
Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Voorkooprecht van toepassing

Legende

 Voorkooprecht van toepassing
 Geen voorkooprecht van toepassing

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2021-0352077 Datum opzoeking: 16/06/2021

Referentienummer: MV162-1 Zoekdata: 71016I0980/00C000

Datum opzoeking themabestand: 16/06/2021 Perceel: 71016I0980/00C000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Genk afdeling GENK 1 AFD, sectie I met
perceelnummer 0980/00C000 [71016I0980/00C000]

Type Vlaams
voorkooprecht

Overzicht begunstigden Vlaams
voorkooprecht

VKBO-
Nummer

Begindatum
bekendmaking

Prioriteit

VWC Leegstand Landwaarts 0401334134 29/04/2021 1

VWC Leegstand Nieuw Dak 0401334035 29/04/2021 1

VWC Leegstand Stad Genk 0207201797 29/04/2021 1

VWC Leegstand Vlaams Woningfonds 0421111543 29/04/2021 1



Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

In dit uittreksel worden alle Vlaamse voorkooprechten
vermeld. Conventionele voorkooprechten en eventuele
federale voorkooprechten vallen buiten het
toepassingsgebied van dit uittreksel en moet u opzoeken
via andere kanalen.

Datum opzoeking themabestand
De datum waarop het geografisch themabestand ‘Vlaamse
voorkooprechten’ werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse
voorkooprechten van toepassing zijn op de gevraagde
percelen. De resultaten m.b.t voorkooprechten zijn
bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan
maximum 2 jaar terug in de tijd gaan i.v.m. de datum
opzoeking themabestand.

Datum informatieve vraag
De datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten
opgevraagd worden.

Kolommen
De kolommen type, overzicht, begunstigden, begindatum
bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er
een voorkooprecht van toepassing is en de informatie
gekend is.

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Informatie Vlaanderen en op basis van het geografisch
themabestand 'Vlaamse voorkooprechten', erkend als authentieke geografisch gegevensbron (Decreet van 25 mei 2007
houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24/07/2007) en Besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de
harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand
‘Vlaamse voorkooprechten’ als authentieke geografische gegevensbron (B.S. 10/08/2012)).

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

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be
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