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Belangrijke informatie inzake de bezichtigings- en biedingsperiode 
 

- De startdatum en finale-bod-datum: 

De biedingsperiode start op 02/07/2018 en eindigt op 12/10/2018. 

 

- Bezichtigingen: 

Vanaf 02/07/2018 kunnen bezichtigingen plaatsvinden in het bijzijn van de 

bemiddelaar, vastgoedkantoor de Fooz. U kunt het kantoor steeds online 

bereiken op www.defooz.com of tijdens de kantooruren telefonisch op het 

nummer 09 225 00 78. 

 

- Biedingen: 

o De nodige formulieren om uw bod te doen zijn te verkrijgen bij 

vastgoed de Fooz, waar men u zal bijstaan met raad en daad. 

o Vanaf 02/07/2018 t.e.m. 11/10/2018 kunnen biedingen onder gesloten 

omslag tijdens de kantooruren binnengebracht worden bij het 

vastgoedkantoor de Fooz met adres te 9000 Gent, Zuidstationstraat 28, 

en dit bij ontvangstbewijs. 

o Op 12 oktober 2018 is uw laatste kans om uw bod onder gesloten 

omslag in te dienen. Biedingen kunnen op deze dag nog afgegeven 

worden op het stadhuis van Gent tussen 14u45 en 15h00, waarna de 

opening van alle gesloten biedingen zal plaatsvinden. 

 

- Opening gesloten omslagen: 

o Locatie: Stadhuis Gent, 9000 Gent, Botermarkt 1 

o Tijdstip: Op 12 oktober 2018 om 15h00 zullen de gesloten omslagen 

geopend worden. 

 

http://www.defooz.com/


Stadseigendom, Ferdinand Lousbergkaai 32 
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  

kadastraal nummers 3683A (= villa), 3681X (deel van het park), 3681P 
(=prieel) 

 

 
 
 

Kadastraal bekend 4de Afdeling, Sectie D 

Huidige gebruik Administratief gebouw voor de STAD GENT, vzw 
Startersfabriek tot 4/05/2019. 

  
 

 
JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN  
Uittreksel vergunningenregister hieronder samengevat: 
 
Gewestplanbestemming Gentse en Kanaalzone, goedgekeurd dd. 14/09/1977, gelegen in woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde 

AfbakeningsRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, goedgekeurd dd. 16/12/2005, maar niet gelegen in een deelgebied waarvoor voorschriften 
werden vastgelegd. 

BPA Naam Binnenstad – Deel Sint-Macharius 



Zonering Gebouw: zone voor gemeenschapsuitrusting G1 
Tuin/park: zone voor open ruimten en tuinen, klasse 4 voor 
tuinstrook en binnenkern 
De voorschriften van het BPA voor de zone G bieden de 
mogelijkheid om een breed gamma aan functies te voorzien 
(wonen 100%, andere functies zoals winkels,  horeca, kantoren 
voor 50% van de bvo). 
Afwijken op de bestemming: 
Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor 
het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een 
gebouw of gebouwencomplex, voorzover aan al de volgende 
voorwaarden voldaan is: 
1° het gebouw of gebouwencomplex is opgenomen in de 
vastgestelde inventaris van het bouwkundige erfgoed, vermeld in 
artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013; 
2° de voortzetting van de vroegere functie blijkt niet haalbaar of 
garandeert de duurzame leefbaarheid van het gebouw of het 
gebouwencomplex niet; 
3° de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of 
verhoogt ze. 

 

gemeentelijkRUP 
 

Naam Nvt 

Zonering Nvt 

Verkaveling Nvt 

Beschermd monument van toepassing bij besluit dd. 26/03/1990 

Beschermd stadsgezicht Van toepassing bij besluit dd. 17/10/1990 

Inventaris bouwkundig erfgoed Van toepassing relict 19497 

Het ‘empireherenhuis’ nabij Ferdinand Lousbergskaai 32 met inbegrip van de tuin met bijgebouwen is opgenomen als bouwkundig relict in de inventaris 
van bouwkundig erfgoed, beschermd als stads- of dorpsgezicht en beschermd als monument: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19497 
 
Zie nota Dienst Monumentenzorg en Architectuur m.b.t. historisch onderzoek en erfgoedaspecten. 
 
Via volgende weblink is de algemene informatie met betrekking tot premies voor beschermde goederen terug te vinden: 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/ 
Hierna de link met meer informatie over de erfgoedpremie: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/ 

Recht van voorkoop De percelen zijn allen onderworpen aan het voorkooprecht Vlaamse Wooncode, bijzonder gebied. 
De percelen 3683A en 3681X zijn onderworpen aan het voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal. 

Vergunningenhistoriek Perceelnr. 3683A: 

 Dd. 13/10/1998: het plaatsen van een opklapbare vluchtladder aan de gevel 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19497
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/


 dd. 2/10/2015: rooien van 13 Italiaanse populieren 

Stedenbouwkundige misdrijven Nvt 

Bosbeheer en Natuur Nvt 

 
TE BEVRAGEN DIENSTEN 
 

Te bevragen stadsdiensten Dienst Monumentenzorg en Architectuur Dienst Mobiliteit 

Groendienst  Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

Brandweer Agentschap Onroerend Erfgoed 

 
STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN 
 

Plaatsbezoek wenselijk De site en gebouw werd bezocht 

Herbestemming mogelijkheden 
en beperkingen 

Herbestemming is mogelijk, afwijking op de bestemming volgens het BPA is mogelijk na gemotiveerd gunstig advies van 
het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
- Een afwijking dient een gunstig advies van Agentschap Onroerend Erfgoed te krijgen. 
- Stedenbouwkundig gezien zullen geen specifieke beperkingen (bestemming) worden opgelegd en zal de verbouwing met 

eventuele uitbreidingen ifv circulatie bepaald worden door de dienst Monumentenzorg en het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

- Essentieel zullen ook de voorwaarden van de Brandpreventiedienst Zone Centrum zijn, dit dient in overleg met dienst 
Monumentenzorg en Agentschap Onroerend Erfgoed. te gebeuren. 

Mogelijkheid sloop Neen 

Mogelijkheid nieuwbouw Neen 

Geschikt voor sociaal wonen? Neen 

Overige aandachtspunten 
(parkeren, ontsluiting,…) 

Parkeren: De parkeernormen zijn afhankelijk van de toekomstige functie, cfr. de nota parkeerrichtlijnen op de website: 
www.stad.gent/parkeerrichtlijnen. Rekening houdende met het beschermde karakter van de tuin/park dient parkeren tot 
een minimum beperkt te worden in het deel achteraan de beschermde villa. Dit biedt plaats voor een 4 à 5-tal wagens. 
Voorwaarden ifv de monumentale bomen: 
- Behoud en bescherming monumentale beuken (twee) en kastanje (overhangend). Dwz geen (bijkomende) constructies, 

verharding, vergraving, ook niet tijdelijk zoals in een werfzone binnen de kroonprojectie. 
- Behoud en onderhoud kastanje houten afzetting (thv zuidelijk ingang). 
- Geen bijkomende bebouwing in de ‘zone voor open ruimte en tuinen’ (verder tuinzone) 
- Geen bijkomende verharding in de tuinzone 
- Mogelijkheid voor terras, achteraan, in halfverharding (waterdoorlatend) 
- Parkeerplaatsen. Enkel de zone ter hoogte van de ingangsdeur van het gebouw, dus achteraan (tussen prieel en haag) kan als 

parkeerplaats voor wagens gebruikt worden. Aan beide zijkanten van het gebouw, buiten de kroonprojectie van de bomen is er 
mogelijkheid om fietsstaanplaatsen te voorzien. 

- Bij heraanleg oprit en parkeerplaatsen: in half verharding. 
- Delen die geen oprit of parking zijn worden groen aangelegd.  
- Behoud en onderhoud haag tussen tuinzone en park. (Bestaand) poortje kan gebruikt worden als rechtstreekse toegang tot het 

park. 

http://www.stad.gent/parkeerrichtlijnen


- Het is wenselijk om de twee monumentale beuken in de openbare parkzone op te nemen ifv een betere bescherming (beheer door 
Groendienst). Aan de zuidelijke toegang kan het bestaande kastanje houten hekken als grens gehanteerd worden. Hoe dan ook 
blijven de alle randvoorwaarden mbt niet graven/geen verharding binnen kroonproject geldig. 

- Opmerking: de beuken zijn in het beschermd stadgezicht van het park gelegen en de erfgoedregelgeving is dus ook op de bomen 
van toepassing net als op de beschermde villa. 

Monumentverlichting: Conform de bepalingen van het Gentse Lichtplan dient de Monumentenverlichting behouden te blijven en dient 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden in functie van het beheer en onderhoud van de verlichting door Eandis. 

Negatief advies voor 
verkoop? 

Neen 

BESLUIT  

Algemene bepaling mee te 
geven aan potentiële kopers 

De hiervoor opgesomde randvoorwaarden zijn de minimale. Afhankelijk van de concretisering van een aanvraag, kunnen 
bijkomende voorwaarden gesteld worden gekoppeld aan de nieuwe functie. Het is dan ook aangewezen om een concreet 
projectvoorstel steeds voor te bespreken met de stedelijke diensten en het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
Contactpersoon: Tamara Rogiest, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, e-mail: Tamara.Rogiest@stad.gent. 

 



JURIDISCH STATUUT 

 

Het empireherenhuis ontworpen door J.-B. Pisson met adres Ferdinand Lousbergskaai nr. 32 is 

wettelijk beschermd als monument bij besluit van 26/03/1990. Het beschermingsdossier motiveert 

de historische en artistieke waarde van het herenhuis als volgt: 

- de historische waarde als oorspronkelijke buitenhuis aan het kanaal zogenaamd Visserij gebouwd 

door architect J.-B. Pisson in 1793 in empirestijl, aan de achterzijde aangepast in de 19de eeuw. 

- de artistieke waarde als een uniek voorbeeld van een alleenstaand huis in empirestijl afgewerkt met 

een rotonde in de gevel aan de straatkant, voorzien van rondboogvormige deurvensters met 

bekronende medaillons waartussen bustes en afgedekt met een leienkoepel. 

- de artistieke waarde als een uitzonderlijk interieur in overgang laatclassicistische en empirestijl, met 

centraal het prachtige beschilderde salon met trompe-l’oeil beschildering in de koepel. 

Daarnaast is het empirehuis met tuin ook beschermd als stadsgezicht sinds 26/03/1990. De 

bescherming als stadsgezicht omvat het herenhuis, de tuin en bijhorende gebouwen. Het 

empireherenhuis is eveneens als monument beschermd. Het beschermingsdossier motiveert de 

historische waarde van de bescherming als stadsgezicht van het huis, met inbegrip van de tuin en 

bijgebouwen, als volgt: ‘als waardevolle empirewoning van 1793 met bijhorende tuin, thans in 

gebruik als stadsparkje, en ontstaan door toevoeging van de tuin ernaast’. 

Geoportaal Agentschap Onroerend Erfgoed: https://geo.onroerenderfgoed.be 

Op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt de site als volgt beschreven: 

Oorspronkelijk buitenhuis, volgens oude aquarel paviljoen van N. Blancart gebouwd door Pisson in 

1793, later, in aangepaste vorm uit de tweede helft van de 19de eeuw zogenaamd “Villa De Groote”, 

naar de laatste privé-eigenaar; vanaf 1949 politiebureau en openstelling van de tuin als zogenaamd 

Astridpark, verfraaid met bronzen beeld van Koningin Astrid van J. De Decker (1960). Laatst 

genoemde ontstond door samenvoeging met de eigendom van Piers de Raveschoot, aan de 

straatzijde afgesloten met ijzeren hekken, zie bewaarde gietijzeren hekpijlers met bolbekroning. 

Rechts arduinen hekpijlers met bolbekroning. 

https://geo.onroerenderfgoed.be/


Alleenstaand herenhuis in empirestijl. Rechthoekig grondplan met aan de straatkant 

halfcirkelvormige uitbouw onder koepeldak (kunstleien). Bepleisterde lijstgevels op arduinen 

onderbouw versierd met imitatiebanden. Geaccentueerde straatgevel door de uitbouw van drie 

traveeën voorzien van rondboogvensters met bekronend medaillon verfraaid met bustes, en 

tenslotte door de smeedijzeren neorocaillebalkons ondersteund door hermen. Achtergevel 

vermoedelijk in de loop van de 19de eeuw aangepast in neoclassicistische stijl. Vijf traveeën brede 

lijstgevel gevat tussen superposerende pilasters en gemarkeerd door een met gelijkaardige pilasters 

afgezette middenpartij van drie traveeën, laatst genoemde opengewerkte begane grond geritmeerd 

door halfzuiltjes en bekroond met attiekverdieping. Sobere zijgevels van drie traveeën. Overigens 

rechthoekige omlijste vensters.  

Mobilair. Bewaard empire-interieur met centraal het salon met de cirkelvormige aanleg van de erker, 

geritmeerd door rondboogdeuren en – vensters. Beschilderde penanten in laatclassicistische stijl met 

vogels, vazen en profielen van figuren uit de klassieke oudheid; adelaars op bol in de zwikken. 

Grisailleband met mythologisch tafereel. Koepel met architectonische trompe-l’oeil beschildering. 

Fraaie parketvloer met inlegwerk. In de kamer ernaast fraaie marmeren schouw met verwerking van 

porselein in cartouches, en beschilderde deuren. 

Behouden achthoekig tuinpaviljoentje daterend uit eind 19de eeuw. 

Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F.144/D.82 

De volledige site (inclusief het perceel dat de hoek vormt van de Ferdinand Lousbergskaai en de 

Ooilamstraat) is gelegen binnen een op het gewestplan ingekleurd woongebied met culturele, 

historische en/of esthetische waarde. Binnen deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande 

toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden gegrond op de wenselijkheid van behoud.  

 

BEKNOPTE HISTORIEK 

In het stadsarchief Gent zijn geen bouwaanvragen bewaard van het gebouw. Wel zijn er een aantal 

historische prenten en foto’s terug te vinden. Daarnaast is er een omvangrijke studie uitgevoerd naar 

bouwkundige Jean-Baptiste Pisson en zijn oeuvre door Frieda Van Tyghem waarvan de resultaten 

gepubliceerd werden in een artikel1. De gegevens hieruit werden aangevuld met het 

bronnenonderzoek van Jean-Pierre De Jonghe naar het gebouw en Koningin Astridpark in het kader 

van een opdracht voor CVO Het Perspectief2. 

In het artikel van Frieda Van Tyyghem verschenen in Relicta staat over het gebouw aan de Ferdinand 

Lousbergskaai nr. 32 het volgende: 

‘Het landhuis Blancquaert – Van Tieghem werd een jaar na de aankoop van Pissons huis gebouwd. 

Op 18 mei 1796 verkocht Joanne-Marie der Kinderen, weduwe van Jean-Baptiste Malfeson, een stuk 

grond gelegen langs de Visserij. De nieuwe eigenaars waren Judocus Josephus Blancquaert en zijn 

vrouw Marie-Isabelle Van Tieghem die een huis in de Burgstraat bewoonden. De opdrachtgever voor 

de bouw van het ‘speelgoed’ was eigenaar van enkele zoutraffinaderijen en zeepziederijen aan de 

Steendam. Zowel Cornelissen als Goetghebuer vermeldden Pisson als architect. De 

                                                           
1
 Van Tyghem F., ‘Jean-Baptiste Pisson (1763-1818). Architect, meester-timmerman en aannemer.’, in: Relicta. 

Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 8, 2011, VIOE. 
2
 De Jonghe J.P., ‘Villa De Groote – Astridpark, brononderzoek door Jean-Pierre De Jonghe’, onuitgegeven 

verhandeling voor CVO Het Perspectief, schooljaar 2011-2012. 



bouwwerkzaamheden zijn niet gestart in 1793 of 1794, zoals meestal beweerd wordt, maar kunnen 

pas na de aankoop van de grond in 1796 uitgevoerd zijn. Zoals blijkt uit verschillende 

kadasterplannen en een bewaarde inventaris is de huidige toestand van het huis het resultaat van 

grosso modo drie bouwcampagnes. Oorspronkelijk bestond het alleenstaand buitenhuis uit een 

souterrain en een begane grond. Enkele tekeningen geven nog een goed beeld van het gebouwtje na 

de eerste bouwfase, ontworpen door Pisson. De twee tekeningen, de ene van E. Poelman, de andere 

anoniem, tonen wel een verschillende versie van sommige elementen, zoals de afwerking van de 

zijvleugels en de versiering van de koepel, maar beide heren verwijzen unaniem naar Pisson als 

ontwerper. Het opvallendste element is ongetwijfeld het ronde salon, door een hoge koepel 

afgedekt, met een halfcirkelvormige uitsprong aan de straat- en waterkant. Het salon wordt aan de 

buitenkant nog benadrukt door drie rondbogige deurvensters waarboven later drie borstbeelden 

aangebracht werden. De twee zijruimte zijn verlicht door rechthoekige vensters. Dit pittoreske 

gebouwtje was toen een echt speelgoet, waar de eigenaars overdag naar toe trokken om tijdens de 

warme zomerdagen te genieten van de natuur en de gezonde buitenlucht.  

Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, lade 137 nr. 15a 

 

In 1821 verkocht J.J. Blancquaert zijn buitengoed aan Louis Lambert Piers de Raveschoot, woonachtig 

in de Savaanstraat. In de notarisakte wordt een beschrijving gegeven van het speelgoet met 

hoveniers huys, groenhuys, stallinge, groenselhof en engelsche hof, alle rondom in mueren. De 

aankoopsom bedroeg toen 9025 gulden Nederlands. Deze tweede eigenaar gaf vermoedelijk de 

opdracht voor een tweede bouwfase, waarbij het landhuis met een verdieping verhoogd werd. 

Belangrijk in dit verband is een inventaris van het huis, die op 4 november 1858 werd opgemaakt, 

naar aanleiding van het overlijden op 13 oktober van de eigenaar. De inboedel werd geïnventariseerd 

volgens het geijkte systeem; dit wil zeggen dat van de bovenverdieping naar de kelder minutieus de 

waarde van alle voorwerpen werd geschat. Uit deze tekst blijkt erg duidelijk dat de twee zijvleugels 



hoger waren opgetrokken om plaats te bieden aan twee slaapkamers, voorzien van twee kleine 

kabinetten verbonden door een gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, lade 137 nr. 16 

 

In 1859 werd het buitengoed door de erfgenamen Piers verkocht aan Théophile Verbeeck, die rond 

1863 een vergroting van het huis aan de tuinzijde liet uitvoeren. Uit het kadasterplan blijkt dat het 

oorspronkelijk bebouwde oppervlak van 1 a 27 ca werd vergroot tot 2 a 20 ca. De vergroting betrof in 

de eerste plaats een grote hal, voorafgegaan door een aanvankelijk open peristylium van vier zuilen. 

Rechts van de hal lag oorspronkelijk een ovalen salon, links een rechthoekige ruimte, vermoedelijk de 

vroegere eetkamer. Op de verdieping boven de hal lang een salon of biljartzaal met terras, aan 

weerszijden geflankeerd door slaapkamers.  

Het belang van dit mooie gebouwtje, dat zijn latere bestemmingen als politiekantoor en vervolgens 

als thuishaven voor de Gentse groendienst betrekkelijk goed overleefd heeft, ligt grotendeels in de 

bewaard gebleven interieurelementen. Wanneer en door wie de decoratie werd uitgevoerd is 

vooralsnog niet bekend. Voor het ronde salon werd de Oudheid als inspiratiebron gebruikt om de 

toeschouwer een erudiet kijkstuk te bieden. Op de muurdammen tussen vensters en deuren zijn 

kandelabermotieven geschilderd, gedragen door putti, die een vaas met zwanenmotief torsen, 

waaruit takken en bladeren ontspruiten. Bovenop staat een fruitschaal omgeven door een koppel 

vogels. Het geheel is rechthoekig omkaderd door een blauwe band met talrijke kleine medaillons, 



waarin hoofden van antieke goden en helden te herkennen zijn. De deurpanelen zijn eveneens  

beschilderd, onder meer met medaillons die de vier elementen, aarde, water, lucht en vuur in de 

vorm van elegante vrouwenfiguurtjes voorstellen. In de zwikken tussen de bogen zijn arenden, 

staande op een bol geschilderd. De decoratie van de koepel zelf vangt aan met een meanderband, 

gevolgd door een brede fries met centauren en bacchanten. Daarop volgt een entablement met een 

fijne festoenenfries, kandelabermotieven die ontspruiten uit twee liggende sfinxen en gesimuleerde 

rondboogopeningen die een doorkijkje bieden op blauwe luchten met wolkjes. Acht boven versierd 

met cassettes komen samen in de oculus in het midden van het salon. Opvallend zijn ook de vele 

kleine details, zoals de deurklinken, die de vorm hebben van een putto. Ook de andere ruimten 

bevatten een aantal waardevolle elementen, zoals beschilderde deuren, plafonds, schouwen en 

kachels in empire of second-empirestijl. Het souterrain is eveneens interessant, onder meer om de 

bekleding van de achterwand met tegels en tegeltableaus die de vier seizoenen en huisdieren 

voorstellen. Naast de ronde keuken, ligt een kleine, eveneens ronde ruimte met mooie betegelde 

antikiserende fries en marmeren bevloering in stervorm. Het buitenhuis Blancquaert is een mooi 

voorbeeld van een elegant speelgoed, een opdracht die Pisson blijkbaar graag uitvoerde.’  

