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Syllabus Bedrijfsmatig Vastgoed 2020
Gecertificeerde makelaars moeten in de praktijk kennis van zaken hebben. Het is belangrijk dat
daarvoor essentiële competenties verworven worden. Voor een blijvend hoog niveau is
hercertificering en permanente educatie verplicht gesteld. De vastgoedmarkt is continu in
beweging, daardoor veroudert kennis snel en moet er continu aan kennis geschaafd worden. De
onderwerpen voor de verschillende onderdelen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door
VastgoedCert. De onderwerpen zijn in de syllabi verzameld. U kunt deze syllabus voor zelfstudie
en als naslagmateriaal bij het afleggen van een toets gebruiken.
Cursus of toets?
Er kan aan de hercertificeringsverplichtingen worden voldaan door een cursus te volgen bij een
door VastgoedCert erkende opleider, of door zelfstudie of e-learning, gevolgd door een (flex)toets
bij SVMNIVO. U bepaalt zelf naar welke studiemethode uw voorkeur uitgaat. Per onderdeel kan
dat uiteraard variëren. Bij een examen mag de
syllabus als naslagwerk worden meegenomen.
De (flex-) toetsen kunnen tot en met januari 2021
worden geboekt. Het afleggen van toetsen (ook
van voorgaande jaren) op een later moment kan
alleen in overleg met VastgoedCert.

Oefenen voor de
actualiteitentoets?
Bestel dan de proeftoets!

Tot slot
Deze syllabus is een verzameling van diverse
bronnen (bronvermeldingen zijn te vinden in de
voetnoten). Het zal dus niet altijd lezen als een doorlopend geheel. Hier en daar verdient het de
aanbeveling om dieper op de leerstof in te gaan. Voor een goede voorbereiding op het examen is
het nuttig ook bepaalde bronnen door te nemen. Ook kan er via uw account van SVMNIVO een
proeftoets worden besteld.
Met de grootst mogelijke zorg zijn deze syllabi samengesteld en gecontroleerd. We zijn de
betrokken personen en de leden van de examencommissies veel dank verschuldigd. Als gevolg
van actuele ontwikkelingen is het echter mogelijk dat de vermelde studiestof verouderd raakt of
anderszins onjuist is. SVMNIVO aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
Veel succes!
Nieuwegein, februari 2020,

Marnix ten Voorde
Directeur Examens
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1. Toepassing WWFT in de dagelijkse praktijk van de makelaar
1.1 Leidraad Wwft 2018 makelaars in en taxateurs van onroerende zaken1

1

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/leidraad_wwft_richtl_handelaren_tz0041
z6fd.pdf

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1.2 Q&A WWFT2

2
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Uitgave van de Juridische Dienst van de NVM, april 2015.
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1.3 Stappenplan: kom in actie bij een datalek
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2. Format Brokers’ Opinion of Value3
Inleiding
Schrijf een inleiding aan de opdrachtgever van de Broker’s Opinion of Value.
Benoem tenminste:
•

wat de reden tot de aanvraag voor de uitvoering van de Broker’s Opinion
of Value is;

•

wat eventuele extra bijzonderheden zijn met betrekking tot de aanvraag
voor de uitvoering van een Broker’s Opinion of Value;

•

wat er in de Broker’s Opinion of Value zal staan (beknopte
inhoudsopgave);
waarvoor de uitkomst van de Broker’s Opinion of Value al dan niet
gebruikt kan worden.

•

Vul daarnaast onderstaande informatie aan:
Opdracht is uitgevoerd door makelaar: ………………………………………………..
Ingeschreven bij VastgoedCert onder nummer: ………………………………………
Lid van/aangesloten bij: ………………………………………………………………..…

3
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SVMNIVO (27-9-2019). Broker’s Opinion of Value. Praktijktoets Makelaar Bedrijfsmatig
Vastgoed. Ook te vinden via: https://irpcdn.multiscreensite.com/4e4ff76b/files/uploaded/Format%20Broker%27s%20Opinion%20of%2
0Value%20BV%20v1.2%2027-8-2019.pdf

Gegevens Bedrijfsmatig Vastgoedobject
Adres:
Postcode:
Plaats:
Opdrachtgever:
Kadastrale gegevens:
Gemeente:
Sectie:
Nummer:
Index:
Kadastraal oppervlak m²:
Kenmerken bedrijfsmatig vastgoedobject:
Soort object:
Hoofdfunctie:
Bouwjaar:
Voorlopig energielabel:
WOZ-waarde per 01-01-jaar:
Onderhoudstoestand binnen:
Onderhoudstoestand buiten:

Algemene omschrijving van het bedrijfsmatige vastgoedobject:

Algemene omschrijving van de omgeving:

Bijzonderheden met betrekking tot het bedrijfsmatige vastgoedobject:

Bijzonderheden met betrekking tot het milieu:
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Inmeting4

Datum meetopname
Datum meetrapport
3a. Bedrijfshal
Totaal
bedrijfsmatig
vastgoedobject

Bedrijfsruimte
begane grond

Kantoorruimte
begane grond

Bedrijfsruimte
verdieping

Kantoorruimte
verdieping

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Entresol

3b. Kantoorpand

4

50

Zie NEN 2580 voor de relevante correcties.

