SCHATTINGSVERSLAG
Ninoofsesteenweg, Sint-Jans-Molenbeek
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1. DOSSIERNUMMER
12_0119_01

2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG
Commissaris : Mevrouw Birgit Vermaesen
Telefoonnummer : 0493/31.52.80.
E-mailadres : CABrusselsAK@fisc.brussels

3. AANVRAGER
Aanvrager : Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Adres : Graaf van Vlaanderenstraat 20 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Contactpersoon : Mevrouw Estelle Gérard
Functie : Architecte
E-mailadres : egerard@molenbeek.irisnet.be
Telefoonnummer : 0490/14 28 50 - 02/412 36 49

4. OPDRACHT
Datum Aanvraag : 24/09/2021
Doel en context van de opdracht : Schatting van een perceel grond met oog op een eventuele
aankoop om een naastgelegen gemeente-eigendom uit te breiden
Termijn : 25/10/2021
Type rapport : Flash

5. KADASTRALE IDENTIFICATIE VAN HET TE SCHATTEN GOED
Gemeente : Sint-Jans-Molenbeek, 4de afdeling
Adres : Ninoofsesteenweg – deel van de tuin achter woning met nummer 989
Aard van het goed: handelshuis – enkel deel van de tuin dient geschat te worden
ID: 21524C0043/00W004
Oppervlakte: 525 m² volgens de opdrachtgever
KI : 1.452 € (voor gans het perceel)
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Kadastraal plan en luchtfoto :

(CartoBF/Urbis)

(CartoBF/Orthoplan 2020)
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6. ALGEMENE BESCHRIJVING
6.1 DATUM EN VOORWAARDEN VAN HET PLAATSBEZOEK
Gelet op de aard van het rapport vond er geen plaatsbezoek plaats.
Wegens de verscherpte maatregelen opgelegd door de Federale overheid ten gevolge van het
Covid-19 virus, zijn wij momenteel niet in de mogelijkheid om het goed te bezoeken. Huidige
schatting is gerealiseerd op basis van de plannen en documenten gevoegd bij de aanvraag.
Indien bijkomende informatie een invloed zou hebben op de waardering van het goed (met
name op de staat van het goed) moeten wij hiervan op de hoogte worden gebracht. Wij zullen
in dat geval de huidige schatting herzien.
6.2 LIGGING EN OMGEVING
Het te schatten goed is gelegen in Sint-Jans-Molenbeek, langsheen de Ninoofsesteenweg,
nabij het Vlaamse Gewest, meer bepaald de gemeente Dilbeek. De Ninoofsesteenweg is een
drukke steenweg, met ter hoogte van het te schatten goed, zowel een voetpad als een
fietspad. Er kan langs beide zijden geparkeerd worden.

(Wijkmonitoring – Focus op het goed)

Langsheen de Ninoofsesteenweg zijn er tal van winkels en horecazaken terug te vinden. Er is
ook een tankstation en een bank. In de dichte nabijheid zijn er tal van scholen, zoals “Paloke
School”, “Onze Lieve Vrouw Instituut”.
Op 750 m (10 min wandelafstand) ligt het “Scheutbospark”.
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6.3 BEREIKBAARHEID
Auto : Het te schatten goed is goed bereikbaar met de auto, het is namelijk gelegen
langsheen de N8 (Ninoofsesteenweg). De Ninoofsesteenweg verbindt Vlaanderen met het
centrum van Brussel. Het ligt op een boogscheut van zowel de Louis Mettewielaan als het open afrittencomplex van de R0 van Brussel.
Er kan beide zijden van de straat geparkeerd worden.
Openbaar vervoer: Het te schatten goed is minder goed bereikbaar met het openbaar
vervoer. Er ligt zo goed als voor het te schatten goed een bushalte “Moortebeek”, met lijnen
126, 127, 128, 129 en 136.
Er zijn geen tram-of metro- of treinstations in de nabije omgeving.

(MIVB)

7. KENMERKEN VAN HET GOED
7.1

FYSIEKE KENMERKEN
7.1.1 BESCHRIJVING VAN HET GOED
Het te schatten goed betreft een deel van het perceel 21524C0043/00W004. Het is een
perceel grond, gelegen Ninoofsesteenweg, en paalt aan het perceel van “Maison de la
Nature”. Volgens de opdrachtgever zou dit perceel zeer gunstig zijn voor de activiteiten van
het “Maison de la Nature” en voor de school ernaast. De eigenaar van het perceel
21524C0043/00W004 wenst zijn eigendom te verkopen. De tuin heeft een L-vorm. Hij is
bereid een deel van de tuin langsheen Scheutbos af te splitsen en apart te verkopen.
Op onderstaande kaart is in het geel het “Maison de la Nature” aangeduid, en in het groen
het deel van de tuin welke zou verkocht worden. Volgens de opdrachtgever heeft het af te
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splitsen perceel ongeveer volgende afmetingen: 35 m x 15 m = 525 m². Bij een verkoop zal
dit perceel dienen afgepaald en opgemeten te worden door een landmeter-expert in een
proces-verbaal van opmeting om de exacte oppervlakte te kennen.

