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Wat is “Terra”?

• Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen https://terra.vlaanderen.be/

• Dé databank voor gebouwen, gronden en energie

• Samenwerking tussen Het Facilitair Bedrijf, Het Vlaams Energiebedrijf (VEB), 
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en Digitaal Vlaanderen

• In beheer van Het Vlaams Energiebedrijf

• Bestaat uit een invoermodule, datawarehouse en rapporteringsomgeving

https://terra.vlaanderen.be/


Veranderingen

• Voor de gebruiker is er weinig veranderd, de functionaliteiten in Terra zijn gebaseerd op de 
huidige Vastgoeddatabank

• Nieuw: gebruik van “gebouwID” en “gebouweenheid” cfr het Gebouwen- en 
Adressenregister van Digitaal Vlaanderen.

• Nieuw: "patrimonium", "deelgebouw", "afbakening", "virtueel gebouw"

• Niet nieuw maar andere naam: "gebouwengroep" (vroegere "site"), "functie" (vroeger 
"gebouwtype")

• Nieuw: bijkomende functies (gebouwtypes) vanuit VEB

https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister
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1. Toegang tot Terra

Om toegang te krijgen op de invoermodule dien je rechten te krijgen. 
Deze kan u aanvragen via de vastgoedverantwoordelijke van je organisatie. Een lijst met de 
verantwoordelijken vind je terug op: https://overheid.vlaanderen.be/vastgoednetwerk-excel 

De vastgoedverantwoordelijke kan toegang aanvragen bij de lokale beheerders van je 
organisatie. Een lijst met de lokale beheerders vind je terug op: 
https://overheid.vlaanderen.be/lijst-lokale-beheerders 

Gebruikers die reeds toegang hebben tot de vorige versie van de invoermodule werden reeds 
aangemaakt in het toegangsbeheer. 

Nieuwe gebruikers moeten aangemaakt worden door de lokale beheerder. Bij problemen 
contacteer jullie lokale beheerder, hij zal met ons contact opnemen indien hij het probleem niet 
kan oplossen.

https://overheid.vlaanderen.be/vastgoednetwerk-excel
https://overheid.vlaanderen.be/lijst-lokale-beheerders


2. Inloggen in Terra

Via https://terra.vlaanderen.be/ of https://overheid.vlaanderen.be/vim kan je inloggen in de 
invoermodule via je browser op pc/laptop en smartphone (om in te loggen via je smartphone 
moet je aanmelden via itsme).

Opgelet! Indien je een bladwijzer maakte naar de invoermodule dan moet je deze aanpassen 
naar de nieuwe url: https://terra.vlaanderen.be/

Als je werkt vanop het netwerk van de Vlaamse overheid dan zal je automatisch ingelogd 
worden via de single sign-on en moet je je niet authenticeren. Indien je entiteit niet gekoppeld 
is met het netwerk van de Vlaamse overheid dan moet je inloggen via itsme of via je e-ID.

https://terra.vlaanderen.be/
https://overheid.vlaanderen.be/vim
https://terra.vlaanderen.be/


2. Inloggen in Terra



2. Inloggen in Terra

Inloggen via e-ID 

Verbind je e-ID met de laptop via de kaartlezer. Druk op ‘e-ID en aangesloten kaartlezer’, druk op 
‘Aanmelden’, kies je certificaat of druk op ‘ok’, vul de pin code in die gekoppeld is aan je e-ID, je 
wordt doorverwezen naar de invoermodule en je bent ingelogd. Meer informatie vind je terug op: 
https://eid.belgium.be/nl/aanmelden-met-eid

Inloggen via itsme

Om in te loggen via itsme moet je geregistreerd zijn op het itsme platform en moet je de app 
geïnstalleerd hebben op je smartphone. Meer informatie vind je terug op: 
https://www.itsme.be/get-started Druk op de knop ‘itsme’, vul je gsm nummer in van het toestel 
waarop de itsme app geïnstalleerd is en druk ‘verstuur’. Open de app op je smartphone en bevestig. 
Je wordt doorverwezen naar de invoermodule.

https://eid.belgium.be/nl/aanmelden-met-eid
https://www.itsme.be/get-started


3. Opbouw Terra



3. Opbouw Terra
Zoeken

Zoeken op naam of gebouwId (gebouwregister)

Zoeken op adres Zoeken op entiteit

Zoeken op functie (subcategorie)

Zoeken op gebouw of grond



3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken

Klik op ‘Maak nieuw patrimonium aan’ om een gebouw aan te maken



3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



Vul hier het adres in indien het gebouw zich in Vlaanderen bevindt

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



Selecteer de contour van het gebouw dat je wil toevoegen

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



Selecteer de gebouweenheid of eenheden die je wil toevoegen

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



Klik op voltooien om het gebouw aan te maken

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



Klik op het potloodje om de basisgegevens aan te passen

Klik op een 
thema om de 
gegevens aan 
te vullen

Voeg een deelgebouw toe aan indien dit een hoofdgebouw is dat opgedeeld 
is in meerdere functionele afbakeningen

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken

Duid aan of het gebouw een 
virtueel gebouw is dat niet wordt 
opgenomen in de rapportage



Gebruik van het Gebouwen- en Adressenregister:

Om gebouwen in Vlaanderen te identificeren maken we in Terra gebruik van het 
Gebouwen- en Adressenregister van Digitaal Vlaanderen. 

Dit houd in dat elk gebouw in Vlaanderen een uniek gebouwID heeft. Een gebouw kan 
ook een gebouweenheid of gebouweenheden bevatten. Dit is een functionele 
onderverdeling van het gebouw.

Het gebouwID vervangt het OIDN uit het GRB.

