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1 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 

 

Term/Afkorting Omschrijving 

AAPD  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie  

FodFin  Federale overheidsdienst Financiën  

KBO Kruispuntbank Ondernemingen 

MAGDA  Maximale gegevensdeling tussen administraties  

RRN / INSZ Rijksregisternummer 

VLABEL  Vlaamse Belastingsdienst. Wordt als bron gebruikt voor het ophalen van de 

gestructureerde zakelijke rechten en om na te gaan of de persoon op het eigendom 

woont.   
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2 CONSULTEREN VAN DE KADASTERDIENSTEN 

 

2.1 BESCHIKBARE DIENSTEN 

Voor kadaster-gerelateerde taken biedt MAGDA Online volgende diensten aan:  

• ZoekPerceel 

Maakt het mogelijk om patrimoniale percelen op te zoeken aan de hand van een gedeeltelijk 

perceelnummer. 

 

• GeefEigendomstoestanden 

Geeft een zicht op de eigendomstoestanden van één specifiek perceel. De zoekactie vereist de unieke 

identificatiegegevens van het patrimoniale perceel. 

 

• ZoekEigendomstoestanden 

Laat toe om een lijst van eigendomstoestanden op te vragen. Dit kan aan de hand van een INSZ/RRN of 

van een ondernemingsnummer. 
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2.2 BESCHIKBARE KADASTERGEGEVENS 

Volgende kadastergegevens zijn toegankelijk voor elke finaliteit: 

 

 

OPGELET: Gebruikers die meerdere rollen vervullen, moeten steeds de juiste rol selecteren voor de taak die ze 

willen uitvoeren. (Zie het deel ‘MAGDA Online: basisfunctionaliteiten’) De correcte rol zal zorgen dat ze de 

informatie nodig voor de taak in kwestie kunnen raadplegen. 
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2.3 BRONNEN 

De authentieke bron van de kadaster-gegevens is de AAPD: de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie, onderdeel van de FOD Financiën.  

 

Voor de dienst ZoekEigendomstoestanden 02.00 worden bijkomende gegevens opgehaald bij VLABEL: de 

Vlaamse Belastingsdienst. Welke gegevens van welke bron komen, kan u hier terugvinden: 

https://overheid.vlaanderen.be/node/103903 

https://overheid.vlaanderen.be/node/103903
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3 ONDERSCHEID KADASTRAAL PLANPERCEEL EN KADASTRAAL 
PATRIMONIAAL PERCEEL 

Er bestaan twee types kadastrale percelen :   

1. Het kadastraal planperceel dat overeenstemt met een gedeelte van het grondgebied bepaald of erkend 

door de AAPD. Een « Kadastraal planperceel » mag de gemeentegrenzen niet overschrijden (de fiscale 

gegevens kunnen verschillen).  

Het kadastraal percelenplan is de grafische weergave van alle «kadastrale planpercelen» samen.  

 

2. Het kadastraal patrimoniaal perceel dat overeenstemt met een “Goed” geïdentificeerd door de AAPD en 

waarvan de onroerende goederen dezelfde “Rechten” hebben en gelegen zijn op het zelfde “Kadastrale 

planperceel”. Het kadastraal patrimoniaal perceelnummer is samengesteld uit het nummer van het 

kadastraal planperceel en het partitienummer.  

 

OPGELET: Aan een planperceel kunnen meerdere patrimoniumpercelen (zelfde grondperceel maar met 

verschillende partities) gekoppeld zijn. Dit is bvb. het geval bij een meergezinswoning waar de verschillende 

entiteiten (bvb. 47b P0000, 47b P0001, 47b P0002, 47b P0003….) overeenkomen met het planperceel 47b. 
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4 IDENTIFICATIE VAN EEN PERCEEL 

Een perceel wordt geïdentificeerd aan de hand van het perceelnummer. Dit bestaat uit verschillende 

elementen. 

 

Een voorbeeld: 11111_A_2222/33_B444_P0000   

Code Betekenis 

11111 Het nummer van de 

kadastrale afdeling 

Het nummer  

van het planperceel 

(CaPaKey) 

 

Het nummer van het  

patrimoniaal perceel 

A De letter van de sectie 

2222 Het grondnummer van 

het perceel 

33 De eventuele noemer 

(of bisnummer) van 

het perceel 

B444 De letter en 

cijferexponent van het 

perceel 

P0000 Het partitienummer, van P0000 tot P9999   
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5 DIENST ZOEKPERCEEL 

De dienst ‘ZoekPerceel’ laat toe om percelen terug te vinden en om de perceeldetails te raadplegen. De dienst 

bestaat uit een zoekscherm en uit een resultatenscherm. 