(plan bezorgd door de opdrachtgever)

(foto bezorgd door de opdrachtgever)
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Het perceel is zeer bebost: er staan 5 appelbomen, 3 hazelaars, 2 vlierbomen, 2 kerselaars,
een kastanjelaar, een wilg en en walnotenboom.
7.2 JURIDISCHE EIGENSCHAPPEN
7.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
•

Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) & G.C.H.E.W.S.: Het goed ligt in typisch
woongebied.
Het goed ligt niet in een Gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor
stadsverfraaiing

(CartoBF)

•
•
•
•
•

Bijzonder Bestemmingsplan (BBP): Het goed ligt niet in een gebied met een
bijzonder bestemmingsplan
Verkaveling: Er is geen verkaveling van toepassing.
Stedenbouwkundige vergunning: Er is geen vergunning beschikbaar of niet
medegedeeld
Patrimonium: Niet van toepassing – paalt wel aan het beschermd landschap
“Scheutbos”
Inventaris Irismonument: Niet van toepassing

7.2.2 STEDELIJKE HERWAARDERING
•
•
•
•
•
•

Wijkcontract project en wijkcontractprogramma: Niet van toepassing
Stadsvernieuwingscontract: Niet van toepassing
Recht van voorkoop: Niet van toepassing
Zone ZEUS: (Ontwerpzone van economische uitbouw in de stad): Niet van
toepassing
Zone met verhoogde huurprijs: Niet van toepassing
Schoolcontracten: Niet van toepassing
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•

Perimeter van gewestelijk Belang: Niet van toepassing

7.2.3 BODEMGESTELDHEID
Volgens de kaart over de bodemtoestand van Leefmilieu Brussel is er geen vermoeden van
bodemvervuiling.

(Leefmilieu Brussel)

Deze informatie is louter indicatief en vervangt geenszins het bodemattest, dat een officieel
en verplicht document is om een terrein te verkopen of een risicoactiviteit over te dragen aan
een andere exploitant. Enkel een bodemattest geeft alle bij Leefmilieu Brussel beschikbare
informatie en bepaalt de verplichtingen die gepaard gaan met elk perceel.
7.2.4 WATERTOETS
Er is geen informatie meegedeeld in de aanvraag.
7.2.5 ERFDIENSTBAARHEDEN
Er is geen informatie meegedeeld in de aanvraag.
7.3 EIGENAAR(S) EN/OF GEBRUIKER(S)
Volgens kadaster is het goed in volle eigendom van de heer Bruno Mortier.
We hebben geen weet van enige gebruikers en/of huurders.

8. VERGELIJKINGSPUNTEN
8.1 SCHATTINGSHYPOTHESE
We schatten het goed als een perceel grond, gelegen te Sint-Jans-Molenbeek, 4de afdeling, in
typisch woongebied.
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We schatten echter maar een deel van het perceel, in het groen aangeduid op
onderstaande kaart, en heeft een oppervlakte van ongeveer 525 m². Bij een verkoop zal dit
perceel dienen afgepaald en opgemeten te worden door een landmeter-expert in een
proces-verbaal van opmeting om de exacte oppervlakte te kennen.

(plan bezorgd door de opdrachtgever)

Het over te dragen perceel, in groen gekleurd, bevindt zich achteraan het perceel op ongeveer 60
m van de Ninoofsesteenweg, daarom zal de waarde sterk verminderen aangezien enkel de
aanpalers een interessant bod kunnen doen. Ondanks dat het perceel gelegen is in typisch
woongebied, kunnen we dit niet meer beschouwen als een volwaarde bouwgrond. We nemen
een waarde aan van 1/5 van waarde bouwgrond.

