Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Gegevens opvraging
Ons ordernummer:

O2017-0138010

Referentienummer vastgoedmakelaar:

Emmelenhoek

Datum informatieve vraag:

17/11/2017

Datum opzoeking themabestand:

17/11/2017

Zoekdata:

72012C0056/00Y000

Resultaat opvraging
Perceel-id / CaPaKey

Voorkooprecht

72012C0056/00Y000

Niet van
toepassing

Type Vlaams
voorkooprecht

Overzicht begunstigden
Vlaams voorkooprecht

VKBONummer

Begindatum
bekendmaking

Prioriteit

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)).

1. Datum informatieve vraag: de datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten opgevraagd worden.
2. Datum opzoeking themabestand: de datum waarop in 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. de voorkooprechten
zijn bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan maximum 2 jaar terug gaan in de tijd i.v.m de datum opzoeking
themabestand.
3. De kolommen type, overzicht begunstigden, begindatum bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er een
voorkooprecht van toepassing is en de informatie gekend is.

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

Informatievraag Vlaamse Voorkooprechten

Gegevens opvraging
Ons ordernummer:

O2017-0138011

Referentienummer vastgoedmakelaar:

Emmelenhoek

Datum informatieve vraag:

17/11/2017

Datum opzoeking themabestand:

17/11/2017

Zoekdata:

72012C0054/00A000

Resultaat opvraging
Perceel-id / CaPaKey

Voorkooprecht

72012C0054/00A000

Niet van
toepassing

Type Vlaams
voorkooprecht

Overzicht begunstigden
Vlaams voorkooprecht

VKBONummer

Begindatum
bekendmaking

Prioriteit

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)).

1. Datum informatieve vraag: de datum waarvoor de Vlaamse voorkooprechten opgevraagd worden.
2. Datum opzoeking themabestand: de datum waarop in 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. de voorkooprechten
zijn bijgevolg enkel geldig voor deze datum. Deze datum kan maximum 2 jaar terug gaan in de tijd i.v.m de datum opzoeking
themabestand.
3. De kolommen type, overzicht begunstigden, begindatum bekendmaking en prioriteit worden enkel ingevuld indien er een
voorkooprecht van toepassing is en de informatie gekend is.

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

