
BIJLAGE 2 – INSTRUCTIE NR.  7/2009 
 

SELECTIELIJST VOOR HET ARCHIEF VAN DE GEWESTELIJKE DIRECTIES EN CONTROLES 
VAN HET KADASTER (1) 

 
 FASE 1 FASE 2 

 
 
(1) Op basis van: A. ZOETE, De documenten in omloop bij het Belgisch Kadaster. (Miscellanea Archivistica, XXI) Brussel, Algemeen 
Rijksarchief, 1979. 
 
B =  bewaren en overdragen aan het Rijksarchief na het verstrijken van de bewaringstermijn door de Administratie 
O = onbeperkt bewaren 
 
Algemene opmerking bij de onbeperkte bewaring:  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
S =  selecteren en overdragen aan het Rijksarchief na het verstrijken van de bewaringstermijn door de Administratie 
V =  vernietigen 
VV= vervallen 
 

Nummer TYPE BEWARINGS-
TERMIJN  

DEFINITIEVE 
BESTEMMING 

OPMERKINGEN 

 PRE-KADASTRALE DOCUMENTEN    
 Alle pre-kadastrale documenten en plans VV B  
     
 KADASTRALE DOCUMENTEN    
 BASISDOCUMENTEN    

1-201 Oorspronkelijk perceelplan Tot digitalisering B Overdracht gebeurt enkel 
na volledige digitalisatie 

2-3-202-203 Bijgevoegd perceelplan (1835/1845) Tot digitalisering B Na digitalisering worden 
de originele 
oorspronkelijke 
perceelplans 
overgedragen aan het 
Rijksarchief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Ozalidplan 10 jaar B Bewaring tot de correctie 
van de incoherenties 

De dubbels van 
de plannen 
(afkomstig van 
de gemeen-
ten/controles) 
meteen over-
dragen aan het 
Rijksarchief 

De bewaring van de kadastrale bescheiden wordt geregeld bij artikel 504, eerste lid van het WIB en het meermaals gewijzigde K.B. 
van 26 juli 1877 houdende het reglement op de bewaring van het kadaster, artikel 162, §§ 1 tot en met 3. Het K.B. van 12 december 
1957 betreffende de uitvoering van de archiefwet van 24 juni 1955 (B.S. 20.12.1957) biedt de mogelijkheid dat bescheiden die van 
een onbetwistbaar administratief belang zijn voor de betrokken overheden, niet moeten worden neergelegd.
Het betreft bescheiden die van essentieel belang zijn voor de rechtszekere jaarlijkse bijwerking en de historiek van het kadaster. De 
ouderdom van die bescheiden is daarbij van geen belang".
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 Verzamelplan Tot digitalisering B Na digitalisering worden 
de originele 
oorspronkelijke 
verzamelplans 
overgedragen aan het 
Rijksarchief 

 Microfilms met jaarlijkse wijzigingen van 
de plannen 

O B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-8-208 Oorspronkelijke aanwijzende tabel O B Exemplaar van de 
gemeente overdragen 
aan het Rijksarchief 

6-9-209 Bijgevoegde aanwijzende tabel O B idem 
7-10-210 Tafel op de bijgevoegde aanwijzende tabel O B idem  
11-211 Tafel bijgevoegd bij de oorspronkelijke 

aanwijzende tafel van de gemeente  
O B Idem 

8-12-212 Kadastrale legger O B Idem 
10-13-213 Alfabetische tafel op de namen van de 

eigenaars ingeschreven in de kadastrale 
legger (exemplaar gemeente) 

O B Exemplaar van de 
controle overdragen aan 
het Rijksarchief 

14-15-215-
215L 

Alfabetische tafel op de namen van de 
eigenaars ingeschreven in de kadastrale 
legger (exemplaar directie) 

O B Idem 
 

9-16-216 Opgave der nieuwe jaarlijkse totalen der 
oppervlakten per artikel in de kadastrale 
legger (1835-1845) 

VV B  

9-16-216 Opgave der nieuwe jaarlijkse totalen der 
oppervlakten per artikel in de kadastrale 
legger  (1845-1877) 

VV B  

     
 MUTATIEDOCUMENTEN    
 Informatiebronnen    

17-19-219 Opgave der openbare en onderhandse 
burgerlijke akten, der vonnissen etc. 

