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BRUSSELS REGEERAKKOORD 2014-2019 

RUIMTELIJKE ORDENING 

De Brusselse Regering wil inzetten op een ‘voluntaristisch’ ruimtelijk ordeningsbeleid, waarvan de 

kernelementen vervat zullen zijn in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. De regering 

belooft het ontwerp voor dit plan – dat werd goedgekeurd op 12 december 2013 – binnen de zes 

maanden na haar installatie te onderwerpen aan het openbaar onderzoek. Het ontwerp GPDO legt 

de nadruk op beheerste verdichting, op een duurzame mobiliteit, op een versteviging van de sociale 

mix en op het voorzien van de buurtdiensten die noodzakelijk zijn voor de persoonlijke ontplooiing. 

De weerslag van projecten op de leefomgeving zal systematisch worden getoetst aan de hand van 

zowel flexibele (cfr. plannen en richtschema’s) als planologische en verordenende tools. De regering 

zal bovendien de gewestelijke stedenbouwkundige verordening aanpassen om er de principes van 

beheerste verdichting in op te nemen. De regering engageert zich ertoe te onderzoeken hoe in 

bepaalde omstandigheden afstand kan worden genomen van de bestaande logica van 

onverdeeldheid en hoe zij verordenende normen kan toevoegen voor de plaatsen waar hoge 

gebouwen bij voorkeur worden ingeplant. 

De nieuwe regering zal de stedenbouwkundige procedures vereenvoudigen, o.m. om de realisatie 

van grote publieke en private vastgoedprojecten mogelijk te maken. Voor alle projecten zal de 

regering waarborgen dat ze zowel snel als in navolging van de stedenbouwkundige procedures 

worden behandeld. Via een aanpassing van de structuren zullen de aanvrager en de ontwerper nog 

slechts één gewestelijke gesprekspartner hebben voor alle relevante materies (vergunningen, 

attesten, EPB, advies brandweer, …). De regering zal de stedenbouwkundige vergunningen en 

attesten en milieuvergunningen harmoniseren in het kader van de gemengde procedure. De 

behandeling van gemengde gewestelijke dossiers wordt gecentraliseerd bij Brussel Stedelijke 

Ontwikkeling. 

Er zal worden onderzocht of de procedures rond het recht van voorkoop kunnen worden herzien om 

de zware administratieve procedure te verlichten en het systeem efficiënter te laten verlopen. Het 

regeerakkoord stelt verder ook dat “de mogelijkheid zal worden onderzocht om prijscriteria vast te 

leggen binnen de afgelijnde perimeters om de kosten van het vastgoed te reguleren”. 

� De motivatie hiervoor ligt in hoofdzaak bij de zware administratieve last die de procedure 

voor het recht van voorkoop inhoudt. De ervaring leert dat deze procedures log verlopen en 

veel inzet van personeel en middelen vergen. Net daarom is in Vlaanderen in de voorbije 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 

Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 

www.cibweb.be 
 



CIB Studiedienst/Samenvatting Brussels regeerakkoord 2014-2019/2014 08 07 2 

 

legislatuur een decretale hervorming doorgevoerd. Brussel volgt dit voorbeeld nu met een 

eigen harmonisatie-oefening.  

De laatste zin van deze paragraaf wijst op de wens van de Brusselse regering om de kost voor 

het uitoefenen van het voorkooprecht in te perken. Gezien de prijsevolutie van vastgoed in 

de hoofdstad is het niet onwaarschijnlijk dat de regering in de voorgaande legislatuur heeft 

moeten vaststellen dat het budget grenzen plaatste op de hoeveelheid panden waarop het 

voorkooprecht kon worden uitgeoefend. Door bepaalde prijscriteria vast te leggen hoopt 

men wellicht de prijzen te drukken en dus het voorkooprecht meer te kunnen uitoefenen. 

De regering zal de mogelijkheid onderzoeken om reeds in de fase van de stedenbouwkundige 

vergunning de daken van de nieuwe torengebouwen die in Brussel worden opgetrokken het statuut 

van “openbare ruimte” te geven. 

