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1. RUIMTELIJKE ORDENING 
 
1.1 Beschermd monument, landschap en stadsgezicht 
 
Het onroerend goed is geen beschermd monument, ligt niet in de overgangszone rond een 
monument en paalt niet aan een perceel waarop een monument gelegen is. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een beschermd landschap. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een beschermd stadsgezicht. 
 
1.2 Inventaris van bouwkundig erfgoed 
 
Het onroerend goed is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig 
erfgoed. 
 
1.3 Archeologische zone, ankerplaats, erfgoedlandschap, stadsinventaris en 

erfgoedcluster 
 
Het onroerend goed is niet gelegen in een beschermde archeologische site. 
 
Het onroerend goed is niet opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen in een ankerplaats. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen in een erfgoedlandschap. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een stadsinventaris. 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een erfgoedcluster. 
 
1.4 Waterwingebied 
 
Het onroerend goed is niet gelegen binnen een waterwingebied. 
   

 

 
2. ONDERGROND 

 

De stad kan i.v.m. dit onderwerp geen inlichtingen verstrekken.  
U kunt zich wenden tot de desbetreffende diensten : 
 

* Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6 bus 81 - 3000 Leuven 
016 66 57 50 
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be 
 
* De Watergroep 
Herbert Hooverplein 23 - 3000 Leuven 
016 24 09 11 
Info.vlaams.brabant@dewatergroep.be  

 
* Fluvius 
Gas en Elektriciteit - Aarschotsesteenweg 58 - 3012 Wilsele 
 
* Aquafin 
Dijkstraat 8 - 2630 Aartselaar 
03 450 45 11 
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3.  ERFDIENSTBAARHEID 
 
Voor zover ons bekend is het goed niet bezwaard met erfdienstbaarheden van openbaar nut. 
 

 
4. GEMEENTEBELASTINGEN   
 
- Er zijn voor dit eigendom geen specifieke gemeentebelastingen verschuldigd. 
- Er zijn voor dit eigendom geen verhaalbelastingen verschuldigd. 

  

 

 
5.  MILIEU  
 
Voor zover bekend zijn er voor dit perceel milieuvergunningen afgeleverd of milieumeldingen 
ontvangen. 
 
Geregistreerde vergunningen en meldingen: 
 

Dossiernummer M2015.129 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant Exco Hotel KVK 

Activiteit Hoteluitbating. 

Betreft Mededeling kleine verandering van een inrichting 
eerste of tweede klasse - Mededeling kleine 
verandering 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 16.3.1.1 Ijswatermachine met een koelvermogen van 
145 kW (vermindering met 239 kW). (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 31.1.2.b Noodgroep met elektrisch vermogen van 80 
kW en een thermisch ingangsvermogen van 200 KW, 
(vermeerdering van 16 kW ????). (in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.2.b Twee condenserende ketels van elk 370 kW 
thermisch vermogen met een totaal warmtevermogen 
??? van 740 kW, (vermindering van 20 KW en één 
ketel). (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 18-12-2015 

Einddatum vergunning 25-09-2029 
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Dossiernummer M2015.106 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant STRATOS KVK 

Activiteit Studentenkamers met polyvalente zaal. 

Betreft Exploitatie van een nieuwe inrichting - 
Vergunningsaanvraag 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater 
waarvan het lozingspunt gelegen is in een centraal 
gebied: max. 7.460 m³/jaar. 
 (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator  met een individueel nominaal 
vermogen van 800 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.1 Koelinstallaties met een totale 
geïnstalleerde drijfkracht van 26,53 kW: 
- waterkoelmachine van 23,8 kW  
- split unit airco afvallokaal van 0,95 kW  
- split unit airco serverlokaal van 1,78 kW. 
 (in Vlarebo? Neen) 
 - 31.1.1.b  Noodstroomaggregaat met een totaal 
thermisch ingangsvermogen van 57,95 kW 
(115,9 kW waarvan 50 % in rekening wordt gebracht). 
 (in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.2.b Twee gascondensatieketels voor centrale 
verwarming met een totaal warmtevermogen van 670 
kW (2x 335 kW),  (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 20-11-2015 

Einddatum vergunning 20-11-2035 

 

Dossiernummer M2014.043 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant VME Parking Kop Van Kessel-Lo 

Activiteit Parkeergarage: residentiële parkings en parking 
uitgebaat door de NMBS 