 

5.1 ZOEKSCHERM 

Via het zoekscherm kan u heel nauwkeurig percelen opzoeken. 
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Volgende velden zijn verplicht als u een perceel opzoekt: 

Zoekcriterium Toelichting 

Kadastrale afdeling Bvb. ‘11111’ 

Sectie Bvb. ‘A’ 

Resultaten Maximaal aantal eigendomstoestanden in het 

resultaat. Min: 1, Max: 999 

OPGELET:  

• Als het gewenste aantal resultaten groter is 
dan het aantal percelen die voldoen aan de 
zoekcriteria, wordt de resultatenlijst verder 
aangevuld. Hiervoor worden telkens de 
percelen in aanmerking genomen van het 
volgende grondnummer tot het gewenste 
aantal resultaten is bereikt.  

• Een groot aantal resultaten opzoeken 
vertraagt de zoekactie. 

 

Voorbeeld van het zoekscherm met de verplichte velden ingevuld: 

 

De verplichte velden zijn aangeduid met * 
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Daarnaast is het mogelijk om de zoekopdracht te verfijnen aan de hand van volgende, optionele criteria: 

Zoekcriterium Toelichting 

Grondnummer Bvb. ‘2222’ 

Bisnummer Max. 5 cijfers, bvb. ‘33’ 

Cijferexponent Bvb. ‘444’ 

Letterexponent Bvb. ‘B’ 

OPMERKING: Het is aanbevolen om dit veld leeg 

te laten in de bèta-versie van MAGDA Online. 

Partitie Deelnummer: de letter “P” gevolgd door 4 

cijfers (P0000 -> P9999) 

Actief (checkbox) 
Indien aangevinkt worden enkel de actieve 
percelen opgevraagd. 

Als de checkbox niet is aangevinkt, zoekt het 

systeem actieve en passieve percelen te 

beginnen van 2002. 

 

Het zoekscherm bevat 3 knoppen: 

• Alles selecteren: vinkt alle checkboxen aan op het zoekscherm 

• Alles deselecteren: vinkt alle checkboxen uit op het zoekscherm 

• Zoek: start de zoekopdracht 
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5.2 RESULTAATSCHERM 

Het resultaatscherm toont een lijst van percelen.  

OPMERKING: Als het gewenste aantal resultaten groter is dan het aantal percelen die voldoen aan de 
zoekcriteria, dan wordt de resultatenlijst verder aangevuld. Hiervoor worden de percelen in aanmerking 
genomen van de volgende grondnummers tot het gewenste aantal resultaten is bereikt. 

 

Samenvatting 

Bovenaan het scherm staat een samenvatting van de betreffende percelen.  

 
 

De getoonde gegevens zijn de perceelidentificatie, en de volledige adresgegevens als er een adres is 

toegekend.  

 

Detailinformatie 

Voor elk van de getoonde percelen kan de gebruiker de detailinformatie raadplegen: 
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De detailinformatie geeft zicht op: 

1) de perceelcode 

2) de identificatiegegevens van het perceel: 

• kadastrale afdeling 

• sectie 

• grondnummer 

• letterexponent 

• partitie 

3) CADNET informatie 

4) de aard van het perceel (code en omschrijving) 

5) het adres, als er een adres is toegekend 
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Acties 

Het resultaatscherm bevat 3 knoppen: 

 

• Alles uitklappen: klapt de detailinformatie van alle gevonden percelen uit. 

• Alles inklappen: klapt de detailinformatie van alle percelen in. 

• Exporteren: exporteert alle gevonden resultaten naar één PDF-bestand. Uw webbrowser zal vragen of u 

dit bestand wil openen of opslaan:  
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6 DIENST GEEFEIGENDOMSTOESTANDEN 

Via ‘GeefEigendomstoestanden’ kan u de eigendomstoestanden van één specifiek perceel opvragen. Dit 

gebeurt aan de hand van de unieke identificatiegegevens van dat perceel.  

 

OPMERKING: Via de dienst ‘ZoekPerceel’ kan u nagaan of u over alle gegevens beschikt, inclusief partitie, 

letter- en cijferexponent. 

 

Een eigendomstoestand is de verzameling van alle informatie over de rechthebbenden, laat ons dus zeggen de 

eigenaars,  en hun rechten op een patrimoniaal perceel gedurende een wel bepaalde periode in de tijd. 