Er zal een openbare operator worden opgericht, uit de fusie van de huidige MVV (Maatschappij voor 

de Verwerving van Vastgoed), de gewestelijke grondregie en het personeel van het overgedragen 

Aankoopcomité. Deze operator zal instaan voor de coördinatie tussen de diverse actoren (zowel 

publiek als privaat) bij bepaalde ontwikkelingen. De operator zal in de mate van het mogelijke 

beschikken over grondbeheer (zakelijke rechten) van de te ontwikkelen gebieden en over een 

aankoopcapaciteit. De operator zal ook optreden op de private koop- en verkoopmarkt, samen met 

de gewestelijke sectorale ontwikkelingsoperatoren en eventuele privé-partners. 

WOONBELEID 

Het regeerakkoord vertrekt vanuit de vaststelling dat het noodzakelijk is om stevigere inspanningen 

te leveren om de toegang tot zowel huur- als koopwoningen te bevorderen en sterkere 

ondersteuning te bieden aan de meest kansarme gezinnen. Dit omwille van de forse stijging van de 

prijzen, het ontoereikende sociale aanbod en de gevolgen van de demografische groei. Voor Brussel 

blijft tevens de strijd tegen de stadsvlucht van de middelgrote inkomens prioritair. Een onderdeel 

hiervan is de realisatie van een gevarieerd aanbod aan fatsoenlijke en betaalbare woningen. 

Daarom stelt het akkoord dat de regering alles in het werk zal stellen om de woningproductie door 

alle operatoren te vergemakkelijken om zo de druk op de koop- én de huurprijzen te doen dalen. Een 

evaluatie van de nieuwe regelgeving – ingevoerd door middel van het besluit van 26 september 2013 

– op de stedenbouwkundige lasten wordt vooropgesteld. 

� Sociale sector 

Het regeerakkoord formuleert de doelstelling om tijdens de legislatuur 2014-2019 van start te gaan 

met de productie van 6.500 openbare woningen, waarvan 60% sociale woningen beheerd door de 

OVM's en 40% huur- en koopwoningen bestemd voor de bescheiden en middelgrote inkomens. Om 

dit streefdoel te halen zal voorrang verleend worden aan de uitbouw van 10 nieuwe wijken, 

waardoor het mogelijk moet zijn ten minste 1.500 nieuwe woningen te bouwen (en de productie van 

in totaal bijna 9.000 woongelegenheden in deze gebieden op gang te brengen). De Regering wil 

tevens Citydev jaarlijks minstens 200 woningen laten bouwen en belooft het beleid van de 

wijkcontracten te versterken. 
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De Brusselse regering zal de budgettaire middelen die zijn vastgelegd voor het eerste Gewestelijk 

Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen evalueren om na te gaan of deze volstaan voor de 

vooropgestelde doelstellingen. Het is mogelijk dat bepaalde middelen een nieuwe bestemming zullen 

krijgen met het oog op de lancering  van een oproep die ertoe strekt de privésector blijken van 

belangstelling te laten indienen voor de aankoop van woningen die moeten zorgen voor een 

uitbreiding van het openbare woningbestand. 

Momenteel worden stedenbouwkundige lasten geheven op privéwoningen. Het is mogelijk deze 

lasten uit te voeren in natura door te voorzien in 15% conventionele woningen en deze aan te bieden 

aan de openbare vastgoedoperatoren, maar dit geldt enkel voor de toekomstige woningproducties. 

Om te kunnen inwerken op het bestaande private bestand, zal de Regering de eigenaars die in het 

bezit zijn van een woningenpark, derhalve aansporen 15% van deze woningen een sociale 

bestemming te geven (SVK's, fiscale stimuli, ...). 

� Huurtoelage met breed toepassingsgebied 

De introductie van een huurtoelage met een breed toepassingsgebied is een prominente maatregel 

in het onderdeel van het regeerakkoord over wonen. De nieuwe huurtoelage zal worden uitgewerkt 

volgens het principe van de sociale correctie op de huurprijs binnen het SVK-stelsel : de overheid past 

het verschil bij tussen een lager door de huurder betaald bedrag en de officiële huurprijs. Dit verschil 

is geplafonneerd : de omvang van de huurtoelage wordt dus gelimiteerd. 

De huursubsidie wordt rechtstreeks aan de eigenaar betaald. In ruil moet deze aanvaarden dat de 

huurprijs gedurende de looptijd van de huurovereenkomst wordt bepaald door indicatieve 

richthuurprijzen. De publieke instanties zullen controle uitoefenen op het navolgen van de 

richthuurprijzen, op de woningkwaliteit en op de afwezigheid van enige vorm van discriminatie. 

