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De webkaart wordt ter beschikking gesteld door Het Facilitair Bedrijf  (HFB) en is 
vrij toegankelijk voor iedereen. De vastgoeddata (lagen) kunnen getoond worden 
op een ‘basiskaart’ naar keuze (plattegrond, luchtfoto, hybride). Ook delen via 
sociale media is mogelijk, net zoals het printen van de zoekresultaten. 
 
 
Gebruiksvoorwaarden 
 
De aangeboden geografische informatie is afkomstig van authentieke bronnen. De 
eigenaar van de informatie is verantwoordelijk voor de correctheid van de data. 
Het Facilitair Bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten 
in de data of de impact van het gebruik van de ter beschikking gestelde data. 
Indien je fouten opmerkt in de data contacteer dan de bron zoals omschreven per 
laag hieronder. 
 

 
Volgende lagen zijn beschikbaar op de kaart: 
 

Gebouwen Vlaamse overheid 
 
Deze laag bevat informatie over de gebouwen in eigendom of in gebruik door de Vlaamse overheid 
voor de entiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van Vastgoedbeleid. De data wordt jaarlijks 
ter beschikking gesteld door Het Facilitair Bedrijf en verrijkt met aanvullende informatie uit Het 
Grootschalig Referentiebestand (GRB) en Gebouwen en Adressenregister. 
 
De informatie wordt verzameld door de Vastgoeddatabank in beheer van Het Facilitair Bedrijf. De 
databeheerders van de entiteiten zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie van de 
gebouwen. De lijst van de databeheerders kan je hier terugvinden. Heb je bijkomende vragen over de 
gebouwen in beheer van Het Facilitair Bedrijf of over de databank in zijn geheel neem contact via 
https://www.facilipunt.be. 
 
 
Volgende lagen zijn beschikbaar: 

• Gebouwen VO ‘jaar’ per type, deze laag bevat het punt van de locatie van het gebouw en de 
detailinformatie. 

• Gebouwen VO ‘jaar’ Contour, deze laag bevat het contour van het gebouw volgens het 
gebouwregister. 

 
 

 

https://overheid.vlaanderen.be/facilitairbedrijf
https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank-0
https://overheid.vlaanderen.be/grb-wat-is-het-grb
https://overheid.vlaanderen.be/grb-wat-is-het-grb
https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister
https://voaiv-vl-intern.s3.amazonaws.com/HFB/public/Contactlijst_Vastgoednetwerk.xls
https://www.facilipunt.be/
https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister
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Percelen Vlaamse overheid 
 
Deze laag bevat informatie over de percelen in eigendom  (volle eigendom, mede eigendom, erfpacht, 
concessie, gebruiksrecht) van de Vlaamse overheid voor de entiteiten die vallen onder het 
toepassingsgebied van de Vastgoeddatabank. 
 
De informatie wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). 
 
Volgende lagen zijn beschikbaar per jaar vanaf 2014: 

• Percelen VO – ‘jaar’, deze laag bevat de perceelslaag en detailinformatie op basis van de 
CAPAKEY aangeleverd door VLABEL, verrijkt met de ruimteboekhouding aangeleverd door 
Departement Omgeving, verrijkt met de OVO-sleutels en entiteitsinformatie aangeleverd door 
Wegwijs Organisatie (Agentschap Informatie Vlaanderen). 

 
Indien je opmerkingen hebt over de correctheid van: 

• Informatie met betrekking tot de beheerder of functionele eigenaar van het perceel, contacteer 
hiervoor de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) telefonisch elke werkdag van 9 tot 19 uur via het 
gratis verkorte telefoonnummer 1700. Vanuit het buitenland belt u het nummer +32 2 553 17 00. 

• Informatie met betrekking tot het perceel bvb. eigenaar, eigendomsrecht, oppervlakte,…, 
contacteer hiervoor het Kadaster – FOD Financiën telefonisch elke werkdag van 8.30 tot 17 uur 
op telefoonnummer +32 2 572 57 57  of via mail op support.meow@minfin.fed.be. 

• Informatie met betrekking tot de ruimteboekhouding, contacteer Directie Gebiedsontwikkeling 
telefonisch op nummer +32 2 553 11 89 of per mail op gebiedsontwikkeling@vlaanderen.be. 