Het betreft volgende informatie: 

• de kadastrale legger 

• het kadastraal inkomen 

• de aard van het perceel 

• eigenschappen van de bebouwing op het perceel 

• de eigenaars en hun zakelijke rechten 
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6.1 ZOEKSCHERM 

Het zoekscherm van ‘GeefEigendomstoestanden’ ziet er als volgt uit: 
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Om een geldige zoekopdracht te doen, moeten onderstaande velden ingevuld zijn. 

 

Zoekcriterium Toelichting 

Kadastrale afdeling Bvb. ‘11111’ 

Sectie Bvb. ‘A’ 

Grondnummer Bvb. ‘2222’ 

Partitie Deelnummer: de letter “P” gevolgd door 4 

cijfers (P0000 -> P9999). Voor een klassiek 

grondperceel is het partitienummer ‘P0000’. 

Cijferexponent 

 

OPGELET: voorlopig verplicht in te vullen 

wegens een fout in de toepassing. 

Bvb. ‘00005’ 

 

OPMERKING: Als u via de dienst ‘Zoekperceel’ 

geen cijferexponent vond, dient u dit veld leeg 

te laten. Vond u wel een cijferexponent, dan 

dient u deze in te geven. 

Letterexponent  

 

OPGELET: voorlopig verplicht in te vullen 

wegens een fout in de toepassing. 

Bvb. ‘B’ 

Resultaten Aantal gewenste resultaten. Min: 1, Max: 999 

 

OPGELET: Het is aanbevolen om bvb. 5, 10 of 20 

resultaten te vragen. Een groot aantal 

resultaten opzoeken vertraagt de zoekactie.  

 

  

OPMERKING: het is ten zeerste aanbevolen om de complete identificatiegegevens van het perceel 

eerst op te zoeken via de dienst ‘ZoekPerceel’. De huidige versie van de bèta-dienst 

‘GeefEigendomstoestanden’ is zeer gevoelig wat betreft de ingegeven zoekcriteria. 
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Voorbeeld van het zoekscherm met de verplichte velden ingevuld (geen cijferexponent beschikbaar): 

 

De verplichte velden zijn aangeduid met * 

 

Een zoekopdracht kan verder verfijnd worden aan de hand van volgende criteria: 

Zoekcriterium Toelichting 

Bisnummer Max. 5 cijfers, bvb. ‘33’ 

Historiek (checkbox)   

 

Als de checkbox is aangevinkt wordt ook de 

historiek opgevraagd. Dit is niet het geval als u 

de checkbox uitvinkt. 
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6.2 RESULTAATSCHERM 

Het resultaatscherm toont een lijst van eigendomstoestanden die van toepassing zijn voor de opgegeven 

persoon of onderneming.  

 

OPMERKING: de gegevens die u kan zien, kunnen verschillen al naargelang de geselecteerde rol (en dus 

finaliteit).  

 

Samenvatting 

Bovenaan het scherm staat een samenvatting van de betrokken partijen (natuurlijke personen of 

rechtspersonen) en van de betreffende percelen.  
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Detailinformatie: partijen 

Voor elke partij kan de gebruiker meer details raadplegen: 

 

OPMERKING: Elke partij heeft een kadastrale ‘PartijId’. Naar deze ‘PartijId’ wordt verwezen in de 

eigendomstoestanden om de eigenaars te identificeren. 

 

Detailinformatie: eigendomstoestanden 

Voor elke eigendomstoestand is volgende informatie raadpleegbaar: 
 
1) Eigenaarsrechten, omvattend 

• identificatie van de eigenaars 

• type eigenaarsrecht 

• de zakelijke rechten van de eigenaars 

o de aard van het zakelijk recht 

o het proportioneel aandeel van de eigenaar in dat recht 

o de aanvang en het einde van het zakelijk recht 
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2) Statusinformatie van de eigendomstoestand 

 
 
 
3) Perceelinformatie, met volgende gegevens: 

• de kadastrale legger, met o.a. de oppervlakte van het perceel 

• het kadastraal inkomen, met toevoeging van de fiscale code 

• de aard van het perceel 

• eigenschappen van de bebouwing op het perceel 

 

 

 
 
 
 

 

OPMERKING: lokale besturen kunnen momenteel geen adresgegevens zien. Dit is 

het gevolg van een filter conform de machtigingen RR13/2013 en FO04/2017. Voor 

aanpassing van de filter is VVSG het aanspreekpunt. 
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Adresgegevens van een eigenaar zoeken 

Als u de adresgegevens van een eigenaar wil weten, is een extra zoekactie vereist.  