Tevens zullen zij nagaan of de inkomenssituatie van de huurder voldoet aan de criteria. De huurder 

moet immers voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor sociale huisvesting. 

Bij het opstellen van de richthuurprijzen zal rekening gehouden worden met het socio-economisch 

profiel van de Brusselse bevolking, naast de kenmerken van de woning, de kwaliteit van het pand en 

de ligging. De richthuurprijzen zullen ter beschikking worden gesteld van de huurders. 

Bij de invoering van de huurtoelage zullen de bestaande tegemoetkomingen worden geëvalueerd, 

met het oog op een integratie. 

� Sociale verhuurkantoren 

De Brusselse regering zal inzetten op een verhoging van het aantal SVK-woningen en zal op zoek 

gaan naar specifieke stimuli die daarvoor – binnen de budgettaire beperkingen – kunnen worden 

ontwikkeld. 

� Studentenhuisvesting 

Ter verruiming van het aanbod aan studentenwoningen zal de regering een SVK voor 

studentenwoningen oprichten. Daarnaast zullen de normen van de Gewestelijke 

Stedenbouwkundige Verordening worden herzien om de bouw van studentenwoningen te 

vergemakkelijken. 
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� Eigendomsverwerving 

Vanaf 2017 moet een algehele fiscale hervorming in voege treden die het voor de gezinnen 

gemakkelijker moet maken een eigendom te verwerven. Tot dan blijft de woonbonus behouden; 

aangezien de woonbonus deel uitmaakt van de fiscale hervorming zal pas bij de uitwerking van de 

hervorming en de evaluatie van de huidige instrumenten duidelijk worden wat na 2017 met de 

woonbonus zal gebeuren. 

De criteria van het Woningfonds zullen worden herzien zodat het voor jongeren en de middenklasse 

gemakkelijker wordt een eigendom aan te schaffen. De leeftijdsgrens van een Booster-krediet wordt 

opgetrokken en het maximumbedrag zou afgestemd kunnen worden op de potentiële maximale 

waarde van de woning. 

De Brusselse regering zal personen met een bescheiden inkomen financiële ondersteuning bieden 

voor de kosten die verbonden zijn aan een aankoopakte, zodat zij makkelijker toegang krijgen tot 

kredietverstrekking, door middel van een renteloze lening in tweede rang bij het Woningfonds. 

Voor de gemeenten zal het mogelijk worden om sociale koopwoningen te ontwikkelen. Er komt 

tevens een evaluatie van het CLT-mechanisme en alternatieve manieren van eigendomsverwerving 

(opstal, …) zullen worden bestudeerd. 

� Strijd tegen leegstand 

De maatregelen die kaderen in de strijd tegen leegstaande en ongezonde woningen zullen worden 

versterkt, met bijzondere aandacht voor de straffen die vervat zitten in art. 20 en art. 23 van de 

Brusselse Huisvestingscode (administratieve sancties, boetes, beheersrecht & openbare verkoop, …). 

De bepalingen zullen worden geharmoniseerd en het Gewest zal zich enkel in de plaats stellen van de 

plaatselijke besturen wanneer deze in gebreke blijven. De regering zal de inspanningen verderzetten 

om leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen en de GSV te wijzigen om te anticiperen op de 

mogelijkheid om een pand later een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld als woning of 

voorziening. Na overweging zou dit principe van ombouwbaarheid ook voor andere functies kunnen 

worden toegepast.  

� Regionalisering van de woninghuurwet 

Net zoals de andere gewesten wordt ook Brussel bevoegd voor de woninghuurwetgeving. Het 

regeerakkoord stelt dat de Brusselse regering bij het omgaan met deze bevoegdheid ‘zal toezien op 

een verbetering van de rechten van de huurders en verhuurders, ijveren voor een betere werking van 

de huurmarkt en aanmoedigen tot het verhuren van woningen die beantwoorden aan de normen.’ 

Voor elke wijziging van de wet zal overleg plaatsvinden met de representatieve organisaties van 

huurders en verhuurders. 

� De geformuleerde aandachtspunten lijken inderdaad logische uitgangspunten. Het is ook 

positief dat de regering er zich toe engageert te overleggen voor iedere wetswijziging. De 

vastgoedmakelaardij hoopt dat daarbij niet enkel zal worden overlegd met de huurders en de 

verhuurders maar dat ook rekening zal worden gehouden met de input van de op de 

huurmarkt actieve vastgoedprofessionals. Dezen vervullen immers cruciale taken in het 
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kader van de bemiddeling en het beheer en beschikken vanuit die ervaring over heel wat 

expertise rond de noden in dit segment van de woningmarkt. 