Stadsarchief Gent, beeldcollectie, SCMS_FO_3793 

 

 

  



RICHTLIJNEN 

Op 20/09/2017 werd de site ter plaatse bezocht door het Agentschap Onroerend Erfgoed afdeling 

Oost-Vlaanderen, de stedelijke dienst stedenbouw en de stedelijke dienst monumentenzorg. Daarbij 

kon vastgesteld worden dat de erfgoedwaarde van het hoofdgebouw en van het park hoog is.  

Wat het gebouw betreft kan meegegeven worden dat erfgoedwaarde niet alleen wordt bepaald door 

het uitzicht ervan maar meerdere dimensies kent. Ook de structuur, indeling, ruimtelijkheid en 

authentieke interieurafwerking hebben erfgoedwaarde en bepalen het karakter van de woning. 

Onder meer de trap, de schouwen, het binnenschrijnwerk (vaak met originele beschilderingen), de 

sierplafonds, de muurschilderingen, de vloeren en de betegeling op de muren dragen hiertoe bij. 

Deze elementen kunnen niet aangetast worden en moeten de basis vormen voor het ontwerp. 

Bij de herbestemming van het gebouw moet onderzocht worden op welke manier hedendaags 

comfort en technieken kunnen geïntegreerd worden in het gebouw zonder de intrinsieke waarde 

ervan aan te tasten. Aangezien er momenteel slechts één vrij smalle trap is die een verticale 

circulatie mogelijk maakt zal er voor dit punt door de adviserende diensten met een open blik 

bekeken worden hoe dit aspect in het pand kan verbeterd worden.  

De evolutie en oorspronkelijke aanleg van het stadspark werden in het verleden nog niet onderzocht 

door de stedelijke dienst monumentenzorg en hierover is momenteel geen informatie voorhanden. 

De waardebepaling van de beplanting wordt overgelaten aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en 

de stedelijke groendienst. Kenmerkende elementen zoals de vijver en brugje moeten behouden 

blijven.  

 
Stadsarchief Gent, beeldcollectie, MA_VII_FO_0220  



In het park bevindt zich in de nabijheid van het hoofdgebouw een paviljoentje. Dit gebouw dateert 

vermoedelijk uit het einde van de 19de eeuw maar werd nog niet eerder exact gedateerd.  Dit 

element draagt bij tot de erfgoedwaarde van de site en moet behouden blijven. Tenslotte wordt ook 

de afsluiting langsheen de straatzijde aangehaald, deze bestaat uit een ijzeren hekwerk gevat tussen 

gietijzeren hekpijlers en arduinen hekpijlers beide met een bolbekroning. Het deel van de afsluiting 

vallend binnen het beschermd stadsgezicht moet behouden blijven. Wat het deel betreft van de 

afsluiting van het hoekperceel, dat buiten het beschermd stadsgezicht valt, wordt gepleit voor 

behoud en moet onderzocht worden of dit geïntegreerd kan worden binnen een nieuwe 

ontwikkeling. 

De bebouwing op het hoekperceel heeft geen bijzondere waarde vanuit erfgoedoogpunt. Ook de 

muur die het perceel afschermt aan de zijde van de Ooilamstraat moet niet behouden blijven en kan 

gesloopt worden in functie van een nieuwe ontwikkeling.  
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• Beschrijving pand:  

o -1 (sous-sol)/0/+1/+2 (-1 en 0 hebben elk toegang tot het maaiveld) 

o Geen compartimentering mogelijk wegens geklasseerd 

o Steile draaitrap welke alle verdiepingen verbindt 

o Detectie centrale aanwezig met drukknoppen 

o Uitklapbare ladder aanwezig van +1 naar maaiveld 

o Haspels aanwezig 

o Stookplaats met brandwerende deur van ½ uur niet-zelfsluitend 

o Achtergevel niet bereikbaar voor ladderwagen brandweer 

o Voorgevel op ongeveer 10 m rand weg (gemeten op Google Maps) 

 

• Mogelijke functies:  

 Wonen: 

 

o Ééngezinswoning  

o Gelet op het ontbreken van de compartimentering is een meergezinswoning 

of cohousingsproject niet mogelijk. 

o -1/0: andere functie (kantoor, winkel of publiek toegankelijke inrichting 

(PTI)) en op +1/+2: woonentiteit enkel en alleen voor de uitbater van de 

andere functie op voorwaarde dat  

 de detectie-centrale met drukknoppen operationeel is, rookmelders 

voorzien op elke verdieping en in specifieke lokalen. 

 de uitklapbare ladder aanwezig is en vlot toegankelijk blijft. Indien 

mogelijk te vervangen door vaste brandladder of vaste buitentrap. 

 indien de private delen extra afgesloten worden van de overige 

bouwdelen, dient dit in de mate van het mogelijke brandwerend 

(wanden EI 60 en deur(en) EI130 ) uitgevoerd te worden en 

voorafgaandelijk voor te leggen aan de preventiedienst van 

Brandweerzonecentrum. 

 voor de specifieke bestemmingen (kantoor, winkel of PTI) te 
voldoen aan de extra brandpreventieve uitrusting  cfr de specifieke  
toepasselijke  regelgeving.  

 



    

    

 
Regelgeving (wonen in combinatie met kantoor, handelszaak of Publiek toegankelijke 

inrichting): 

   ARAB en CODEX + KB 28/03/2014 

 Politieverordening op publiek toegankelijke inrichtingen van 01/01/2016 - goedgekeurd in 

de gemeenteraad van Gent op 23 november 2015 – toepassingsgebied: Bijlage 1 of 2 

 

 Toeristisch logies:  

Eéngezinswoning met maximum 5 verhuureenheden (B&B-gastenkamers, 

geen vakantieappartementen) en voor ten hoogste 12 slaapplaatsen voor de 

gehele uitbating   (brandpreventieve uitrusting en aanwezigheid van 2 

vluchtmogelijkheden voor vlotte evacuatie conform onderstaande 

regelgeving, geen B&B-gastenkamers op de zolderverdieping).   

Regelgeving: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de 

specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen – Bijlage 

2 

 Kantoor of handelszaak: 

o Enkel het gelijkvloers en de kelder hebben op dit moment voldoende 

uitgangen om als kantoor/handelsruimte te kunnen fungeren. 

Bij gebruik van de hoger gelegen bouwlagen moet een extra 

vluchtmogelijkheid (buitentrap) voorzien worden. 

o Indien bewoning door derden als extra functie toegevoegd wordt, moet de 

woonfunctie brandwerend gecompartimenteerd worden t.o.v. het 

kantoor/handelsruimte en een onafhankelijke uitgang te hebben. 

De compartimentswanden, zowel horizontale als verticale, tussen twee 

aanpalende compartimenten hebben een brandweerstand van ten minste 

EI 60. De deuren in deze wanden hebben een brandweerstand van ten 

minste EI130. 

o Aanwezigheid brandpreventieve uitrusting conform onderstaande 

regelgeving. 

 

Regelgeving: 

 ARAB en CODEX + KB 28/03/2014 

 Politieverordening op publiek toegankelijke inrichtingen van 01/01/2016 - goedgekeurd in 

de gemeenteraad van Gent op 23 november 2015 – toepassingsgebied: Bijlage 1 of 2 

 

 Publiek toegankelijke inrichting (PTI): 



    

    

 

o Enkel het gelijkvloers en de kelder hebben op dit moment voldoende 

uitgangen om als publiek toegankelijke inrichting te kunnen fungeren. 

 

o Gezien het gebrek aan compartimentering met de bovenliggende 

verdiepingen, 

 
 - zijn mogelijke bestemmingen van deze verdiepingen beperkt tot de 

   functie  bewoning of kantoren enkel voor de uitbater van de PTI ; 

 

- is een maximum mogelijke capaciteit van 99 personen toegelaten. 

o Aanwezigheid brandpreventieve uitrusting conform onderstaande 

regelgeving. 

 

Regelgeving: 

Politieverordening op publiek toegankelijke inrichtingen van 01/01/2016 - goedgekeurd in 

de gemeenteraad van Gent op 23 november 2015 – toepassingsgebied: 2 
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Bijlage 2: kadastraal plan

© 12/03/2018 - De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn
opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de
gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer
verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan.

Gecentreerd op: GENT 4 AFD

Schaal: 1/1250Toestand: Laatste fiscale toestand (1/1/2017)





Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
MEOW-2018-DD-00680753

Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij:
DIENST PLAN O-VLAANDEREN

Tel: 0257/73 010
Fax: 0257/96 241
E-mail: geert.vansteenkiste@minfin.fed.be
Openingsuren van 9 u  tot 12 u of na afspraak

Mevrouw, Mijnheer

Gelieve, ingevolge uw aanvraag op 26/04/2018, als bijlage de gevraagde informatie te vinden.

Met vriendelijke groeten,

VAN STEENKISTE GEERT

ADMINISTRATIEF ASSISTENT

Afz.: DIENST PLAN O-VLAANDEREN
SINT-LIEVENSLAAN 27  9000 GENT

IBENS LANDMETERS
Mechelsesteenweg, 315 F
2550 Kontich

GENT, 03/05/2018

 Federale

 Overheidsdienst

 FINANCIEN

Algemene administratie van de
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE



SAMENVATTING PRECAD
Referenties dossier : MEOW-2018-DD-00680753                              DRAFT

Type dossier : Voorafgaandelijke identificatie Sub-type dossier :  horizontale splitsing percelen
Verkaveling nummer :
Vervaldatum verkaveling : Plan nummer :

BRON PERCELEN
Num.
Kad.

Kad. Afd. Perceelnummer Ligging Aard Status

44804 GENT  4 AFD D 3681 P P0000 FERDINAND LOUSBERGSKAAI
32      +

PAVILJOEN Gekadastreerd

Stad Gent - VE1/1 -
44804 GENT  4 AFD D 3681 X P0000 LOUSBERGKAAI PARK Gekadastreerd
Stad Gent - VE1/1 -
44804 GENT  4 AFD D 3683 A P0000 FERDINAND LOUSBERGSKAAI

32
HUIS Gekadastreerd

Stad Gent - VE1/1 -

GERESERVEERDE PERCELEN (Begindatum: 19/04/2018)

GEMEENSCHAPPELIJKE   DELEN
Benaming Aard Aandelen Kad. Afd. Perceelnummer

SPECIFIEKE   GEMEENSCHAPPELIJKE   DELEN
Benaming Aard Aandelen Kad. Afd. Perceelnummer

PRIVATIEVE DELEN
Benaming
Beschrijving

Aard Niveau/
Opp. in m²

Aandelen
Benaming - fractie

Kad. Afd. Perceelnummer

Lot HUIS 1190.00 GENT  4 AFD D 3694 A P0000

Totaal van Aandelen



VERKLARENDE NOTA
EIGENAAR(S) EN RECHTEN

Aanduiding van de eigenaar(s) met hun rechten en, in voorkomend geval, de datum waarop die rechten vervallen.
Als echtgenoten in gemeenschap eigenaar zijn, worden hun namen verbonden door het teken ''&''.
De afkortingen van de meest frequente rechten zijn:

VE: volle eigendom
BE: blote eigendom
VG: vruchtgebruik

OPSTAL: opstal
GEBR/BEWON: gebruik/bewoning
ERFP: erfpacht

PERCEELSINFORMATIE
Perceelnummer

Het kadastraal perceel wordt geïdentificeerd door de kadastrale afdeling van gemeente, de sectie, een grondnummer,
eventueel een bisnummer, een alfanumerieke en mogelijk een numerieke exponent.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6, waarbij 21614 staat voor het nummer van de kadastrale afdeling.

Partitie

Wanneer voor een kadastraal perceel een meer nauwkeurige identificatie nodig is, bijv. voor appartementsgebouwen, dan
wordt het opgesplitst in een kadastraal planperceel en één of meer kadastrale patrimoniale percelen. In dat geval kan, per
onroerend object waarop een eenheid van recht wordt uitgeoefend, de voormelde identificatie worden uitgebreid met een
partitienummer.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6 P0004.
Het partitienummer staat niet vermeld op het kadastraal percelenplan.

Aard - Detail(s)

Aan de kadastrale aard mag geen stedenbouwkundige betekenis worden toegekend.
Het teken # geeft verkort de ligging en de samenstellende delen van het hoofdbestanddeel weer, zoals aangeduid in de
basisakte.
Bijvoorbeeld: PRIVATIEF DEEL# A5/CL/K9-G9 (Appartement, op de 5° verdieping, centrum links, kelder 9 en garage 9).

Oppervlakte (uitgedrukt in HA, A en CA) 

Letter « T » : de oppervlakte is gesteund op een opmetingsplan, gehecht aan de akte.
Letter « V » : de oppervlakte is gesteund op een nameting, door de administratie uitgevoerd.
Letter « N » :het kadastraal inkomen (KI) van deze oppervlakte is vrijgesteld van onroerende voorheffing (OV).

P&W 

Een code Px of Wx duidt aan dat het perceel geheel of gedeeltelijk is gelegen in het gebied van een polder of een watering,
waarbij x staat voor een cijfer of letter, dat refereert naar de betrokken polder of watering. Een letter D staat voor een
afgeschafte polder. Een letter E voor een afgeschafte watering.

Klassering KI/ha

Klassering van het ongebouwde perceel en haar corresponderende kadastraal inkomen per hectare.

Code KI (kadastraal inkomen)

De code KI is samengesteld uit twee posities.

Eerste positie: Tweede positie:

1:  gewoon - ongebouwd
2:  gewoon - gebouwd
3:  nijverheid - ongebouwd (of ambacht of handel met
     materieel en outillage - M&O)
4:  nijverheid - gebouwd (of ambacht of handel met M&O)
5:  M&O op een ongebouwd perceel
6:  M&O op een gebouwd perceel

F:  belastbaar KI
G, H, P, Q:  KI (of gedeelte KI) vrijgesteld van de OV op
basis van wettelijke bepalingen
J:  niet vastgesteld KI (of vastgesteld KI niet belastbaar in
de OV betreffende een gebouw dat niet in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór 1 januari van het aanslagjaar)
K:  voorlopig KI van een gebouw dat in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór de volledige voltooiing
L:  gedeeltelijk voorlopig KI van een nieuw onroerend
goed dat technisch werd ontworpen en opgericht om per
onderscheiden gedeelte te worden verkocht (bv.
appartementen)
X:  KI vrijgesteld ingevolge een bijzondere bepaling van
een Gewest



KI

Het bedrag van het (niet geïndexeerde) kadastraal inkomen, uitgedrukt in euro.

Einde vrijstelling

Als een datum staat aangeduid betekent dit dat de vrijstelling van de onroerende voorheffing op die datum vervalt.
Als M&O voor onbepaalde tijd wordt vrijgesteld van onroerende voorheffing, wordt dit - enkel voor het Vlaamse Gewest -
aangeduid onder de vorm van 1.1.0000.

Status

De meest voorkomende zijn:
O   Gereserveerd : het perceelnummer werd gereserveerd, om als identificatie in een nog te verlijden authentieke akte te

worden gebruikt. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gereserveerd-geacteerd : idem gereserveerd maar reeds opgenomen in basisakte of verkavelingsakte.
O In afwachting : betreft privatieve entiteiten nog niet in gebruik genomen of verhuurd. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gekadastreerd : de patrimoniumdocumentatie is bijgewerkt .
O Gekadastreerd- niet afpaling :perceel dat één of meerdere terreingedeelten bevat die aan verschillende eigenaars

toebehoren. Deze delen worden niet op plan afgebeeld bij gebrek aan afpaling of opmetingplans die de ligging ervan
vastleggen.
Opgelet : de voor dit perceel vermelde rechten zijn niet altijd correct. Zie percelen ''niet afgepaald'' voor de rechten.

O Niet afgepaald : perceel dat niet op plan werd afgebeeld bij gebrek aan afpaling. Deze percelen zijn gekoppeld aan een
perceel met status gekadastreerd- niet afpaling. De vermelde rechten zijn correct .

Jaar einde opbouw

0001:    vóór 1850
0002:    van 1850 tot 1874
0003:    van 1875 tot 1899
0004:    van 1900 tot 1918
0005:    van 1919 tot 1930
Vanaf 1931 wordt het volledige jaartal aangeduid.

M*

De code M* naast het "jaar einde opbouw" betekent dat het perceel materieel en outillage (M&O) bevat - of kan bevatten - dat
niet belastbaar is in de OV.

BIJWERKINGSTOESTAND OP OP dd/mm/jjjj

Het uittreksel vermeldt de gegevens zoals zij in de patrimoniumdocumentatie van die datum voorkomen.
Het is mogelijk dat die gegevens nog niet de actuele toestand van het goed weergeven. Het kan ook dat het kadastraal
inkomen in herziening is ingevolge een bezwaar.
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Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ondernemen| Stadhuis | Botermarkt 1 | 
9000 Gent
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke 
                       ordening 

  Dienst Vastgoedbeheer 
   
Sint-Salvatorstraat 16  
9000 GENT 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Leeuwerck Nathalie 
Tel. 09 266 79 85 

emmy morel 62353 19/04/2018 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Ferdinand Lousbergskaai -  
 9000 Gent 
 Kadaster: afdeling 4, sectie D, nummer 3683  A   
 
 
Geachte  
 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 
Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 
 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 
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Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 
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notaris@stad.gent | www.stad.gent |    
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 62353 
Inschrijvingsdatum : 30/03/2018 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Dienst Vastgoedbeheer 
Bedrijfstype : openbare instelling / VZW 
Naam :   
Adres : Sint-Salvatorstraat 16 
Postcode : 9000 
Gemeente : GENT 
Telefoon : 09/266.59.73 
Fax : 09/266.59.99 
E-mail :  
 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 4, sectie D nummer 3683 A 0 0 
Adres : Ferdinand Lousbergskaai - 
Postcode : 9000 
Deelgemeente : Gent 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "publiekrechtelijke rechtspersonen en werken 
van algemeen belang" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 516733 
Gemeentelijk dossiernummer : 1998/2197 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

: 8/44021/21833/2 

Onderwerp : het plaatsen van een opklapbare vluchtladder aan de gevel 
Aard van de aanvraag :  

 
Datum aangetekende zending aanvraag : 11/06/1998 
Datum ontvangstbewijs : 11/06/1998 
Instantie die beslist over de aanvraag : RWO 
Datum van de beslissing over de aanvraag : 13/10/1998 
Datum van de verzending van de beslissing over de aanvraag : 13/10/1998 
Aard van de beslissing over de aanvraag : Vergunning 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
Datum van het stedenbouwkundig attest van conformiteit :  
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
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B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
/ 
 
 
B19 GEBOUWEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 44021_2011_198553 
Functie van het gebouw : Wonen 
   
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962?  

 
: 

Ja 
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Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, maar voor de 
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig 
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 
van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een 
bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd opgericht. 

 
: 

Neen 

 
Datum van opname van de beslissing van het schepencollege in het 
vergunningenregister 

  
: 

 
15/01/2012 

 
Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

  
: 

 
Nee 

 
Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

  
: 

 
Nee 

 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00001_00001 
Naam gewestplan : GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
In de gebieden en plaatsen met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande 
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud (artikel 6 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
de gewestplannen). 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
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/ 
 
C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 
Het volgende bijzonder plan van aanleg van toepassing. 
 
Plannummer : 44021_2.24_00125_00001 
Naam bijzonder plan van aanleg : BINNENSTAD - DEEL SINT-MACHARIUS 
Datum goedkeuring : 31/07/1991 
Bestemming(en) van het perceel : gelegen zijn in een zone voor gemeenschapsuitrusting, klasse 1 voor 

tuinstrook en binnenkern 

 
C7 BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 
C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 
 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
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Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 
/ 
 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
/ 
 
C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
D1 MILIEU 
 
Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? : Neen 
   
Zijn er op dit adres VLAREM-vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 
van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
Zijn er op dit adres ARAB-exploitatie vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
 

Opgelet 
De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens van de 
gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt vervolledigd en bijgewerkt conform 
de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Milieu en Klimaat op telefoonnummer (09) 268 23 01. 
 
 
 

D2 BOSBEHEER & NATUUR 
 
 
 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be 

 
D3 HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest geweigerd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest toegekend? 

: Neen 

Aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest aangevraagd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest ingetrokken? 

: Neen 

 
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van: 

Leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen: 

  

- Leegstand : Neen 
Datum opname 
 

:  
- Verwaarlozing : Neen 

Datum opname 
 

:  

- Ongeschikt/onbewoonbaar : Neen 
Datum opname 
 

:  

Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in art. 90 van de Vlaamse 
wooncode? 

: Neen 

Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd, zoals bepaald in 
art. 85§1 van de Vlaamse wooncode? 

: Neen 

 
Opmerkingen 
goederen gelegen tss nr. 1 en 178 zijn gelegen in bijzonder erkend gebied 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
Voor zover bekend is het onroerend goed: 
 
Opgenomen op een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten? : Neen 

Omschrijving :  

Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten? : Ja 
Omschrijving van het monument : Huis Ferdinand 

Lousbergskaai 32 
Datum van beschermingbesluit 
 

: 26/03/1990 

Opgenomen in een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare stads- of 
dorpsgezichten? 