100 jaar B  

18 Staat die de veranderingen opgeeft die de 
eigendommen hebben ondergaan 

100 jaar B  

20-220 Staat die de veranderingen opgeeft die de 
eigendommen hebben ondergaan 

100 jaar B  

19-21-221-
221A 

Aangifte van de eigenaars 100 jaar B Samen met de mutatie-
dossiers neer te leggen in 
het Rijksarchief 

Veiligheidskopies 
van de microfilms 
bewaard in een 
andere ge-
westelijke directie 
overdragen aan 
het Rijksarchief 
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A-415 Opgave van de te verifiëren wijzigingen of 
vergissingen  

100 jaar S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

235 Opgave van de wijzigingen aan 
nijverheidsmachines 

100 jaar B Samen met de mutatie-
dossiers neer te leggen in 
het Rijksarchief 

44-238-238A Opgave van ingebruikneming van een nieuw 
gebouw 

100 jaar B  

43 Aangifte van ingebruikneming van nieuwe 
gebouwen 

100 jaar B Samen met de mutatie-
dossiers neer te leggen in 
het Rijksarchief 

43A-43B-
43C 

Aangifte van ingebruikneming van nieuwe 
gebouwen 

100 jaar B  

43D-43Dbis-
43Dter 

Aangifte van ingebruikneming van materiaal 
en industriële uitrusting 

100 jaar B  

23-24-224 Register van de wijzigingen bij de 
gebouwde eigendommen die een tijdelijke 
vrijstelling genieten 

VV B Wordt door het Kadaster 
digitaal bewaard 

224A Opgave van alle constructies die in het 
model nr 224 zonder vermelding van jaar 
van ingebruikneming voorkomen 

VV B  

B-25-225 Staat der percelen die een expertise dienen 
te ondergaan 

VV  B Indien vorige perequatie  

24-26-226 Register der ongebouwde eigendommen die 
een tijdelijke vrijstelling genieten (volgens 
de bepalingen 111 tot 116 van de wet van 3 
frimaire VII of artikel 12 van de wet van 25 
maart 1847) 

VV  B Idem 

219A Register van de verdaagde 
eigendomsveranderingen 

VV B Indien geen openstaande 
inschrijvingen meer 

219B Register van de zakelijke rechten die voor 
een welbepaalde tijd werden gevestigd   

VV  B Idem 

220A Register van de eigendommen die 
veranderingen hebben ondergaan en 
waarvan de mutatie moet worden verdaagd  

VV  B  

220A 
Speciaal 

Register van de gebouwde eigendommen die 
tijdelijke kwijtschelding genieten van de 
onroerende voorheffing 

VV  B  

     
 Mutatiedocumenten    

20-4-5-6-7-
207-207A-

207B-207C-
207D 

Opmetingsschets 100 jaar B Problematische 
conservering van de 
kalken 

22-23-223-
223A-223B-

223C 

Staat van de mutaties 100 jaar  B  

21-22-222 Boek voor de berekening van de 
oppervlakten 

100 jaar  B  

25-27-227 Register van de indeling van percelen in 
klassen  

100 jaar  B  
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227A Staat van de indeling van de nieuwe 
percelen in klassen 

Tot verstrijken van 
het administratief 

nut 

B Fungeert (voorlopig) nog 
steeds als parameter bij 
schattingen  

26-28-228-
228/229-

228A/229B-
228/229P 

Proces-verbaal van schatting 100 jaar  B  

29-229-
229A-

228/229-
228/229P 

Mededeling van proces-verbaal van 
schatting 

100 jaar  B  

229A Convocatiebulletin voor de eigenaars 25 jaar S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief   

229B Convocatiebulletin voor de eigenaars 
vermeld in opgaven nrs 219, 219A en 415 

25 jaar S Idem 
 

229C Convocatiebulletin voor de eigenaars in 
verband met huur- en pachtprijzen 

25 jaar S Idem 

229D Briefkaart voor convocatie bij onderzoek 
van een bezwaar ingediend tegen een 
schatting  