De nieuwe Brusselse regering zal in het bijzonder aandacht schenken aan de opmaak van een 

duidelijke lijst met werken ten laste van de eigenaars enerzijds en ten laste van de huurders 

anderzijds. Van deze lijst zal niet afgeweken mogen worden. 

� Het huidige wetgevend kader rond huurherstellingen is verouderd en niet langer aangepast 

aan de situatie op de huurmarkt. De opsomming in art. 1754 BW is niet-limitatief en verwijst 

naar de plaatselijke gebruiken. Dit kan tot rechtsonzekerheid en conflicten leiden. De 

opmaak van een duidelijke lijst die de verantwoordelijkheid van beide partijen duidt, is dus 

absoluut noodzakelijk. De Brusselse regering zal hieraan tegemoetkomen. 

Er zal, binnen de grenzen van het beschikbare budget, een gewestelijk huurwaarborgfonds worden 

opgericht. Het fonds moet zorgen voor een verlichting van de lasten die de OCMW's dragen i.v.m. de 

financiering van de huurwaarborgen van de kansarme doelgroepen die bij hen terechtkomen. 

De Brusselse regering zal de mogelijkheid onderzoeken om een recht van voorkoop voor de zittende 

huurders in te voeren. Dit mag volgens de tekst evenwel niet leiden tot een verhoging van de prijzen. 

FISCALITEIT 

Halverwege de legislatuur (2017) wil de Brusselse regering een ingrijpende fiscale hervorming 

doorvoeren, met een verschuiving van belastingen op werk naar belastingen op grond en 

onroerend goed. De belastingen op inkomsten uit arbeid zullen dan ook verlaagd worden. Het 

opcentiem van 1% op de personenbelastingen en de forfaitaire gewestbelasting zullen worden 

afgeschaft aangezien deze het leven in de stad duurder en dus onaantrekkelijker maken. Via de 

fiscale hervorming zal er net naar worden gestreefd nieuwe inwoners aan te moedigen zich in de 

stad te vestigen (en daar hun belastingen te betalen). 

Om dit te bereiken wil de Brusselse regering de toegang tot eigendomsverwerving bevorderen. De 

woonbonus zal behouden blijven en wordt in de mate van het mogelijke zelfs verder versoepeld en 

uitgebreid. 

In het kader van de strijd tegen de stadsvlucht zullen de registratierechten verder worden verlaagd 

voor de aankoop van de hoofdverblijfplaats, indien de koper zich duurzaam in Brussel vestigt. De 

modaliteiten van het de wijze waarop deze verlaging zal worden ingevoerd moeten nog worden 

overeengekomen. Er zal ook worden nagedacht over mechanismen om gezinnen met een bescheiden 

of middelgroot inkomen steun te verlenen voor de eerste aankoop van een eigen woning. 

� Op het vlak van de registratierechten is in Brussel in het verleden altijd gekozen om te 

werken met aanpassingen/verhogingen van het standaardabattement, zowel generiek als 

bijkomend specifiek voor bepaalde prioritaire wijken en gebieden in het kader van de 

stadsontwikkeling. De vraag is of bij de fiscale hervorming opnieuw op deze wijze zal worden 

gewerkt dan wel of een meer ingrijpende aanpassing (bijvoorbeeld aan het standaardtarief) 

zal worden overwogen.  
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Een blik terugwerpend op de verkiezingsprogramma’s moet bijvoorbeeld worden 

aangegeven dat de PS het systeem van het standaardabattement wou herzien opdat het nog 

progressiever zou werken en meer gericht zou zijn op bescheiden inkomens. Dit wijst eerder 

in de richting van een selectieve verhoging van het standaardabattement en/of een 

differentiatie in de toepasbare bedragen naargelang de inkomenssituatie van de koper. Open 

VLD daarentegen koos resoluut voor een tariefverlaging naar 10% (en bijkomend tevens voor 

de afschaffing van het gewestelijke hypotheekrecht). Gezien deze verschillende standpunten 

is het niet verbazingwekkend dat enige tijd wordt uitgetrokken om de concrete inhoud van 

de grote fiscale hervorming vast te leggen. Op het vlak van de registratierechten zijn de 

principes die in het regeerakkoord zitten verankerd op zich positief maar veel zal afhangen 

van de verdere concrete hervorming in 2017. 