8.2 VERGELIJKINGSPUNTEN
De vergelijkingspunten werden opgezocht en geselecteerd voor percelen bouwgrond te SintJans-Molenbeek, 4de en 6de afdeling en Anderlecht, 7de afdeling.
Voor ieder weerhouden vergelijkingspunt, wordt in onderstaande tabel het volgende hernomen :
•
•
•
•
•

Ligging van het betreffende goed (ID-kadaster/adres)
Prijs van de overdracht (€)
Oppervlakte terrein (m²)
Eenheidsprijs per m² van de oppervlakte (€/m²)
Datum van de overdracht

De vergelijkingspunten zijn gerangschikt van klein naar groot volgens hun
oppervlakte.
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N°

ID KADASTER

ADRES

PRIJS (€)

OPP
TERREIN

PRIJS/M²

DATUM

1

21526D0015/00C005

Gentsesteenweg 702

100.000 €

217 m²

461 €/m²

26/04/2021

2

21524C0041/00N022

Potaardenbergstraat 356

150.000 €

280 m²

536 €/m²

26/10/2020

3

21307G0260/00R005

Morieljeshoek 15

151.978 €

337 m²

451 €/m²

22/01/2019

4

21307G0260/00G006

Lenniksebaan 967

125.035 €

346 m²

361 €/m²

24/09/2019

5

21307G0260/00E006

Clos du Bollet 16

147.978 €

378 m²

391 €/m²

06/05/2019

21524C0041/00B014

Van Souststraat

250.000 €

569 m²

439 €/m²

Vraagprijs
immoweb
oktober
2021

6

(Bron : Consultimo en Immoweb)

(Google Maps)
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9. REDENERING EN EVALUATIE
9.1 REDENERING
We schatten het goed als een perceel grond, gelegen te Sint-Jans-Molenbeek, 4de afdeling, in
typisch woongebied.
We schatten echter maar een deel van het perceel, in het groen aangeduid op onderstaande
kaart, en heeft een oppervlakte van ongeveer 525 m². Bij een verkoop zal dit perceel dienen
afgepaald en opgemeten te worden door een landmeter-expert in een proces-verbaal van
opmeting om de exacte oppervlakte te kennen.

(plan bezorgd door de opdrachtgever)

De prijs van bouwgrond varieert aanzienlijk afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de
configuratie, de bouwmogelijkheden en het al dan niet bestaan van een door de gemeente
goedgekeurd stedenbouwkundig project. De prijs voor de eerste meters aan de straatzijde zijn
het duurst, wat betekent dat de prijzen voor kavels met een brede straatzijde en niet te diep in de
lengte het hoogst zullen zijn.
Het over te dragen perceel, in groen gekleurd, bevindt zich achteraan het perceel op ongeveer 60
m van de Ninoofsesteenweg, daarom zal de waarde sterk verminderen aangezien enkel de
aanpalers een interessant bod kunnen doen. Ondanks dat het perceel gelegen is in typisch
woongebied, kunnen we dit niet meer beschouwen als een volwaarde bouwgrond. We nemen
een waarde aan van 1/5 van waarde bouwgrond.
We berekenen de waarde aan de hand van vergelijkingspunten van gerealiseerde verkopen
waarvan de meeste eigenschappen overeenkomen met het te schatten goed.
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9.1.1 NEGATIEVE PUNTEN
✓
✓
✓
✓

Gelegen in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente die gekenmerkt wordt door lage
vastgoedprijzen
Perceel op zich onbebouwbaar door ingesloten ligging – hoge infrastructuurkosten
Niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer (enkel bus)
Beperkt aantal kopers

9.1.2 POSITIEVE PUNTEN
✓
✓
✓
9.2

Aangelegenheidswaarde voor de opdrachtgever
Rustige groene ligging – paalt aan Scheutbos
Degelijk bereikbaar met de wagen

