
   
 Handleiding 

www.vlaanderen.be 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Hoe kan je terugvinden welke entiteit 
een gebouw of grond beheert? 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
DOCUMENT OPGESTELD OP 30/01/2023 DOOR ELINE.VANDERMEULEN@VLAANDEREN.BE 

 

mailto:ElinE.Vandermeulen@vlaanderen.be


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 2 van 6 Handleiding opzoeken beherende entiteit 30/01/2023 

INHOUD 

1 Doel van deze handleiding? .................................................................................................................................. 2 
2 Hoe kan ik de beheerder vinden? ...................................................................................................................... 2 
2.1 Via een bodemattest 2 
2.2 Via een aanslagbiljet onroerende voorheffing 4 
 

1 DOEL VAN DEZE HANDLEIDING? 

Als je op zoek bent naar de beheerder van een gebouw of perceel om bv. informatie te bekomen of om 
post naartoe te sturen, kan je onderstaande stappen volgen. 

 

2 HOE KAN IK DE BEHEERDER VINDEN? 

Om de beheerder van een perceel terug te vinden, kan je gebruik maken van de Webkaarten Vastgoed 
Vlaamse overheid en Lokale Besturen.  

 

Via deze webkaart kan je makkelijk gegevens terugvinden over een gebouw of perceel door de 
kadastrale gegevens of het adres in te voeren. 

 

Hoe kan je de kadastrale gegevens terugvinden? Deze vind je o.a. op het bodemattest of het 
aanslagbiljet onroerende voorheffing. Dit wordt hierna verder toegelicht. 

2.1 VIA EEN BODEMATTEST 

Op een bodemattest kan je volgende info vinden: 
 

 
 
Om het perceel op te zoeken in de webkaart dien je de kadastrale gegevens om te zetten naar een 
capakey1. 

 
1 Definitie capakey: https://overheid.vlaanderen.be/vastgoeddefinities?combine=capakey&field_hs_thema_tid=All 

https://overheid.vlaanderen.be/vastgoed-webkaarten
https://overheid.vlaanderen.be/vastgoed-webkaarten
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De capakey stel je als volgt samen: 

 
De 5 cijfers bij “afdeling”: 73088 
De letter bij “sectie”: A 
Het nummer: 0992/00G000 
Dit geeft (allemaal aan elkaar): 73088A0992/00G000 
Dit moet je ingeven in het vak rechtsboven in de webkaart: 
 

 
 
Als het perceel herkend wordt, zal het tevoorschijn komen. Je kan er dan op klikken. Er wordt 
automatisch ingezoomd op het betreffende perceel. 
Als je dan binnen de contouren van het perceel klikt, komt er een pop-up tevoorschijn. In de pop-up zie 
je bij “Beheerder (functionele eigenaar)” de entiteit staan die je kan contacteren. Dit is in het voorbeeld 
De Vlaamse Waterweg.  
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Het adres van de entiteit kan je opzoeken via de officiële website van de entiteit of via Wegwijs 
https://wegwijs.vlaanderen.be. 

2.2 VIA EEN AANSLAGBILJET ONROERENDE VOORHEFFING 

Je kan ook de beheerder opzoeken als je over een aanslagbiljet onroerende voorheffing beschikt. 

Daarvoor volg je onderstaande stappen: 

 

Ga naar de pagina op het aanslagbiljet waar de berekening staat uitgelegd. Die ziet er zo uit: 

https://wegwijs.vlaanderen.be/
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Stel de capakey samen met de informatie die je kan vinden na ‘perceel’ (in het geel gearceerd). 
Als we dit even toepassen op het voorbeeld, dan bekom je volgende capakey: 31802B1142/00V002. 
 
Zoek deze capakey op via de webkaart. Je krijgt dan volgende informatie: 
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De beheerder van het perceel is in dit voorbeeld het Vlaamse Gewest. We moeten echter de beheerder 
van het gebouw kennen. Dat doe je door in het perceel te klikken op het gekleurde bolletje. Dat stelt 
het gebouw voor waarop de onroerende voorheffing moet betaald worden. Je kan dan opnieuw in de 
informatiebalk kijken wie de beheerder is van het gebouw. In dit voorbeeld is dat Agentschap Facilitair 
Bedrijf. 
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