: Neen 

Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten? : Ja 
Omschrijving : Het huis Ferdinand 

Lousbergskaai 32 
met inbegrip van de 
tuin met 
bijgebouwen 

Datum van besluit 
 

: 17/10/1990 

Gelegen binnen een voorlopig beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Gelegen binnen een beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Grenzend aan een beschermd monument of stadsgezicht / dorpsgezicht / landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

 
 

D5 ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 
Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Ja 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Neen 
        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
 
 
 
Erfdienstbaarheden openbaar nut:    

- Bouwvrije strook langs de autosnelweg? : Neen 
- Opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen? : Neen 
- Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv ruimingswerken? : Neen 
- Voet- en jaagpad (buurtwegen)? : Neen 
- Andere? 

 
: Neen 

Rooilijn (*) ? : Neen 
Onteigeningsplan (*) ? : Neen 
Voorkooprecht Havenbedrijf (**) ? : Neen 
Gelegen buiten de afbakening zeehavengebied volgens het GRUP, definitief vastgesteld in besluit van de Vlaamse 
Regering dd 15 juli 2005, het Havenbedrijf Gent agh heeft er geen voorkooprecht. 
 
Opmerkingen 
Het perceel paalt niet rechtstreeks aan de openbare weg. Erfdienstbaarheden van doorgang, afwatering e.d. 
 
Ter info 
(*) Rooilijn & onteigeningsplannen andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister)  
(**) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 

 
D8 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Inventaris bouwkundig erfgoed 
Het gebouw is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed:Empireherenhuis ontworpen door J.-B. Pisson 
 
 - Relict naam: Empireherenhuis ontworpen door J.-B. Pisson – Inventaris: 
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/19497 
 
Verdere informatie en juridische gevolgen: zie https://inventaris.onroerenderfgoed.be of neem contact op met 

Dienst Monumentenzorg en Architectuur 
Veldstraat 55, 9000 Gent 
Telefoon: 09/269 37 30 
monumentenzorg@stad.gent 

 
 
 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

•  Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
•  Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
•  Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
•  Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
•  Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

•  De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

•   Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

•  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 
 
 



 
 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ondernemen| Stadhuis | Botermarkt 1 | 
9000 Gent
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke 
                       ordening 

  Dienst Vastgoedbeheer 
   
Sint-Salvatorstraat 16  
9000 GENT 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Leeuwerck Nathalie 
Tel. 09 266 79 85 

emmy morel 62354 16/04/2018 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: FERDINAND LOUSBERGSKAAI -  
 9000 GENT 
 Kadaster: afdeling 4, sectie D, nummer 3681  P   
 
 
Geachte  
 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 
Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 
 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 

  

RPADM 



 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    

 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
 
Stad Gent 
Datum 16-4-2018 
 

1 
 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 62354 
Inschrijvingsdatum : 30/03/2018 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Dienst Vastgoedbeheer 
Bedrijfstype : openbare instelling / VZW 
Naam :   
Adres : Sint-Salvatorstraat 16 
Postcode : 9000 
Gemeente : GENT 
Telefoon : 09/266.59.73 
Fax : 09/266.59.99 
E-mail :  
 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 4, sectie D nummer 3681 P 0 0 
Adres : FERDINAND LOUSBERGSKAAI - 
Postcode : 9000 
Deelgemeente : GENT 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
 /  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
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B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
/ 
 
 
B19 GEBOUWEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 44021_2011_201278 
Functie van het gebouw : Andere 
   
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 

 
: 

Ja 

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, maar voor de 
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig 
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 
van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een 
bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd opgericht. 

 
: 

Neen 

 
Datum van opname van de beslissing van het schepencollege in het 
vergunningenregister 

  
: 

 
15/01/2012 

 
Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

  
: 

 
Nee 

 
Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

  
: 

 
Nee 

 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
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/ 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00001_00001 
Naam gewestplan : GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
In de gebieden en plaatsen met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande 
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud (artikel 6 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
de gewestplannen). 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
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/ 
 
C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 
Het volgende bijzonder plan van aanleg van toepassing. 
 
Plannummer : 44021_2.24_00125_00001 
Naam bijzonder plan van aanleg : BINNENSTAD - DEEL SINT-MACHARIUS 
Datum goedkeuring : 31/07/1991 
Bestemming(en) van het perceel : gelegen zijn in een zone voor open ruimten en tuinen, klasse 4 voor tuinstrook 

en binnenkern 

 
C7 BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 
C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 
 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
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Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 
/ 
 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
/ 
 
C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
D1 MILIEU 
 
Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? : Neen 
   
Zijn er op dit adres VLAREM-vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 
van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
Zijn er op dit adres ARAB-exploitatie vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
 

Opgelet 
De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens van de 
gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt vervolledigd en bijgewerkt conform 
de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Milieu en Klimaat op telefoonnummer (09) 268 23 01. 
 
 
 

D2 BOSBEHEER & NATUUR 
 
 
 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be 

 
D3 HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest geweigerd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest toegekend? 

: Neen 

Aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest aangevraagd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest ingetrokken? 

: Neen 

 
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van: 

Leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen: 

  

- Leegstand : Neen 
Datum opname 
 

:  
- Verwaarlozing : Neen 

Datum opname 
 

:  

- Ongeschikt/onbewoonbaar : Neen 
Datum opname 
 

:  

Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in art. 90 van de Vlaamse 
wooncode? 

: Neen 

Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd, zoals bepaald in 
art. 85§1 van de Vlaamse wooncode? 

: Neen 

 
Opmerkingen 
goederen gelegen tss nr. 1 en 178 zijn gelegen in bijzonder erkend gebied 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
Voor zover bekend is het onroerend goed: 
 
Opgenomen op een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten? : Neen 

Omschrijving :  

Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten? : Neen 
Omschrijving van het monument :  
Datum van beschermingbesluit 
 

:  

Opgenomen in een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare stads- of 
dorpsgezichten? 

: Neen 

Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten? : Ja 
Omschrijving : Het huis Ferdinand 

Lousbergskaai 32 
met inbegrip van de 
tuin met 
bijgebouwen 

Datum van besluit 
 

: 17/10/1990 

Gelegen binnen een voorlopig beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Gelegen binnen een beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Grenzend aan een beschermd monument of stadsgezicht / dorpsgezicht / landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

 
 

D5 ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 
Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Ja 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Neen 
        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
 
 
 
Erfdienstbaarheden openbaar nut:    

- Bouwvrije strook langs de autosnelweg? : Neen 
- Opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen? : Neen 
- Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv ruimingswerken? : Neen 
- Voet- en jaagpad (buurtwegen)? : Neen 
- Andere? 

 
: Neen 

Rooilijn (*) ? : Neen 
Onteigeningsplan (*) ? : Neen 
Voorkooprecht Havenbedrijf (**) ? : Neen 
Gelegen buiten de afbakening zeehavengebied volgens het GRUP, definitief vastgesteld in besluit van de Vlaamse 
Regering dd 15 juli 2005, het Havenbedrijf Gent agh heeft er geen voorkooprecht. 
 
Opmerkingen 
Het perceel paalt niet rechtstreeks aan de openbare weg. Erfdienstbaarheden van doorgang, afwatering e.d. 
 
Ter info 
(*) Rooilijn & onteigeningsplannen andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister)  
(**) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 

 
D8 AANVULLENDE INFORMATIE 

 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de : Neen 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

wetgeving op de economische expansie? 
 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

•  Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
•  Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
•  Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
•  Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
•  Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

•  De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

•   Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

•  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 
 
 



 
 

 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Ondernemen| Stadhuis | Botermarkt 1 | 
9000 Gent
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke 
                       ordening 

  Dienst Vastgoedbeheer 
   
Sint-Salvatorstraat 16  
9000 GENT 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk datum 
Leeuwerck Nathalie 
Tel. 09 266 79 85 

emmy morel 62355 19/04/2018 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: FERDINAND LOUSBERGSKAAI -  
 9000 GENT 
 Kadaster: afdeling 4, sectie D, nummer 3681  X   
 
 
Geachte  
 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 
over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 
Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 
 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 
bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 

  

RPADM 



 

Postadres:  
Bezoekadres:  
 
Bereikbaar:  

Opgelet:
Stuur uw brieven 

naar het postadres !

Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. 
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

Stad Gent – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent 
Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | 09 266 79 85 

Bus 3/5/6/17/18/38/39/42/44/48/52-55/57/58/65/69-74/76-78 | Tram 4/21/24 /41/42 
notaris@stad.gent | www.stad.gent |    
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ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 62355 
Inschrijvingsdatum : 30/03/2018 
Betaling : Geen 
Aflevering per : Post 
 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam : Dienst Vastgoedbeheer 
Bedrijfstype : openbare instelling / VZW 
Naam :   
Adres : Sint-Salvatorstraat 16 
Postcode : 9000 
Gemeente : GENT 
Telefoon : 09/266.59.73 
Fax : 09/266.59.99 
E-mail :  
 
 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 4, sectie D nummer 3681 X 0 0 
Adres : FERDINAND LOUSBERGSKAAI - 
Postcode : 9000 
Deelgemeente : GENT 
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B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B1 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (2009) 
 
De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning "nieuw stelsel" werd of wordt behandeld. 
 
Dossiernummer : 718331 
Gemeentelijk dossiernummer : 2015/09197 
Dossiernummer van de gewestelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar 

:  

Onderwerp : het rooien van 13 Italiaanse populieren 
Aard van de aanvraag : Vellen hoogstammige bomen 

 
Procedure voortgezet uit ASTVER of ASTVEROS : Neen 
Datum aangetekende zending aanvraag : 24/08/2015 
Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente : 24/08/2015 
Dossier volledig? : Ja 
Datum notificatie van volledigheid aan aanvrager : 21/09/2015 
Datum van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: 01/10/2015 

Datum van de verzending van de beslissing van het 
schepencollege over de aanvraag 

: 02/10/2015 

Werd de beslissing tijdig getroffen? : Ja 
Aard van de beslissing van het schepencollege over de 
aanvraag 

: Vergunning 

Werd beroep ingediend bij de deputatie? : Neen 
 
Is de vergunning vervallen? : Neen 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen ? 

: Neen 

 
Is de beslissing aangevochten bij de Raad van State? : Neen 
 
Datum van de intrekking van de aanvraag door de aanvrager :  
 
Fase 1 :  
Startdatum fase 1 :  
Fase 2 :  
Startdatum fase 2 :  
Fase 3 :  
Startdatum fase 3 :  
Fase 4 :  
Startdatum fase 4 :  
Fase 5 :  
Startdatum fase 5 :  
 

B2 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 

B3 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B4 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
 
/ 
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B5 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (OUDSTELSEL) 
 
/ 
 
 

B6 MELDINGEN 
 
/ 
 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

B14 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (2009) 
 
/ 
 

B15 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG 2009) 
 
/ 
 
 
 

B16 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B17 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING  
(PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN ALGEMEEN BELANG) 
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/ 
 

B18 AANVRAAG TOT VERKAVELINGSVERGUNNING (OUD STELSEL) 
 
/ 
 
 
B19 GEBOUWEN 
/ 
 

B21 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
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C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
 

C3 RUP (GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 
/ 
 
C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00001_00001 
Naam gewestplan : GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
In de gebieden en plaatsen met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande 
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud (artikel 6 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
de gewestplannen). 
 

C6A APA (ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG) 
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/ 
 
C6B BPA (BIJZONDER PLAN VAN AANLEG) 
 
Het volgende bijzonder plan van aanleg van toepassing. 
 
Plannummer : 44021_2.24_00125_00001 
Naam bijzonder plan van aanleg : BINNENSTAD - DEEL SINT-MACHARIUS 
Datum goedkeuring : 31/07/1991 
Bestemming(en) van het perceel : gelegen zijn in een zone voor open ruimten en tuinen, klasse 4 voor tuinstrook 

en binnenkern 

 
C7 BOUWVERORDENING 
 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 
Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 
C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 
 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
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Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 
 
/ 
 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
/ 
 
C14 AANVULLENDE INFORMATIE 
 
/ 
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OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

de stadssecretaris 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 21 februari 2017 

 

 
Mieke Hullebroeck 

 
Sven Taeldeman 

Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen 
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D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 
D1 MILIEU 
 
Is dit perceel opgenomen in het grondeninformatieregister? : Neen 
   
Zijn er op dit adres VLAREM-vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 
van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
Zijn er op dit adres ARAB-exploitatie vergunningen afgeleverd voor risico-inrichtingen zoals bedoeld in 
artikel 6 van het Bodemdecreet en kolom 8 van Bijlage 1 van het VLAREM I? 

: Neen 
 

   
 

Opgelet 
De bovenstaande gegevens worden verstrekt op basis van de huidige ter beschikking zijnde gegevens van de 
gemeentelijke inventaris van risicogronden, die momenteel nog steeds wordt vervolledigd en bijgewerkt conform 
de bepalingen van het Bodemdecreet. 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Milieu en Klimaat op telefoonnummer (09) 268 23 01. 
 
 
 

D2 BOSBEHEER & NATUUR 
 
 
 
 
Ter info 
Contactgegevens Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen (ANB): 
Gebroeders Van Eyckstraat 4/6 te 9000 Gent (tel. 09 265 46 40) 
http://www.natuurenbos.be 

 
D3 HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest geweigerd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest toegekend? 

: Neen 

Aan het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest aangevraagd? 

: Neen 

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent werd er een 
conformiteitsattest ingetrokken? 

: Neen 

 
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris van: 

Leegstaande, ongeschikte en/of onbewoonbare en verwaarloosde gebouwen en/of 
woningen: 

  

- Leegstand : Neen 
Datum opname 
 

:  
- Verwaarlozing : Neen 

Datum opname 
 

:  

- Ongeschikt/onbewoonbaar : Neen 
Datum opname 
 

:  

Valt het goed onder het sociaal beheersrecht, zoals bepaald in art. 90 van de Vlaamse 
wooncode? 

: Neen 

Werden er renovatie-, aanpassings- of verbeteringswerken uitgevoerd, zoals bepaald in 
art. 85§1 van de Vlaamse wooncode? 

: Neen 

 
Opmerkingen 
goederen gelegen tss nr. 1 en 178 zijn gelegen in bijzonder erkend gebied 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 
D4 BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
Voor zover bekend is het onroerend goed: 
 
Opgenomen op een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten? : Neen 

Omschrijving :  

Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde monumenten? : Neen 
Omschrijving van het monument :  
Datum van beschermingbesluit 
 

:  

Opgenomen in een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare stads- of 
dorpsgezichten? 

: Neen 

Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Opgenomen op een lijst van beschermde stads- of dorpsgezichten? : Ja 
Omschrijving : Het huis Ferdinand 

Lousbergskaai 32 
met inbegrip van de 
tuin met 
bijgebouwen 

Datum van besluit 
 

: 17/10/1990 

Gelegen binnen een voorlopig beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Gelegen binnen een beschermd landschap? : Neen 
Omschrijving :  
Datum van besluit 
 

:  

Grenzend aan een beschermd monument of stadsgezicht / dorpsgezicht / landschap? : Ja 
Omschrijving : Huis Ferdinand 

Lousbergskaai 32 
Datum van besluit 
 

: 26/03/1990 

 
 

D5 ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Gent 
Datum 19-4-2018 
 

 
3 
 

Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 
Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 
Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Ja 
Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Neen 
        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 
D6 BELASTINGEN 
 
/ 
 

D7 WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
 
 
 
Erfdienstbaarheden openbaar nut:    

- Bouwvrije strook langs de autosnelweg? : Neen 
- Opruiming van struikgewas naast spoorwegen en buurtspoorwegen? : Neen 
- Erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie tbv ruimingswerken? : Neen 
- Voet- en jaagpad (buurtwegen)? : Neen 
- Andere? 

 
: Neen 

Rooilijn (*) ? : Neen 
Onteigeningsplan (*) ? : Neen 
Voorkooprecht Havenbedrijf (**) ? : Neen 
Gelegen buiten de afbakening zeehavengebied volgens het GRUP, definitief vastgesteld in besluit van de Vlaamse 
Regering dd 15 juli 2005, het Havenbedrijf Gent agh heeft er geen voorkooprecht. 
 
Opmerkingen 
Het perceel omsluit andere percelen. Erfdienstbaarheden van doorgang, afwatering e.d.. 
 
Ter info 
(*) Rooilijn & onteigeningsplannen andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister)  
(**) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 

 
D8 AANVULLENDE INFORMATIE 

 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**). 
 

: Neen 



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Gent 
Datum 19-4-2018 
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 
rechtsgevolg. 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
 

D10 BROWNFIELDCONVENANT 
 
/ 
 
 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
De voornaamste nutsmaatschappijen: 

•  Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
•  Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
•  Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
•  Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
•  Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

•  De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

•   Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

•  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 
 
 























































Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Sint-Salvatorstraat 16 /
9000 Gent

UW BERICHT VAN: 20.02.2018 AFDELING: Bodeminformatiebeheer
UW KENMERK: EM/ F Lousbergkaai 32

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 20.02.2018 ONS KENMERK: A: 20180112638 - R: 20180111044

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2018
afdeling : 44804 GENT 4 AFD
straat + nr. : Ferdinand Lousbergskaai 32
sectie : D
nummer : 3683/00A000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

http://www.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.02.2018

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20180112638/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20180111044
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Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Sint-Salvatorstraat 16 /
9000 Gent

UW BERICHT VAN: 20.02.2018 AFDELING: Bodeminformatiebeheer
UW KENMERK: EM/ F Lousbergkaai 32

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 20.02.2018 ONS KENMERK: A: 20180112640 - R: 20180111044

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2017
afdeling : 44804 GENT 4 AFD
straat + nr. : Ferdinand Lousbergkaai 32+
sectie : D
nummer : 3681/00P000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

http://www.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.02.2018

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20180112640/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20180111044
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Bodemattest

Stad Gent - Dienst Vastgoedbeheer
Ellen De Groote
Sint-Salvatorstraat 16 /
9000 Gent

UW BERICHT VAN: 20.02.2018 AFDELING: Bodeminformatiebeheer
UW KENMERK: EM/ F Lousbergkaai 32

BIJLAGEN: - CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458
MECHELEN: 20.02.2018 ONS KENMERK: A: 20180112639 - R: 20180111044

1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2018
afdeling : 44804 GENT 4 AFD
straat + nr. : Lousbergkaai
sectie : D
nummer : 3681/00X000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend

bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen

vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.
4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.

Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op

http://www.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 20.02.2018

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

Attestnummer: 20180112639/Volgnummer: 000
Formuliernummer: 20180111044

p. 1 / 1
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Regionaal Kantoor STAD GENT 
Industriepark ZWIJNAARDE 3B DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
9052  ZWIJNAARDE T.a.v. Inge De Meyer 
Tel: 09/252.45.45 BOTERMARKT 1 
Fax: 09/252.50.50 9000 GENT 
Email: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 
                                                                                        ZWIJNAARDE, 17/08/2017 
O/Ref. : K09700080/CTR023000/A0034/H1/MDB – OVL012761 
U/Ref. : 11034 
Tel. : 09 267 15 13 
Fax  : 09 255 87 48 
Verslagnr. : 260/170817/05 – 21/141208/04 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE 

 Indienststelling -  periodiciteit: 5-jaarlijks -  Eerste controle (KB 04.12.2012) 

Datum van onderzoek : 17/08/2017 
Plaats van onderzoek : GROENDIENST 
 :  F. LOUSBERGKAAI 32 – 9000 GENT 
Gebruiker van de installatie : stad Gent 
Aanwezige personen : Dhr. De Poortere Patrick 
Installateur : -  
Stroomleverende maatschappij : DNB 
Volgende controle moet plaatsvinden voor : 17/08/2022 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Onderzocht installatiedeel : Burelen groendienst – publieke sanitaire blok 

1. Toepassing van AREI art. : 88 i.v.m. de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking 
2. Systeem van aardverbinding : TT 
3. Uitwendige invloedsfactoren : Zie Blz.8 
4. Type van aardelektrode : pennen 
5. Bedrijfsspanning : 3N400V 
6. Beschrijving van de stroomkringen : zie in bijlage stroomkringen: p.3-7 
 : zie in bijlage elektrische apparaten : geen 
7. Aansluiting op H.S. cabine : neen  

2. ONDERZOEK 

Onderzoek volgens werkinstructie 10Ie006 op basis van hieronder vermelde voorschriften. 
Nagaan of de installaties voldoen aan volgende punten: 

 A. Algemeen reglement v/d Arbeidsbescherming ARAB (inst. voor 1/1/83) 
 B. Koninklijk Besluit 04.12.2012 Bijlage I 
 C. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI 
 D. Bijzondere voorschriften van de stroomleverende maatschappij 
 E. Bijzondere voorschriften van brandverzekeraars   BVVO 01/04/86 

         Assuralia  
 F. Bijzondere voorschriften van       
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3. MEETRESULTATEN 

1. Verspreidingsweerstand van de aardverbinding : 16.00 Ω (ALSB) 

: 13,00 Ω (sanitair blok) 

2. Algemeen isolatieniveau    : > 10.00 MOhm 
Isolatieniveau per stroombaan   : zie in bijlage stroomkringen : / 

3. Werking van de differentieelschakelaars  : in regel. 

4. INBREUKEN EN NOTA’S 

4.1 Inbreuken 

1. Geen 

4.2. Nota’s 

1. Stopcontacten zijn gecontroleerd op continuïteit aarding indien er geen verbruiker is op aan-
gesloten en ze makkelijk bereikbaar waren. 