Hiervoor klikt u op het pijltje rechts van het INSZ/KBO van een eigenaar. In het menu dat openklapt, selecteert 

u de dienst ‘GeefPersoon’ of ‘GeefOnderneming’ (zónder icoon achter de naam). Vervolgens wordt de persoon 

(of de onderneming) opgezocht. In het resultaat van deze zoekactie vindt u het adres terug. 

 

 

Andere acties 

Het resultaatscherm bevat 3 knoppen: 

 

• Alles uitklappen: klapt alle detailinformatie uit. 

• Alles inklappen: klapt alle detailinformatie in. 

• Exporteren: exporteert alle gevonden resultaten naar één PDF-bestand. Uw webbrowser zal vragen of u 

dit bestand wil openen of opslaan:  
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7 DIENST ZOEKEIGENDOMSTOESTANDEN 

De dienst ‘ZoekEigendomstoestanden’ laat toe om voor een INSZ of voor een ondernemingsnummer de 
eigendomstoestanden terug te vinden.  
 
Een eigendomstoestand is de verzameling van alle informatie over de rechthebbenden, de “eigenaars”,  en 
hun rechten op een patrimoniaal perceel gedurende een wel bepaalde periode in de tijd. 
 
Het betreft volgende gegevens: 

• de kadastrale legger 

• het kadastraal inkomen 

• de aard van het perceel 

• eigenschappen van de bebouwing op het perceel 

• de eigenaars en hun zakelijke rechten (ongestructureerd en gstructureerd) 

 

7.1 ZOEKSCHERM 

Het zoekscherm van de dienst ‘ZoekEigendomstoestanden’ ziet er als volgt uit: 
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Een geldige zoekactie vertrekt van volgende velden: 

Zoekcriterium Toelichting 

INSZ Eén van beide velden moet ingevuld zijn. 

OPGELET: Er mag slechts één van beide velden 

tegelijkertijd ingevuld zijn. 

Ondernemingsnummer (zonder landcode) 

Mede-eigenaars Moet ‘0’ of ‘1’ zijn. 

Als het veld waarde ‘1’ heeft, worden de 

gegevens van mede-eigenaars ook getoond in 

het zoekresultaat. Bij waarde ‘0’ worden enkel 

de gegevens van het opgegeven INSZ of KBO 

getoond.  

Zoekopdrachttype ‘onbepaald’, ‘fiscaal’ of ‘juridisch’ 

Jaar • Als het zoekopdrachttype ‘fiscaal’ of 
‘juridisch’ is, moet één van deze velden 
ingevuld zijn. OPGELET: Er mag slechts één 
zoekcriterium ingevuld zijn: jaar, datum of 
periode. 

• Als het zoekopdrachttype ‘onbepaald’ is, 
moeten deze velden leeg zijn. 

Datum 

Periode (begin- en einddatum) 

De verplichte velden zijn aangeduid met * 

 

Daarnaast is het mogelijk om de zoekopdracht te verfijnen aan de hand van volgende, optionele criteria: 

Zoekcriterium Toelichting 

Kadastrale afdeling  

Gemeente NIS code (postcode; gemeentenaam) De postcode en de gemeentenaam zijn 

verbonden met elkaar. Als het ene veld wordt 

aangepast, wordt de inhoud van het andere 

veld automatisch geüpdatete. 

GestructureerdeRechtenWoontOp (checkbox) Als de checkbox is aangevinkt, worden de 

gestructureerde zakelijke rechten in de VLABEL 

databank opgevraagd. 
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Deze checkbox 

• mag enkel aangevinkt zijn als een INSZ/RRN 
is opgegeven. 

• mag niet aangevinkt worden als er een 
periode is opgegeven. 

 

Het zoekscherm bevat 3 knoppen: 

• Alles selecteren: vinkt alle checkboxen aan op het zoekscherm 

• Alles deselecteren: vinkt alle checkboxen uit op het zoekscherm 

• Zoek: start de zoekopdracht 
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7.2 RESULTAATSCHERM 

Het resultaatscherm toont een lijst van eigendomstoestanden die van toepassing zijn voor de opgegeven 

persoon of onderneming.  

 

OPMERKING: de gegevens die u kan zien, kunnen verschillen al naargelang de geselecteerde rol (en dus 

finaliteit). 

 

Samenvatting 

Bovenaan het scherm staat een samenvatting van de betrokken partijen (natuurlijke personen of 

rechtspersonen) en van de betreffende percelen.  
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OPMERKING: Elke partij heeft een kadastrale ‘PartijId’. Naar deze ‘PartijId’ wordt verwezen in de 

eigendomstoestanden om de eigenaars te identificeren. 