25 jaar S Idem 

229E Tweetalige briefkaart voor convocatie bij 
vaststellen van mutaties 

25 jaar S Idem 

229F Briefkaart voor taalkeuze voor inschrijving 
in de kadastrale legger 

25 jaar S Idem 

229G Verzoekschrift tot aanstelling van een 
scheidsrechter bij expertise van gebouwde 
en ongebouwde percelen (formulier 
inspecteurs en controleurs) 

25 jaar S Idem 

229H Verzoekschrift tot aanstelling van een 
scheidsrechter bij expertise van gebouwde 
en ongebouwde percelen (formulier andere 
ambtenaren) 

25 jaar S Idem 

229I Verzoekschrift tot aanstelling van een 
scheidsrechter bij expertise van gebouwde 
en ongebouwde percelen (voor wat betreft 
materieel en uitrusting) 

25 jaar S Idem 

229K Tekst van wettelijke en reglementaire 
bepalingen die de scheidsrechterlijke 
procedure regelen en de aan de 
scheidsrechter toevertrouwde opdracht 
omschrijven 

O B Iedere gewestelijke 
directie bewaart 
minimaal één exemplaar 
en legt één exemplaar 
neer in het Rijksarchief 

C-230 Alfabetische lijst van de nieuwe eigenaars 100 jaar B Maakt deel uit van het 
mutatiedossier 

[34]-234 Staat van de medeëigenaars 100 jaar B   
224 Lijst van concordantie der perceelnummers 

bij ruilverkaveling 
O B  

225 Depouillement 100 jaar B  
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 EXPERTISE- EN 
PEREQUATIEDOCUMENTEN 

   

 Expertisedocumenten die permanent werden 
gemaakt 

 
 

  

233A Tabel der gebouwde type-percelen O B  
233Q Repertorium der gebouwde eigendommen O B  
233 Opgave der gebouwde eigendommen VV B  

233B Tabel der gebouwde type-percelen 
(bepalen van de huurwaarde) 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

B Enkel de documenten die 
betrekking hebben op de 
vaststelling van de 
gemiddelde huurwaarde 
vóór de perequatie van 
1975, worden 
overgedragen. De 
overige beschrijvende 
documentatie van het 
bestaand onroerend goed 
blijft bij het Kadaster tot 
het verstrijken van het 
administratief nut 

233E-233E 
Speciaal 

Schattingsfiche voor gebouwde percelen VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

B Idem 

Z Tabel van de types en van de voorbeelden 
(gebouwde percelen, nijverheidsgebouwen 
en uitzonderlijke gebouwen) 

VV/ tot verstrijken  
van administratief 

nut  

B Idem 

- Beschrijvende opgave der kloosters en 
kastelen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

B Idem 

233F Repertorium van de nijverheidsinrichtingen 
en van de uitzonderlijke gebouwen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

B Idem 

233D Beschrijvende tabel van de 
nijverheidsinrichtingen en van de 
uitzonderlijke gebouwen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

B Idem 

233Dbis Beschrijvende staat van de 
meergezinswoningen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

B Idem 

233L Telformulier voor huur- en verkoopprijzen VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

B Idem 

233M Tabel met het percentage van vermeerdering 
of vermindering van de kadastrale inkomens 
van de types in tussentijdse periode  

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

S Idem +  Iedere 
gewestelijke directie legt 
één exemplaar van de 
eerste voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

233N Fiche voor de inschrijving van de 
huurprijzen van de gebouwde eigendommen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

S Idem + Idem 

233O Fiche voor de inschrijving van de 
verkoopprijzen van de gebouwde 
eigendommen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

S Idem + Idem 

233P Fiche tot rangschikking van de gebouwde 
eigendommen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

S Idem + Idem 

233R- Fiche op kalkpapier voor uitzonderlijke VV/ tot verstrijken B Idem 
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233Rbis gebouwen en gebouwen met een bijzonder 
karakter 

van administratief 
nut  

228/229P Proces-verbaal en mededelingsbulletin VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

S Idem 

233bis-
233bis 
Spécial 

Lijst der type- en hulppercelen voor 
ongebouwde eigendommen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

B Idem 

233bis-
233bis 
Spécial 

Lijst van de type- en hulppercelen voor 
ongebouwde eigendommen1

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

S Enkel de documenten die 
betrekking hebben op de 
vaststelling van de 
gemiddelde huurwaarde 
vóór de perequatie van 
1975, worden 
overgedragen. De 
overige beschrijvende 
documentatie van het 
bestaand onroerend goed 
blijft bij het Kadaster tot 
het verstrijken van het 
administratief nut + 
Idedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar (van een 
nader te bepalen 
referentiegemeente) neer 
in het Rijksarchief + 
Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief 