Totaal
bedrijfsmatig
vastgoedobject

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Begane grond

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

4e verdieping

5e verdieping

3c. Winkel en horeca

Totaal
bedrijfsmatig
vastgoedobject

Winkel/horeca
ruimte
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Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Totaal bruto vloeroppervlak

m²

Totaal verhuurbare vloeroppervlakte

m²

Magazijn

1e verdieping
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Juridische staat van het object
Beschrijf de relevante privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscale aspecten
die van toepassing zijn op het betreffende bedrijfsmatige vastgoedobject.
Benoem in ieder geval, voor zover van toepassing, de aspecten en
bijzonderheden met betrekking tot:
- erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen en bijzondere
lasten en beperkingen;
- gebruiksbepalingen;
- Vereniging van Eigenaren;
- recht van erfpacht/opstal/vruchtgebruik;
- vigerend bestemmingsplan;
- huidige/voorgenomen gebruik;
- toekomstige planologische ontwikkelingen;
- Wet voorkeursrecht gemeenten;
- monument;
- belastingwetgeving.
de juridische status van het object.
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Omschrijving van het gebruik en de omgeving
Beschrijf het gebruik en de omgeving van het desbetreffende bedrijfsmatige
vastgoedobject. Benoem daarbij het huidige gebruik, het voorgenomen gebruik
en de gebruiksmogelijkheden in de toekomst. Benoem daarnaast de wijk, stand
en aard van de belendingen, de bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden,
relevante voorzieningen, specifieke omgevingsfactoren.
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Ontwikkelingen op de bedrijfsmatige vastgoedmarkt
Beschrijf de ontwikkelingen op de huidige bedrijfsmatige vastgoedmarkt.
De algemene en specifieke marktomstandigheden:

Vraag naar het betreffende type bedrijfsmatige vastgoedobject inclusief
courantheid van het object:

Vergelijkbaar aanbod in de omgeving:

De waardeontwikkeling op de bedrijfsmatige vastgoedmarkt van de afgelopen
twee kwartalen:

De gemiddelde looptijd van te koop/huur staande bedrijfsmatige
vastgoedobjecten afgelopen kwartaal:

Het aantal transacties van het betreffende type bedrijfsmatig vastgoed:

De gemiddelde transactieprijs van verkochte/verhuurde bedrijfsmatige
vastgoedobjecten afgelopen kwartaal:
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Doelgroep en marketingplan

7a. Doelgroep
Geef een omschrijving van de potentiële kopers/huurders en waar deze zich
bevinden.
7b. Marketingplan
Beschrijf het soort marketing dat aansluit bij deze doelgroep en geef een globale
uitwerking van het marketingplan wanneer de opdrachtgever het bedrijfspand
daadwerkelijk door u in de verkoop/verhuur laat nemen.
7c. Advies aanpassingen bedrijfspand
Beschrijf welke aanpassingen omtrent het bedrijfspand u de opdrachtgever
aanraadt om door te voeren. Dit om het bedrijfspand goed te kunnen
presenteren aan de doelgroep en om zo tot een mogelijk hogere
opbrengstwaarde te kunnen komen. Onderbouw waarom juist deze
aanpassingen kunnen leiden tot een hogere opbrengstwaarde.
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Verwachte opbrengst op basis van referentiepanden
Geef een indicatie van de verwachte opbrengstwaarde op basis van
referentiepanden. Door de Examencommissie worden tijdens het examen geen
referenties verstrekt. De kandidaat dient deze, door vooraf te rechercheren,
paraat te hebben.
Benoem op basis van welke gegevens/uitgangspunten u tot de verwachte
opbrengstwaarde bent gekomen. Benoem hierbij welke m2-prijs voor de
verschillende onderdelen worden gehanteerd en welk rendement of factor
gebruikt wordt om tot de waarde te komen.
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Conclusie inclusief advies
Geef een samenvatting van de verkregen informatie uit voorgaande
hoofdstukken en geef een algemene conclusie betreffende de verwachte
opbrengstwaarde en de verwachte verkoop/verhuursnelheid. Op basis van deze
conclusie geeft u een advies betreffende de vraagprijs. Onderbouw waarom u
juist deze vraagprijs adviseert.

58

Uw bedrijfspand verkopen of verhuren?
Beschrijf wat u als Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed kunt betekenen voor de
opdrachtgever. Benoem daarnaast welke bedragen/percentages u hanteert
betreffende courtage, opstartkosten, intrekkingskosten et cetera.

N.B. Deze Broker’s Opinion of Value en de daarin genoemde waarden mogen niet
worden gebruikt voor welke taxatiedoeleinden dan ook. Ondergetekende aanvaardt
daarom geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van deze Broker’s Opinion of
Value.

Ondergetekende:
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Plaats en datum:

3. Inmeten gebruiksoppervlakte
3.1 NEN 2580 voor bedrijfspanden5

NENrapport levert meetrapporten voor bedrijfspanden.
Vaak zijn dit enorme kantoorpanden met veel verschillende ruimten. Dit is ook de reden
dat we altijd om goede tekeningen vragen en het liefst in DWG-formaat. Dit scheelt
namelijk aanzienlijk in de opname tijd en de uitwerktijd. Deze tekeningen kan de inmeter
gebruiken als onderlegger voor het tekenen. Hij moet namelijk van het complete pand
een plattegrond tekenen en van elke muur en ruimte de juiste maten opnemen.
Aan de hand van deze maten wordt het NEN 2580 meetrapport gemaakt. Dan kan er
berekend worden wat de vloeroppervlakten zijn en wat de inhoud van het pand is.
De vloeroppervlakten en inhoud zijn belangrijk wanneer een pand verkocht of gekocht
gaat worden of wanneer de huurprijs herzien moet worden. Deze prijzen zijn namelijk
voor een groot gedeelte gebaseerd op het aantal vierkante meters van het
desbetreffende pand.