 

Detailinformatie: partijen 

Voor elke partij kan de gebruiker meer details raadplegen: 

 

OPMERKING: Elke partij heeft een kadastrale ‘PartijId’. Naar deze ‘PartijId’ wordt verwezen in de 

eigendomstoestanden om de eigenaars te identificeren. 

 

Detailinformatie: eigendomstoestanden 

Voor elke eigendomstoestand is volgende informatie raadpleegbaar: 

1) Statusinformatie van de eigendomstoestand 

 

 

2) Perceelinformatie, met volgende gegevens: 

• de kadastrale legger, met o.a. de oppervlakte van het perceel 

• het kadastraal inkomen, met toevoeging van de fiscale code 

• de aard van het perceel 

• eigenschappen van de bebouwing op het perceel 



Informatie Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
34 /// 41 14.11.18 /// Gebruikershandleiding – MAGDA ONLINE - 02.00 
 

 

 

 

OPMERKING: lokale besturen kunnen momenteel geen adresgegevens zien. Dit 

is het gevolg van een filter conform de machtigingen RR13/2013 en FO04/2017. 

Voor aanpassing van de filter is VVSG het aanspreekpunt. 
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3) Eigenaarsrechten, omvattend 

• identificatie van de eigenaars 

• type eigenaarsrecht 

• de zakelijke rechten van de eigenaars (de aard van het zakelijk recht; het proportioneel aandeel van de 

eigenaar in dat recht; de aanvang en het einde van het zakelijk recht) 
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OPGELET: De ongestructureerde zakelijke rechten worden steeds getoond. De gestructureerde zakelijke 

rechten (omschrijving; percentage) worden enkel opgevraagd als in het zoekscherm de checkbox 

‘GestructureerdeRechtenWoontOp’ is aangevinkt. 

 
Voorbeeld van gestructureerde rechten: 
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Adresgegevens van een eigenaar zoeken 

Als u de adresgegevens van een eigenaar wil weten, is een extra zoekactie vereist.  

Hiervoor klikt u op het pijltje rechts van het INSZ/KBO van een eigenaar. In het menu dat openklapt, selecteert 

u de dienst ‘GeefPersoon’ of ‘GeefOnderneming’ (zónder icoon achter de naam). Vervolgens wordt de persoon 

(of de onderneming) opgezocht. In het resultaat van deze zoekactie vindt u het adres terug. 

 

 

 

Andere acties 

Het resultaatscherm bevat 3 knoppen: 

 

• Alles uitklappen: klapt alle detailinformatie uit. 

• Alles inklappen: klapt alle detailinformatie in. 

• Exporteren: exporteert alle gevonden resultaten naar één PDF-bestand. Uw webbrowser zal vragen of u 

dit bestand wil openen of opslaan:  
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8 CONTACTGEVENS 

Agentschap Informatie Vlaanderen is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

Postadres: 

Informatie Vlaanderen 

 

Hoofdzetel 

Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 

+32 (0)2 553 72 02 

 

Regionale zetel 

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 

+32 (0)9 276 15 00 

 

E-mail: helpdesk.magda@vlaanderen.be 

 

Website: https://overheid.vlaanderen.be/magda  

mailto:helpdesk.magda@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/magda
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9 DOCUMENTEIGENSCHAPPEN 

9.1 OPGESTELD DOOR 

VERSIE DATUM WIE COMMENTAAR 

0.1 04-04-2018 Philip Leenen Eerste versie 

    

9.2 GERELATEERDE DOCUMENTEN 

VERSIE DATUM NAAM DOCUMENT OMSCHRIJVING 

    

9.3 GOEDGEKEURD DOOR 

VERSIE DATUM WIE 

   

9.4 VERSPREID ONDER RESTRICTIE 

 OPENBAAR = mag door iedereen gelezen en gebruikt worden, mag onbeperkt door-

gegeven worden aan derden 

 VERTROUWELIJK = mag enkel gelezen en gebruikt worden door personen voorafgaandelijk 

goedgekeurd door Agentschap Informatie Vlaanderen, mag enkel na 

voorafgaande goedkeuring door Agentschap Informatie Vlaanderen 

doorgegeven worden aan derden  

 GEHEIM = mag enkel gelezen en gebruikt worden door Agentschap Informatie 

Vlaanderen medewerkers, mag in geen geval doorgegeven worden aan 

derden 

9.5 BESCHIKBAAR ONDER LICENTIE 

 

Creative Commons: Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 2.0 

België ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl ) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl
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