Betreft Melding van overname - Mededeling nieuwe exploitant 
(overname) 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering. (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.1.1.b Elektriciteitsproductie: noodgroep met een 
geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 240 kW. 
(in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 500 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 31.1.2.b Vast opgestelde motoren (noodgroep) met 
een totaal nominaal (mechanisch) vermogen van 270 
kW. (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 18-04-2014 

Einddatum vergunning 09-05-2028 

 

Dossiernummer M2013.147 

Type VLAREM (Klasse 3) 

Exploitant Iverlek 

Activiteit distributiecabine elektriciteit 

Betreft Melding van een nieuwe inrichting - Melding klasse 3 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 630 kVA. (in Vlarebo? Neen) 

Datum melding 17-01-2014 
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Dossiernummer M2013.146 

Type VLAREM (Klasse 3) 

Exploitant Iverlek 

Activiteit distributiecabine elektriciteit 

Betreft Melding van een nieuwe inrichting - Melding klasse 3 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 630 kVA. (in Vlarebo? Neen) 

Datum melding 17-01-2014 

 

Dossiernummer M2012.032 

Type VLAREM (Klasse 3) 

Exploitant Profi 

Activiteit supermarkt SMATCH (buurtwinkel met kleine snack) 

Betreft Melding van een nieuwe inrichting - Melding klasse 3 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 16.3.1.1 Koelinstallaties voor het bewaren van 
producten en luchtcompressoren met een totale 
geïnstalleerde drijfkracht van 33 kW. (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 17.4 Opslag van reinigingsproducten en 
huishoudelijke chemicaliën in kleine recipiënten in de 
winkel: max. opslag van 5.000 l. (in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.1.b Niet ingedeeld: stookinstallatie op aardgas 
met een totaal warmtevermogen van 115 kW. (in 
Vlarebo? Neen) 
 - 45.4.d Verkoopspunten van producten van dierlijke 
oorsprong (vlees, vis en gevogelte): het vlees wordt 
voorverpakt geleverd. (in Vlarebo? Neen) 
 - 99 Niet ingedeeld: 2 broodovens van elk 351 W. (in 
Vlarebo? Neen) 

Datum melding 20-04-2012 

 

Dossiernummer M2012.026 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant Belgipar 

Activiteit budget hotel 

Betreft Melding van overname - Mededeling nieuwe exploitant 
(overname) 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering (max. 1,65 m3/u - 19,76 m3/dag - 
7.212,40 m3/jaar). 
 (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 500 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.2 Koelmachine/warmtepomp met een totale 
geïnstalleerde drijfkracht van 234 kW. (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 31.1.1.b Noodgroep met een mechanisch vermogen 
van 43 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.1.b Stookinstallaties: 1 condenserende 
aardgasketel van 210 kW en 1 lage temperatuur 
aardgasketel van 210 kW. (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 23-03-2012 

Einddatum vergunning 09-05-2028 
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Dossiernummer M2012.024 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant Rerum Novarum 

Activiteit kantoorgebouw ACV/ACW 

Betreft Melding van overname - Mededeling nieuwe exploitant 
(overname) 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering (max. 0,52 m3/u - 4,12 m3/dag - 
906,4 m3/jaar). 
 (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 315 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.3.1 Vast opgestelde batterijen waarvan het 
product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de 
klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 
10.000: UPS. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.2 Ijswatermachine van 380 kW koelvermogen. 
(in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.1.b Stookinstallatie: condenserende 
aardgasketel van 360 kW.  (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 23-03-2012 

Einddatum vergunning 09-05-2028 

 

Dossiernummer M2010.142 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant EXCO HOTEL KVK 

Activiteit uitbaten van Congres Hotel 

Betreft Melding van overname - Mededeling nieuwe exploitant 
(overname) 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering, afkomstig van sanitaire installaties, 
onderhoud van gebouw en keuken.  (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 630  kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.2 Een ijswatermachinemet een koelvermogen 
van 384 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 17.4 Opslag van schoonmaakproducten in 
verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 25 
liter of 25 kilogram, met een max. opslag van 50 l. (in 
Vlarebo? Neen) 
 - 31.1.1.b Noodgroep met een mechanisch vermogen 
van 64 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.2.b Condenserende aardgasketel met een 
totaal warmtevermogen van 760 kW. (in Vlarebo? 
Neen) 

Begindatum vergunning 14-01-2011 

Einddatum vergunning  
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Dossiernummer M2010.089 

Type VLAREM (Klasse 3) 