Uiteraard is de vloeroppervlakte van een pand niet het enige
belangrijke onderdeel voor de prijsbepaling.
De huidige staat van het pand en de ligging spelen ook een rol en zo zijn er nog meer
factoren die meespelen bij een prijsbepaling.
Wanneer u een NEN 2580 nodig heeft voor uw woning kunt u uiteraard ook terecht bij
NENrapport. Er zitten wel wat verschillen tussen een NEN rapport voor een woning of
een NEN rapport voor een bedrijfspand. Bij een bedrijfspand bestaat de meetstaat uit:
• Bruto vloeroppervlakte
• Verhuurbaar vloeroppervlakte
• Netto vloeroppervlakte
• Tarra oppervlakte
• Inhoud.
Deze verschillende oppervlakten worden ook weer onderverdeeld. Zo wordt er
bijvoorbeeld weergegeven waaruit de Tarra oppervlakte bestaat en hoeveel m2 dit in
beslag neemt. Zoals bijvoorbeeld door:
• Bouwkundige constructie elementen
• Ruimte met beperkte stahoogte
• Seperatie wanden
• Glaslijn correctie.
Bij een woning bestaat de meetstaat uit een aantal andere onderdelen namelijk:
• Bruto vloeroppervlakte
• Gebruiksoppervlakte
• Oppervlakte van externe buitenruimten
• Inhoud.

5
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https://nenrapport.nl/blog/nen-2580-voor-bedrijfspanden

Ook hier worden deze verschillende oppervlakten weer onderverdeeld. Zo wordt de
gebruiksoppervlakte bijvoorbeeld opgedeeld in:
• Woonruimte
• Overige inpandige ruimte
• Gebouwgebonden buitenruimte.
Bent u benieuwd hoeveel u kwijt zult zijn aan een NEN 2580 meetrapport voor een
bedrijfspand of woning? Vul dan vrijblijvend ons offerte formulier in en ontvang binnen
een uur uw offerte in uw mail.
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3.2 Berekening VVO NEN 25806

VERHUURBARE VLOEROPPERVLAKTE
Voor een huurovereenkomst voor bijvoorbeeld een kantoor of winkel moet de
verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) nauwkeurig worden bepaald. BouwAdviesNL
bepaalt de verhuurbare vloeroppervlakte exact en volgens de in NEN 2580
voorgeschreven methoden.

OPPERVLAKTEBEREKENING VAN TEKENING OF OP LOCATIE
BouwAdviesNL kan de NEN 2580-oppervlakteberekening maken vanaf digitale
tekeningen (Type B), waarbij niet op locatie wordt gecontroleerd. Voor een correcte
oppervlakteberekening NEN 2580 heeft het onze voorkeur op locatie te controleren op
maatvoering en ruimtegebruik (Type A). De NEN 2580-berekening wordt uitgevoerd
volgens de gecontroleerde situatie.

BOUWADVIESNL VOOR NEN 2580-METING VVO
Voor een nauwkeurige bepaling van het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) volgens NEN
2580 kunt u vertrouwen op de deskundigheid van BouwAdviesNL. Neem contact met
ons op voor een persoonlijke toelichting op onze werkwijze en de uitwerking van een
oppervlaktemeting met een officiële NEN 2580-rapportage.

NEN 2580 BVO – NORM VOOR VLOEROPPERVLAKTE
NEN 2580 Oppervlaktemeting Gebouwen is een Nederlandse norm voor het bepalen van
vloeroppervlakten en de inhoud van gebouwen. In de norm staan afspraken en
bepalingsmethoden, zodat een oppervlaktebepaling altijd op dezelfde manier wordt
uitgevoerd.
6
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https://www.bouwadvies.nl/berekening-vvo-nen-2580/

De gebruiksoppervlakte (GO) is de oppervlakte van een ruimte of van een groep van
ruimten, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de
desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.
Bij bepaling van de VVO wordt niet meegerekend:
• een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties;
• een trappenhuis, met inachtneming van de een-op-eenregel;
• een voorziening voor verticaal verkeer, trapgat of liftschacht;
• toegangssluizen naar trappenhuizen indien de sluis uitsluitend toegang biedt tot
het trappenhuis;
• een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan
4,0 m
• de oppervlakte van delen van vloeren waarboven de nettohoogte kleiner is dan
1,5 m;
• een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de horizontale
doorsnede daarvan – bij schuine kolommen inclusief het gedeelte van de ruimte
daaronder dat lager is dan 1,5 m – groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;
• een dragende binnenwand.

NEN 2580-RAPPORTAGE MET MEETCERTIFICAAT
BouwAdviesNL bepaalt de oppervlakten volgens de in NEN 2580 voorgeschreven
methoden. De soorten oppervlakten in de oppervlaktestaten zijn onder meer de
brutovloeroppervlakte (BVO), de nettovloeroppervlakte (NVO) en de verhuurbare
vloeroppervlakte (BVO). Het opstellen van een NEN 2580-rapportage met
meetcertificaat gebeurt conform NTA2581;2011.
Deze NTA (Nederlandse technische afspraak) omschrijft twee certificaten, een
meetcertificaat type A en type B:
• type A is een certificaat dat hoort bij een opname en controle op locatie. De
bestaande tekeningen worden op locatie gecontroleerd en aangepast;
• type B is een certificaat dat hoort bij het meten vanaf de aangeleverde
tekeningen. Er wordt niet op locatie gecontroleerd.

OPBOUW NEN 2580 RAPPORT
De opbouw van de NEN 2580-rapportage bestaat uit de volgende elementen::
• algemene gebouwinformatie, contactpersonen en foto’s van het gebouw;
• omschrijving van de werkwijze uitvoering NEN 2580 Oppervlakte Gebouwen.
• In de NEN 2580-rapportage worden de oppervlaktestaten (meetstaten)
uitgesplitst in totaal oppervlakte gebouw, oppervlakte per verdieping en op
verzoek uitgesplitst in oppervlakte per huurder;
• in het NEN 2580-rapport wordt een officieel NEN 2580-meetcertificaat van het
gebouw opgenomen.