2. Machinegerelateerde borden, sturingsborden behoren niet tot de inspectie. 

3. Enkel zichtbare en toegankelijke delen zijn aan een inspectie onderworpen. 

4. Stad Gent beschikt over BA4-BA5 personeel. 

5. BESLUIT 

 A. De elektrische installatie voldoet aan de hoger vermelde voorschriften. 

 B. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. De werken 
die nodig zijn om de overtredingen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek te 
doen verdwijnen, moeten zonder vertraging getroffen worden opdat de in overtreding 
zijnde installatie, indien zij in dienst blijft geen gevaar vormt voor de  personen of de 
goederen.  

 C. De elektrische installatie voldoet niet aan de hoger vermelde voorschriften. 

6. CERTIFICAAT VOOR DE BRANDVERZEKERING 

Het certificaat is niet nodig. 

7. MEDEDELINGEN 

1. Betekenis van de nota’s: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten 
het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 

2. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
3. Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:       (naam van de 

onderaannemer) (facultatief). 
4. Wij vestigen uw aandacht op Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften 

vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten 
voldoen. 
Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek. 

Bijlage: Tabellen stroomkringen   : p.3-7 
  Tabellen elektrische apparaten  : / 

De agent-onderzoeker,      vr. De Directeur,  

GC 260 / Cnudde Geert Dhr. Doolaege Jan 

 sectormanager 
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VERDEELBORD ALSB  

 Hoofdschakelaar                      

Hoofdbeveiliging                    teco 60A (teller) 
Voeding 3x25+16 

Differentieel-automaat 4P 63A/300mA (bord ALSB) 

 

Kring Bestemming Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische 
beveiliging 
in A 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

 Bord A      

2.1 Sturing   2P 2  G-10kA   

1 Verlichting traphal-kelder 1.5  2P 10  G-10kA   

2 Verlichting traphal-inkom 1.5  2P 10  G-10kA   

3 Verlichting bureel 1.5  2P 10  G-10kA   

4 Verlichting kelder 2.5  2P 10  G-10kA   

5 Reserve -  2P 10  G-10kA   

6 Verlichting directeur 1.5  2P 10  G-10kA   

7 Reserve -  2P 10  G-10kA   

8 Printer inkom 2.5  2P 16  G-10kA   

9 Verlichting eerste verdiep  1.5  2P 16  G-10kA   

10 PC administratie 2.5  2P 16  G-10kA   

11 PC hoofdcontroleurs 2.5  2P 16  G-10kA   

12 PC eerste verdiep 2.5  2P 16  G-10kA   

13 Bord CV 4  4P 16G-10kA   

14 Bord eerste verdieping 6  4P 20  G-10kA   

15 CEE-stopcontact  4  3P 16  G-10kA   

16 Stopc. pc eerste verdiep 2.5  2P 16  G-10kA   

17 Verlichting kuislokaal-toilet 1.5  2P 10  G-10kA   

18 Gasdetectie 2.5  2P 6  G-10kA   

19 Transfo bel   2P 4  G-10kA   

20 Stopcontacten frigo gelijkvloers 2.5  2P 16  C-10kA   

21 PC planning-studie-ontwerp 2.5  2P 16  C-10kA   

22 PC planning-studie-ontwerp 2.5  2P 16  C-10kA   

23 Server 2.5  2P 16  C-10kA   

24 Verlichting eerste verdiep 1.5  2P 16  C-10kA   
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VERDEELBORD ALSB  

 Hoofdschakelaar                     

Hoofdbeveiliging  
Voeding  

Differentieelinrichting  

 

Kring Bestemming Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische 
beveiliging 
in A 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

25 Alarm 1.5  2P 16  C-3kA   

26 Stopcontacten eerste verdiep 2.5  2P 16  C-3kA   
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VERDEELBORD A  

 Hoofdschakelaar-automaat       4P 63 - 4P 32 (bord A) 

Hoofdbeveiliging bord ALSB- rechtstreeks na diff.sch. 
Voeding  

Differentieelinrichting  

 

Kring Bestemming Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische 
beveiliging 
in A 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

1 Stopcontact stookplaats  2.5  2P 20  C-3kA   

2 Stopcontact kelder  2.5  2P 20  C-3kA   

3 Prikklok 2.5  2P 16  C-4.5kA   

4 Elektrisch vuur  4  4P 20  C-10kA   

5 Vaatwas  2,5  2P 20A/30mA  
C-3kA 
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VERDEELBORD EERSTE VERDIEP  

 Hoofdautomaat                      

Hoofdbeveiliging 4P 20 (bord ALSB-kring 14) 
Voeding 5x6 

Differentieelinrichting  

 

Kring Bestemming Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische 
beveiliging 
in A 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

1 Zoemer aan bureel planning, 
studie en ontwerp 

1.5  2P 4  GII   

2 Stopcontact berging laserprin-
ter 

2.5  2P 16  GII   

3 Verlichting bureel Luc 1.5  2P 10  GII   

4 Verlichting bureel Jo 1.5  2P 10  GII   

5 Stopcontact gang printer-pc 
2° verdieping 

2.5  2P 16  GII   

6 Stopcontact pc bureel Geert 2.5  2P 16  GII   

7 Sturing verlichting 1.5  2P 2  GII   

8 Verlichting gang 1.5  2P 10  GII   

9 Verlichting bureel Wim-
keuken 

1.5  2P 10  GII   

10 Verlichting bureel Liesbeth 2.5  2P 16  GII   

11 Stopcontact pc Koen 2.5  2P 16  GII   

12 Stopcontact bureel Wim-
keuken 

2.5  2P 16  GII   

13 Stopcontact bureel Liesbeth-
verlichting en stopcontact 
bord 

2.5  2P 16  GII   
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VERDEELBORD SANITAIR BLOK  

 Hoofdautomaat                      

Hoofdbeveiliging Teller 4p32A 
Voeding 4x10 VVB 

Differentieelinrichting  

 

Kring Bestemming Kabelsektie 
in mm2  

Geplaatste 
beveiliging 
in A 

Thermo 
magnetische 
beveiliging 
in A 

Isolatie 
  in  
Megohm 

Inbreuken 

1 CE-stopcontact berging 6  4P 32   

2 Verlichting en noodverlichting 
berging 

1.5  2P 16   

3 Verluchting  1.5  2P 16   

4 Verlichting infobord 1.5  2P 16   

5 Verlichting straatkant 1.5  2P 20   

6 Handdroger toilet heren-
gehandicapten 

2.5  2P 20   

7 Handdroger damestoilet 2.5  2P 20   

8 Stopcontact verwarming     
damestoilet 

2.5  2P 20   

9 Stopcontact verwarming  
gehandicapten     

2.5  2P 20   

10 Stopcontacten berging 2.5  2P 20   

11 Deurslot   1.5  2P 16   
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Aardgasbinneninstallatie 10-14 

Technisch Bureau Verbrugghen vzw STAD GENT 
Industriepark 3 B DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN 
9052 ZWIJNAARDE T.a.v. Inge De Meyer 
Tel.: 09/252.45.45 BOTERMARKT 1 
Fax.: 09/252.50.50 9000 GENT 
E-mail.: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be 

 Zwijnaarde, 11/01/2018 

O/Ref. : K09700080/CTR023000/A1211/PS – OVL126765 
U/Ref. : Referentienummer 11034 
Tel. : 09/267.15.11 – 09/267.15.02 
Fax. :  
Verslag nr. : 270/180104/02 – 270/130502/01 

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS 

 indienststelling  periodiek 
Datum van onderzoek : 04/01/2018 
Plaats van onderzoek : Groendienst Administratie (Kelderstookplaats) 

   Ferdinant Lousbergkaai 32 - 9000 Gent 
   (F.M. Toepassing Referentienummer: 11034) 
Eigenaar : Stad Gent 
Gebruiker van de installatie : Groendienst Administratie 
Aanwezige personen : Mr. Hugo De Graeve (09/225.68.59) 
Installateur : X 
DNB : IMEWO 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN 

Gasmeter: Klasse: G16  Nr.: 2866885 (1988)  Index [m³]: 320773 

Installatie: MOP [mbar]: 20 

 nieuw  bestaande  uitbreiding  gedeelte van de installatie 

 zie schema in bijlage 

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): 

 
Staal 1 ½” – schroefkoppelingen – (L=±18m) 
 

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, L): 

 
 Stookplaats (Kelder): 

1x CV:  Viessmann Edelstahl (Type 1328223) (B) (P=104,7kW) (1986) (N°: 60631) 
  

mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
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2. ONDERZOEK 

Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover het 
visueel onderzoek mogelijk is: 

2.1.  Gelijkvormigheidsonderzoek volgens werkinstructie: 10Id013A, 10Id013B.  
En aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing 
zijn op de onderzochte installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, L);  
en volgens punt 2.2. 

      

2.2. De proeven volgens de werkinstructie:   10Id012A, 10Id012B. 
Op basis van volgende gelijktijdige waarnemingen: het niet ontstaan van bellen op al de bereikbare 
delen tijdens het afzepen met een schuimend product; en een drukmeting tijdens een voldoende lange 
periode. Deze periode: is de tijd nodig voor het afzepen, en is in functie van de omvang van de installatie 
en de omstandigheden, deze periode heeft een minimum tijdsduur volgens de werkinstructie.  
De proeven: 

-   Niet destructieve controle: zie bijlage. (*) 

-   Mechanische- weerstandsproef/sterkteproef: 
 zonder de elementen die niet kunnen weerstaan aan de proefdrukken.  
 Meetinstrument:  x. 
 Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  water. 
 Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]: x 

-   Dichtheidsproef: 
 Meetinstrument:   manometer,  gasmeter klasse ≤ G6. 
 Proeffluïdum:  lucht,  inert gas,  aardgas. 
 Bijhorende proefdruk(ken) [mbar]:  20 (werkdruk aanwezige aardgas) MOP. 
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3. VASTSTELLINGEN EN NOTA’S 

3.1. Vaststellingen 

Lekdichtheidsmeting:   Leiding met toestel: Geen lekindicatie 
 

Onderstaande nota’s:  Gelieve de nota’s inacht te nemen. 
 

3.2. Nota’s 

Aan dit onderzoek is conformiteitscontrole aan de van toepassing zijnde NBN normen niet inbegrepen. 

De controle omvat enkel een dichtheidsproef op werkdruk. 

 

 

4. BESLUIT 

 A.  Uit het onderzoek volgens het punt 2.1., blijkt dat de onderzochte installatie conform is. 

 B.  Uit het onderzoek volgens het punt 2.1., blijkt dat de onderzochte installatie niet conform is. 

 C.  Het onderzoek volgens het punt 2.2., heeft voldoening geschonken. 

 D.  Het onderzoek volgens het punt 2.2., heeft geen voldoening geschonken. 
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5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN 
- De installaties waarvan het onderzoek geen voldoening heeft geschonken of die in strijd zijn met de normen of regelgeving mogen niet in 

dienst zijn. De distributienetbeheerder en alle belanghebbende (eigenaars, huurders, gebruikers, L) dienen steeds onmiddellijk te worden 
geïnformeerd door de opdrachtgever of andere geïnformeerde personen. Indien ze in dienst blijven, moeten de werken, nodig om de 
overtredingen die opgemerkt werden te verhelpen, zonder vertraging uitgevoerd worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor 
personen of goederen. 

- De geldende gebruiks-, onderhouds-, lokale- en veiligheidsvoorschriften zijn te respecteren. Dit onderzoek betreft niet de procedures, noch 
de goede werking van de toestellen of accessoires, noch het onderhoud. Er zijn, buiten dit rapport, meer documenten nodig, o.a. 
getuigschrift van de installateur volgens art. 48 K.B. 28.6.1971. 

- De installatie moet gecontroleerd worden na wijziging of uitbreiding, voor de indienststelling. 
- In geval van gasreuk, alarmeer uw DNB: 

Eandis 0800 65 065, Infrax 0800 60 888, Sibelga 0800 19 400, ORES 0800 87 087, RESA 04 362 98 38. 
- Def. : MOP: maximale bedrijfsdruk, maximum operating pressure of PMS(A). DNB: distributienetbeheerder. 
- Betekenis van de nota’s: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het 

onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens. 
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden. 
- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd door:       (naam van de onderaannemer) 

(facultatief). 
- Enkel de tekst na de aangekruiste vakjes “⌧” zijn van toepassing in dit verslag. 

6. BIJLAGEN 

 Voorgaand BTV verslag nrs.:       

 Uitbesteding (*):       

 Het installatieschema:       

 Het bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B, M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG):       

       

7. KOPIE(ËN) 
Verdeeld aan:       

 

De agent-onderzoeker,      voor De Directeur,    

270 P. Slegers       Jan Doolaege, sectormanager 

 





VLAAMSE 
LAND 
MAATSCHAPPIJ 

Bevestiging informatieve vraag Vlaams voorkooprecht 

Ons dossiernummer: 	815548 

Uw referentie: 	INF  07052018 0227 

Datum informatieve vraag: 

Datum opzoeking themabestand 	07/05/2018 

Perceel (CaPaKey) Voorkooprecht Begunstigde Prioriteit 2 

44804D3681/00P000 RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

ABC 1 

De Gentse Haard 1 

Gewestelijke Maatschappij voor de 

Klein Landeigendom Het Volk 

1 

Merelbeekse Sociale Woningen 1 

NV Vitare 1 

Stad Gent 3 

Vlaams Woningfonds 2 

Volkshaard 1 

Wonen 1 

WoninGent 1 

44804D3681/00X000 RVV De Vlaamse Waterweg nv De Vlaamse Waterweg 1 

RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

ABC 1 

De Gentse Haard 1 

Gewestelijke Maatschappij voor de 

Klein Landeigendom Het Volk 

1 

Merelbeekse Sociale Woningen 1 

Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 

toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 

enkel geldig voor deze datum. 

Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 

geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 

tabel. 

Vlaamse Landrnaatschappij - NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel 

0236.506.685  RPR  Brussel - Tel. 02 543 72 00 - Fax 02 543 73 99 - www.vlrn.be  - info@vlm.be  

Vlaanderen 
is open ruimte 

www.vlm.be  

07/05/2018  



VLAAMSE 
LAND 
MAATSCHAPPIJ 

4480403681/00X000 RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

NV Vitare 1 

Stad Gent 3 

Vlaams Woningfonds 2 

Volkshaard 1 

Wonen 1 

WoninGent 1 

44804D3683/00A000 RVV De Vlaamse Waterweg nv De Vlaamse Waterweg 1 

RVV Vlaamse Wooncode 

Bijzonder gebied 

ABC 1 

De Gentse Haard 1 

Gewestelijke Maatschappij voor de 

Klein Landeigendom Het Volk 

1 

Merelbeekse Sociale Woningen 1 

NV Vitare 1 

Stad Gent 3 

Vlaams Woningfonds 2 

Volkshaard 1 

Wonen 1 

WoninGent 1 

Toon  Denys,  

Gedelegeerd bestuurder 

Dit is de datum waarop in het themabestand werd nagegaan of er al dan niet Vlaamse voorkooprechten van 

toepassing zijn op onderstaande percelen. De resultaten met betrekking tot de voorkooprechten zijn bijgevolg 

enkel geldig voor deze datum. 
2 
 Deze kolom wordt enkel ingevuld indien deze informatie voorhanden is in het themabestand. Indien ingevuld 

geldt deze prioriteit enkel tussen de begunstigden van het overeenkomstig perceel en voorkooprecht in de 

tabel. 

Vlaamse Landmaatschappij - NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm - Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel 

0236.506.685  RPR  Brussel - Tel. 02 543 72 00 - Fax 02 543 73 99 - www.vlm.be  - info@vlm.be  

Vlaanderen 
is open ruimte 

www.vlm.be  



Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of
effectief overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig
overstromingsgevoelig”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een
risicozone voor overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2018-0081561 Datum opzoeking: 16/05/2018

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 - Gent

Perceel: 44804D3683/00A000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 4 AFD, sectie D met
perceelnummer 3683/00A000 [44804D3683/00A000]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijziging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Afgebakende oeverzones en
overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er ruimte
blijft voor water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht
van toepassing zijn.

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of
effectief overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig
overstromingsgevoelig”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een
risicozone voor overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2018-0081572 Datum opzoeking: 16/05/2018

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: 44804D3681/00P000

Perceel: 44804D3681/00P000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 4 AFD, sectie D met
perceelnummer 3681/00P000 [44804D3681/00P000]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijziging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Afgebakende oeverzones en
overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er ruimte
blijft voor water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht
van toepassing zijn.

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets


Informatievraag overstromingsgevaar

Wateroverstromingsgevoelige gebieden - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als mogelijk of
effectief overstromingsgevoelig gebied
Informatief: het middelpunt van het perceel is “Niet overstromingsgevoelig
overstromingsgevoelig”

Legende

 Niet overstromingsgevoelig
 Mogelijk overstromingsgevoelig
 Effectief overstromingsgevoelig

Risicozones overstromingen - kaart 2017 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Controleer of het perceel (gedeeltelijk) ingekleurd is als risicozone voor
overstromingen
Informatief: het middelpunt van het perceel is niet gelegen in een
risicozone voor overstromingen

Legende

 Risicozone overstroming
 Nieuwe risicozone overstroming (kaart 2017)

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2018-0081568 Datum opzoeking: 16/05/2018

Referentienummer: MDK 3581 Zoekdata: 44804D3681/00X000

Perceel: 44804D3681/00X000 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Gent afdeling GENT 4 AFD, sectie D met
perceelnummer 3681/00X000 [44804D3681/00X000]



Afgebakende gebieden 

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend
overstromingsgebied.

Legende
 IWB Oeverzone
 IWB Overstromingsgebied

Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Overstromingsgevoelige gebieden – kaart 2017
Het betreft de informatieplicht voor vastgoed in
overstromingsgevoelig gebied ingevoerd in het decreet
Integraal Waterbeleid (via aan wijziging van Wet 19 juli
2013), als instrument in de aanpak van wateroverlast.

Risicozones overstromingen - kaart 2017
Risicozones zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 20
september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 2007 tot afbakening van de risicozones
bedoeld in artikel 68-7 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst (met betrekking tot de
verzekering tegen natuurrampen).

Afgebakende oeverzones en
overstromingsgebieden
Het betreft de gebieden afgebakend als oeverzone of
overstromingsgebied om ervoor te zorgen dat er ruimte
blijft voor water. In deze afgebakende zones, gelden een
aantal gebruikersbeperkingen en kunnen instrumenten van
recht van voorkoop, aankoopplicht of vergoedingsplicht
van toepassing zijn.

Meer info
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie Bestand
Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van de Vlaamse Milieumaatschappij via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.waterinfo.be/watertoets




15003284Refnr: 29/10/2015asbestinventaris Heverlee,

Deze asbestinventaris werd opgemaakt in het kader van het KB van 16 maart 2006 met
betrekking tot bescherming van de werknemers tegen de risico’s voor de gezondheid door 
blootstelling aan asbest.

Deze asbestinventaris heeft betrekking op het gebouw(en) van de site:

De verschillende stappen van de inventaris werden op volgende data uitgevoerd:

Ferdinand Lousbergskaai 32
9000 Gent

Groendienst

25/06/2015datum rondgang en staalname: uitgevoerd door: Nele Goen

11034

Inhoudstafel

I. Inleiding
II. Onderzoeksmethodiek
III. Risicoanalyse
IV. Beheersplan
V. Gebruik van de asbestinventaris
VI. Lijst niet onderzochte plaatsen
VII. Algemene conclusie
VIII. Inventaris van de site (beschrijvende fiches)
IX. Overzichtslijst onderzochte materialen – Risico - Beheersplan

Bijlagen:
Bijlage 1: Analyserapporten
Bijlage 2: Plannen
Bijlage 3: Algemene tekst asbest
Bijlage 4: Werken aan asbest

LIJST AFKORTINGEN

BIM = BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
CBM = COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN
CPBW = COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
DIAM. = DIAMETER
FOD WASO = FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
GLV = GELIJKVLOERS
N.D. = NIET DETECTEERBAAR
OPM. = OPMERKING
OPP. = OPPERVLAKTE
PBM = PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
VERD. = VERDIEPING
VOL% = VOLUME PERCENTAGE
WN  = WERKNEMER

I. INLEIDING

datum staalanalyse: uitgevoerd door:

datum rapportering: uitgevoerd door: Nele Goen29/10/2015

Nele Goen22/07/2015

met objectnummer

IBEVE vzw – erkend labo asbest 28/2



Deze asbestinventaris werd opgemaakt in het kader van het KB van 16 maart 2006 met
betrekking tot bescherming van de werknemers tegen de risico’s voor de gezondheid door
blootstelling aan asbest.