233Abis Tabel van de ongebouwde type-percelen  VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut 

B Idem 

233ter Schattingsfiche ongebouwde percelen VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

S Idem 

233C Schaal van de kadastrale inkomens per 
hectare van de ongebouwde eigendommen 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

B Idem 

233G Staat van de verhuur van de ongebouwde 
eigendommen 
 

VV/ tot verstrijken 
van administratief 

nut  

S Idem + Iedere 
gewestelijke directie legt 
één exemplaar van de 
eerste voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  
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 Perequatiedocumenten gerangschikt per 
perequatie 

   

 « Perequatie » 1861-1865    
A Uittreksel uit de geregistreerde akten (1849-

1858) 
VV B Als ze nog ergens 

bewaard zijn. 
Niet aan-ezig in de in het 
Rijksarchief  
neergelegde dossiers 

B Uittreksel uit de geregistreerde 
verkoopakten van grassen en hout 

VV B Idem 

C Onbekend, enkel referentie teruggevonden VV B Idem 
F Uittreksels uit de tabellen 11 (informatie < 

R&D, voet van evaluatie van het K.I. per 
aard van eigendom) 

VV B Zijn in bepaalde gevallen  
al neergelegd in het 
Rijksarchief 

G Aanwijzende tabel van de eigenaars en van 
het belastbaar inkomen voor elke gebouwde 
eigendom 

VV B Idem 
 

I Tafel van toepassing der kadastrale 
begrotingen op de eigendommen in de  
pachtcontracten vervat (geeft per perceel een 
combinatie van pachtprijs en grondbelasting 
voor een bepaald jaar en de indeling per 
aard en oppervlakte van de eigendom met 
kadastrale opbrengst) 

VV B Idem 

K Tafel van toepassing der kadastrale 
begrotingen op de eigendommen, in de 
verkoop-akten van hakkingen en 
graangewassen, vervat 

VV B Idem 

L Vergelijkende tafel van de huurprijzen en 
van de kadastrale begrotingen van de 
gebouwde eigendommen 

VV B Idem 

M Uittreksels uit de klassering van fabrieken VV B Idem 
N Vergelijkende tabel per kanton van de 

prijzen van de kadastrale evaluaties van de 
eigendommen op basis van de gekende 
pachten voor de periode 1849-1858 

VV B Idem 

O Vergelijkende tabel per kanton van de 
verkooppprijzen van grassen en hout en van 
de kadastrale evaluaties 

VV B Zijn in bepaalde gevallen  
al neergelegd in het 
Rijksarchief 

P Herhalende staat van het aantal gebouwde 
eigendommen en van hun belastbaar 
inkomen 

VV B Als ze nog ergens 
bewaard zijn 
Niet aanwezig in de in 
het Rijksarchief  
neergelegde dossiers 

S « Matrice cadastrale ou liste des 
propriétaires avec relevé de leurs propriétés 
bâties » (enkel Franstalige benaming) 

VV B Idem 

V Tabel van de kadastrale evaluaties van de 
gebouwde eigendommen per gemeente 

VV B Als ze nog ergens 
bewaard zijn. Slechts één 
voorbeeld in de in het 
Rijksarchief  
neergelegde dossiers 

Z Tabel van de types of voorbeelden gekozen 
voor de kadastrale evaluatie van de 
gebouwde eigendommen (gebouwde 
percelen, nijverheidsgebouwen en 
uitzonderlijke gebouwen) 

VV B Idem 
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 Perequatie van 1896-1898    
A Uittreksel uit de geregistreerde akten (1890-

1894) 
VV B  

B Uittreksel uit de geregistreerde 
verkoopakten van grassen en hout 

VV B  

C Uittreksel uit de geregistreerde 
verkoopakten van kastelen en industriële 
gebouwen 

VV B  

D Opgave van de gangbare pachten en huren 
van de gebouwde eigendommen 

VV B  

D’ Opgave van de gangbare pachten en huren 
van de ongebouwde eigendommen 

VV B  

E Opgave van de verkoopakten van kastelen  VV B  
233 Opgave van de gebouwde eigendommen VV B  