63

•
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in de bijlage van de NEN 2580-rapportage worden op de NEN 2580plattegrondtekeningen de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken
weergegeven.

3.3 Voorbeeld NEN 2580 meetrapport7

7
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https://alphaplan.nl/nen-2580/pdf/
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4. Gebruik (elektronische) databases (waaronder het Kadaster)8
4.1 Producten
Eigendomsinformatie
Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:
•
•
•

wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning
staat
welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel
wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan

Beschrijving
Bent u op zoek naar informatie over een perceel en de eigenaar? Bestel dan
Eigendomsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een perceel,
appartement, garagebox of parkeerplaats. Deze informatie kan u helpen bij de
onderhandelingen over de aankoopprijs van een huis.
U ziet:
•
•
•
•
•
•

wie de eigenaar (gerechtigde) is
wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan
welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een
monument is)
wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
de verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (indien bekend).
De laatste verkoopprijs van een woning is in een aantal gevallen niet bekend. Om
welke gevallen het gaat, leest u bij 'meer informatie'

Bij Eigendomsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd.
Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.
Meer informatie
In de volgende gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend:
•
•
•
•
•
•

als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een
recreatiewoning)
als het gaat om een voormalige huurwoning
als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de
akte alleen de prijs van de grond
als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk
bedrag voor welk deel is betaald
als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een
echtscheiding of erfenis
als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000

Hypotheekinformatie
Hypotheekinformatie geeft u inzicht in de hypotheken en mogelijke beslagen die op een
kadastraal perceel of appartement zijn geregistreerd. Hypotheekinformatie kan u helpen:
•

8
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bij onderhandelingen over de vraagprijs

Alle informatie in dit hoofdstuk is in december 2019 opgehaald via www.kadaster.nl

•

als u zich oriënteert op een woning

Beschrijving
Met Hypotheekinformatie staat u sterker bij onderhandelingen over de aankoopprijs van
een huis.
Hypotheekinformatie bevat:
•
•
•

informatie over de hypotheekverstrekkers en/of beslagleggers
de datum van inschrijving van de huidige hypotheek bij het Kadaster
de waarde waarvoor de hypotheek is afgesloten*

* Hypotheekinformatie bevat geen informatie over de huidige waarde van het perceel.
De waarde waarvoor de hypotheek is ingeschreven, kan afwijken van de daadwerkelijke
waarde of de huidige waarde. Wij houden bijvoorbeeld geen aflossingen bij.
Gegevens van vóór 1995
Vraagt u informatie op over een hypotheek die is ingeschreven vóór 1995? Dan
ontvangt u alleen een verwijzing naar de akte waarin de hypotheekgegevens vermeld
staan. Met het deel en nummer kunt u vervolgens een kopie van de hypotheekakte
opvragen. In de akte vindt u de gevraagde hypotheekinformatie.

Woningrapport
Bestel het woningrapport en ontvang uitgebreide informatie van een woning
Goede basis voor waardebepaling
Een Woningrapport is een uitgebreid rapport over een woning, dat een goede basis kan
zijn voor de waardebepaling. U kunt de informatie uit het Woningrapport bijvoorbeeld
gebruiken om te bepalen hoeveel u wilt bieden als u een huis wilt kopen.
U ontvangt de volgende informatie:
• wie de eigenaar is
• een kaart van de omgeving
• een Kadastrale kaart
• bouwjaar, inhoud en oppervlakte
• foto’s van de woning en de straat
• monumentale status
• energielabel (als deze definitief is vastgesteld)
• geschatte waarde van de woning
• verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de omgeving
• prijsontwikkeling van woningen in de provincie en in Nederland

Eigendomskaart - Eigenarenkaart
Inzicht in uw eigendommen of de grondeigenaren in een gebied. Onmisbaar bij het
opstellen van:
•
•
•
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bestemmingsplannen
bouwplannen
vastgoedbeleid

Beschrijving
De Eigendomskaart en de Eigenarenkaart tonen kadastrale percelen en de
administratieve gegevens van deze percelen, zoals de eigenaargegevens. U kunt kiezen
voor een eenmalige levering of een abonnement. De kaarten zijn geschikt voor gebruik in
geografische informatiesystemen (GIS).
•
•
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Eigendomskaart: toont alle percelen die in het bezit zijn van een persoon of
bedrijf.
Eigenarenkaart: toont alle eigenaren van percelen binnen een bepaald gebied. U
geeft aan van welk gebied u informatie wilt ontvangen. Dit kan ook een strook
zijn, zoals een groenstrook of een tracé met leidingen.

4.2 Percelen en grenzen
Splitsen van percelen
Bij het splitsen ontstaan nieuwe kadastrale percelen met definitieve grenzen en
perceelnummers. Dit kunt u nodig hebben:
•
•

•

bij de verkoop van een deel van een perceel. De nieuwe grenzen moeten
zichtbaar zijn in het terrein of afgepaald zijn;
wanneer kadastrale grenzen en oppervlakte van de nieuwe percelen vóór een
overdracht vastgesteld moeten worden; bijvoorbeeld bij de verkoop van
appartementencomplexen;
als u een aparte kadastrale aanduiding nodig hebt voor een deel van uw perceel.
Bijvoorbeeld als u hierop een winkel wilt vestigen.