Deze asbestinventaris heeft betrekking op het gebouw(en) van de site:

De verschillende stappen van de inventaris werden op volgende data uitgevoerd:

Ferdinand Lousbergskaai 32
9000 Gent

Groendienst

25/06/2015datum rondgang en staalname: uitgevoerd door: Nele Goen

11034

Inhoudstafel

I. Inleiding
II. Onderzoeksmethodiek
III. Risicoanalyse
IV. Beheersplan
V. Gebruik van de asbestinventaris
VI. Lijst niet onderzochte plaatsen
VII. Algemene conclusie
VIII. Inventaris van de site (beschrijvende fiches)
IX. Overzichtslijst onderzochte materialen – Risico - Beheersplan

Bijlagen:
Bijlage 1: Analyserapporten
Bijlage 2: Plannen
Bijlage 3: Algemene tekst asbest
Bijlage 4: Werken aan asbest

LIJST AFKORTINGEN

BIM = BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER
CBM = COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN
CPBW = COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK
DIAM. = DIAMETER
FOD WASO = FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
GLV = GELIJKVLOERS
N.D. = NIET DETECTEERBAAR
OPM. = OPMERKING
OPP. = OPPERVLAKTE
PBM = PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
VERD. = VERDIEPING
VOL% = VOLUME PERCENTAGE
WN  = WERKNEMER

I. INLEIDING

datum staalanalyse: 22-07-2015 uitgevoerd door:

datum rapportering: uitgevoerd door: Nele Goen29/10/2015
N. Goen

met objectnummer

IBEVE vzw – erkend labo asbest 28/2



Deze asbestinventaris werd opgemaakt in het kader van het KB van 16 maart 2006 met
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Asbest is een minerale vezel die tot eind jaren ’90 verwerkt werd in ondermeer 
bouwmaterialen.  Hierbij werden zowel hechtgebonden materialen (asbestcement, lijm, 
mastiek,…) als minder gebonden tot niet gebonden asbestmaterialen (spuitlagen, textielen, 
kalkisolaties, asbestkarton,…) op de markt gebracht.  Hoe zwakker de binding van de vezels 
in het materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen in de lucht. 
 
Gebouwen en installaties die voor 1999 gebouwd of geplaatst werden kunnen dus 
asbesthoudende materialen bevatten.  Gezien het inademen van asbestvezels kan leiden tot 
longkanker of longvlieskanker op langere termijn is het opsporen van asbestmaterialen een 
must ten einde mogelijke blootstelling aan asbestvezels te vermijden en de nodige 
beheersmaatregelen te voorzien. 
 
Op de werkvloer maar evenzeer in de privésfeer of op publieke plaatsen kunnen dergelijke 
materialen immers aanleiding geven tot blootstelling aan asbestvezels wanneer zij in slechte 
staat verkeren of wanneer ongebonden materialen vrij aan de lucht voorkomen.  Vooral bij 
werkzaamheden aan dergelijke installaties of gebouwen kunnen asbestvezels vrijgesteld 
worden wanneer geen gepaste maatregelen voorzien worden. 
 
In het kader van eerder vermeld KB gelden dan ook een aantal verplichtingen voor de 
werkgevers ten einde de gezondheid van de werknemers die in dergelijke gebouwen of aan 
de betreffende installaties te werk gesteld worden, te beschermen tegen de risico m.b.t. 
blootstelling aan asbest. 
 
 
 
In dat kader is de werkgever verplicht om een asbestinventaris op te maken met bijhorende 
risicoanalyse en beheersplan zoals weergegeven in onderstaand schema: 
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In België geldt voor elke werkgever een verplichte opmaak van een asbestinventaris van zijn 
gebouwen, installaties, arbeidsmiddelen e.d. waarin of waaraan hij werknemers tewerk stelt. 
De werkgever kan zich hiervoor laten bijstaan door een erkend labo.   
 
Deze asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van deze verplichtingen voor een 
werkgever overeenkomstig het KB van 16 maart 2006 met betrekking tot bescherming van de 
werknemers tegen de risico’s voor de gezondheid door blootstelling aan asbest.   
 
Gebouwen en installaties dienen immers veilig bruikbaar te zijn voor de doeleinden waarvoor 
ze door werknemers gebruikt worden.  Dus zowel industriële gebouwen en installaties, 
kantoorgebouwen, scholen, instellingen, overheidsgebouwen, enz… dienen onderworpen te 
worden aan een dergelijk onderzoek om de werknemers die erin werken te vrijwaren van 
gezondheidsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van asbest.  Ook bij specifieke werken 
zoals technisch onderhoud, installatiewerken, renovatie en afbraakwerken dient een dergelijk 
onderzoek steeds vooraf ter beschikking te zijn en geraadpleegd te worden. 
 
De asbestinventaris heeft betrekking op alle asbest en alle asbesthoudende materialen in alle 
delen van de gebouwen evenals in arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de 
arbeidsplaats. Materialen in niet bereikbare plaatsen, machines of installaties die geen 
aanleiding kunnen geven tot blootstelling dienen niet onderzocht te worden, maar worden wel 
opgenomen in een overzicht van niet onderzochte delen. Daarnaast worden de werken die 
mogelijk een risico vormen opgenomen in een lijst. 
 
Wanneer bij dit onderzoek asbesthoudende materialen worden teruggevonden, dan dient 
nagegaan te worden of er onder de heersende omstandigheden en het gebruik van het lokaal 
of de installatie vezels kunnen vrijkomen en of er blootstelling mogelijk is (risicoanalyse).   
 
Het is de werkgever die werknemers tewerk stelt die verantwoordelijk is voor de opmaak van 
een asbestinventaris (dus niet een gebouweigenaar, een verhuurder,…).  Het begrip 
werkgever dient zeer ruim bekeken te worden en betreft dus niet alleen bedrijven, scholen, 
overheden of instellingen.   
 
O.a. ook nutsmaatschappijen, dakwerkers, aannemers en loodgieters zijn werkgevers indien 
zij personeel tewerkstellen op een werf.  Zij zijn als werkgever verantwoordelijk voor de 
gezondheid van hun werknemers en dienen dus voor de installaties en gebouwen waaraan zij 
werken te beschikken over een asbestonderzoek.  Dus ook bij de afbraak van een woning, bij 
dakwerken, bij sanitaire werken, e.d. dient de betrokken aannemer als werkgever te 
beschikken over een voorafgaand asbestonderzoek. 
 
Hierbij worden de werken ingedeeld in verschillende typewerkzaamheden waarvoor een 
aantal voorwaarden gelden naar type uitvoerder, toe te passen techniek, controlemaatregelen 
en opvolging.  De volledige indeling van de werken en de randvoorwaarden evenals 
basisprincipes zijn weergegeven in de volledige tekst over werken aan asbest  in bijlage 4. 
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II. ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een visuele inspectie zoals bedoeld 
door het KB asbest van 16 maart 2006 waarbij tevens de richtlijnen van het document 
“HSG264 Asbestos: The survey guide” gevolgd worden.  Een asbestonderzoek aan de hand 
van een visuele inspectie impliceert dat verborgen of niet zichtbare materialen niet mee 
worden opgespoord tenzij een bijkomend gericht destructief onderzoek werd aangevraagd in 
het kader van geplande werken.   
 
Voorafgaand aan dit onderzoek wordt de beschikbare informatie opgevraagd bij de 
opdrachtgever van de studie.  Nuttige informatie met betrekking tot dit onderzoek zijn:  

- het bouwjaar van de installatie of het gebouw 
- functie en historiek van het gebouw 
- eventuele beschikbare lastenboeken 
- schema’s of plannen 
- bestaande onderzoeken en staalname resultaten 

 
Voor zover deze informatie werd doorgegeven aan IBEVE vzw wordt hiermee rekening 
gehouden bij de uitvoering van het onderzoek.  De kans dat materialen over het hoofd gezien 
worden neemt aanzienlijk af wanneer plannen ter beschikking gesteld worden aan de 
inventarist en wanneer de visuele inspectie wordt uitgevoerd onder begeleiding van een 
persoon die het gebouw kent.  De inventarist is immers niet vertrouwd met het gebouw en de 
indeling ervan en kan bij gebrek aan begeleiding bepaalde delen of installaties niet opmerken, 
vooral wanneer het complexe grote gebouwen of installaties betreft. 
 
Alle lokalen die toegankelijk zijn op het moment van het onderzoek worden systematisch 
bezocht en onderworpen aan een visuele inspectie.  Voor gebouwen met een uniform 
karakter kan op vraag van de opdrachtgever eventueel overgegaan worden tot indeling van 
het gebouw in uniforme zones waarbij de verschillende zones door middel van steekproeven 
onderzocht worden.  Dit geniet evenwel niet de voorkeur. 
 
In het kader van geplande werken kan overgegaan worden tot een aanvullend destructief 
onderzoek waarbij tevens ontoegankelijke plaatsen, kokers, wanden e.d. open gemaakt 
worden voor onderzoek overeenkomstig vooraf gemaakte afspraken (offerte).  Een volledig 
destructief onderzoek in het kader van sloop of renovatie kan enkel uitgevoerd worden in 
lokalen die niet bewoond of bezet zijn. 
 
Het type onderzoek, de beschikbaarheid van plannen evenals de vorm van begeleiding wordt 
weergegeven op het voorblad van de inventaris.  Het is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever om ervoor te zorgen dat alle lokalen en installaties toegankelijk zijn en in geval 
van een destructief onderzoek dat de betreffende lokalen niet bewoond noch bezet zijn. 
 
Ondanks de nauwgezetheid waarmee een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat 
steeds de kans dat materialen over het hoofd werden gezien of dat bepaalde materialen 
vanwege hun verborgen karakter niet opspoorbaar zijn bij een dergelijk onderzoek en enkel 
bij breekwerken aan het licht komen.   
 
IBEVE vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheid van de inventaris en de 
eventuele schade (vertraging of meerkost bij werken) die daaruit zou voortvloeien.  Indien 
door IBEVE vzw visueel opspoorbare materialen over het hoofd werden gezien in lokalen, 
gebouwdelen of installaties die op het moment van het onderzoek toegankelijk waren, dan 
wordt door IBEVE vzw een kosteloze aanvulling van de asbestinventaris voorzien. 
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In deze inventaris wordt elk materiaal beschreven in een aparte fiche met bijhorende foto.  De 
beschrijvende fiche bevat: 

• de omschrijving van het materiaal met foto en de locatie  
• de risicoanalyse: risico bij normale gebruiksomstandigheden van het betreffende 

lokaal of installatie waarin het materiaal aanwezig is 
• de vereiste beheersmaatregelen en bijhorende termijnen om een veilig normaal 

gebruik van het lokaal of de installatie te garanderen 
o door wie 
o type handeling 

• een overzicht van de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling 
o type werken 
o toelaatbaarheid en voorwaarden 

• een meetstaat (indien besteld) 
• aan- of afwezigheid van een asbeststicker op het materiaal 
• de status van het materiaal 

 
Bij de inventaris worden asbeststickers geleverd die u kan aanbrengen op de teruggevonden 
asbestmaterialen.  Indien dit in de overeenkomst voorzien is, dan worden de stickers 
aangebracht door IBEVE vzw in een bijkomend bezoek. 
 
In principe dienen alle asbestmaterialen voorzien te worden van een duidelijk zichtbare 
asbeststicker, al kan men voor bepaalde gevoelige plaatsen met een publiek karakter opteren 
voor een discrete aanbreng of om de sticker niet te plaatsen.  Extra voorzichtigheid, met een 
duidelijke informatieoverdracht en controle is in dat geval aangewezen bij het toekennen van 
werkopdrachten in de betreffende zone. 
 
Identieke materialen die op meerdere plaatsen voorkomen kunnen in één en dezelfde fiche 
beschreven zijn aan de hand van de samenvattende tabel onderaan de fiche.  Hierin is voor 
elk materiaal apart de status en de meetstaat opgenomen. 
 
Alle gegevens uit de beschrijvende fiches zijn tevens opgenomen in een overzichtslijst.  1 rij 
uit de lijst komt overeen met de gegevens van 1 beschreven materiaal (1 fiche) waarbij de 
betreffende fiche gemakkelijk teruggevonden kan worden op basis van het vermelde 
fichenummer in de lijst.   
 
Daarnaast is in dit document een lijst opgenomen met ontoegankelijke plaatsen die in geval 
van werken of in geval van toekomstig gebruik van de betreffende locaties onderworpen 
dienen te worden aan een bijkomend onderzoek. 
 
Alle visueel opspoorbare verdachte materialen worden bemonsterd met uitzondering van niet 
bereikbare materialen of hechtgebonden materialen in goede staat die geen risico vormen bij 
normaal gebruik.  Deze worden opgenomen als verdacht materiaal en in dat geval is duidelijk 
bij soort asbest de term “no sample” aangegeven op de fiche.  Enkel in geval van destructief 
onderzoek in het kader van geplande werken zullen ook deze laatste materialen bemonsterd 
worden indien er twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in deze materialen. 
 
De analyse van de verschillende materiaalmonsters gebeurt in twee stappen door middel van 
optische microscopie en polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring volgens de McCrone-
techniek.   
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Optische microscopie 
Optische microscopie heeft tot doel de fysische eigenschappen van de vezels te 
onderzoeken.  Het monster wordt hiervoor op een al dan niet gekleurd vlak aangebracht 
en op de microscooptafel onder wit licht met een binoculair bekeken.  Hierbij wordt de 
morfologie van de vezel onderzocht.  De vezels worden bovendien onderworpen aan een 
brandproef.  Is de vezel asbestiform, dan wordt hij weerhouden voor de tweede stap in de 
analyse. 
 
Polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring 
Bij deze techniek wordt nagegaan of de vezels kristallijn of amorf zijn en kan het type 
asbest bepaald worden. Deze techniek berust op de breking van wit licht bij de 
overgangen tussen verschillende materialen.  De analyse gebeurt volgens de  McCrone-
techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van vloeistoffen met een bepaalde brekingsindex.  

 
Indien bij “soort asbest” de vermelding N.D. is aangegeven, dan betekent dit dat er geen 
asbest werd teruggevonden in het genomen staal.  Indien wel asbest werd teruggevonden, 
dan zal de asbestsoort bij naam vermeld staan, met name: 

• Chrysotiel (witte asbest) 
• Amosiet (bruine asbest) 
• Crocidoliet (blauwe asbest) 
• Tremoliet 
• Antophyliet 
• Actinoliet 

 
Indien vooraf aangevraagd kan hier ook de aanwezigheid van keramische vezel aangegeven 
zijn.  
 
De opgegeven percentages (vol%asbest) van asbest in het materiaal zijn louter indicatief en 
maken geen deel uit van de erkende analyse.  Deze worden immers geschat op basis van de 
waarneming van de laborant en op basis van literatuurgegevens van de betreffende 
typematerialen.   
 
De maatregelen die voorgeschreven worden in de wetgeving evenals de indeling van de 
werken aan asbestmaterialen zijn onafhankelijk van het type asbest dat teruggevonden werd 
en worden evenmin beïnvloed door de geraamde vol% in het materiaal.  In die zin speelt het 
percentage asbestvezels in het materiaal een ondergeschikte rol. 
 
In de risicoanalyse wordt evenwel rekening gehouden met een indeling volgens vol% asbest 
in het materiaal waarbij materialen ingedeeld worden in 4 verschillende klassen (zie verder). 
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III. RISICOANALYSE 
 
Het uitgevoerde onderzoek en de risicoanalyse in deze asbestinventaris is gebaseerd op het 
document “HSG264 Asbestos: The survey guide” die de publicatie “MDHS 100, Surveying, 
sampling and assessment of asbestos containing materials” vervangt.  Deze risicoanalyse is 
een gewijzigde versie van de risicoanalyse uit eerder vermelde publicatie waarbij tevens het 
scoringssysteem van de EPA-methode van de Environmental Protection Agency uit de VS in 
rekening werd gebracht. 
 
De risicoanalyse houdt rekening met volgende risicobepalende parameters: 

• De hoeveelheid asbest in het materiaal (A: 4 scores) 
o geen asbest, < 1vol%, 1 – 50 vol% of > 50 vol%. 
o Indien aangevraagd: aanwezigheid van keramische vezels 

• De binding van het materiaal (B: 4 scores) 
o Hechtgebonden, Zwakgebonden, Ongebonden of Geen asbest 

• Toestand (staat) van het materiaal (C: 3 scores) 
o In goede staat, Beschadigd of Ernstige schade 

• De vrije oppervlakte van het materiaal (D: 6 scores) 
o afgesloten, ingekapseld of begraven 
o half afgesloten of zeer kleine hoeveelheid 
o vrije opp gefixeerd 
o vrij maar hechtgebonden en intact 
o vrij aan de buitenlucht of vrij in een technische ruimte 
o vrij aan de binnenlucht 

• Contact met luchtstromen (E: 3 scores) 
o Geen contact, contact met luchtstroom of contact met ventilatielucht 

• Waterschade (F: 3 scores) 
o Geen waterschade, Vlekken zichtbaar of Aanzienlijke schade 

• Activiteit en beweging van het materiaal (G: 6 scores) 
o geen contact/geen verstoring 
o contact zonder verstoring 
o verstoring bij technische interventies 
o contact en verstoring mogelijk 
o trillingen op bros materiaal of belangrijke wrijving bij gebruik 
o regelmatige verstorende activiteiten of verstoring bij passage 

• Toegankelijkheid (H: 4 scores) 
o Ontoegankelijk 
o sporadische toegang (of enkel voor onderhoud en installatie) 
o regelmatige passage of vrije toegang/regelmatig bezet of open verbinding met bezet 

lokaal  
o continue passage of bezetting 

 
De risicoscore wordt bekomen door de formule: 
Risico = (C + D + E + F + G) x A x B x H. 
 
Risicoscore  beoordeling 
    0  GEEN ASBEST 
 <12,1    ZEER KLEIN RISICO 
 < 30,1    KLEIN RISICO 
 < 54,1  MATIG RISICO 
 > 54   GROOT RISICO 
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IV. BEHEERSPLAN 
 
De beheersmaatregelen die genomen dienen te worden overeenkomstig de opgemaakte 
fiche voor elk teruggevonden materiaal (beheersplan) in functie van het vastgestelde risico 
kunnen als volgt ingedeeld worden: 

• Jaarlijkse visuele controle 
• Fixatie van het materiaal 
• Herstel van beperkte schade 
• Inkapseling van het materiaal 
• Verwijdering van het materiaal 

 
De voorwaarden, het opleidingsniveau en het type uitvoerder evenals de toe te passen 
techniek conform het KB asbest is kort weergegeven voor elk teruggevonden verdacht 
materiaal in de beschrijvende fiche.  
 
De termijn waarbinnen de maatregelen dienen uitgevoerd te worden is eveneens 
weergegeven aan de hand van een P-score, met name: 

• P1 = onmiddellijk (dringend) 
• P2 = binnen de 6 maanden 
• P3 = na 6 maanden 

 
Tot slot bevat de beschrijvende fiche een meetstaat.  Deze is ingevuld voor zover een 
meetstaat aangevraagd werd bij de inventaris.   
 
Bij de meetstaat is tevens de status van het materiaal weergegeven waarbij duidelijk 
aangeven staat of de toestand van het materiaal onder controle is, dan wel dat er nog 
maatregelen dienen genomen te worden. 
 
 
 

V. GEBRUIK VAN DE ASBESTINVENTARIS 
 
De asbestinventaris, de resultaten van de bijhorende risicoanalyse en de genomen 
maatregelen dienen voorgelegd te worden aan het CPBW en zowel de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer als de preventieadviseur dienen hun advies over dit document te geven.   
 
De voorgeschreven maatregelen dienen binnen de gestelde termijnen toegepast en 
geregistreerd te worden. 
 
De asbestinventaris en de beheersmaatregelen worden up to date gehouden en aangepast 
aan de toestand na eventuele werken of maatregelen zodat een duidelijk gestructureerd 
beheer van de asbestmaterialen met de nodige registraties mogelijk wordt.  Jaarlijkse visuele 
controle van de teruggevonden materialen is verplicht en wordt geregistreerd. 
 
De asbestinventaris en het beheersplan zijn voor de bevoegde inspecteurs van de dienst 
Toezicht Welzijn ter inzage aanwezig op de betreffende site.   
 
De asbestinventaris en het bijhorende beheersplan doen tevens dienst als 
informatiedocument voor de eigen werknemers en het comité in het kader van de uitvoering 
van de normale dagtaak of bij specifieke werkzaamheden.  Op basis van de asbestinventaris 
worden de nodige maatregelen genomen om blootstelling aan asbest te vermijden. 
 
Ook bij werken uitgevoerd door derden op de betreffende site zal door middel van de 
asbestinventaris de nodige informatie overgemaakt worden aan de betrokken werkgevers 
(verplichte overdracht tegen schriftelijk afschrift). 
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M.a.w. in het kader van werken met derden zal een opdrachtgever-werkgever steeds tegen 
schriftelijk ontvangstbewijs een kopie van de asbestinventaris overmaken aan de aannemers 
of contractors die op zijn terrein, gebouwen of installaties werken dienen uit te voeren.   
 
Enkele voorbeelden: 

• Een firma die als poetsdienst de reiniging van het gebouw uitvoert dient op de hoogte 
te zijn van de aanwezige asbestmaterialen die een risico kunnen vormen voor hun 
personeel bij de uitvoering van het werk. 

• Een loodgieter of elektricien die op installaties in een bedrijf werken komt uitvoeren 
dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de beperkingen en 
maatregelen die dat met zich meebrengt tijdens de uitvoering van het betreffende 
werk. 

• Een onderhoudstechnieker die onderhoud uitvoert op een installatie (vb 
chauffageketel) dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de 
beperkingen en maatregelen die deze met zich meebrengen. 

 
Indien de opdrachtgever van bepaalde werken zelf geen werkgever is (bvb particulier, 
verhuurder, makelaar,…), dan is er waarschijnlijk geen asbestinventaris van het betreffende 
gebouw of de betreffende installatie ter beschikking en zal de aannemer als werkgever zelf 
een voorafgaand asbestonderzoek moeten uitvoeren vooraleer hij werken kan aanvatten.  Er 
moet een schriftelijk document opgemaakt worden van dit onderzoek. 
 
