteit voor de verkoop en de verhuring 

 

Art. 280. In de reclame voor de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed of het 
vestigen van een recht van erfpacht of opstal, moet de notaris de meest recente en de meest nauwkeurige 
wettelijke stedenbouwkundige bestemming van die goederen ondubbelzinnig aangeven met gebruik van de 
benamingen voorzien in de verschillende bestemmingsplannen en alle stedenbouwkundige inlichtingen verkregen 
met toepassing van artikel 275 of het adres van de internetsite waarop alle inlichtingen beschikbaar zijn, en de 
mogelijkheid die inlichtingen gratis op papier te verkrijgen van de notaris.  
  De notaris dient tevens melding te maken van de afgegeven stedenbouwkundige vergunningen 
verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten die op de te verkopen goederen betrekking hebben 
evenals het eventuele verval ervan evenals het eventuele bestaan van een voorkooprecht. 

 

Art. 281. Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt, verhuurt, een erfpacht of een 
opstalrecht overdraagt, moet in de hieraan verbonden reclame de meest recente en de meest nauwkeurige 
wettelijke stedenbouwkundige bestemming van dit goed ondubbelzinnig aangeven met gebruik van de benamingen 
voorzien in de verschillende bestemmingsplannen en, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 110 en alle 
stedenbouwkundige inlichtingen verkregen met toepassing van artikel 275 of het adres van de internetsite waarop 
alle inlichtingen beschikbaar zijn, en de mogelijkheid die inlichtingen gratis op papier te verkrijgen van die persoon. 

 

Stedenbouwkundige inlichtingen 

 

Art. 275. De gemeenten zijn gehouden aan degenen die erom verzoeken binnen dertig dagen de 
stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken over de gewestelijke of gemeentelijke verordenende bepalingen 
betreffende een goed. 
  Deze inlichtingen vermelden onder meer: 
  1° de door deze verordenende bepalingen voorziene bestemming; 
  2° in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan een bouwproject moet voldoen; 
  3° of, volgens de gemeente, het onroerend goed opgenomen is in een onteigeningsplan en, zo ja, de 
onteigenende instantie en de datum van het besluit tot goedkeuring van deze onteigening; 
  4° of het gebouw gelegen is binnen de grenzen van een aan het voorkooprecht onderhevige perimeter en, in dat 
geval, de aanduiding van de voorkooprechthebbende overheid(heden) met haar (hun) orde van prioriteit en de 
datum van het besluit tot vaststelling van de grenzen van deze perimeter; 
  5° of het gebouw ingeschreven staat op de bewaarlijst of beschermd is of waarvoor de procedure tot inschrijving 
of bescherming lopende is; 
  6° of het gebouw opgenomen is in de inventaris van de niet-uitgebate bedrijfsruimten. 
7° het eventuele bestaan van een rooilijnplan dat van kracht is op het goed. (inwerkingtreding 01/11/2014) 

 

   De gemeenten zijn bovendien verplicht iedere houder van een zakelijk recht op een onroerend goed, alle 
personen die deze houder machtigt of een mandaat geeft, evenals iedere persoon die een rol speelt bij de 
overdracht van een onroerend goed de volgende informatie mee te delen met betrekking tot de situatie van het 
goed, gelet op de administratieve gegevens waarover zij beschikken : 
  1° de datum en het opschrift van de toelatingen, vergunningen en attesten die werden toegekend of geweigerd 
met betrekking tot dit goed, alsook het eventueel verval ervan en het eventuele bestaan van verhaal dat hangend 
is tegen die beslissingen; 
  2° de voorafgaandelijke stedenbouwkundige verklaringen bedoeld in artikel 205/1, in verband met dit goed, alsook 
de data waarop ze als volledig werden verklaard of beschouwd alsook hun eventuele datum van verstrijken; 
  3° de geoorloofde bestemmingen en aanwendingen van het goed in elk van de onderdelen ervan, alsook de 
ruimtelijke indeling ervan, met inbegrip van het aantal wooneenheden dat eventueel aanwezig is in het goed en dat 
regelmatig wordt geacht, alsook de ligging ervan; wanneer de bestemming of aanwending van het geheel of een 
gedeelte van het goed gewijzigd is voordat deze wijziging krachtens de regelgeving onderworpen was aan een 
stedenbouwkundige vergunning en zonder dat de gewijzigde situatie het voorwerp uitgemaakt heeft van een 
stedenbouwkundige vergunning, wordt die inlichting ter informatie gegeven; 
  4° de datum van eventuele vaststellingen van overtredingen betreffende het goed, opgesteld in het kader van de 
artikelen 300 en 301, met uitzondering van de overtredingen waaraan een einde werd gesteld, alsook de huidige 
stand van de sanctieprocedure en de eventuele termijnen die eraan verbonden zijn.)  
  De gemachtigde ambtenaar is gehouden dezelfde stedenbouwkundige inlichtingen te verstrekken aan de in 
artikel 175 bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen.  
 
Art. 276. De Regering bepaalt de vorm en de inhoud van de in artikel 275 bedoelde stedenbouwkundige 
inlichtingen.   
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Betreft : aanvraag om stedebouwkundige inlichtingen / BIJLAGE 1 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

 
Gelieve me, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 juli 1992 
betreffende de stedebouwkundige inlichtigen , de stedebouwkundige inlichtingen te verstrekken voor 
het goed gelegen : 

 

Kadastraal bekend nr. :    Sectie: 

 

En eigendom van : 

 

Hierbij voeg ik : 

1° Een uittreksel uit de kadastrale legger waarop de omliggende gebouwen binnen een stral van 50 
meter vanaf de grenzen van het goed voorkomen. 

2° De stukken ten bewijze dat het goed wettig wordt gebruikt voor 

bestemming : 

 

Namelijk : a)       Bewijst : 

 
  b)       Bewijst : 
 
  c)       Bewijst : 
 

Met vriendelijke groeten. 

 

 

 

Handtekening      Naam en adres van de aanvrager 
 
 