Beschrijving
Wij kunnen een perceel voor u splitsen. De nieuwe grenzen moeten op het moment van
de splitsing in het terrein zichtbaar zijn en aan te wijzen zijn. Dat kan door de nieuwe
grenzen af te palen of gebruik te maken van topografische elementen. Wij meten de
nieuwe grens op en elk nieuw perceel krijgt een eigen kadastrale aanduiding en een
definitieve kadastrale grootte. Na de splitsing krijgt de kadastrale eigenaar een brief van
het Kadaster met de nieuwe perceelnummers en oppervlaktes. De opdrachtgever of
gemachtigde krijgt een kadastraal kaartje met de nieuwe perceelnummers en kan dit
gebruiken om eventuele belanghebbenden te informeren.
Zelf meetgegevens aanleveren?
Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau kunt u zelf de
meetgegevens van nieuwe grenzen aanleveren bij het Kadaster.
Samenvoegen van percelen
U kunt kadastrale percelen laten samenvoegen. Bent u een zakelijke gebruiker? Dan doet
u dit eenvoudig zelf met de applicatie 'Verenig' in Mijn Kadaster.
Beschrijving
U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het
samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer.
Percelen samenvoegen met ‘Verenig’
Doet u regelmatig een verzoek voor het verenigen van percelen? Dan is 'Verenig'
interessant voor u. Met deze applicatie in Mijn Kadaster kunt u zelf percelen
samenvoegen. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie. (…)
Wanneer kunnen percelen samengevoegd worden?
Alleen percelen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden samengevoegd. De
belangrijkste voorwaarden:
De percelen:
• zijn aangrenzend;
• staan op naam van dezelfde eigenaar;
• hebben dezelfde (of geen) hypotheek.
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Kadastrale kaart
De kadastrale kaart voor zakelijk gebruik in geografische informatiesystemen (GIS). De
Kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving.
Op de Kadastrale kaart ziet u:
•
•
•
•

de kadastrale perceelsgrenzen
perceelnummers
de belangrijkste bebouwing
straatnamen en huisnummers

Beschrijving
De Kadastrale kaart is bedoeld voor zakelijke gebruikers. De kaart is geschikt voor
gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).
Bent u particulier? Dan is het product Kadastrale kaart niet geschikt voor u. U kunt de
Kadastrale kaart bestellen in onze webwinkel.
De Kadastrale kaart kunt u gebruiken om de ligging van kadastrale percelen ten opzichte
van de omgeving te tonen. Op de kaart staan geen exacte grenzen en maten en die kunt
u hier ook niet uit afleiden. De oppervlakte van de percelen, vastgesteld door een
landmeter, leveren wij in bestanden bij de kaart mee. De kaart toont altijd de situatie van
de laatste dag van de afgelopen kalendermaand.
Let op: in delen van Nederland zijn gebouwen en straatnamen niet helemaal actueel. We
werken aan een oplossing hiervoor. De oorzaak hiervan ligt in de vervanging van de bron
van de Kadastrale kaart. Op dit moment nemen wij de gegevens nog over uit de
Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). De GBKN vervangen we door de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Als gevolg hiervan zullen sommige
gebouwen niet meer worden weergegeven.

Veldwerk
Een veldwerk is een situatie- of meetschets van een kadastrale grens op het moment dat
deze ontstaan is.

Een veldwerk kan zinvol zijn bij:
•
•
•

plaatsen van een schutting/heg
planten van een boom aan de rand van uw tuin
bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning.

Let op! Een veldwerk is alleen zinvol wanneer u over landmeetkundige kennis en
apparatuur beschikt.
Beschrijving
Een veldwerk bestaat uit een schets met gegevens. Deze schets heeft een landmeter
van het Kadaster gemaakt toen de grens werd vastgesteld.
Wat krijgt u?
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Een veldwerk bevat altijd een terreinschets. Afhankelijk van het jaartal waarin de grens
ontstaan is, ontvangt u daarnaast aanvullende informatie. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn en grenzen die ná 1993 ontstaan
zijn.
Veldwerk van grenzen die vóór 1994 ontstaan zijn:
• schets van (een deel van) het perceel
• eventueel aangevuld met waarnemingen
• eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden
Veldwerk van grenzen die ná 1993 ontstaan zijn:
• schets van (een deel van) het perceel
• waarnemingen
• omschrijving van de kadastrale grenzen
• eventueel aangevuld met gegevens van belanghebbenden
• eventueel een lijst met coördinaten
Let op! Veldwerk vaak niet bruikbaar
In veel gevallen is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval
als:
• op het veldwerk geen of andere bebouwing staat geregistreerd. Hierdoor heeft
het veldwerk voor u geen duidelijke referentiepunten meer van waaruit u de
grenzen terug zou kunnen meten;
• de grens is gemeten op basis van coördinaten. Om deze grens uit te kunnen
zetten is landmeetkundige kennis en apparatuur nodig. Het is niet mogelijk om de
coördinaten met uw smartphone te herleiden;
• het veldwerk onvoldoende maatvoering en referentiepunten bevat van waaruit u
de grens zou kunnen uitzetten.
Is er geen bruikbaar veldwerk beschikbaar? Dan informeren wij u hierover.
Helpt een veldwerk u niet verder? Vraag dan een grensreconstructie aan.

Grensreconstructie
Een Grensreconstructie is zinvol bij:
• plaatsen van een schutting/heg
• planten van een boom aan de rand van uw tuin
• bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning
• burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen
Beschrijving
Bij een grensreconstructie helpen wij u een bestaande kadastrale grens opnieuw
zichtbaar te maken in het terrein.
Let op! Het naslagwerk heeft geen juridische waarde. Alleen een rechter kan aan de
hand van het naslagwerk een officiële uitspraak doen hoe de juridische grens ligt ten
opzichte van de uitgezette kadastrale grens.
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Voordelen grensreconstructie
Deskundig oordeel van een onafhankelijke
partij

Nadelen grensreconstructie
Naslagwerk heeft geen juridische waarde,
het is afgeleid en opgesteld naar
aanleiding van het ontstaansveldwerk.

Duidelijkheid over ligging bestaande
kadastrale grens zoals die oorspronkelijk
is vastgesteld.
Kan helpen bij een conflict over grenzen,
verkoop en/of koop van een stuk grond.