Werken aan installaties, arbeidsmiddelen of gebouwen mogen NOOIT aanvatten zonder 
voorafgaand asbestonderzoek (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afbraak van een woning).  
Personeel (intern of extern) dient steeds specifiek opgeleid te zijn indien zij werken aan 
asbestmaterialen uitvoeren (opleidingsniveau in functie van de indeling van de werken zie 
bijlage 4). 
 
Indien uit dit onderzoek de aanwezigheid van asbestmaterialen blijkt, dan dient de werkgever 
de nodige maatregelen te treffen om blootstelling van zijn eigen personeel en dat van derden 
bij de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen (zie verder).  Hierbij ligt duidelijk 
vooraf vast onder welke voorwaarden de werkzaamheden mogen uitgevoerd worden 
(Opleiding, erkenning, melding, werkwijze,… zie bijlage 4).   
 
Deze inventaris mag in GEEN GEVAL aangewend worden als asbestvrijverklaring van een 
gebouw of installatie.  Het document biedt een eventuele koper geen enkele garantie op de 
afwezigheid van asbest, zelfs indien er in de inventaris op basis van een visuele inspectie 
geen asbestmaterialen werden teruggevonden.   
 
Deze asbestinventaris mag in het kader van een eventuele verkoop of verhuur van het 
gebouw of installatie enkel als informatief document gebruikt worden na schriftelijke 
toestemming van IBEVE vzw.  IBEVE vzw is niet aansprakelijk voor eventuele 
waardevermindering van het gebouw of financiële geschillen tussen verkoper en koper naar 
aanleiding van de vaststelling van asbestmaterialen die niet in deze inventaris vermeld zijn. 
 
In bijlage 3 bij deze inventaris is een volledige informatieve tekst met betrekking tot asbest 
toegevoegd.  Een tweede tekst in bijlage 4 geeft een volledig overzicht van de indeling van 
werken aan asbestmaterialen en de bijhorende verplichtingen en beperkingen bij deze 
werken. 
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VI. LIJST NIET ONDERZOCHTE PLAATSEN 
 
Oude branddeuren kunnen asbestmaterialen bevatten die volledig afgesloten en niet 
zichtbaar zijn.  Branddeuren worden evenwel niet beschadigd in het kader van een 
asbestonderzoek gezien zij geen risico op blootstelling vormen en gezien beschadiging de 
brandwerende eigenschappen van de deur zal aantasten.  Bij beschadigde deuren of deuren 
met een zichtbaar aanwezig asbestmateriaal kan de aanwezigheid van asbest wel 
vastgesteld worden.  Indien de leverancier en het bouwjaar nog op het kenteken van de deur 
aanwezig is, dan kan via deze weg de nodige informatie met betrekking tot asbest bekomen 
worden.  Bij verwijdering van de deur dient men vooraf de aanwezigheid van asbest te 
controleren. 
 
Oude installaties (bvb chauffageketel, ventilatiegroep,…) kunnen steeds materialen bevatten 
die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van de installatie.  Bij een visuele inspectie 
worden dergelijke installaties niet gedemonteerd en is bij verwijdering of demontage van de 
installatie mogelijk een bijkomend asbestonderzoek aangewezen.   
 
In kanalen kunnen brandkleppen voorkomen die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van 
het kanaal.  Hiermee dient vooral in hoogbouw rekening mee gehouden te worden bij 
demontagewerken van kanalen.  Er werden hier geen kanalen met brandkleppen 
teruggevonden. 
 
Alle lokalen en gebouwdelen werden bezocht met uitzondering van de plaatsen vermeld in 
onderstaande lijst: 
 
Indicatie 
op plan 

Gebouw Verd. Plaats/lokaal/materiaal Opmerking 

/ / / / / 

* Bovenstaande niet onderzochte plaatsen dienen bijkomend onderzocht te worden in geval 
van werken in de betreffende ruimtes of bij gewijzigde functie van de betreffende ruimte. 
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VII. ALGEMENE CONCLUSIE 
 
Een overzicht van de materialen is opgenomen in de bijgevoegde lijst van onderzochte 
materialen.  De volledige beschrijving van elk materiaal inclusief foto, risicoanalyse en 
beheersmaatregelen zijn opgenomen in de beschrijvende fiches onder deel VIII. 
 
Specifieke werken die een risico vormen zijn opgenomen in de beschrijvende fiche. 
 
Er werden asbestmaterialen teruggevonden in het gebouw. Het betreft zowel gebonden als 
minder gebonden materialen. Aanwezigheid van verborgen materialen blijft evenwel steeds 
mogelijk. 
 
De materialen zijn in goede staat of zijn grotendeels afgesloten van de binnenlucht en vormen 
bij normaal gebruik van het gebouw weinig of geen risico.  
 
Er zijn geen onmiddellijke maatregelen vereist.  Bij werkzaamheden dient men evenwel 
steeds de nodige voorzorgsmaatregelen te voorzien en de asbestmaterialen indien nodig 
vooraf te laten verwijderen. 
 
Deze inventaris is een eerste stap in het beheer van asbest op de werkvloer.  De inventaris 
dient aangepast te worden aan elke gewijzigde toestand en de beschreven materialen 
worden onderworpen aan een jaarlijkse visuele inspectie. 
 
Bij specifieke werkzaamheden in het gebouw of aan een installatie dient deze inventaris 
steeds vooraf geraadpleegd te worden ten einde de nodige maatregelen ter preventie van 
blootstelling van werknemers te treffen.  Het document wordt voorafgaand aan 
werkzaamheden overgemaakt tegen schriftelijk en ondertekend afschrift aan eventuele 
externe werkgevers die op de betreffende site werken uitvoeren (vb aannemers, loodgieters, 
poetsdienst,…). 
 
Voor de indeling en voorwaarden van specifieke werkzaamheden wordt verwezen naar de 
tekst in bijlage 4 bij deze inventaris. 
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15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

 -

geen asbest

geen asbest

geen asbest

no samplegeen asbest

BERGING

RISICOANALYSE

+2verd

lokaal

Groendienst

1

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

Vol% asbest

15003284 -geen asbest

Evaluatie

geen asbest

0
0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

afvoerbuis aan daktoepassing/plaats

Opm:

metalen afvoerbuis

Bevestiging op drager gekneld

geen -

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

-

termijn werkwijze

-

uitvoerder

-

geen asbestrisico

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

geenW1

W2

W3

W4

W5

 - -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Berging

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

geen asbest

verd
+2

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 001

geen asbest

geen asbest

14 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

 -

geen asbest

geen asbest

geen asbest

ALLE LOKALEN 2DE VERDIEPING

RISICOANALYSE

+2verd

lokaal

Groendienst

2

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

146

Vol% asbest

15003284 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0
0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

vloerbekleding / vinyltoepassing/plaats

Opm:

vinyl

Bevestiging op drager gelijmd

geen -

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

-

termijn werkwijze

-

uitvoerder

-

geen asbestrisico

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

geenW1

W2

W3

W4

W5

- -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Alle lokalen 2de verdieping

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

geen asbest

verd
+2

n°
 s

ta
al

146

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 002

geen asbest

N.D.

15 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

P3

nog aanwezig

1-50 %

nog aanwezig

1-50 %

no sampleChrysotiel

KEUKEN

RISICOANALYSE

+1verd

lokaal

Groendienst

3

lokaal/plaats lengtebreedte

0,3

opp m22

1

# stuks

Vol% asbest

15003284 -

in goede staat

geen

continue passage of bezetting

hechtgebonden

Evaluatie

vrij maar hechtgebonden en intact

Chrysotiel

contact zonder verstoring

geen

0

0

,5

2,5

1

0

1
2

7,5

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

ramen / vensterbankentoepassing/plaats

Opm:

masal venstertablet

ook in andere lokalen (zie lijst onderaan)

Bevestiging op drager gemetst

verwijderen bij werken

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

termijn werkwijze

eenvoudige
handeling

uitvoerder

WN's met
attest EH

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaalW1

W2

W3

W4

W5

volgens strikte procedure - bij technisch onderhoud of bij renovatie/afbraak
breekwerken
poetswerken

volgens strikte procedure
verboden

vervangen van schrijnwerk
opschuren van vensterbanken

 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Keuken

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

0,02

0,02

0,02

diam.

Bureel

Sanitair heren

 -

1

1

0,3

0,4

1

nog aan te brengen

nog aan te brengen
nog aan te brengen

beheerst

beheerst
beheerst

ZEER KLEIN RISICO

verd
+1

+1

-1

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 003

bevat asbest

Chrysotiel

16 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

P3

mogelijk asbest

mogelijk asbest

mogelijk asbest

no samplemogelijk asbest

GANG

RISICOANALYSE

+1verd

lokaal

Groendienst

4

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22

2

# stuks

Vol% asbest

15003284 -

in goede staat

geen

vrije toegang/regelmatig bezet

ongebonden

Evaluatie

half afgesloten

mogelijk asbest

geen contact/geen verstoring

geen

0

0

1

2

0

0

3
1

6

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

dichtingskoord tussen doorvoer leidingentoepassing/plaats

Opm:

asbestkoord

vermoedelijk ook op andere plaatsen

Bevestiging op drager gekneld

staalname bij werken

bij werkenverwijderen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2 indien asbesthoudend

termijn werkwijze

staalname

te bepalen bij
werken

uitvoerder

labo

Erkende
firma

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

niet gekend/controle bij werkenW1

W2

W3

W4

W5

volgens strikte procedure -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Gang

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

Inkomhal

Sanitair heren

+ andere locaties mogelijk!!

2

2

6

beheerst

beheerst
beheerst

ZEER KLEIN RISICO

verd
+1

glv

-1

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

ongebonden

binding

fotonr 004

mogelijk asbest

mogelijk asbest

17 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

P3

nog aanwezig

1-50 %

nog aanwezig

1-50 %

no sampleChrysotiel

BUREEL

RISICOANALYSE

glvverd

lokaal

Groendienst

5

lokaal/plaats lengtebreedte

0,13

opp m22

2

# stuks

Vol% asbest

15003284 -

in goede staat

geen

continue passage of bezetting

hechtgebonden

Evaluatie

vrij maar hechtgebonden en intact

Chrysotiel

contact zonder verstoring

geen

0

0

,5

2,5

1

0

1
2

7,5

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

Grote ramen / dorpeltoepassing/plaats

Opm:

masal dorpel

enkel in dit lokaal gevonden

Bevestiging op drager gemetst

verwijderen bij werken

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

termijn werkwijze

eenvoudige
handeling

uitvoerder

WN's met
attest EH

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest 
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaalW1

W2

W3

W4

W5

volgens strikte procedure - bij technisch onderhoud of bij renovatie/afbraak
breekwerken
poetswerken

volgens strikte procedure
verboden

vervangen van schrijnwerk
opschuren van dorpel

 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Bureel

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

0,02

0,02

diam.

Bureel

 -

2 0,5

1,26

nog aan te brengen

nog aan te brengen

beheerst

beheerst

ZEER KLEIN RISICO

verd
glv

glv

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 005

bevat asbest

Chrysotiel

18 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

 -

geen asbest

geen asbest

geen asbest

INKOMHAL

RISICOANALYSE

glvverd

lokaal

Groendienst

6

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

147

Vol% asbest

15003284 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0
0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

plintentoepassing/plaats

Opm:

plint

Bevestiging op drager gemetst

geen -

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

-

termijn werkwijze

-

uitvoerder

-

geen asbestrisico

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

geenW1

W2

W3

W4

W5

- -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Inkomhal

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

geen asbest

verd
glv

n°
 s

ta
al

147

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 006

geen asbest

N.D.

19 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

 -

geen asbest

geen asbest

geen asbest

INKOMHAL

RISICOANALYSE

glvverd

lokaal

Groendienst

7

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

148

Vol% asbest

15003284 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0
0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

ramen / vensterbankentoepassing/plaats

Opm:

vensterbank

Bevestiging op drager gemetst

geen -

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

-

termijn werkwijze

-

uitvoerder

-

geen asbestrisico

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

geenW1

W2

W3

W4

W5

 - -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Inkomhal

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

geen asbest

verd
glv

n°
 s

ta
al

148

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 007

geen asbest

N.D.

20 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

 -

geen asbest

geen asbest

geen asbest

TRAPHAL

RISICOANALYSE

glvverd

lokaal

Groendienst

8

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

149

Vol% asbest

15003284 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0
0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

deur naar inkomhal en ronde zaal / deurdorpeltoepassing/plaats

Opm:

deurdorpel

Bevestiging op drager gemetst

geen -

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

-

termijn werkwijze

-

uitvoerder

-

geen asbestrisico

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

geenW1

W2

W3

W4

W5

- -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Traphal

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

geen asbest

verd
glv

n°
 s

ta
al

149

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 008

geen asbest

N.D.

21 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

P3

nog aanwezig

1-50 %

nog aanwezig

1-50 %

10 - 15

TRAPHAL

RISICOANALYSE

glvverd

lokaal

Groendienst

9

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

150

Vol% asbest

15003284 -

in goede staat

geen

regelmatige passage

hechtgebonden

Evaluatie

vrij maar hechtgebonden en intact

Chrysotiel

contact zonder verstoring

geen

0

0

,5

2

1

0

1
2

6

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

plintentoepassing/plaats

Opm:

masal plint

Bevestiging op drager gemetst

verwijderen bij werken

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

termijn werkwijze

eenvoudige
handeling

uitvoerder

WN's met
attest EH

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaalW1

W2

W3

W4

W5

volgens strikte procedure - bij technisch onderhoud of bij renovatie/afbraak
sloop of renovatie

poetswerken
volgens strikte procedure
verbodenopschuren van plinten

 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Traphal

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

nog aan te brengen beheerst

ZEER KLEIN RISICO

verd
glv

n°
 s

ta
al

150

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

hechtgebonden

binding

fotonr 009

bevat asbest

Chrysotiel

22 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

 -

geen asbest

geen asbest

geen asbest

KELDER / ARCHIEF

RISICOANALYSE

-1verd

lokaal

Groendienst

10

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

151

Vol% asbest

15003284 -geen asbest

Evaluatie

N.D.

0
0

0

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

isolatie rond CV-leidingentoepassing/plaats

Opm:

kalkisolatie

ook in andere lokalen (zie lijst onderaan)

Bevestiging op drager gesmeerd

geen -

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

-

termijn werkwijze

-

uitvoerder

-

geen asbestrisico

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

geenW1

W2

W3

W4

W5

- -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Kelder / Archief

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

Kelder / Archief

Stookplaats

 -

geen asbest

verd
-1

-1

-1

n°
 s

ta
al

151

152

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

geen asbest

binding

GEEN ASBEST

fotonr 010

geen asbest

N.D.

23 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

P3

nog aanwezig

1-50 %

nog aanwezig

1-50 %

30 - 50

STOOKPLAATS

RISICOANALYSE

-1verd

lokaal

Groendienst

11

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22

2

# stuks

153

Vol% asbest

15003284 -

in goede staat

geen

enkel voor onderhoud en installatie

zwakgebonden

Evaluatie

vrij aan de binnenlucht

Chrysotiel

verstoring bij technische interventies

geen

0

0

4

1

2

0

2
2

24

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

dichting aan achterzijde keteltoepassing/plaats

Opm:

kartondichting

Bevestiging op drager gekneld

verwijderen bij werken

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

termijn werkwijze

eenvoudige
handeling

uitvoerder

WN's met
attest EH

Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-,
herstel- of breekwerken dient men steeds
voorzorgsmaatregelen te nemen cfr KB asbest van 16 03
2006 (zie verder onder werken met verhoogd risico)

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

wegnemen van asbestmateriaalW1

W2

W3

W4

W5

volgens strikte procedure - bij technisch onderhoud of bij renovatie/afbraak
technisch onderhoud/herstel volgens strikte procedureonderhoud - en herstellingswerken -

 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Stookplaats

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

2

nog aan te brengen beheerst

KLEIN RISICO

verd
-1

n°
 s

ta
al

153

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

zwakgebonden

binding

fotonr 011

bevat asbest

Chrysotiel

24 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

P3

mogelijk asbest

mogelijk asbest

mogelijk asbest

no samplemogelijk asbest

STOOKPLAATS

RISICOANALYSE

-1verd

lokaal

Groendienst

12

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22

?

# stuks

Vol% asbest

15003284 -

in goede staat

geen

enkel voor onderhoud en installatie

zwakgebonden

Evaluatie

half afgesloten

mogelijk asbest

verstoring bij technische interventies

geen

0

0

1

1

2

0

2
1

6

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

dichting tussen flensen (alle niet-rubberen)toepassing/plaats

Opm:

kartondichting

Bevestiging op drager gekneld

staalname bij werken

bij werkenverwijderen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2 indien asbesthoudend

termijn werkwijze

staalname

eenvoudige
handeling

uitvoerder

labo

WN's met
attest EH

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

niet gekend/controle bij werkenW1

W2

W3

W4

W5

volgens strikte procedure -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Stookplaats

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

?

beheerst

ZEER KLEIN RISICO

verd
-1

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

zwakgebonden

binding

fotonr 012

mogelijk asbest

mogelijk asbest

25 28/



15003284 - IBEVE vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

P3

mogelijk asbest

mogelijk asbest

mogelijk asbest

no samplemogelijk asbest

STOOKPLAATS

RISICOANALYSE

-1verd

lokaal

Groendienst

13

lokaal/plaats lengtebreedte opp m22# stuks

Vol% asbest

15003284 -

in goede staat

geen

enkel voor onderhoud en installatie

zwakgebonden

Evaluatie

afgesloten, ingekapseld of begraven

mogelijk asbest

verstoring bij technische interventies

geen

0

0

,1

1

2

0

2
1

4,2

Score

Status materiaal

staalnrReferentietoepassingFichenr

Gebouw

dichtingsmateriaal aan binnenzijde keteltoepassing/plaats

Opm:

dichtingsmateriaal

Bevestiging op drager gekneld

staalname bij werken

bij werkenverwijderen

BEHEERSMAATREGELEN (M)

hoogte

M1

M2

verdacht materiaal tijdens onderhoud
en/of ontmanteling ketel

indien asbesthoudend

termijn werkwijze

staalname

eenvoudige
handeling

uitvoerder

labo

WN's met
attest EH

In geval van specifieke werken (zie verder onder werken
met verhoogd risico) , wordt het materiaal vooraf
verwijderd conform de bepalingen van het KB asbest
van16 03 2006

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO toelaatbaarheid

niet gekend/controle bij werkenW1

W2

W3

W4

W5

volgens strikte procedure -
 -
 -
 -
 -

STATUS

Andere Lokaties
dikte eenheid

Stookplaats

MEETSTAAT
etikettering

OPVOLGING

Globale meetstaat

diam.

beheerst

ZEER KLEIN RISICO

verd
-1

n°
 s

ta
al

binding

toestand

vrije opp.

luchtstromen

waterschade

verstoring

toegang
bezetting

soort asbest

(          )

zwakgebonden

binding

fotonr 013

mogelijk asbest

mogelijk asbest
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IX Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

verd lokalen

fiche nr

gebouw

staalnr

bindingtoepassing/plaats oordeeltype
asbest

status
materiaal

15003284 - ibeve vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

type
materiaal

fotonr

R
isico

term
ijn

Risico
oordeel

preventiemaatregel werkwijze uitvoerder
risico

bij w
erken?

objectnrnr: 11034

Berging 0 geen
asbest

+2 geen-geen - - -1 geen asbest

geen asbest geen asbestGroendienst afvoerbuis aan dak metalen
afvoerbuis

001

Alle lokalen 2de verdieping 0 geen
asbest

+2 geen-geen - - -2 146 geen asbest

N.D. geen asbestGroendienst vloerbekleding / vinyl vinyl 002

Bureel
Sanitair heren

Keuken 7,5 ZEER
KLEIN
RISICO+1

+1

-1

ja, detail
zie fiche

verwijderen eenvoudige
handeling

WN's met attest
EH

P33 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenGroendienst ramen / vensterbanken masal
venstertablet

003 beheerst
beheerst
beheerst

Inkomhal
Sanitair heren

Gang 6 ZEER
KLEIN
RISICOglv

+1

-1

ja, detail
zie fiche

staalname staalname laboP34

m
ogelijk

asbest

mogelijk
asbest

ongebondenGroendienst dichtingskoord tussen
doorvoer leidingen

asbestkoord 004 beheerst
beheerst
beheerst

Bureel
Bureel 7,5 ZEER

KLEIN
RISICOglv

glv ja, detail
zie fiche

verwijderen eenvoudige
handeling

WN's met attest
EH

P35 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenGroendienst Grote ramen / dorpel masal dorpel 005 beheerst
beheerst

Inkomhal 0 geen
asbest

glv geen-geen - - -6 147 geen asbest

N.D. geen asbestGroendienst plinten plint 006

Inkomhal 0 geen
asbest

glv geen-geen - - -7 148 geen asbest
N.D. geen asbestGroendienst ramen / vensterbanken vensterbank 007

Traphal 0 geen
asbest

glv geen-geen - - -8 149 geen asbest

N.D. geen asbestGroendienst deur naar inkomhal en
ronde zaal / deurdorpel

deurdorpel 008
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IX Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

verd lokalen

fiche nr

gebouw

staalnr

bindingtoepassing/plaats oordeeltype
asbest

status
materiaal

15003284 - ibeve vzw asbestinventaris 2015- versienr.Ref: GroendienstSite:

type
materiaal

fotonr

R
isico

term
ijn

Risico
oordeel

preventiemaatregel werkwijze uitvoerder
risico

bij w
erken?