 
 

Percelen Lokale besturen 
 
Deze laag bevat informatie over de percelen in eigendom  (volle eigendom, mede eigendom, erfpacht, 
concessie, gebruiksrecht) van de lokale besturen. Met 'lokale besturen' wordt bedoeld Steden en 
Gemeenten, Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) en Provincies. 
 
De informatie wordt jaarlijks ter beschikking gesteld door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) 
 
Volgende lagen zijn beschikbaar per jaar vanaf 2014: 

• Percelen LB – ‘jaar’, deze laag bevat de perceelslaag en detailinformatie op basis van de CAPAKEY 
aangeleverd door VLABEL, verrijkt met de ruimteboekhouding aangeleverd door Departement 
Omgeving, verrijkt met de OVO-sleutels en entiteitsinformatie aangeleverd door Wegwijs 
Organisatie (Agentschap Informatie Vlaanderen). 

 
Indien je opmerkingen hebt over de correctheid van: 

• Informatie met betrekking tot de beheerder of functionele eigenaar van het perceel, contacteer 
hiervoor de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) telefonisch elke werkdag van 9 tot 19 uur via het 
gratis verkorte telefoonnummer 1700. Vanuit het buitenland belt u het nummer +32 2 553 17 00. 

https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank-0
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/wegwijs-vlaamse-overheid/wegwijs-organisatie-het-project
mailto:support.meow@minfin.fed.be
file:///C:/0_Gis/gebiedsontwikkeling@vlaanderen.be
https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/wegwijs-vlaamse-overheid/wegwijs-organisatie-het-project
https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/wegwijs-vlaamse-overheid/wegwijs-organisatie-het-project
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• Informatie met betrekking tot het perceel bvb. eigenaar, eigendomsrecht, oppervlakte,…, 
contacteer hiervoor het Kadaster – FOD Financiën telefonisch elke werkdag van 8.30 tot 17 uur 
op telefoonnummer +32 2 572 57 57  of via mail op support.meow@minfin.fed.be. 

• Informatie met betrekking tot de ruimteboekhouding, contacteer Directie Gebiedsontwikkeling 
telefonisch op nummer +32 2 553 11 89 of per mail op gebiedsontwikkeling@vlaanderen.be. 

 
 

Monumenten 
 
Deze laag bevat informatie over het onroerend erfgoed van het type monument op de percelen of 
gebouwen in eigendom van de Vlaamse overheid. De informatie wordt verkregen door de koppeling 
met Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
Volgende laag is beschikbaar: 

• Beschermde Monumenten 
 

Indien je opmerkingen hebt over de correctheid van de informatie, gelieve contact op te nemen met 
Agentschap Onroerend Erfgoed, mail naar info@onroerenderfgoed.be of bel naar +32 2 553 16 50. 

 
 
Onroerend Erfgoed 
 
Deze laag bevat informatie over de beschermingen die rusten op de percelen of gebouwen in eigendom 
van de Vlaamse overheid. De informatie wordt verkregen door de koppeling met de publiek ontsloten 
service van Mercatornet in beheer van Departement Omgeving. 
 
Volgende lagen zijn beschikbaar: 

• Beschermde archeologische sites 

• Beschermde stads- en dorpsgezichten 
• Beschermde cultuurhistorische landschappen 

• Beschermde monumenten 
• Wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed – gehelen 
• Wetenschappelijke inventaris bouwkundig erfgoed – elementen 

• Unesco werelderfgoed - kernen + Unesco werelderfgoed – buffers 
• Vastgestelde landschapsatlasrelicten 

 
Indien je opmerkingen hebt over de correctheid van de data met betrekking tot onroerend erfgoed, 
gelieve contact op te nemen met Mercatornet via mail MercatorNet@vlaanderen.be. 
 
 
 

mailto:support.meow@minfin.fed.be
file:///C:/0_Gis/gebiedsontwikkeling@vlaanderen.be
https://www.onroerenderfgoed.be/
https://www.milieuinfo.be/confluence/display/MERCNET/Publiek+ontsloten+services
file:///C:/0_Gis/MercatorNet@vlaanderen.be