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken

https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister


Definities:

• Een gebouw is een gesloten en/of overdekt, bovengronds of ondergronds bouwwerk, dat dient of bestemd is, 
ofwel om mensen, dieren en voorwerpen onder te brengen, ofwel om economische goederen te vervaardigen of 
diensten te verstrekken. Een gebouw verwijst naar gelijk welke structuur die op blijvende wijze op een terrein 
opgetrokken of gebouwd wordt. Deze definitie is conform met het Gebouwen -en Adressenregister.

• Elk gebouw in Vlaanderen heeft een uniek gebouwID afkomstig van het Gebouwen -en Adressenregister. Het 
gebruik van het gebouwid heeft als voordeel dat je kan koppelen met andere entiteiten of organisaties die ook 
gebruik maken van deze bouwsteen.

• Een gebouweenheid is de kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of 
recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf 
of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een 
gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn. Deze definitie is conform met het Gebouwen -en 
Adressenregister. De gebouweenheidID is altijd gekoppeld aan één gebouwID.

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken

https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister
https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister
https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister


Deelgebouwen:

In Terra is het mogelijk om een gebouw op te splitsen in verschillende deelgebouwen en te 
koppelen aan een gebouw. Dit zijn functionele afbakeningen.

Een functionele afbakening kan een of meerdere gebouwdelen zijn. Indien er bvb. nog geen 
gebouweenheid bekend is bij het Gebouwregister voor een functionele afbakening of het 
gebouw bevind zich buiten Vlaanderen dan kan je dit deelgebouw opslaan zonder een 
gebouwId of gebouweenheid te selecteren.

Het is ook mogelijk om een virtuele functionele afbakening te maken. Dit is een functionele 
afbakening zonder gebouweenheid die niet moet opgenomen worden in de rapportage op 
gebouw niveau maar waar je toch informatie wil over opslaan over dit deel van het gebouw.

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken

Deelgebouwen:

Het gebouw in de groene kader bevat 
het gebouw.

Dit gebouw bestaat uit 3 
deelgebouwen (blauwe kader).

Binnen deelgebouw 3 is er een virtueel 
gebouw aangemaakt die de 
gemeenschappelijke ruimte bevat.
Dit virtueel gebouw kan gekoppeld 
worden aan het hoofdgebouw (groene 
kader) of kan aan deelgebouw 3 
gekoppeld worden afhankelijk van de 
functie van het virtuele gebouw



Hoe 2 deelgebouwen koppelen aan ‘VAC Antwerpen’

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



Typ de naam van de deelgebouwen die je wil koppelen of maak het gebouw aan via 
‘Nieuw gebouw toevoegen’

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



De 2 deelgebouwen zijn toegevoegd aan ‘VAC Antwerpen’

3. Opbouw Terra
Nieuw gebouw aanmaken



3. Opbouw Terra
Aanpassen bestaand gebouw

Om terug te gaan 
naar het 
zoekscherm klik op 
‘Overzicht 
Patrimonia’

Via het hoofdmenu



3. Opbouw Terra
Aanpassen bestaand gebouw

Vul de zoekcriteria in voor 
het gebouw dat je wil 
aanpassen. * indien er reeds 
zoekdata is ingevuld van een 
eerdere zoekopdracht dan 
kan je deze wissen door te 
drukken op ‘Filter wissen’



3. Opbouw Terra
Aanpassen bestaand gebouw

Klik op de naam om het 
gebouw te bewerken.



3. Opbouw Terra
Aanpassen bestaand gebouw

Selecteer het thema 
waarvoor je data wil 
toevoegen of aanpassen

Om de ‘Algemene 
Informatie’ aan te 
passen klik op het 
potloodje.



4. Interne vastgoedmarkt
gekadastreerd perceel

Klik op de CaPaKey om 
de grond aan te vullen,

In het zoekscherm vul bij 
‘Naam / GebouwID’ de 
CaPaKey in die je op de 
interne vastgoedmarkt 
wil plaatsen en druk op 
enter of op de ‘Zoeken’ 
knop.



4. Interne vastgoedmarkt
gekadastreerd perceel

Klik op ‘Interne 
vastgoedmarkt’ om de 
data aan te vullen en 
druk op ‘Opslaan’



4. Interne vastgoedmarkt
niet gekadastreerd perceel

Ga naar het overzicht en 
klik op ‘Maak nieuw 
patrimonium aan'.



4. Interne vastgoedmarkt
niet gekadastreerd perceel

Bij ‘Naam’ vul hier het 
nummer van het plan in.

Zet ‘Type’ op ‘Perceel’

Klik op ‘Voltooien’



4. Interne vastgoedmarkt
niet gekadastreerd perceel

Klik op ‘Interne 
vastgoedmarkt’ en vul 
de gegevens aan en sla 
op via de knop ‘Opslaan’



4. Interne vastgoedmarkt
zoeken naar een perceel

Om te zoeken naar een 
perceel kies bij ‘Type 
Perceel'.
Bij ‘Type Perceel’ kan je 
kiezen voor ‘gekadastreerd’ 
of ‘niet-gekadastreerd 
perceel’

Als je de CaPaKey kent of 
het plannumer dan kan je 
deze invullen bij ‘Naam / 
GebouwID’.

Klik op de ‘Naam’ om het 
perceel te openen.



Bij problemen om aan te loggen gelieve je lokale beheerder te contacteren. 

Bij vragen of technische problemen kan je ons contacteren via Facilipunt
(https://overheid.vlaanderen.be/facilipunt) of via hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be

5. Vragen

https://overheid.vlaanderen.be/facilipunt
mailto:hetfacilitairbedrijf@vlaanderen.be