objectnrnr: 11034

Traphal 6 ZEER
KLEIN
RISICO

glv ja, detail
zie fiche

verwijderen eenvoudige
handeling

WN's met attest
EH

P39 150 bevat asbest

Chrysotiel hechtgebondenGroendienst plinten masal plint 009 beheerst

Kelder / Archief
Stookplaats

Kelder / Archief 0 geen
asbest-1

-1

-1

geen-geen - - -10 151 geen asbest

N.D. geen asbestGroendienst isolatie rond CV-
leidingen

kalkisolatie 010
152

Stookplaats 24 KLEIN
RISICO

-1 ja, detail
zie fiche

verwijderen eenvoudige
handeling

WN's met attest
EH

P311 153 bevat asbest

Chrysotiel zwakgebondenGroendienst dichting aan achterzijde
ketel

kartondichting 011 beheerst

Stookplaats 6 ZEER
KLEIN
RISICO

-1 ja, detail
zie fiche

staalname staalname laboP312

m
ogelijk

asbest

mogelijk
asbest

zwakgebondenGroendienst dichting tussen flensen
(alle niet-rubberen)

kartondichting 012 beheerst

Stookplaats 4,2 ZEER
KLEIN
RISICO

-1 ja, detail
zie fiche

verdacht materiaal 
tijdens onderhoud
en/of ontmanteling

ketel

staalname staalname laboP313

m
ogelijk

asbest

mogelijk
asbest

zwakgebondenGroendienst dichtingsmateriaal aan
binnenzijde ketel

dichtingsmateriaal 013 beheerst
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Bijlage 2: plannen 
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Stad Gent

Schaal: Kostenplaatsnr.: Datum:

Ferdinand Lousbergskaai 32
Dakenplan

- 11034 07/08/2007

29/10/2015'



Stad Gent

Schaal: Kostenplaatsnr.: Datum:

Ferdinand Lousbergskaai 32
2e Verdieping

- 11034

29/10/2015'

Fichenummer'1'(geen'asbest)'

Fichenummer'2'/'15003284;146'/'vinyl'(geen'asbest)'



Stad Gent

Schaal: Kostenplaatsnr.: Datum:

Ferdinand Lousberskaai 32
1e Verdieping

- 11034

29/10/2015'

Fichenummer'3'/''
Vensterbanken'/''
asbestcement'

Fichenummer'4'/''
Vermoedelijk'koord'
tussen'doorvoer''
leidingen'



Stad Gent

Schaal: Kostenplaatsnr.: Datum:

Ferdinand Lousbergskaai 32
Gelijkvloers

- 11034

29/10/2015'

Fichenummer'5'/'Dorpels'/'asbestcement'

Fichenummer'6'/'15003284;147'/'plinten'/'steen'(geen'asbest)'

Fichenummer'8'/'15003284;149'/'dorpels'/'steen'(geen'asbest)'

Fichenummer'7'/'15003284;148'/'vensterbanken'/'steen'(geen'asbest)'

Fichenummer'9'/'15003284;150'/'plinten'/'asbestcement'

Fichenummer'4'/''
Vermoedelijk'koord'
tussen'doorvoer''
leidingen'



Stad Gent

Schaal: Kostenplaatsnr.: Datum:

Ferdinand Lousbergskaai 32
Kelderverdieping

- 11034

29/10/2015'

Fichenummer'3'/''
Vensterbanken'/''
asbestcement'

Fichenummer'4'/''
Vermoedelijk'koord'
tussen'doorvoer''
leidingen'

Fichenummer'10'/'15003284;'151'&'152'/'kalkisolaIe'rond'CV;leidingen'(geen'asbest)'

Fichenummer'11'/'15003284;'153/'dichIng'achterzijde'ketel'/'asbestkarton'

Fichenummer'12'/'vermoedelijk'asbestkartonnen'flensdichIngen'(alle'niet;rubberen)'

Fichenummer'13'/'mogelijk'dichIngsmaterialen'aan'binnenzijde'ketel'
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TAXATIERAPPORT 

 

 

 

 

Aard van het goed: empire herenhuis 

Straat & huisnummer: Ferdinand Lousbergskaai 32 

Postcode & gemeente: 9000 Gent 

Kadastrale afdeling: Gent 4de afdeling 

Sectie: D 

Perceelnummer: 3683a, 3681p & deel van 3681x 

Zakelijk recht: volle eigendom 
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Samenvatting 

Opdrachtgever, doel en basis van waarde 

Deze waardering wordt uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent, Departement Facility Management, Dienst 

Vastgoedbeheer vertegenwoordigd door mevr. Emmy Morel. Onderhavig taxatierapport wordt opgemaakt in het 

kader van de verkoop van het vastgoedobject. De taxateurs worden gevraagd de basis van waardes 

marktwaarde en markthuur te taxeren.  

Ligging 

Adres: Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent 

Kadastrale ligging: Gent 4de afdeling, sectie D, 3683a, 3681p & deel van 3681x 

Taxatiedatum & datum plaatsafstapping 

De taxatiedatum van de waardering is 05/04/2018. De bezichtig van het vastgoedobject vond plaats op 

05/04/2018.   

Vastgoedobject 

Het te waarderen vastgoedobject is empire herenhuis gelegen in de historische stadskern van Gent. De 

omgeving wordt gekenmerkt door wonen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de wagen wordt 

gunstig beoordeeld. De locatiekwaliteit wordt hoog geapprecieerd.  

De vorm van het nieuw te creëren kadastraal perceel is onregelmatig en de terreinoppervlakte met ca. 1.190 m² 

klein. Door de ruime straatbreedte van 45 m geniet het perceel een goede zichtbaarheid. Het bijzonder plan van 

aanleg binnenstad voorziet in de mogelijkheid om het empire herenhuis te bestemmen tot wonen, 

gemeenschapsuitrusting op buurtniveau, gemeenschapsvoorzieningen op stedelijk niveau en overheidsdiensten 

voor 100% van de bruto vloeroppervlakte (BVO). Winkels, kantoren en diensten, horeca en hotels zijn voor 50% 

van het BVO toegelaten. Afwijken van de bestemmingen zoals vermeld in het BPA kan bij een gemotiveerd 

gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Het empire herenhuis dateert van ca. 1975 en is verbouwd  in de tweede helft van de 19de eeuw. Het gebouw 

bestaat uit 1 half ondergrondse en 3 bovengrondse bouwlagen. Het gebouw vertoont zich “zichtbaar” in een 

goede of op te frissen staat van onderhoud, doch is een kapitaalintensieve restauratie noodzakelijk. De 

erfgoedwaarde van het empire herenhuis en het aanpalend park wordt hoog geapprecieerd.  

Waardering basis van waardes 

De marktwaarde (excl. transactiekosten) bedraagt € 824.000  

De markthuur per jaar bedraagt € 50.000 
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Inleiding 

Vastgoedobject 

Aard van het goed: empire herenhuis 

Straat & huisnummer: Ferdinand Lousbergskaai 32 

Postcode & gemeente: 9000 Gent 

Kadastrale afdeling: Gent 4de afdeling 

Sectie: D 

Perceelnummer: 3683a, 3681p & deel van 3681x 

Zakelijk recht: volle eigendom 

Taxateurs 

  

Klaas Claeyssens 

RICS Registered Valuer 

0496/50 28 85 

Thomas Couckuyt 

landmeter-expert 

0474/65 93 07 

 

De schatting werd uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de RICS Taxatiestandaarden 2017.  De taxateurs 

bevestigen over relevante en erkende beroepskwalificaties te beschikken en recente ervaring te hebben, zowel met de 

locatie als de categorie van het geschatte vastgoedobject.  

 

De taxateurs en de onderneming verklaren geen belang te hebben in de waardebepaling. We verklaren dat we bij het 

uitvoeren van de waardebepaling ons niet hebben laten leiden door vooraf bepaalde of gewenste uitkomsten, waarden, 

adviezen en/of conclusies. 
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Opdrachtgever 

Gemeentelijk bestuur: Stad Gent, Departement Facility Management, Dienst Vastgoedbeheer 

Vertegenwoordiging: mevr. Morel Emmy 

Straat & huisnummer: Sint-Salvatorstraat 16 

Postcode & gemeente: 9000 Gent 

De waardebepaling is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. Het waarderingsverslag kan enkel gepubliceerd en 

gedistribueerd worden aan derden in functie van het doel van de waardebepaling. Er wordt geen verantwoordelijkheid 

aanvaard voor gebruik door anderen dan de opdrachtgever. 

Doel van de taxatieopdracht 

Doel: verkoop van het vastgoedobject  

Taxatiedatum: 05/04/2018 

De waardebepaling is uitsluitend bestemd voor het genoemd doel. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig 

ander gebruik dan het genoemd doel. 

Basis van waardes 

Basis van waardes: marktwaarde 

markthuur  

Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper 

na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij de partijen met 

kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 

 

Markthuur is het geschatte bedrag waarvoor een object op de taxatiedatum verhuurd zou kunnen worden tussen een 

bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie, na 

behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld. 

Gebruikelijke uitgangspunten 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onderhavig rapport, is de taxatie opgemaakt onder de 

veronderstelling dat: 

• alle verklaringen en informatie met betrekking tot het onroerend goed, die door de opdrachtgever en de 

aanwezigen op de plaatsafstapping verstrekt werden en die opgenomen werden in het verslag, waar en 

correct zijn en dat geen relevante informatie werd achtergehouden; 

• er geen beperkende voorwaarden of erfdienstbaarheid het vastgoedobject bezwaard die de waardering 

zou kunnen beïnvloeden; 

• noch de gronden en noch de opstallen belast zijn door specifieke gebreken, rechten of lasten; 

• de constructie is opgericht in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning - zonder deze 

te raadplegen - en het huidig gebruik conform is met de stedenbouwkundige voorschriften; 
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• gedeelten van het vastgoedobject die ontoegankelijk of onbelicht zijn, zich in goede staat van 

onderhoud bevinden; 

• delen van de constructie die ingemetseld, bedekt of anderszins ontoegankelijk gemaakt zijn tijdens de 

bouw, verbouwing of inrichting, zich in goede staat van onderhoud bevinden; 

• de constructie vrij is van verborgen gebreken en/of schadelijke materialen zoals bijvoorbeeld asbest, 

huiszwam, houtworm,… 

• geen enkel gevaarlijk of verboden materiaal aanwezig is; 

• de grond en de constructie voldoende stabiel is; 

• de grond - zonder over te gaan tot een bodemonderzoek - vrij is van verontreiniging; 

• gebouwgebonden installaties (liften, roltrappen, centrale verwarming,...) worden verondersteld deel uit 

te maken van het vastgoedobject en het waardeoordeel; 

• productiegebonden installaties, machines en uitrustingen geen deel uitmaken van het vastgoedobject 

en het waardeoordeel; 

• de uitrustingen en materialen die geen deel uitmaken van het vastgoedobject (meubels, inrichting, 

verlichtingstoestellen, wandarmaturen,…) niet mee worden opgenomen in het waardeoordeel; 

• het vastgoedobject vrij is van enige schuld of hypotheek; 

Omvang van de bezichtigingen 

Datum van de plaatsafstapping: 05/04/2018 om 14u00 

Aanwezigen op de plaatsafstapping: mevr. Emmy Morel  

dhr. Michel De Keyzer 

dhr. Thomas Couckuyt 

Alle ruimtes toegankelijk/bezichtigd? ja  

Ten behoeve van de waardering vormt de taxateur zich een beeld van de onderhoudstoestand van het vastgoedobject. Dit 

gebeurt op basis van visuele inspectie. Dit betekent dat geen oordeel wordt gevormd over elk onderdeel afzonderlijk, noch 

over elementen die aan het zicht onttrokken zijn. De technische installaties (elektriciteit, verwarming,…) worden niet getest. 

Ook de afvoerleidingen en de staat van de funderingen worden niet gecontroleerd. Nadrukkelijk is er geen sprake van een 

bouwkundige keuring. Het oordeel van de taxateur is derhalve geen garantie voor het aan- of afwezig zijn van gebreken. Bij 

een vastgoedobject met meerdere eenheden, wordt willekeurig een selectie van elk type eenheid geïnspecteerd en als 

basis gebruikt voor dit rapport. 
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Aard en bron van informatie waarop de schatting is gebaseerd 

De taxateurs hebben volgende informatie van de opdrachtgever geraadpleegd bij de opmaak van 

onderhavig taxatierapport: 

aard omschrijving 

eigendomstitel • akte van afstand van onroerend goed uit oorzaak van openbaar nut 

(dd. 22/09/1947) 

• aankoop uit ter hand van het eigendom DE GROOTE, gelegen 

Lousbergkaai, voor het aanleggen van een openbaar stadspark (dd. 

22/09/1947) met besluit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

(dd. 08/07/1948)  

stedenbouwkundig uittreksel en 

vastgoedinformatie 

• stedenbouwkundige uittreksel en inlichten vastgoed perceel D3681x 

(dd. 19/04/2018) 

• stedenbouwkundig uittreksel en inlichtingen vastgoed perceel D3681p 

(dd. 16/04/2018) 

• stedenbouwkundig uittreksel en inlichtingen vastgoed perceel D3683a 

(dd. 19/04/2018) 

bijzonder plan van aanleg • grafisch plan bijzonder plan van aanleg binnenstad nr. 12 deel Sint-

Macharius (dd. 22/05/1991) 

• stedenbouwkundige voorschriften bijzonder plan van aanleg 

binnenstad nr. 12 deel Sint-Macharius (dd. 22/05/1991) 

kadastraal percelenplan uittreksel kadastraal plan STAD GENT Sectie D – 28e blad schaal 1/500 

keuringsattest elektriciteit verslag van het onderzoek van elektrische laagspanningsinstallatie (dd. 

17/08/2017) opgemaakt door BTV 

keuringsattest aardgas verslag van het onderzoek van een binneninstallatie aardgas (dd. 

11/01/2018) opgemaakt door BTV 

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat publieke gebouwen (administratief gebouw) 

opgemaakt door Kurt Heyman (dd. 10/07/2013) 

bodemattest • bodemattest (dd. 20/02/2018) voor het perceel D3681x 

• bodemattest (dd. 20/02/2018) voor het perceel D3683a 

• bodemattest (dd. 20/02/2018) voor het perceel D3681p 

asbestinventaris opgemaakt door N. Goen & ir. J. Van Bouwel voor ibeve (dd. 29/10/2015)  
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aard omschrijving 

landmeetplannen • opgemaakt door Ibens landmeters op 07/11/2017: 

o omgevingsplan op schaal 1/250 

o plan voorgevel op schaal 1/100 

o plan zijgevel rechts op schaal 1/100 

o plan achtergevel op schaal 1/100 

o plan zijgevel links op schaal 1/100 

• opmetingsplan opgemaakt door Ibens landmeters (dd. 19/04/2018) 

bouwplannen bouwplannen van de kelder, het gelijkvloers, de eerste verdieping, de 

tweede verdieping en het dakenplan (auteur: Stad Gent, geen schaal) 

infofiche Ferdinand 

Lousbergkaai 32 

infofiche met administratieve gegevens, juridische randvoorwaarden & 

stedenbouwkundige randvoorwaarden (auteur: Stad Gent, 24/08/2017)  

adviesnota adviesnota (dd. 08/11/2017) betreffende het juridisch statuut, beknopte 

historiek & richtlijnen (auteur: dienst Monumentenzorg en Architectuur 

Stad Gent) 

 

Volgende online bronnen werden geraadpleegd bij de opmaak van onderhavig taxatierapport: 

liggingsplan www.googlemaps.be  

gewestplan www.geopunt.be 

kadastraal percelenplan https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE 

watertoets overstromingsgevoelige gebieden 2017 www.geopunt.be 

risicozone voor overstromingen www.geopunt.be 

beschermde monumenten www.geopunt.be 

beschermde stads- en dorpsgezichten www.geopunt.be 

Unesco werelderfgoed www.geopunt.be 

inventaris bouwkundig erfgoed www.geopunt.be 

voorkooprecht www.geopunt.be 

1 Beschrijving van het vastgoedobject 

1.1 Ligging 

Het vastgoedobject is geografisch gelegen in de Ferdinand Lousbergskaai 32 te 9000 Gent en is gekadastreerd 

Gent, 4de afdeling, sectie D, 3683a, 3681p & deel van 3681x met een terreinoppervlakte van ca 1.190 m².  

De omgeving wordt gekenmerkt door wonen. De gebouwen in het straatbeeld zijn doorgaans 2 à 3 bouwlagen 

hoog met een zadeldak. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de wagen wordt gunstig beoordeeld. 

Door de ligging aan het Koning Astridpark met geen aanpalende bebouwing, is de zichtbaarheid van de site 

hoog. Binnen een straal van 1 km zijn alle diensten en voorzieningen te vinden in functie van wonen, kantoor of 

horeca. De locatiekwaliteit wordt hoog geapprecieerd.  
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Omgeving: residentieel, stadscentrum, historisch centrum, oudere wijk, wijk met 

middelgrote tot grote woningen, wijk met appartementen 

Bereikbaarheid: treinstation: Gent Dampoort gelegen op ca. 5 min. fietsen 

Gent-Sint-Pieters gelegen op ca. 15 min. fietsen 

 bus: Gent Puinstraat gelegen op ca. 130 m  

 wagen: E40 Zwijnaarde gelegen op ca. 5 à 10 min. rijden 

E17 Gentbrugge gelegen op ca. 5 min. rijden 

E34 Zelzate gelegen op ca. 20 à 30 min. rijden 

Aard van het verkeer: doorgaand 

Zichtbaarheid: zichtbaar voor passanten 

Diensten & voorzieningen: 

 

 

 

binnen een straal van 1 km: bibliotheek, kleuteronderwijs, lager 

onderwijs, secundair onderwijs, kinderopvang, sporthal, zwembad, 

administratief centrum Zuid, grootwarenhuizen, historisch 

stadscentrum, Koning Astridpark, Coyendanspark,... 

1.2 Grond 

De vorm van het nieuw te creëren kadastraal perceel is onregelmatig en klein voor een empire herenhuis. Door 

de ruime straatbreedte van 45 m geniet het perceel echter wel een goede zichtbaarheid vanop de Ferdinand 

Lousbergskaai. Overeenkomstig het gewestplan Gentse en Kanaalzone (dd. 07/10/1977) is het vastgoedobject 

gelegen in woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde. Het bijzonder plan van aanleg 

binnenstad nr. 12 deel Sint-Macharius (dd. 22/05/1991) voorziet in specifieke verordende stedenbouwkundige 

voorschriften: 

o perceel 3683a: zone voor gemeenschapsuitrusting; 

In de zone voor gemeenschapsuitrusting zijn de bestemmingen wonen, gemeenschapsuitrusting op 

buurtniveau, gemeenschapsvoorzieningen op stedelijk niveau en overheidsdiensten voor 100% van 

het BVO toegelaten. Winkels, kantoren en diensten, horeca en hotels zijn voor 50% van het BVO 

toegelaten. 

o perceel 3681p en deel van perceel 3681x: zone voor open ruimten en tuinen. 

In de zone voor open ruimten en tuinen is bebouwing niet toegelaten. Enkel constructies ten 

behoeve van onderhoud van groene ruimte en aanvullende accommodaties (vb. toilet) zijn mogelijk. 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kan de vergunningverlenende overheid echter afwijken van de 

bestemmingsvoorschriften van het BPA bij een gemotiveerd gunstig advies van het Agentschap Onroerend 

Erfgoed.1 

                                                      
1 Art. 4.4.23 VCRO 
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Aanpalend aan het terrein bevinden zich monumentale bomen die behoren tot het Koning Astridpark. 

Verhardingen, constructies en vergraving zijn niet mogelijk binnen de projectie van de kruin van de bomen. Op 

het aanpalend perceel D3684k (uitgesloten in onderhavige waarderingsopdracht) kan blijkens het RUP 167 

Stedelijk Wonen een meergezinswoning gerealiseerd worden. 

Terreinoppervlakte: ± 1.190 m² 

Bebouwde grondoppervlakte: ± 230 m² 

Straatbreedte: ± 45 m 

Perceeldiepte: ± 30 m 

Vorm: onregelmatig (veelhoek)  

Juridische bestemming: • woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 

(gewestplan Gentse en Kanaalzone dd. 07/10/1977) 

• BPA binnenstad nr. 12 deel Sint-Macharius (dd. 22/05/1991) 

o perceel 3683a: zone voor gemeenschapsuitrusting 

o perceel 3681p en deel van perceel 3681x: zone voor open 

ruimten en tuinen 

Watertoets: niet overstromingsgevoelig 

Risicozone voor overstromingen: geen risicozone voor overstromingen 

Terreininrichtingen: terreinverharding in grind, voortuin met grasperk en struikgewas 

Terreinbeveiligingen: het ijzeren smeedwerk aan de Ferdinand Lousbergkaai behoort tot het 

beschermde monument en stadsgezicht en wordt mee verkocht, de 

overige omheingen (afsluitdraden, houten afsluitingen en gemetselde 

tuinmuren) blijven in eigendom van de verkoper2 

Parkeermogelijkheden: ruimte voor een 5-tal wagens comfortabel te parkeren3 

1.3 Constructie 

Het gebouw dateert van ca. 1975 en is verbouwd  in de tweede helft van de 19de eeuw. Het gebouw bestaat uit 

1 half ondergrondse en 3 bovengrondse bouwlagen en omvat niet-limitatief op: 

• verdieping -1: vergaderzalen, burelen, toiletten, bergingen, wijnkelder & technische lokalen; 

• het gelijkvloers: receptie, hal, centraal salon, burelen en trappenhal. 