Wanneer een onderhandse verkoopakte omwille van een bepaalde reden niet uitgevoerd kan 

worden en de partijen het onderling eens zijn zal het evenredig verkooprecht niet van toepassing 

zijn. Voor de registratie van de verkoopakte met de overeenkomst waarin de koper en de verkoper 

aangeven dat zij ermee instemmen om niet door te gaan met de verkoop zal een laag en vast tarief 

gelden zodat de partijen er geen enkel belang bij hebben op zoek te gaan naar een onzekere 

juridische oplossing. 

� In navolging van het Vlaamse en het Waalse gewest zal dus een stelsel van minnelijke 

ontbindingen van onderhandse verkoopovereenkomsten worden ingevoerd. 

Om dit alles te bekostigen zal het basistarief van de onroerende voorheffing worden verhoogd. Ook 

de opcentiemen zullen mogelijks worden opgedreven. Op die manier wil men mede garanderen dat 

ook de eigenaars die zelf niet in Brussel gedomicilieerd zijn proportioneel bijdragen tot de 

financiering van het Gewest. 

De nieuwe Brusselse regering wil inzetten op het tegengaan van het gebruik van constructies om de 

schenkings- en de successierechten te ontwijken, bijvoorbeeld door gebouwen weg te geven in 

schijven of door onroerende schenkingen om te zetten in roerende schenkingen. De regering zal 

daarom het stelsel hervormen teneinde dergelijke constructies onmogelijk te maken of zoveel 

mogelijk te verhinderen. Met de opbrengsten hoopt de regering de tarieven van de rechten op een 

geleidelijke en billijke wijze naar omlaag te kunnen brengen. De hervorming moet tevens resulteren 

in een eenvoudigere tariefstructuur. 

Het Brusselse regeerakkoord wijst verder op een aantal bestaande technieken voor het ontduiken 

van registratierechten bij grote vastgoedtransacties, mede via het gebruik van huurstelsels en 

erfpachten. De regering wil hieromtrent onmiddellijk onderhandelingen opstarten met het federale 

niveau en de andere gewesten teneinde fiscale concurrentie tegen te gaan en de doeltreffendheid 

van de anti-misbruikbepaling te evalueren. Eventueel zal de regering een studie laten uitvoeren om 

te bepalen in welke mate de invoering van een voorkeurtarief voor grote vastgoedtransacties de 

private partijen zou ontraden te kiezen voor ingewikkelde juridische constructies. Als de 

onderhandelingen met de andere besturen geen resultaat opleveren zal Brussel op eigen kracht een 

dergelijk voorkeurtarief invoeren. 

Net als Vlaanderen wil men ook in Brussel in de nieuwe legislatuur overstappen op eigen inning van 

de gewestbelastingen, met inbegrip van de onroerende voorheffing. Dit moet de aanzet geven tot de 
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ontwikkeling van een gewestelijk kadastraal inkomen dat actueel en accuraat is en dus leidt tot een 

rechtvaardiger belastingstelsel. 

DIVERSE BELEIDSDOMEINEN 

MOBILITEIT 

 

De Brusselse regering wil het aantal parkeergelegenheden op de openbare weg beperken. Daartoe 

zal een plafond worden vastgelegd. Ter compensatie daarvan zal bij iedere aanvraag van een 

stedenbouwkundige en milieuvergunning (gemengde vergunningen) de verplichting worden 

opgelegd om te voorzien in gedeelde parkeergelegenheden (parkeergelegenheden die ook door het 

publiek kunnen worden gebruikt). 

ENERGIE 

 

De Brusselse regering zal een fonds opzetten voor het financieren van energiebesparende werken, 

dat het opzet herneemt van de Brusselse groene lening en de taken overneemt van het FRGE. Het 

nieuwe Fonds zal renteloze leningen toekennen aan gezinnen die moeten dienen voor het 

financieren van energiebesparende werken. Het Fonds zal zowel aan eigenaars als aan huurders 

lenen en is vooral bestemd voor gezinnen met een laag of middelgroot inkomen. De regering zal er in 

elk geval op toezien dat de maatregelen die zijn uitgevoerd ter verbetering van de energieprestatie 

van de gebouwen ten goede komen aan de huurders. 