233A Tabel der gebouwde type-percelen  VV B  
Z Tabel van de types of voorbeelden gekozen 

voor de kadastrale evaluatie van de 
gebouwde eigendommen (gebouwde 
percelen, nijverheidsgebouwen en 
uitzonderlijke gebouwen) 

VV B  

- Beschrijvende opgave van kloosters en 
kastelen 

VV B  

208A Uittreksel uit de primitieve aanwijzende 
tabel 

VV B  

H Aanstellingsbrief van een expert VV S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief 

228A/229C Proces-verbaal van expertise van gebouwde 
eigendommen en mededeling 

VV S Idem 

F Proces-verbaal van expertise (bij protest van 
eigenaar) 

VV S Idem 

     
 Perequatie van 1930-1936    

233 Opgave van de gebouwde eigendommen VV B  
233E Schattingsfiche : gebouwde percelen  VV B  
233A Tabel van de gebouwde type-percelen VV B  
233D Beschrijvende tabel van de 

nijverheidsgebouwen en van de 
uitzonderlijke gebouwen 

VV B  

233F Repertorium van de nijverheidsgebouwen en 
de uitzonderlijke gebouwen 

VV B  

233L Fiche voor de berekening van het percentage 
van vermeerdering of vermindering van het 
kadastraal inkomen in de tussentijdse 
periode  

VV B  

233M Tabel met het percentage van vermeerdering 
of vermindering van de kadastrale inkomens 
van de types in de tussentijdse periode 

VV S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

228A/229C Proces-verbaal van expertise van gebouwde 
eigendommen en mededelingsbulletin 

VV S Idem 
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233B Tabel van de gebouwde typepercelen: 
bepaling huurwaarde  

VV B  
 
 
 

233bis-
233bis 
Spécial 

Lijst van ongebouwde type- en hulppercelen VV B  

- Lijst voor de schatting van het kadastrale 
inkomen van bospercelen   

VV B  

233C Schaal van de kadastrale inkomens per 
hectare van de ongebouwde eigendommen 

VV B  

233G Huurstaat van de ongebouwde 
eigendommen 

VV S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

233I/K Notificatie aan de eigenaars van de 
typepercelen (perequatie) 

VV S Idem 

233X Fiche voor het optekenen van oorlogsschade 
aan gebouwen 

VV B  

     
 Vaststelling van de verkoopwaarde van 

eigendommen (1945) 
   

233A/CK Tabel van vergelijkingspunten voor 
gebouwde eigendommen 

VV S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

233bis/CK Tabel van vergelijkingspunten voor 
ongebouwde eigendommen 

VV S Idem  

     
 Perequatie 1955-1962    
- Tabel voor de coördinatie van de bruto 

huurwaarden 
VV B  

- Lijst voor het bepalen van de coëfficiënt van 
vermeerdering van de huurwaarden sinds 
1939 

VV S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

- Lijst van de situatie in het ressort van de 
landmeter 

VV B  

233A Tabel van gebouwde typepercelen VV B  
233Q Repertorium van gebouwde eigendommen VV B  
233F Repertorium van industriële en 

uitzonderlijke gebouwen 
VV B  

233D Beschrijvende tabel van industriële en 
uitzonderlijke gebouwen 

VV B  

233Dbis Beschrijvende staat van 
meergezinswoningen 

VV B  

233E Schattingsfiche (gebouwde percelen) VV B  
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233N Fiche voor de inschrijving van huurprijzen 
van gebouwde eigendommen 

VV S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

233M Tabel houdende het percentage van 
vermeerdering of van vermindering van de 
kadastrale inkomens van de types in 
tussentijdse periode 

VV S Idem 

233O Fiche voor de inschrijving van de 
verkoopprijzen van gebouwde 
eigendommen 

VV S Idem 

233P Rangschikkingsfiche voor gebouwde 
eigendommen 

VV S Idem 

233R-
233Rbis 

Fiche op calqueerpapier voor uitzonderlijke 
gebouwen en gebouwen met een bijzonder 
karakter 

VV B  

228/229P Proces-verbaal en mededelingsbulletin VV V  
233Abis Tabel van ongebouwde typepercelen VV B  