• de eerste verdieping: hal, keuken, toilet en burelen; 

• de tweede verdieping: archiefruimte. 

                                                      
2 Zie opmetingsplan bijlage 7 
3 Er dient echter wel te worden gecontroleerd hoeveel parkeerplaatsen toelaatbaar zijn volgens de 
Parkeerrichtlijnen voor ontwikkelaars van de Stad Gent. De parkeernorm is afhankelijk van de toekomstige 
functie van het vastgoedobject. 
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Het empire herenhuis is op heden in gebruik als administratief gebouw voor de Groendienst van de Stad Gent. 

Tijdens de plaatsafstapping werd meegedeeld dat er terugkerende problemen zijn met het sanitair. Er ontstaan 

verstoppingen vermoedelijk te wijten aan de hoge bezetting van het gebouw en de grote afstand tot de 

septische put. Het gebouw vertoont zich “zichtbaar” in een goede of op te frissen staat van onderhoud, doch is 

een restauratie noodzakelijk om terug te voldoen aan de hedendaagse normen, behoeften en comfort van 

wonen, kantoor, handel en/of horeca (vb. isolatie, ventilatie, verwarming, hygiëne, toegankelijkheid, ...).  

Gevelbreedte: ± 16 m 

Aantal verdiepingen: 3 bovengrondse bouwlagen 

1 half ondergrondse bouwlaag 

BVO bovengronds: ± 465 m² waarvan: 

• ± 220 m² voor het gelijkvloers; 

• ± 180 m² voor de 1ste verdieping; 

• ± 65 m² voor de 2de verdieping. 

BVO half ondergronds: ± 230 m² 

Bijgebouwen: prieel  

Bouwjaar: ca. 1973 & tweede helft van de 19de eeuw 

Representativiteit: verzorgde architectuur 

Staat van onderhoud: te restaureren  

Afwerkingsgraad: uitzonderlijk 

Comfort: beperkt 

Oriëntatie: de voorgevel is westelijk georiënteerd 

Technieken: Viessmann verwarmingsketel op aardgas, elektriciteit conform AREI, 

brandcentrale en inbraakalarm 

EPC-score: 287,63 kWh/m² 

Nutsvoorzieningen: elektriciteit (380V) / aardgas / stadswater / septische put / 

kabeldistributie / telefonie 

Materiaalgebruik: • koepeldak: kunstleien 

• goten en aflopen: blokgoot met zinken bekleding en pvc aflopen 

• gevels: bepleisterd & geschilderd, arduinen versieringen 

• vloeren: natuursteen, vinyl, parket, keramische tegels & 

betonvloer 

• muren: geschilderd, muurschilderingen, koepelschilderingen, 

behangen & gleiertegels 

• plafond: sierlijsten en moulures  
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• schrijnwerk: houten raamkaders met smeedwerk, enkel glas & 

houten rolluiken, binnendeuren in hout met bronzen en inox 

beslag, beschilderende deuren 

• venstertabletten: natuursteen & hout 

• verwarming: gietijzeren radiatoren, geribbelde radiatoren, 

natuurstenen sierschouwen 

• trap: wenteltrap in hout met smeedwerk 

• sanitair: porseleinen toiletten, urinoirs en lavabo’s 

Asbest: algemene conclusie asbestinventaris opgemaakt door N. Goen & ir. 

J. Van Bouwel voor ibeve (dd. 29/10/2015): “Er werden 

asbestmaterialen teruggevonden in het gebouw. De materialen zijn in goede 

staat of zijn grotendeels afgesloten van de binnenlucht en vormen bij 

normaal gebruik van het gebouw weinig of geen risico. Er zijn geen 

onmiddellijke maatregelen vereist. Bij werkzaamheden dient men evenwel 

steeds de nodige voorzorgsmaatregelen te voorzien en de asbestmaterialen 

indien nodig vooraf te laten verwijderen.” 

1.4 Rechten 

De erfgoedwaarde van het empire herenhuis en het park wordt hoog geapprecieerd door de Dienst 

Monumentenzorg van de Stad Gent. De erfgoedwaarde is terug te vinden in de structuur, de indeling, de 

ruimtelijkheid en de authentieke interieurafwerking (vb. trap, schouwen, binnenschrijnwerk, sierplafonds, de 

muurschilderingen, de vloeren, ijzeren hekwerk aan de Ferdinand Lousbergskaai,...). 

Zakelijk recht: volle eigendom 

Erfdienstbaarheden: geen erfdienstbaarheden vastgesteld tijdens het plaatsbezoek 

Onroerend erfgoed: • beschermd monument (dd. 26/03/1990): de bescherming omvat 

het herenhuis in empirestijl, ontworpen door J.-B. Pisson; 

• beschermd stads- en dorpsgezichten (dd. 26/03/1990): de 

bescherming als stadsgezicht omvat het herenhuis, de tuin en 

bijhorende gebouwen; 

• vastgesteld bouwkundig erfgoed (dd. 14/09/2001): oorspronkelijk 

buitenhuis, volgens oude aquarel paviljoen van N. Blancart 

gebouwd door Pisson in 1793, later, in aangepaste vorm uit 

tweede helft negentiende eeuw zogenaamd “Villa De Groote”, 

naar de laatste privé-eigenaar. 

Recht van voorkoop: ja 
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1.5 Fotoreportage 

 

Figuur 1. Voorgevel 

 

Figuur 2. Achtergevel 

 

Figuur 3. Zijgevel (zuid) 

 

Figuur 4. Zijgevel (noord) 

 

Figuur 5. Prieel 

 

Figuur 6. Toiletten kelder 
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Figuur 7. Wijnkelder 

 

Figuur 8. Receptie 

 

Figuur 9. Bureel 

 

Figuur 10. Muurschilderingen salon 

 

Figuur 11. Sierschouw 

 

Figuur 12. Bureel 

 



 

 

referentie: 
 
 
 

Waarderingsverslag 
uitgebracht door: 

  

20180312_Ferdinand Lousbergskaai 32, 
9000 Gent 
 
 
Claeyssens en Couckuyt bvba 
Kouterbaan 16b 
9830 Sint-Martens-Latem 

 

 

Pagina 15 van 17  

 
 

2 Motivering en toelichting van de gehanteerde waarderingsmethode 

Voor de waardering van het vastgoedobject worden de residuele waardemethode en de kapitalisatiemethode 

toegepast. Het resultaat van deze waarderingsmethodes wordt afgetoetst aan vergelijkingspunten. 

2.1 Residuele waardemethode 

De residuele waardeberekening wordt toepast middels het scenario waarbij het herenhuis wordt gerestaureerd 

tot de bestemmening ‘wonen’ rekening houdend met de hedendaagse normen, behoeften en comfort. 

Deze waarderingsmethode gaat uit van de veronderstelling dat een kandidaat-koper bereid zal zijn om de 

waarde van een volledig gerestaureerd herenhuis te betalen, weliswaar verminderd met de kosten die hij nog 

zal moeten spenderen om het herenhuis te restaureren. De waarde wordt aldus berekend uit de verwachte 

verkoopopbrengsten van het herenhuis na restauratie, verminderd met de bouw- en ontwikkelingskosten. 

2.2 Kapitalisatiemethode 

De kapitalisatiemethode wordt toepast middels het scenario waarbij het herenhuis wordt gerestaureerd tot de 

bestemmening ‘kantoor’ rekening houdend met de hedendaagse normen, behoeften en comfort. 

Bij de kapitalisatiemethode wordt de huurwaarde van het kantoor omgezet naar een gekapitaliseerde waarde. 

De huurwaarde is een (denkbeeldige) inkomstenstroom die voorkomt uit het te taxeren vastgoedobject. In de 

basisvorm van kapitalisatie wordt een oneindige inkomstenstroom aangenomen. Eventuele kosten zoals 

ontwikkelingskosten en mutatiekosten verhuur worden in mindering gebracht van de gekapitaliseerde waarde. 

Deze kosten worden verdisconteerd aangezien aangenomen wordt dat zij niet allemaal op de taxatiedatum van 

de waardebepaling worden uitgegeven. 

3 Waardebepaling 

Voor de gedetailleerde waardeberekeningen van de residuele waardemethode en kapitalisatiemethode wordt 

verwezen naar bijlagen 4 & 5 gehecht aan onderhavig taxatierapport. 

In de waarderingen wordt uitgegaan van een registratiebelasting van 7%. Er wordt normaliter verwacht dat de 

registratiebelasting in juni 2018 zal omgevormd worden waarbij het tarief van 5% en 10% wijzigt naar 7%. De 

transactiekosten worden finaal begroot op 10% (ereloon en aktekosten notaris, registratiebelasting, 

opmetingskosten en commissie vastgoedmakelaar).  

Er wordt tevens uitgegaan van het verkrijgen van een erfgoedpremie ten bedrage van 40% van de kale 

bouwkosten. Werken die in aanmerking kunnen komen voor een erfgoedpremie voor het behoud en herstel van 

erfgoedwaarden zijn (niet-limitatief)4: werfinrichting, gevelwerk, timmerwerk, schijnwerk en glas-in-lood, 

                                                      
4 https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Richtlijn_betoelaagbaarheid_def3.pdf  

https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/content/images/Richtlijn_betoelaagbaarheid_def3.pdf
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dakwerken, regenwaterafvoer en rioleringswerken, interieur- en pleisterwerken, comfort- en isolatie 

werkzaamheden,... 

De waardebepaling op basis van de residuele waardemethode waarbij het herenhuis wordt gerestaureerd tot de 

bestemmening wonen resulteert in een beleggingswaarde van € 782.000. De waardebepaling op basis van de 

kapitalisatiemethode waarbij het herenhuis wordt gerestaureerd tot de bestemmening kantoor resulteert in een 

beleggingswaarde van € 866.000. Het gemiddelde van beide waarderingsmethoden wordt aangenomen als de 

marktwaarde ten bedrage van say @ € 824.000. Het resultaat van de waardering is afgetoetst aan volgende 

vergelijkingspunten, welke in bijlage 6 zijn opgenomen: 

• Hoogpoort 60 te 9000 Gent, een beschermd monument, verkocht op 30/12/2015 voor € 930.000 of € 

1.430 per m²; 

• Sint-Martensstraat 10-12 te 9000 Gent, verkocht op 02/03/2016 voor € 790.000 of € 1.374 per m²; 

• Sint-Pietersplein 4 te 9000 Gent, verkocht op 20/09/2016 voor € 770.000 of € 1.405 per m². 

4 Conclusie 

Rekening houdend met voorgaande komen we tot de volgende conclusies: 

Sterktes & kansen Zwaktes & bedreigingen 

• zeer gunstige ligging 

• ruime straatbreedte & goede zichtbaarheid 

• verschillende bestemmingen mogelijk 

volgens het RUP of art. 4.4.23 VCRO 

• beschermd monument komt in aanmerking 

voor erfgoedpremie van 40% 

 

• kleine terreinoppervlakte voor een empire 

herenhuis 

• op aanpalend perceel D3684k kan een 

meergezinswoning worden gerealiseerd cfr. 

het RUP Stedelijk Wonen 

• te restaureren staat van onderhoud (voldoet 

niet aan de hedendaagse normen, behoeften 

en comfort) 

 

 

1. Rekening houdend met voorgaande wordt de marktwaarde van het vastgoedobject beschouwd op 

datum van 05/04/2018 vastgesteld op: 

824.000 EURO  

(excl. transactiekosten) 
(zegge: achthonderdvierentwintigduizend euro) 
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2. Rekening houdend met voorgaande wordt de markthuur van het vastgoedobject beschouwd op 

datum van 05/04/2018 vastgesteld op: 

50.000 EURO per jaar 

(zegge: vijftigduizend euro per jaar) 

 

WAARDERING UITGEVOERD OP 26/04/2018 

Opgemaakt te Sint-Martens-Latem op 07/05/2018 met aangehecht: 

• bijlage 1: liggingsplan 

• bijlage 2: kadastraal percelenplan 

• bijlage 3: gewestplan 

• bijlage 4: residuele waardemethode – herbestemming herenhuis ‘wonen’ 

• bijlage 5: kapitalisatiemethode – herbestemming herenhuis ‘kantoor’ 

• bijlage 6: vergelijkingspunten 

• bijlage 7: opmetingsplan 

 

 

 

 

 

 

Klaas Claeyssens 

RICS Registered Valuer 

0496/50 28 85 

Thomas Couckuyt 

landmeter-expert 

0474/65 93 07 
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bijlage 1: liggingsplan

1000 m

17/04/2018Bron: www.geopunt.be 1

http://www.geopunt.be


bijlage 1: liggingsplan

Legende

Mijn plaatsen
Gezinsopvang baby's en peuters

Voltijds gewoon secundair onderwijs

Gewoon lager onderwijs

Gewoon kleuteronderwijs

Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent

Bibliotheek

In de buurt

Binnen en straal van 1,0 km rond Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent

Dichtstbijzijnde bibliotheek

Bibliotheken: OPENBARE BIBLIOTHEEK GENT op 653 m

Dichtstbijzijnde school

Gewoon
kleuteronderwijs:

Vrije Basisschool - Rudolf Steinerschool Vlaanderen op 205 m

Gewoon lager onderwijs: Vrije Basisschool - Rudolf Steinerschool Vlaanderen op 205 m

Voltijds gewoon
secundair onderwijs:

Middelbare Steinerschool Vlaanderen op 205 m

17/04/2018Bron: www.geopunt.be 2

http://www.geopunt.be


bijlage 1: liggingsplan

Dichtstbijzijnde kinderopvang

Gezinsopvang baby's en
peuters:

Devisscher Machteld op 589 m

17/04/2018Bron: www.geopunt.be 3

http://www.geopunt.be


 

 

 

  

 

 

   

Bijlage 2: kadastraal plan

© 12/03/2018 - De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn
opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de
gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer
verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan.

Gecentreerd op: GENT 4 AFD

Schaal: 1/1250Toestand: Laatste fiscale toestand (1/1/2017)



bijlage 3: gewestplan

200 m

16/04/2018Bron: www.geopunt.be 1

http://www.geopunt.be


bijlage 3: gewestplan

Legende

Mijn plaatsen
Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent

Mijn kaarten

Gewestplan - visualiseren

http://www.geopunt.be/~/media/Geopunt/Over%20Geopunt/documenten/Stbvoors_GWP.pdf

16/04/2018Bron: www.geopunt.be 2

http://www.geopunt.be


waardebegrip: beleggingswaarde

taxatiedatum: 5/04/2018

terreinoppervlakte 1190 m²

BVO half ondergronds 230 m²

BVO bovengronds 465 m²

VVO herenhuis 580 m²

verkoopopbrengst na restauratie 2600 €/m² VVO € 1 508 000

verkoopopbrenst € 1 508 000

kale bouwkosten - half ondergronds 775 €/m² BVO -€ 178 250

kale bouwkosten - bovengronds 1550 €/m² BVO -€ 720 750

studiekosten 11% -€ 98 890

bouwverzekeringen 1% -€ 9 979

erfgoedpremie 40% € 359 600

ontwikkelingskosten -€ 648 269

investeringswaarde € 859 731

transactiekosten 10% € 78 157

beleggingswaarde € 781 574

say @ € 782 000

BIJLAGE 4: RESIDUELE WAARDEMETHODE

SCENARIO 1: herbestemming herenhuis 'wonen'
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waardebegrip: beleggingswaarde

taxatiedatum: 5/04/2018

BVO half ondergronds 230 m²

BVO bovengronds 465 m²

VVO kantoor 522 m²

markthuur (bovengronds) 155 €/m² VVO/jaar € 80 910

aanvang huurcontact 3,00 jaren

all-risks yield 5%

YP in perpetuïteit (t = 3) 17,28

NPV markthuur € 1 397 862

t 0 1 2

kale bouwkosten - half ondergronds 560 €/m² BVO -€ 128 800 € 0 -€ 51 520 -€ 77 280

kale bouwkosten - bovengronds 1100 €/m² BVO -€ 511 500 € 0 -€ 204 600 -€ 306 900

studiekosten 11% -€ 70 433 -€ 42 260 -€ 14 087 -€ 14 087

bouwverzekeringen 1% -€ 7 107 € 0 -€ 3 554 -€ 3 554

erfgoedpremie 40% € 256 120 € 0 € 0 € 256 120

PV -€ 42 260 -€ 260 724 -€ 132 154

NPV ontwikkelingskosten -€ 435 138

erelonen vastgoedmakelaar(s) 15,00% -€ 12 137

YP in perpetuïteit (t = 3) 0,86

NPV verhuurkosten -€ 10 484

investeringswaarde 952 240€                 

transactiekosten 10% 86 567€                   

beleggingswaarde 865 672€                 

say @ 866 000€                 

BIJLAGE 5: KAPITALISATIEMETHODE

SCENARIO 2: herbestemming herenhuis 'kantoor'
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Herenhuis - Gent

Ligging
Adres Hoogpoort 60 - 9000 Gent

Kadastrale ligging GENT 3 AFD - C - 0453/00_000

Transactiegegevens
Transactie Onderhands

Transactiedatum 30/12/2015

Verkoopprijs €930000

Geschiedenis
12/01/2015 Toegevoegd

12/01/2015 €700000

23/01/2015 Laatst gezien

Kouterbaan 16B
9830 Sint-Martens-Latem

België
info@immoparse.be
www.immoparse.be



Intrinsieke kenmerken
Type Herenhuis (Te renoveren)

Bewoonbare opp. 650

Totale opp. 217

Slaapkamers 7

Bouwjaar 1900

Terras

EPC

KI 1799

Foto's

Kouterbaan 16B
9830 Sint-Martens-Latem

België
info@immoparse.be
www.immoparse.be



Herenhuis - Gent

Ligging
Adres Sint-Martensstraat 10-12 - 9000 Gent

Kadastrale ligging GENT 15 AFD - F - 1003/00S002

Transactiegegevens
Transactie Onderhands

Transactiedatum 02/03/2016

Verkoopprijs €790000

Geschiedenis
23/01/2016 Toegevoegd

23/01/2016 €962000

31/01/2016 Laatst gezien

Kouterbaan 16B
9830 Sint-Martens-Latem

België
info@immoparse.be
www.immoparse.be



Intrinsieke kenmerken
Type Herenhuis (Te restaureren)

Bewoonbare opp. 575

Totale opp. 441

Slaapkamers 8

Bouwjaar 1918

Terras ja

EPC 286

KI 1792

Foto's

 

 

 

Kouterbaan 16B
9830 Sint-Martens-Latem

België
info@immoparse.be
www.immoparse.be
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Kouterbaan 16B
9830 Sint-Martens-Latem

België
info@immoparse.be
www.immoparse.be



Herenhuis - Gent

Ligging
Adres Sint-Pietersplein 4 - 9000 Gent

Kadastrale ligging GENT 5 AFD - E - 0470/00S002

Transactiegegevens
Transactie Onderhands

Transactiedatum 20/09/2016

Verkoopprijs €770000

Geschiedenis
17/04/2016 Toegevoegd

17/04/2016 €799600

13/05/2016 Laatst gezien

Kouterbaan 16B
9830 Sint-Martens-Latem

België
info@immoparse.be
www.immoparse.be



Intrinsieke kenmerken
Type Herenhuis (Te restaureren)

Bewoonbare opp. 548

Totale opp. 274

Slaapkamers 6

Bouwjaar 1850

Terras ja

EPC 337

KI 3358

Foto's

 

 

 

Kouterbaan 16B
9830 Sint-Martens-Latem

België
info@immoparse.be
www.immoparse.be
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SchaalDossier:

Datum : Plannr.

IBENS LANDMETERS bvba
Mechelsesteenweg 315f,2550 Kontich
Tel. 0495 18 51 61
E-mail info@landmeters.net 02

1/2508960 J

19.04.18

Stad Gent
4de afdeling

Sectie: D

Nrs. 3681P, 3683A en 3681X-dl.

Opmetingsplan.

Aldus opgemeten en in plan gebracht door Marc Hennau, landmeter-expert,
wettig beëdigd en ingeschreven in het tableau onder LAN05 1182

Merkteken op binnenkant muur in lijn 1001-1002
Punten 1002-1003-1004-en 1005 = ijzeren piket geplaatst

Punten 1006 en 1007 = hoekpaal bestaande afsluiting
Punten 1008-1009 = ijzeren piket geplaatst
Punt 1010 = merkteken op muur
Er werden geen andere punten gematerialiseerd.

Lijn 1001-1002 = bestaande afsluiting

Lijn 1002-1003-1004-1005 = afsluiting kastanjehout
Lijn 1005-1006-1007 = bestaande afsluiting

Lijn 1007-1008-1009 = op minimum 0.70m uit prieel
Lijn 1009-1010 = haaklijn op muur
Lijn 1010-1011-1012-1013 = zijkant muur

Lijn 1013-1030-1001 = zijkant grote pilasters(onderaan gemeten)

Opgemaakt met kennis van :

*akte Burgemeester Gent, Emile Claeys dd. 22 september 1947

*BPA nr. 125 dd. januari 1991
*afspraken en richtlijnen ter plaatse gegeven.

Opgemaakt te Kontich op 19.04.2018.

Situatieplan:

Schaal: 1/2000
bron: cadgis applicatie (AAPD)