EVALUATIE

We hebben 6 vergelijkingspunten geselecteerd, allen bouwgronden, gelegen in Sint-JansMolenbeek, 4de en 6de afdeling en Anderlecht, 7de afdeling, en gelegen in sterk gemengd gebied
(1), in typisch woongebied (2) en in woongebied met residentieel karakter (3). De transacties
dateren tussen 2019 en 2021.
De gemiddelde eenheidsprijs van alle vergelijkingspunten bedraagt 440 €/m². Normaliter daalt de
eenheidsprijs naarmate de oppervlakte groter wordt.
Het vergelijkingspunt 1 is gelegen als enige in sterk gemengd gebied, en ligt langsheen een
drukke steenweg. Het heeft een driehoekige vorm wat de bouwmogelijkheden enigszins beperkt.
Er werd tot op heden geen bouwvergunning afgeleverd. Het is gelegen nabij de begraafplaats
van Molenbeek.
Het vergelijkingspunt 2 is gelegen in de nabijheid van het te schatten goed, in een zijstraat van
de Ninoofsesteenweg. Het maakte deel uit van een groter perceel, en het werd via een
verkavelingsvergunning afgesplitst. Het is gelegen in typisch woongebied.
De vergelijkingspunten 3, 4 en 5 maken deel uit van een zelfde verkaveling (75 loten), zijn
gelegen op de grens met Vlaanderen, in een nieuwe wijk, waar het rustig en groen is. Ze zijn
gelegen in woongebied met residenteel karakter. Ze zijn allen nog onbebouwd, enkel voor
vergelijkingspunt 5 werd er recent een bouwvergunning afgeleverd voor het bouwen van een
eengezinswoning. Het vergelijkingspunt 4 heeft de laagste eenheidsswaarde omdat het perceel
een minder relevante vorm heeft (smal vooraan, en breder naar achter toe).
Het vergelijkingspunt 6 staat momenteel te koop voor een eenheidswaarde van 439 €/m². Het is
gelegen in de nabijheid van vergelijkingspunt 2 en het te schatten perceel. Het perceel maakte
deel uit van een groter perceel dat gelegen is tussen de Ninoofsesteenweg en de Van
Souststraat. Het perceel dat verkocht wordt ligt langs de Van Souststraat, een zeer smalle straat
met éénrichtingsverkeer.
Het vergelijkingspunt 1 laten we verder buiten beschouwing omwille van zijn ligging in sterk
gemengd gebied, en vergelijkingspunt 6 is nog niet verkocht, waardoor de eenheidswaarde nog
niet vaststaat. We beoordelen de vergelijkingspunten 2, 3, 4 en 5 als de meest vergelijkbare
omwille van hun ligging in woongebied (al dan niet met residentieel karakter) en in de nabijheid
van groen. Ze hebben een gemiddelde eenheidswaarde van 435 €/m². Het te schatten perceel
heeft wel een grotere oppervlakte. Gelet op het feit dat de eenheidsprijs daalt naarmate de
oppervlakte vergroot, houden we een eenheidswaarde aan van 350 €/m² .
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Het over te dragen perceel, in groen gekleurd, bevindt zich achteraan het perceel op ongeveer 60
m van de Ninoofsesteenweg, daarom zal de waarde sterk verminderen aangezien enkel de
aanpalers een interessant bod kunnen doen. Ondanks dat het perceel gelegen is in typisch
woongebied, kunnen we dit niet meer beschouwen als een volwaarde bouwgrond. We nemen
een waarde aan van 1/5 van waarde bouwgrond. Dit komt neer op 70 €/m².
Gelet op het voorgaande, de negatief en de positief waardebepalende factoren, wordt de venale
waarde geraamd aan 36.750 € (525 m² x 70 €/m²).
Bij een verkoop zal dit perceel dienen afgepaald en opgemeten te worden door een
landmeter-expert in een proces-verbaal van opmeting om de exacte oppervlakte te kennen.
9.3

BESLUIT

Het goed zijnde een perceel grond, wordt geschat op 36.750 € (zesendertigduizend
zevenhonderd vijftig euro).

Noot:
Het is zeer waarschijnlijk dat de maatregelen, genomen in België en andere Europese landen, ter
voorkoming van de verdere verspreiding van het Covid19-virus, een vertragende invloed hebben
op de economische activiteit en een impact zullen hebben op de vastgoedprijzen. Gezien de
specifieke einddatum van de quarantainemaatregelen nog niet gekend is, is het voor ons
momenteel onmogelijk om de hoegrootheid van de impact op de vastgoedprijzen exact te
bepalen.

10. BIJZONDERE BEPALINGEN
Deze waardering werd opgemaakt in de veronderstelling dat de bodem niet verontreinigd is, dat het
goed vrij van gebruik wordt verkocht en asbestvrij is én dat de nodige vergunningen werden
verkregen.
Bepaalde gegevens in deze schatting die aan de aanvrager worden meegedeeld, bevatten informatie
dat valt onder de fiscale geheimhouding gerelateerd aan fysieke of rechtspersonen. Deze gegevens
zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet worden gebruikt buiten het onderwerp dat deze aanvraag
heeft gerechtvaardigd. Misbruik van deze gegevens stelt de ambtenaren en werknemers van
overheidsinstanties bloot aan strafrechtelijke vervolging.
Brussel Fiscaliteit vestigt er de aandacht van de ontvanger van dit schattingsrapport op dat de
verspreiding aan onbevoegde derden schadelijk kan zijn in geval van een latere (gerechtelijke)
onteigeningsprocedure. De verantwoordelijke stelt zich dus alleen aansprakelijk mocht dit zich
voordoen.
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Opgemaakt te Brussel op 12 oktober 2021

Birgit
Vermaesen
(Signature)

Digitally signed by
Birgit Vermaesen
(Signature)
Date: 2021.10.12
14:04:24 +02'00'

Birgit Vermaesen
Commissaris

Dirk De Smedt
Directeur-generaal
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