Tijdens het eerste halve jaar van de nieuwe legislatuur zal een evaluatie doorgevoerd worden van de 

EPB-maatregelen en van de weerslag die deze hebben op de uitvoeringsprijzen. De regeling (BWLKE) 

zal eventueel worden herzien om bepaalde maatregelen een nieuwe invulling te geven of zelfs te 

schrappen indien deze niet direct van nut zijn om energie te besparen of de luchtkwaliteit te 

verbeteren. 

WATERBELEID 

 

De regering zal de wettelijke verplichting om te voorzien in een individuele teller per woning 

versterken. 

 

 

 



CIB Studiedienst/Samenvatting Brussels regeerakkoord 2014-2019/2014 08 07 8 

 

BODEM 

 

De inventaris en de kaart van de bodemtoestand zal maximaal binnen 2 jaar worden voltooid en zal 

daarna continu worden geëvalueerd. De eigenaars die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de 

bodemverontreiniging van hun grond zullen – afhankelijk van hun inkomen – kunnen rekenen op 

technische en financiële bijstand. 

De bodemordonnantie zal in de komende legislatuur worden gewijzigd. De bedoeling is om de 

verplichtingen minder zwaar te maken en de administratieve lasten te beperken. Tegelijkertijd 

beoogt de wijziging de procedures voor het onderzoek en de behandeling van verontreinigde 

bodems te optimaliseren. Er zal worden gestreefd naar een meer pragmatische visie op het 

vermoeden en het beheer van grondvervuiling. Dit betekent onder meer dat de bewijslast niet mag 

verschoven worden van Leefmilieu Brussel naar de eigenaar van een gebouw en dat men de eigenaar 

niet mag laten opdraaien voor de gevolgen van de vervuiling wanneer de verjaringstermijn voor de 

burgerlijke aansprakelijkheid verstreken is. 

GELUID 

 

Binnen de eerste 2 jaar van de legislatuur zal een geluidsplan worden opgesteld, met het oog op het 

verminderen van de geluidshinder voor Brusselaars. Binnen het kader van dit geluidsplan zal er op 

worden aangestuurd om bij de bouw of renovatie van vooral woningen en schoolgebouwen en bij de 

vernieuwing van wegen reeds in de ontwerpfase aandacht te schenken aan de akoestiek. 

NATUUR EN LEEFMILIEU 

 

Er zal een nieuw voorkooprecht worden ingevoerd voor landbouwgronden dat kan worden 

uitgeoefend door het Brussels gewest om op deze gronden stedelijke landbouwprojecten, 

stadsmoestuinen of gedeelde gronden tot ontwikkeling te brengen. 

DISCRIMINATIE 

 

Het regeerakkoord problematiseert het gegeven dat discriminatie nog te vaak voorkomt, onder meer 

op het vlak van huisvesting. Concrete maatregelen voor het bestrijden van discriminatie in de 

woningmarkt staan echter niet in de tekst. Wel engageert de regering zich ertoe ten volle haar rol in 

het nieuwe interfederaal centrum te spelen. De regering zal via ordonnantie bepalen in het licht van 

de bevoegdheden in welke gevallen het Centrum gemachtigd is in rechte op te treden. 
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ECONOMIE 

 

De regering zal samen met de betrokken sectoren evalueren of het aangewezen is om het besluit van 

26 september 2013 betreffende de stedenbouwkundige lasten te herzien om de drempels en de 

bedragen die worden geheven op projecten van kleine en middelgrote schaal te versoepelen. 

� Met het besluit van 26 september 2013 (in werking getreden op 21 december 2013) werd 

een einde gesteld aan de situatie waarbij de overheid vrij kon beslissen om 

stedenbouwkundige lasten op te leggen zolang zij zich daarbij hield aan het 

evenredigheidsbeginsel. Voor vastgoedpromotoren betekende dit dat bij projecten altijd 

rekening moest worden gehouden met een onbekende mogelijke bijkomende kost. Het 

besluit zorgt ontegensprekelijk voor meer rechtszekerheid. Tegelijkertijd is het 

vanzelfsprekend de bepalingen van het besluit te evalueren teneinde vast te kunnen stellen 

of de opgelegde stedenbouwkundige lasten al dan niet een negatieve impact hebben op het 

aantal (en de kwaliteit van de) gerealiseerde projecten. 