233C Schaal van de kadastrale inkomens per 
hectare van ongebouwde eigendommen 

VV B  

233ter Schattingsfiche (ongebouwde percelen) VV V  
233G Huurstaat van ongebouwde eigendommen 40 jaar S Iedere gewestelijke 

directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

233I/K Notificatie aan de eigenaars van de 
typepercelen (perequatie) 

VV S Idem 

- Verwerking van de aangiften en berekening 
van het kadastrale inkomen van het 
materieel en gereedschap 

VV S idem 

Liste A Statistiek van huur- en verkoopprijzen met 
betrekking tot eigendommen gebouwd 
tijdens het mutatiejaar 

VV S idem 

Liste B Statistiek van huurprijzen met betrekking tot 
gebouwde eigendommen die tijdens het 
mutatiejaar enkel werden opgemeten  

VV S idem 

Liste C Herhalende tabel van de totalen per 
categorie voorkomend in het eerste deel van 
de lijst A 

VV S idem 

Liste D Herhalende tabel van de totalen per 
categorie voorkomend in hte tweede deel 
van de lijst A 

VV S idem 

Liste E Herhalende tabel van de totalen per 
categorie voorkomend in de lijst B 

VV S idem 

233L Telformulier voor huur- en verkoopprijzen VV B  
 Perequatie van 1896-1898 

 
  Aan te vullen  

Lijst van documenten 
wordt opgevraagd bij het 
Centrum voor 
Beroepsopleiding (CBO) 
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 DIENST GROTE OPMETINGEN EN 
ALGEMENE PLANNEN 

   

 Dossier van het terrein O B  
- Schets van het terrein O B  

1001 Veldboekje van de metingen : verticale 
inschrijvingen 

O B  

1002 Veldboekje van de metingen : horizontale 
inschrijvingen 

O B  

1003 Veldboekje van de waarnemingen (hoogte- 
en zelfreducerende afstandsmeter) 

O B  

1004 Veldboekje van de waarnemingen, 
zelfreducerende afstandmeting met verticale 
baak 

O B  

   B  
 Berekeningsdossier O B  

1005 Zelfreducerende afstandmeting (controle 
van de waarnemingen en berekening van de 
verschillen) 

O B  

1006 Zelfreducerende afstandmeting 
(ijkingsfiche)  

O B  

1010 Rangschikking van de gegevens O B  
1011 Berekeningsblad O B  
1012 Berekening van de argumenten, hoeken en 

afstanden 
O B  

1013 Argument – afstand - vereffening O B  
1014 Centrering van de waarnemingen 

(logaritmische berekening) 
O B  

1015 Centrering van de waarnemingen 
(berekening met natuurlijke waarden) 

O B  

1016 Achterwaartse insnijding (trigonometrische 
oplossing) 

O B  

1017 Achterwaartse insnijding (analytische 
oplossing) 

O B  

1018 Oplossing van driehoek-voorwaartse 
insnijding (logaritmische berekening) 

O B  

1019 Oplossing van driehoek-voorwaartse 
insnijding (berekening met natuurlijke 
waarden)  

O B  

1020 Voorwaartse insnijding – argumenten en 
cotangentenmethode 

O B  

1021 Veelhoeksmeting – logaritmische 
berekening 

O B  

1022 Veelhoeksmeting – eerste berekening-
vereffening 

O B  

1023-1024 Berekening van de coördinaten en de 
oppervlakte van een massa 

O B  

1025 Driehoeksmeting – opstelling van de 
vergelijking 

O B  

1026 Driehoeksmeting - sinusvergelijkingen O B  
1027 Driehoeksmeting – conforme aansluiting  O B  
1028 Opgave van de driehoeks – en 

hoogteliggingspunten van de gemeente 
O B  

1028A Lijst van de hoofdpunten in de gemeente O B  
1029 Aanmetingsfiche van een vast punt O B  

1029A Schets van niet-aangemeten vaste punten  O B  
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1037 Het berekenen van hoeken, gemeten volgens 
de methode van de oanfhankelijke hoeken, 
de zogenaamde ‘Schreibermethode’ 