Uitvoeren van een grensreconstructie is
niet gratis. Dit kost minimaal 460 euro.

Kadastrale grens en gebruiksgrens
Zichtbare gebruiksgrens wijkt soms af van de kadastrale grens
Erfafscheiding volgt soms niet precies de juridische grens
De kadastrale grens wordt bij het ontstaan van een perceel vastgelegd bij het Kadaster.
Soms verschuift de zichtbare gebruiksgrens en wijkt deze af van de kadastrale grens.
Bijvoorbeeld omdat eigenaren een schutting, hek of aanbouw plaatsen die niet precies
de juridische grens volgt.
Kadastrale grens wijzigen: gebruiksgrens juridisch vastleggen
Wilt u de gebruiksgrens laten vastleggen als kadastrale grens? Dat kan als:
• het stukje grond wat overgedragen moet worden niet groter is dan 100 m2
• de vast te leggen grens al zichtbaar gebruikt wordt
• beide partijen bekend en akkoord zijn met het gebruik
(…)
Kadastrale grens zichtbaar maken
Wilt u weten waar de kadastrale grens precies loopt? Dan kan een landmeter de
oorspronkelijke grens zichtbaar maken in het terrein. Dit is bijvoorbeeld handig bij een
grensconflict met uw buren.
Grens door verjaring
Gebruikt u al vele jaren een stuk grond alsof het van u is? Dan kan het zijn dat u door
verjaring eigenaar bent geworden. Ook als een boom, struik of heg al lange tijd te dicht
bij de erfgrens staat zonder dat daar bezwaar tegen is gemaakt, kan er sprake zijn van
verjaring.
Stuk(je) grond (ver)kopen
Wilt u grond van iemand anders kopen? Of wil de gemeente een stukje gemeentegrond
aan u verkopen? Nadat u en de (ver)kopende partij een koopcontract hebben opgesteld,
kan het Kadaster voor u de nieuwe grenzen inmeten.

Splitsing t.b.v. grenscorrectie
Handig als u de gebruiksgrens van uw huis wilt laten vastleggen.
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Werkelijke gebruik van een grens vastleggen
Gebruikt u een strook grond van uw buren? Als uw buren het hiermee eens zijn, kunt u
de gebruiksgrens van de grond laten vastleggen, bijvoorbeeld voor een toekomstige
verkoop. Wij kunnen dan een Splitsing t.b.v. grenscorrectie voor u uitvoeren. U moet
daarna naar de notaris om de eigendomsoverdracht vast te laten leggen.
Wat kunt u verwachten
Wat u kunt verwachten van een Splitsing t.b.v. grenscorrectie wordt uitgelegd op de
pagina Uitleg Splitsing t.b.v. grenscorrectie.
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4.3 Registraties
Gegevens registreren we met het doel om ze gemakkelijk terug te kunnen vinden
wanneer we ze nodig hebben. Natuurlijk moeten ze dan kloppen. Ook willen we
wijzigingen snel kunnen doorvoeren en anderen moeten de gegevens gemakkelijk
kunnen inzien. Samen met andere overheidspartijen kijken we hoe we slim kunnen
omgaan met registreren en informatie laagdrempelig beschikbaar kunnen maken. Het
resultaat is het Stelsel van Basisregistraties.
Binnen het Stelsel van Basisregistraties zijn registraties verdeeld over een aantal
overheidsorganisaties. Het Kadaster is bronhouder van de Basisregistratie Kadaster
(BRK) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Daarnaast beheren we 5 registraties van
andere organisaties, de zogenoemde landelijke voorzieningen.

Basisregistraties
In het Stelsel van Basisregistraties is 1 overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de
registratie van een bepaald gegeven. Het Kadaster is houder van de Basisregistraties
Kadaster en Topografie.
BRK
De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale
kaart.
BRT
Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit
digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.

Landelijke voorzieningen
BAG
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen
en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de
kaart.
BGT
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale
kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water,
spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.
Wkpb
De afkorting staat voor Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken, en is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde
beperkingen op een stuk grond of een gebouw.
WOZ
Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken en stellen
informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).
Het Kadaster beheert de LV WOZ.
Ruimtelijkeplannen.nl
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Ruimtelijkeplannen.nl is dé toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland. Via
deze landelijke voorziening zijn alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid voor
iedereen beschikbaar.

Basisregistraties
Binnen het Stelsel van Basisregistraties zijn registraties verdeeld over een aantal
overheidsorganisaties. Eén organisatie is verantwoordelijk voor de registratie van een
bepaald gegeven. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor adresgegevens. De
gemeente legt dit gegeven vast, houdt het actueel en is daarmee bronhouder van een
basisregistratie. Het Kadaster is bronhouder van de Basisregistratie Kadaster, te vinden
via de pagina BRK en de Basisregistratie Topografie, te vinden via de pagina BRT.
Overheidsorganisaties zijn verplicht gegevens uit basisregistraties met elkaar te delen.
Zo worden gegevens niet dubbel bijgehouden en hoeft een burger of bedrijf bepaalde
gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren bij verschillende organisaties.
(…)
Verplicht gebruik en terugmelden
Op de pagina Wet- en regelgeving van de website overheid.nl leest u dat de Wet
basisregistraties kadaster en topografie onder andere regelt welke gegevens zijn
opgenomen in de BRK en BRT en welke daarvan authentiek zijn. Ook regelt deze wet de
gebruiks- en terugmeldplicht. Overheidsorganisaties en het notariaat zijn wettelijk
verplicht om bij de uitvoering van hun werkzaamheden authentieke gegevens uit de
basisregistraties te gebruiken. Ook zijn ze verplicht een melding te maken als ze
twijfelen aan de juistheid van gegevens uit de basisregistraties.
Bij twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven uit de BRK, BRT, BGT of BAG
bent u als overheidsorganisatie of bestuursorgaan verplicht dit te melden aan het
Kadaster door middel van een terugmelding via de pagina Terugmelden.

