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Ministerieel besluit houdende bescherming als monument van 'Voormalige
Nationale Bank van België te Sint-Ni klaas' te SINT-NI KLAAS

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR,
INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988,
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7;
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003,
30 april 2004, 10 maart 2006 en 27 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse
Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24
juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010,
19 november 2010 en 13 mei 2011;
Gelet op het ministerieel bes Iu it van 14 december 201 0 houdende
vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen
'Voormalige Nationale Bank van België te Sint-Niklaas';
Gelet op de behandeling van de uitgebrachte adviezen en ingediende
bezwaren door Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen op datum van 8
juni 2011, zoals voorgelegd aan de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen;
Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten
en Landschappen van 9 juni 2011;
BESLUIT:
Artikel 1. Wordt beschermd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd
bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8
december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001 , 21 november 2003, 30 april 2004, 10
maart 2006 en 27 maart 2009:

Wegens de historische en de historische en de artistieke waarde:
- als monument
Voormalige nationale bank te Sint-Niklaas,
gelegen te SINT-NIKLAAS, Prins Albertstraat 39
bekend ten kadaster: SINT-NIKLAAS, 7e afdeling, sectie B, perceelnummer(s) 464W5
zoals afgebakend op bijgevoegd plan
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Art. 2. Het algemeen belang dat de bescherming verantwoordt, wordt door het
gezamenlijk voorkomen en de onderlinge samenhang van de volgende intrinsieke
waarden gemotiveerd:
Historische waarde:
Eén van de 7 in Oost-Vlaanderen gelegen agentschappen van de Nationale Bank van
België. Opgetrokken door de Nationale Bank van België in 1910 in een nieuw
aangelegde straat in de elitaire stationswijk van Sint-Niklaas. De Nationale Bank was
verplicht zich te vestigen in ieder gerechtelijk arrondissement als gevolg van de
oprichtingswet van 5 mei 1850 en de wet van 10 mei 1850. Daarom bezat de Nationale
Bank van België gebouwen in eigen bezit, naast vele gehuurde panden en
eigendommen van agenten. Het pand te Sint-Niklaas was in eigen beheer van de
Nationale Bank van België.
Historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Pand uit 1910 met een fraaie en opvallende vormgeving in Beaux-artsstijl , opgetrokken
met een voor de Nationale banken typische L-vormige plattegrond (2-deling : bank en
directeurswoning, bankdeel in de diepte uitgebouwd over één bouwlaag) en typische
gevelindeling (2 bouwlagen en koetsdoorritten I ingangen in de buitenste traveeën).
Zowel voor- als achtergevel met historische schrijnwerk bleef bewaard. In het interieur
is de opdeling tussen bank en directeurswoning nog steeds herkenbaar. De authentieke
opdeling I structuur bleef bewaard of kan eenvoudig gereconstrueerd worden. Typische
bankelementen als de 2 kluizen en een lokettenzaal bleven bewaard .
Artistieke waarde:
Pand opgetrokken door, de voor bankarchitectuur veel gevraagde en internationaal
erkende, architect Maximiliaan Winders in Beauw-artsstijl , geïnspireerd op de Franse
18de-eeuwse stijlen. De gevels met sculpteerwerk werden uitgevoerd in natuursteen .
Het interieur behield zijn eveneens eclectische, zeer kwalitatief hoogstaande inrichting
met marmeren vloeren en schouwmantels, parketten, stucwerk op muren en plafonds,
binnenschrijnwerk met authentiek hang en sluitwerk, imitatiemarmer, zuilen , ?

Art. 3. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing:
De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van
monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 juni 2009 en 4 december 2009 (Belgisch Staatsblad 10
maart 1994, 22 augustus 2006, 18 september 2009 en 11 januari 201 0).
Brussel ,

0 5 SEP. 2011
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, lnburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand

Geert BOURGEOIS