O B  

1117 Fotogrammetrie : steunpunten voor de 
luchtopnamen 

O B  

     
 DOCUMENTEN MET EEN 

ADMINISTRATIEF DOEL 
OPGESTELD, GEBASEERD OP 
KADASTRALE DOCUMENTEN 
 

   

 CONTINU OPGESTELDE 
DOCUMENTEN, HETZIJ VOOR INTERN 
GEBRUIK, HETZIJ TEN BEHOEVE VAN 
ANDERE ADMINISTRATIES  

   

11 Boek van de mutaties, of tweede deel van de 
kadastrale legger 
 

VV B B (volledige reeks van 
1835 tot 1877) 

14-214 Dagboek van de mutaties VV B Idem 
214 Lijst van mutaties VV B  
12 Jaarlijkse herhaling van het boek van de 

mutaties, of van de kadastrale legger 
 

VV B  

13 Tafel op het boek van mutaties VV B B (wanneer het boek van 
de mutaties bewaard is)  

15-17-217 Register van de oppervlakten en inkomsten 
van de gemeente 

O B De dubbels van de 
registers op microfiches 
neerleggen bij het 
Rijksarchief 

16-18-218 Register van de oppervlakten en inkomsten 
van de provincie 

O B Idem 

27-30-230 Staat van de repartitie van de grondbelasting 
over de gemeenten van de provincie 

VV  B  

635 Jaarlijkse opgave, te bezorgen aan de 
controleur van de BTW en aan de 
provinciale directeur Stedenbouw 

VV B Niet bewaard door het 
Kadaster 

- Tabel A VV B Door de gewestelijk 
directeur opgestuurd 
naar de centrale 
administratie 

- Tabel B VV B Idem 
     
 EENMALIG GEVORMDE 

DOCUMENTEN 
   

B Register van grondeigenaars voorkomend in 
de kadastrale legger van de gemeenten van 
de provincie 

VV B Slechts één 
exemplaar bekend (nl. 
van de provincie 
Brabant) 

- Statistiek inzake ingebruik zijnde industriële 
machines  

VV B Bedoeld voor de 
gewestelijk directeur van 
de Directe belastingen 
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- Staat nr. 318 VV S Bedoeld voor de 
« Nationale corporatie 
voor landbouw en 
voeding » 
Iedere gewestelijke 
directie legt alle fiches 
van een nader te bepalen 
referentiegemeente neer 
in het Rijksarchief 

- Lijst van goederen van afgeschafte 
organismen 

VV B Bewaarplaats onbekend 

- Lijst van goederen toebehorende aan 
(collaborerende) politieke organisaties 

VV B Idem 

40-M.C.1 et 
2 

Lijst van percelen vermeld in hetzelfde 
artikel van de kadastrale legger 

VV S Iedere gewestelijke 
directie legt één 
exemplaar van de eerste 
voorkomende 
oorspronkelijke 
gemeente in het alfabet 
neer in het Rijksarchief  

     
 ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN    
 Normatieve teksten O B Iedere gewestelijke 

directie bewaart 
minstens één exemplaar 
en legt één exmplaar 
neer in het Rijksarchief 

     
 Correspondentie 25 jaar B De correspondentie van 

ambtenaren vanaf het 
niveau van gewestelijk 
directeur wordt na 25 
jaar neergelegd in het 
Rijksarchief  

- Registers van correspondentie 10 jaar V  
     
 Financieel beheer    

436 Register met de bedragen verschuldigd voor 
de levering van uittreksels of afschriften van 
de kadastrale bescheiden 

6 jaar V  

436F Lopende rekening 6 jaar V  
436G Kaart met vermelding van de verschuldigde 

sommen  
6 jaar V  

436H Dagelijkse opgave van kadastrale uittreksels 
verzonden tegen terugbetaling 

6 jaar V  

436L Dagboek van het beheer van vergeldingen 6 jaar V  
436M Register van sommen in voorlopig depot 

ontvangen 
6 jaar V  

84 Aangifte van onkosten 6 jaar V  
91 Ordonnantie van betaling 6 jaar V  

91ter Ordonnantie van betaling 6 jaar V  
92A Ordonnantie van betaling per overschrijving 6 jaar V  
92B Bijlage bij ordonnantie van betaling 6 jaar V  
92C Giro-order en bericht van creditering  6 jaar V  
92D Ordonnantie van betaling met assignaties 6 jaar V  
92E Bijbehorend stuk bij de ordonnantie van 

betaling met assignaties 
6 jaar V  
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92G Samenvattende opgave van de totalen van 
de borderellen 