BRK
De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:
• de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten
• de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien
(inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de
gemeenten staan erop
Ook leidingen en kabelnetwerken zijn onroerende zaken. Een geregistreerd netwerk
maakt daarom onderdeel uit van de BRK.
Authentieke gegevens
De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Bij twijfel over de juistheid van
een authentiek gegeven uit de BRK, bent u als notaris, overheidsorganisatie of
bestuursorgaan verplicht dit te melden aan het Kadaster. Een gegeven is authentiek als
het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een
algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie.
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Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken
zonder nader onderzoek te hoeven doen.
Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:
• kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen
• rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden)
• kadastrale grootte van een perceel
• persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers
Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:
• de afbeelding van de kadastrale aanduidingen
• kadastrale grenzen
• rijks-, provincie- en gemeentegrenzen
Een overzicht van alle gegevens uit de Basisregistratie Kadaster met daarbij de
vermelding wel of niet authentiek, vindt u op de website stelselvanbasisregistraties.nl.
Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) kunt u terugmelden op de
pagina BRK terugmelden.
Als u twijfelt over de gegevens in de Basisregistratie Kadaster of als u een klacht wilt
indienen over een product, een factuur of misschien over het gedrag van een
medewerker, dan horen wij dat graag van u. Hoe u een klacht indient, leest u op de
pagina klachten en bezwaren.
Budgetfinanciering BRK voor overheidsorganisaties
Overheidsorganisaties die gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster
betalen niet per product maar op basis van budgetfinanciering. Het Kadaster krijgt voor
deze informatieverstrekking jaarlijks een bepaald budget van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. Een overzicht van producten die onder de budgetfinanciering
BRK vallen, vindt u op de pagina BRK artikellijst. Op de pagina
Implementatieondersteuning Budgetfinanciering BRK ziet u welke dienstverlening onder
de budgetfinanciering valt en welke aanvullende dienstverlening het Kadaster tegen
vergoeding kan leveren.

Koppeling BRK en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De dertien Nederlandse basisregistraties worden aan elkaar gekoppeld, zodat er een
samenhangend Stelsel van basisregistraties ontstaat. Er is al een koppeling tussen de
adressen in de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de adressen in de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeenten gemaakt. Deze koppeling heeft
geresulteerd in een koppeltabel die u online kunt raadplegen.
Met de BRK-BAG koppeling legt het Kadaster de relatie tussen de Basisregistratie
Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Koppeling BRK en Handelsregister (NHR)
Het Kadaster legt ook een verbinding tussen de BRK en het Handelsregister (NHR) van
de Kamers van Koophandel. In steeds meer van onze BRK-producten leveren wij
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voortaan bij organisaties (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden) het KvK-nummer
mee. Zo bent u zeker dat u de juiste gegevens van de rechtspersonen en
samenwerkingsverbanden in uw stuk opneemt. U vindt met het KvK-nummer bovendien
eenvoudig aanvullende en actuele gegevens over deze organisaties terug bij de Kamers
van Koophandel.
Aan onderstaande producten voegen wij het KvK-nummer toe als het gaat om gegevens
van een niet-natuurlijk persoon (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden). Bij
digitale producten is dit nummer een link naar het NHR. Bij het product BRK Levering
leveren we ook het RSIN.
•
•
•
•
•
•

Eigendomsinformatie
Eigenaarsinformatie
Hypotheekinformatie
Objectlijst
Woningrapport
BRK Levering

Bij het zoeken naar niet-natuurlijke personen in Kadaster-on-line tonen wij het KvKnummer zodat dit nummer bij ons bekend is
Koppeling BRK en Basisregistratie Personen (BRP)
Een notaris is verplicht bij het opmaken van een akte of registerverklaring authentieke
gegevens uit de basisregistraties te gebruiken. Als een notariële akte of
registerverklaring wordt ingeschreven in de BRK, controleert het Kadaster of de
persoonsgegevens in de akte overeenkomen met de gegevens in de Basisregistratie
Personen (BRP). Als de gegevens niet overeenkomen en de notaris heeft dit nog niet
teruggemeld aan de betreffende gemeente, ontvangt de notaris van het Kadaster een
verzoek om de gegevens in de akte te verbeteren.