Exploitant EXOS KVK 

Activiteit Kantoren Zuid EXOS 

Betreft Melding van een nieuwe inrichting - Melding klasse 3 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 400 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.1 Ijswatermachine met een elektrisch 
vermogen van 100 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 17.4 Opslag van 50 l schoonmaakproducten. (in 
Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.1.b Condenserende aardgasketel van 310 kW. 
(in Vlarebo? Neen) 

Datum melding 16-07-2010 

 

Dossiernummer M2009.048 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant KOP VAN KESSEL-LO Congres Hotel 

Activiteit Congres Hotel 

Betreft Exploitatie van een nieuwe inrichting - 
Vergunningsaanvraag 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering, afkomstig van sanitaire installaties, 
onderhoud van gebouw en keuken. 
 (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 630 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.2 Ijswatermachine met een koelvermogen van 
384 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 17.4 Opslag van schoonmaakproducten in 
verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 25 
liter of 25 kilogram, met een max. opslag van 50 l. (in 
Vlarebo? Neen) 
 - 31.1.1.b Noodgroep met een mechanisch vermogen 
van 64 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.2.b Condenserende aardgasketel met een 
totaal warmtevermogen van 760 kW. (in Vlarebo? 
Neen) 

Begindatum vergunning 25-09-2009 

Einddatum vergunning 25-09-2029 
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Dossiernummer M2008.024 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant KOP VAN KESSEL-LO Parkeergarage  

Activiteit parkeergarage Kop Van Kessel-Lo 

Betreft Exploitatie van een nieuwe inrichting - 
Vergunningsaanvraag 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.3 Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering. (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.1.1.b Elektriciteitsproductie: noodgroep met een 
geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 240 kW. 
(in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 500 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 31.1.2.b Vast opgestelde motoren (noodgroep) met 
een totaal nominaal (mechanisch) vermogen van 270 
kW. (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 09-05-2008 

Einddatum vergunning 09-05-2028 

 

Dossiernummer M2008.025 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant KOP VAN KESSEL-LO Budget Hotel 

Activiteit budget hotel Kop Van Kessel-Lo 

Betreft Exploitatie van een nieuwe inrichting - 
Vergunningsaanvraag 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.3 Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering (max. 1,65 m3/uur, 19,76 m3/dag 
en 7.212,40 m3/jaar). (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 500 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.2 Koelijsmachine/warmtepomp met een totale 
geïnstalleerde drijfkracht van 234 kW. (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 31.1.1.b Noodgroep met een mechanisch vermogen 
van 43 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.1.b Stookinstallaties: 1 condenserende 
aardgasketel van 210 kW en 1 lage temperatuur 
aardgasketel van 210 kW. (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 09-05-2008 

Einddatum vergunning 09-05-2028 
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Dossiernummer M2008.026 

Type VLAREM (Klasse 2) 

Exploitant KOP VAN KESSEL-LO Kantoren ACV/ACW 

Activiteit Kantoren ACV/ACW Kop Van Kessel-Lo 

Betreft Exploitatie van een nieuwe inrichting - 
Vergunningsaanvraag 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.3 Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering (max. 0,52 m3/uur, 4,12 m3/dag en 
906,4 m3/jaar). (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.2.1 Transformator met een individueel nominaal 
vermogen van 315 kVA. (in Vlarebo? Neen) 
 - 12.3.1 Vast opgestelde batterijen waarvan het 
product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de 
klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 
10.000: UPS. (in Vlarebo? Neen) 
 - 16.3.1.2 Ijswatermachine van 380 kW koelvermogen. 
(in Vlarebo? Neen) 
 - 43.1.1.b Stookinstallatie: condenserende 
aardgasketel van 360 kW. (in Vlarebo? Neen) 

Begindatum vergunning 09-05-2008 

Einddatum vergunning 09-05-2028 

 

Dossiernummer M2008.029 

Type VLAREM (Klasse 3) 

Exploitant VME City Gate 

Activiteit woontoren Noord (33 appartementen) Kop Van Kessel-
Lo 

Betreft Melding van een nieuwe inrichting - Melding klasse 3 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 31.1.1.b Noodgroep met een mechanisch vermogen 
van 41 kW. (in Vlarebo? Neen) 
 - 99 Niet ingedeeld: noodstroomaggregaat van 35 kW, 
lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van 
woongelegenheden. (in Vlarebo? Neen) 

Datum melding 21-03-2008 

 