6 jaar V  

36300-36301 Aangifte van reis-, en verblijfskosten, en 
vakantiegelden 

6 jaar V  

Opgave A Driemaandelijkse opgave van buitengewone 
prestaties gedaan voor rekening van de 
Nationale Onderlinge Kas voor 
Kindertoeslagen (gebouwde eigendommen) 

6 jaar V  

Opgave B Driemaandelijkse opgave van buitengewone 
prestaties gedaan voor rekening van de 
Nationale Onderlinge Kas voor 
Kindertoeslagen (ongebouwde 
eigendommen) 

6 jaar V  

     
 Werkzaamheden    

233 Dagboek van de landmeter, waarin de 
redenen van zijn afwezigheden vermeld 
worden  

VV B  

231 Maandverslag van de landmeter, de 
controleur en de adjunct-controleur 

10 jaar S B in hoofdzaak de 
analytische tabel (1835-
1877) 

231A Maandelijkse staat van de werkzaamheden 
van de contrôle  

10 jaar V  

231B Maandverslag van de adjunct-directeur Tot het einde van 
zijn/haar loopbaan 

V  

231ter Tabel van de werkzaamheden verricht in de 
kantoren van de directie 

10 jaar V  

231B Veertiendaags verslag van de inspecteur en 
de controleur van het kadaster 

Tot het einde van 
zijn/haar loopbaan 

V  

231C Tabelbijlage bij het veertiendaagse verslag Tot het einde van 
zijn/haar loopbaan 

V  

231D Maandelijkse opgave van de 
werkzaamheden in verband met 
ruilverkaveling 

10 jaar V  

232 Staat van de werkzaamheden van het 
kadaster  

VV B  

232A Staat van de graad van vooruitgang van de 
werkzaamheden in de directie en in de 
kadastrale omschrijvingen  

VV B  

433 Driemaandelijks verslag van de controleur 
en de speciale inspecteur 

VV V  

433A Driemaandelijks verslag van de speciale 
inspecteur bestemd voor de directeur  

VV V  

     
 Werkzaamheden die verband houden met de 

perequatie 
VV   

G Maandverslag over de vorderingen van de 
perequatiewerkzaamheden, 1896  

VV B  

- Staat van de werkzaamheden per ressort van 
de inspecteur (1929) 

VV V  

- Maandverslag van de vordering van de 
perequatiewerkzaamheden (1935) 

VV B  

- Maandverslag van de landmeter inzake de 
uitvoering van de wet van de belasting op 
het kapitaal (1946) 

VV B  

- Maandverslag inzake het opmaken van de 
fiches nr 233E 

VV V  
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 Activiteiten van de Dienst grote opmetingen 
en algemene plannen (GOAP) 

   

1110 Wekelijkse staat van de vooruitzichten met 
betrekking tot de werkzaamheden op het 
terrein, per inspectie  

VV V  

1111 Wekelijkse overzichtsstaat van de 
werkzaamheden uitgevoerd op het terrein 
(per ploeg) 

10 jaar V  

1112 Maandverslag van de werkzaamheden (per 
ploeg) 

10 jaar V  

1113 Jaarverslag van de werkzaamheden op het 
terrein (per agent) 

40 jaar V  

1114 Jaarverslag van de werkzaamheden op het 
bureau (per contrôle) 

40 jaar B  

1115 Samenvattend jaarverslag per controle 40 jaar B  

1121-A Werkprogramma voor het volgende jaar, per 
controle 

40 jaar B  

     

 Andere administratieve activiteiten    

440 et autres Itiniraria, omreiswerken : dienstbriefkaarten, 
correspondentie 

5 jaar V  

436 Uittreksels 6 jaar V  

435 Inschrijvingsregister voor aanvragen van 
uittreksels uit kadastrale documenten 

6 jaar V  

A-B-A(CF)-
233S 

Vrijstellingen of verminderingen van 
kadastraal inkomen 

6 jaar V  

9-10-11-12-
440M 

Hypotheken 5 jaar  V  

     

 Personeel   Zie algemene richtlijnen 
personeelsdossiers 
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