BRT
Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit
digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling
topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster
deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter
beschikking stelt.
BAG
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel
van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk
voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan.
Landelijke voorziening
Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via
de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de
gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak,
zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de
authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.
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Welke adressen en gebouwen?
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat alle officiële, als zodanig
toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Een adres is de door de bevoegde
gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een
nummeraanduiding en woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare
objecten uit de Basisregistratie Gebouwen: verblijfsobjecten, ligplaatsen en
standplaatsen. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten,
standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en
voorzien van een unieke aanduiding. De waarde van de attributen behorende bij de
objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) is ook in de registratie opgenomen.
Omschrijving van de objecttypen in de BAG:
• NUMMERAANDUIDING (huisnummer en toevoegingen)
Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan toegekende aanduiding van een
verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats.
• OPENBARE RUIMTE (straten)
Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen en van een naam
voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
• WOONPLAATS
Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen en van een naam
voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
• PAND
De kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief,
zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en
betreedbaar en afsluitbaar is.
• VERBLIJFSOBJECT
De kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige,
of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via
een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde
verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en
in functioneel opzicht zelfstandig is.
• STANDPLAATS
Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte
daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet
duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve
doeleinden geschikte ruimte.
• LIGPLAATS
Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al
dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte
daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-,
bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is
minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan
panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen)
wordt geen adres toegekend.
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4.4 Openbaarheid en privacy
Betrouwbare informatie door openbaarheid van gegevens
Persoonsgegevens in onze registraties en de privacywetgeving
Voor koop, verkoop, lening en investering is het heel belangrijk dat u met de juiste
persoon of organisatie te maken hebt.
Zonder betrouwbare informatie zijn mensen minder bereid zaken met elkaar te doen. Om
deze reden is openbaarheid van gegevens wettelijk vastgelegd. Ook bij gegevens waar
een beslag op rust.
Dit is niet anders onder de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) omdat er een uitzondering voor de openbare registers in is
opgenomen.
Waarom zijn persoonsgegevens openbaar?
De gegevens in onze registraties zijn volgens de wet voor iedereen toegankelijk en
openbaar. Hiermee is de rechtszekerheid in het vastgoedverkeer gewaarborgd en
ontstaat er geen misverstand over wat van wie is.
Het Kadaster registreert onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden en de
rechten die hierop rusten. Met registergoederen - denk aan vastgoed, schepen en
vliegtuigen - heeft iedereen wel eens te maken.
Als eigenaar, huurder, financier, schuldeiser of als overheid. De informatie over deze
goederen moet betrouwbaar zijn. Bij onbetrouwbare informatie zullen partijen veel
minder (snel) bereid zijn zaken met elkaar te doen. Welvaart begint bij een betrouwbare
eigendomsregistratie: dan kun je kopen, verkopen, lenen en investeren. De economie,
het rechtsverkeer en het bestuurlijk verkeer tussen burgers en overheid zijn gebaat bij
rechtszekerheid.
Welke persoonsgegevens zijn openbaar?
Alle persoonsgegevens in documenten zoals koop- en hypotheekakten die wij ontvangen
zijn openbaar. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:
• naam gerechtigde (achternaam en voornamen)
• adres
• geboortedatum en geboorteplaats
• burgerlijke staat ten tijde van de verkrijging
• naam van partner
• nummer van identiteitsdocumenten (paspoort, rijbewijs; alleen bij opvraag van de
gehele akte)
• Het Burgerservicenummer wordt niet door Kadaster verstrekt.
Waarvoor gebruikt het Kadaster persoonsgegevens?
Het Kadaster zorgt voor rechtszekerheid op het gebied van vastgoed, schepen en
vliegtuigen. Het is van belang voor de rechtszekerheid dat de gegevens in de registratie
openbaar zijn: iedereen kan raadplegen wie eigenaar is of andere rechten heeft. Ook
persoonlijke gegevens zijn voor iedereen in te zien. Inzien betekent dat de gegevens per
adres of perceelnummer opgevraagd kunnen worden. Geautoriseerde gebruikers, zoals
een notaris of deurwaarder, kunnen ook gegevens opvragen op naam (dat wil zeggen:
wat heeft deze persoon op naam).
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Het Kadaster gebruikt geregistreerde persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren
van zijn wettelijke taken zoals opgenomen in de Kadasterwet. Zo gebruikt het Kadaster
uw naam en adres bijvoorbeeld om u een kennisgeving te sturen bij wijzigingen in de
registratie of om u een uitnodiging te sturen om een nieuwe grens aan te wijzen. Het
Kadaster kan statistische analyses doen op gegevens in de registratie, maar zorgt er
daarbij voor dat resultaten daaruit niet kunnen worden herleid tot individuele personen.
Om de kwaliteit van uw gegevens te controleren en om te zorgen dat de gegevens juist
zijn, checkt het Kadaster uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP). Hiervoor
gebruikt het Kadaster onder andere uw Burgerservicenummer. Het Kadaster mag dit
doen in verband met het houden van de openbare registers en de basisregistratie
kadaster. Dit gebruik is toegestaan op grond van een door de Minister van BZK gegeven
autorisatie.
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4.5 Kopie akte (afschrift uit registers)
Een compleet beeld van wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement,
perceel of schip:
•
•

nuttige informatie bij het kopen van een huis;
of om de beschikkingsbevoegdheid van een gerechtigde te onderzoeken.

Beschrijving
Wilt u weten wat er wettelijk is vastgelegd over een woning, appartement, perceel of
schip? Het Kadaster bewaart akten en documenten die te maken hebben met de
rechtstoestand van woningen, appartementen, percelen en schepen. U kunt een
afschrift (kopie) aanvragen van de akten uit de openbare registers van het Kadaster en
andere documenten die bij het Kadaster geregistreerd zijn.
De akten die het Kadaster registreert hebben allemaal een uniek aktenummer dat bestaat
uit een deel en een nummer. Als u een afschrift uit de registers opvraagt, krijgt u een
kopie van de laatste akte, of van de akte met het aktenummer (deel en nummer) dat u
opgeeft.
Akte uit de openbare registers
In de openbare registers van het Kadaster bevinden zich voornamelijk koopakten
(leveringsakten) en hypotheekakten, maar ook splitsingsakten, verklaringen van erfrecht
en akten waarin beslagen of erfdienstbaarheden (bijvoorbeeld het recht van overpad) op
een perceel zijn gevestigd.
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4.6 Vastgoedcijfers
Het Kadaster heeft belangrijke vastgoedinformatie. Iedere maand publiceren wij cijfers
over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en
schepen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor
heel Nederland en per provincie.
Vastgoedcijfers direct inzien
In het Vastgoed Dashboard kunt u in een oogopslag actuele vastgoedcijfers bekijken.
Aangezien de Basisregistratie Kadaster recent is vernieuwd, is het momenteel niet
mogelijk deze reguliere cijfers te publiceren. Vanuit gezamenlijk onderzoek met de
Nederlands Vereniging Makelaars en Taxateurs (NVM)/Brainbay, kunnen we wel een
onderbouwde raming geven.
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