Dossiernummer M2008.027 

Type VLAREM (Klasse 3) 

Exploitant Familiehulp 

Activiteit Kantoren Familiehulp Kop Van Kessel-Lo 

Betreft Melding van een nieuwe inrichting - Melding klasse 3 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.3 Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering (max. 25 personen). (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 16.3.1.1 Ijswatermachine van 53 kW. (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 99 Condenserende aardgasketel van 81 kW. (in 
Vlarebo? Neen) 

Datum melding 21-03-2008 
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Dossiernummer M2008.028 

Type VLAREM (Klasse 3) 

Exploitant DVV Leuven-Hageland 

Activiteit kantoren DVV 

Betreft Melding van een nieuwe inrichting - Melding klasse 3 

Rubrieknummer en omschrijving:  

  - 3.3 Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de 
openbare riolering (max. 6 personen). (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 16.3.1.1 Ijswatermachine van 14 kW. (in Vlarebo? 
Neen) 
 - 99 Niet ingedeeld: condenserende aardgasketel van 
27 kW. (in Vlarebo? Neen) 

Datum melding 21-03-2008 
 

Voor zover bekend is of was er geen inrichting gevestigd met een risico voor bodemverontreiniging. 
 
De gemeentelijke inventaris van risicogronden is niet volledig.  
Indien u vermoedens, aanwijzingen of andere informatie  heeft over aanwezige of vermoedelijke 
activiteiten (die mogelijk Vlarebo-plichtig zijn) uit het verleden, dient u de dienst milieu  te contacteren. 
De dienst kan dan op basis van uw info nagaan of er nog andere vergunningen uit het verleden 
gekend zijn die betrekking hebben op de locatie, maar nog niet geïnventariseerd werden. 

 
Voor meer informatie betreffende dit onderwerp kunt u zich wenden tot de dienst milieu,  
Professor Van Overstraetenplein 1, te 3000 Leuven - tel. 016 27 24 14. 

 

 
6. WONEN 
 
Er is geen leegstand of verwaarlozing gekend op dit perceel. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
Er is geen ongeschiktheid of onbewoonbaarheid gekend op dit perceel. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
Er werd geen conformiteitsattest aangevraagd. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
Er werden geen dossiers woontoezicht genoteerd op dit perceel. 
In geval van een onbebouwd perceel zijn er vanzelfsprekend geen dossiers van toepassing.  
 
De Vlaamse Voorkooprechten verlopen digitaal via het e-voorkooploket. 
 
Voor meer informatie betreffende de gemeentelijke inventaris of het leegstandsregister kunt u zich wenden tot de 

dienst wonen, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven – 016 27 26 50. 
 
Een dossier woontoezicht spreekt zich uit over de woningkwaliteit, brandveiligheid, stedenbouwkundige 
vergunning, aanwezige parkeer- en fietsplaatsen, binnennummering, aangifte tweede verblijven en de 
aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat.  
U kan de dienst woontoezicht contacteren voor gedetailleerde info: woontoezicht@leuven.be of 016 27 28 00. 

 
 

 
7. BOSDECREET  

 

De bepalingen betreffende het Bosdecreet dienen aangevraagd te worden bij het Agentschap voor 
Natuur en bos, Diestsepoort 6 bus 75, 3000 Leuven – 016 66 63 00 – vbr.anb@vlaanderen.be 
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8. ATTESTEN EN VERGUNNINGEN  
 
In geval van eventuele verbouwingswerken dient een stedenbouwkundige vergunning bekomen te 
worden volgens de wettelijke bepalingen ter zake.  Andere maatregelen, uitgezonderd wettelijke, 
waardoor beperkingen worden opgelegd aan de eigenaar zijn ons niet bekend. 
 

 
9. ALGEMEEN   
 
Het eigendom is niet gelegen binnen een verplichte ruilverkaveling.   
 

 
 
Dit formulier heeft een louter informatieve waarde.   
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. 
 
Voor het afleveren van stedenbouwkundige informatie wordt steeds 125 euro per perceel geïnd. 
Meer informatie vind je op https://www.leuven.be/woning-kopen-verkopen  
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 

Op last van het college van burgemeester en schepenen: 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Geertrui Vanloo 
algemeen directeur 

 
 
 
bij delegatie 

Carl Devlies 
schepen van financiën, ruimtelijk beleid en 
onroerend erfgoed  
 

   
 
   
     
   
 
  

https://www.leuven.be/woning-kopen-verkopen

