OPZOEKEN VAN EEN MUTATIESCHETS VIA MYMINFIN

Beschrijving
Deze handleiding beschrijft hoe je mutatieschetsen opzoekt via MyMinfin.
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INLEIDING
De mutatieschetsen bevatten de grafische voorstelling van de wijzigingen aan het kadastraal percelenplan. Een mutatieschets
geeft de toestand van de betrokken planpercelen weer vóór en na de wijziging (mutatie) van deze planpercelen. Aan de hand van
de opeenvolgende mutatieschetsen kan de historiek van elk perceel gereconstrueerd worden tot aan het primitief perceel.
Het opzoeken van een mutatieschets van voor 1979 gebeurt via de bijgevoegde aanwijzende tabel 209. De tabel 209 beschrijft
in tabelvorm alle wijzigingen aan de kadastrale percelen van een kadastrale afdeling met de percelen voor en na mutatie, het
mutatiejaar en het schetsnummer.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze handleiding kan gebruikt worden voor het opzoeken van alle mutatieschetsen via MyMinfin. Dat wil zeggen, zowel de digitaal
opgemaakte schetsen (vanaf 2005) als de schetsen die op papier (of op kalk) getekend werden. Deze handleiding beschrijft ook
hoe je een tabel 209 opzoekt via MyMinfin.
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WERKWIJZE
Stap 1: Bepalen van de te gebruiken zoekmethode
> Gebruik de tabel om te bepalen welke methode je moet gebruiken bij het opzoeken van een schets.
Mutatiejaar voor 1979

Mutatiejaar 1979 - 2004

Mutatiejaar vanaf 2005

Je zoekt een

Zoek via kadastrale

Zoek via kadastrale afdeling en

Zoek via schetsnummer

specifieke schets

afdeling en mutatiejaar

mutatiejaar

(zie optie 2.2)

(zie optie 2.2)

Zoek via de tabel 209

Zoek via perceelnummer

Zoek via perceelnummer

(zie optie 2.4)

(zie optie 2.3)

(zie optie 2.3)

Je zoekt een
schets via
perceelnummer

(zie optie 2.1)

 Aangezien de tabellen 209 bijgewerkt
werden tot in het begin van de jaren
1990 (sommige tabellen werden
langer bijgewerkt dan andere) kan je
voor de periode van 1979 tot het
begin van de jaren 1990 ook zoeken
via de tabel 209.

⚠

De schetsen van voor 2005 en de tabellen 209 kan je alleen opzoeken via MyMinfin als ze gescand zijn én
opgeladen in de databank van de AAPD. De huidige stand van zaken vind je op de website van de FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/kadastrale-informatie/mutatieschetsen
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Stap 2: Opzoeken van de schets
Optie 2.1. Zoeken via schetsnummer
 Je gebruikt deze zoekmethode als je een specifieke schets zoekt in de periode van 2005 tot nu.
> Activeer het tabblad ‘Mutatieschetsen’.

> Vul, bij ‘zoeken via schetsnummer’, de code van de kadastrale afdeling in of selecteer de kadastrale afdeling in de
keuzelijst.
> Vul het mutatiejaar in.
> Vul het schetsnummer in.
> Klik op ‘Zoeken’.

> Klik in de resultatenlijst op de pdf-icoon om de pdf van de schets te downloaden.
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Optie 2.2. Zoeken via kadastrale afdeling en mutatiejaar
 Je gebruikt deze zoekmethode als je een specifieke schets zoekt in de periode voor 2005.
> Activeer het tabblad ‘Mutatieschetsen’.

> Vul, bij ‘zoeken via schetsnummer’ de code van de kadastrale afdeling in of selecteer de kadastrale afdeling in de
keuzelijst.
> Vul het mutatiejaar in.
> Klik op ‘Zoeken’.

> Bekijk de resultaten in de kolom ‘Schetsnummer’.
 Een pdf met gescande schetsen (periode voor 2005) bevat meerdere schetsnummers. In de kolom ‘Schetsnummer’ wordt
zowel het eerste als het laatste schetsnummer van de reeks getoond.
 Een overzicht met de mogelijke waarden voor de kolom ‘Schetsnummer’ kan je raadplegen op de website van de FOD
Financiën: https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/kadastrale-informatie/mutatieschetsen
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> Klik op de pdf-icoon van het document dat je wil downloaden.

⚠

Als de knop ‘Downloaden’ niet beschikbaar is dan gaat het om een resultaat waaraan geen downloadbaar
document gekoppeld is (vb. 41302 1984 001) en waarvoor geen details beschikbaar zijn. Om de schets te
raadplegen, zoek je in de resultatenlijst het overeenstemmende gescande document (vb. 41302 1984 001-034)
dat je wel kan downloaden.
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Optie 2.3. Zoeken via perceelnummer
 Je gebruikt deze zoekmethode als je een schets zoekt via perceelnummer in de periode van 1979 tot nu.
> Activeer het tabblad ‘Mutatieschetsen’.

> Vul, bij ‘zoeken via perceelnummer’, de code van de kadastrale afdeling in of selecteer de kadastrale afdeling in de
keuzelijst.
> Selecteer de sectie in de keuzelijst.
> Vul het grondnummer in.
> Vul (alleen in voorkomend geval !) het bisnummer, de letterexponent en de cijferexponent in.
> Klik op ‘Zoeken’.

> Bekijk de resultatenlijst.
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> Bepaal de volgende stap aan de hand van onderstaande tabel.
Als

Dan

Je wil een schets bekijken

> Klik op de pdf-icoon van de schets die je wil downloaden.

uit de periode 2005 - nu

Je wil een schets bekijken

> Noteer het schetsnummer.

uit de periode 1979 - 2004

> Doe een nieuwe opzoeking via kadastrale afdeling en mutatiejaar (zie optie 2.2).
 Voor de schetsen uit de periode 1979-2004 bestaat er in de databank geen link
tussen het schetsnummer en het gescande document dat de schets bevat. Je kan
dus niet klikken op de pdf-icoon om het document te downloaden (niet beschikbaar).
Om het gescande document terug te vinden, doe je een tweede opzoeking via
afdeling en mutatiejaar.
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Optie 2.4. Zoeken via de tabel 209
 Je gebruikt deze zoekmethode als je een schets zoekt via perceelnummer in de periode voor 1979 (eventueel tot het begin
van de jaren 1990).
> Activeer het tabblad ‘Tabel 209’.

> Vul de code van de kadastrale afdeling in of selecteer de kadastrale afdeling in de keuzelijst.
> Selecteer de sectie in de keuzelijst.
> Klik op ‘Zoeken’.

> Bekijk de resultaten in de kolom ‘Grondnummer’.
 Een pdf van een tabel 209 bevat meerdere grondnummers. In de kolom ‘Grondnummer’ wordt zowel het eerste als het
laatste grondnummer van de reeks getoond.
 Een overzicht met de mogelijke waarden voor de kolom ‘grondnummer’ kan je raadplegen op de website van de FOD
Financiën: https://financien.belgium.be/nl/experten-partners/kadaster/kadastrale-informatie/bijgevoegde-aanwijzendetabel-209

> Klik op de pdf-icoon van het document dat je wil downloaden.

> Blader in de pdf van de tabel 209 en zoek de informatie die je nodig hebt. Noteer eventueel de schetsnummers.
> Zoek de schetsen op via kadastrale afdeling en mutatiejaar (zie optie 2.2).
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