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SYNTHESE BELEIDSBRIEF WONEN 2015-2016 

 

1 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 

In 2016 wordt een extra leenvolume van 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de verstrekking van 

sociale leningen. Tevens wordt een extra bedrag van 10 miljoen euro voorzien voor de instrumenten 

voor huurdersondersteuning. Het betreft een verhoging in het begrotingsfonds NEO-1NEC2AB-WT, 

waarmee diverse maatregelen worden gefinancierd die moeten bijdragen tot het verhogen van het 

aanbod van kwalitatief goede private en sociale huurwoningen : de gewestelijke sociale correctie, de 

huurdersbonden, de sociale verhuurkantoren, de stelsels van huursubsidie, …  

Deze bijkomende middelen zijn expliciet ingeschreven voor bijkomende tegemoetkomingen in de 

huurprijs (huursubsidie en -premie) en de ondersteuning en verdere professionalisering van sociale 

verhuurkantoren. Ter duiding: op de begroting voor 2015 werd een bedrag ingeschreven van 

15.872.000 euro voor de personeel- en werkingskosten van de sociale verhuurkantoren. De 

begroting voor 2016 gaat uit van een aanbodverruiming van de SVK-portefeuille met 12% tegenover 

2015. De begroting raamt het aantal gesubsidieerde SVK-woningen in 2016 zo op 8.202 eenheden. 

De verderzetting van de Steunpuntwerking met generieke middelen vanuit het beleidsveld resulteert 

in een verdrievoudiging van het budget voor beleidsrelevant onderzoek tot 750.000 euro. Er wordt 

niet bespaard op de Steunpuntwerking : het extra bedrag van 500.000 euro is een integrale 

compensatie van de stopgezette basisfinanciering vanuit EWI. 

 

2 OMGEVINGSANALYSE 

De omgevingsanalyse is eerder beperkt. Een eerste luik verwijst naar cijfers over het aantal 

transacties (op een recordhoogte) en de verkoopprijzen (stabilisering voor woningen, lichte 

prijsstijgingen bij appartementen en bouwgronden) voor het jaar 2014, zoals vrijgegeven door de 

Algemene Directie Statistiek in april 2015. Ook het aantal verstrekte bouwvergunningen (12% meer 

dan in 2013 en op het hoogste aantal ooit, met uitzondering van 2005/2006) en hypothecaire 

kredieten worden vermeld. Uit deze data wordt geconcludeerd dat de woningmarkt standhoudt, 

mede omwille van de historisch lage rente.  
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In een tweede luik worden de voornaamste resultaten van de interne en externe woningschouwing 

uit het Groot Woononderzoek kort hernomen : 37% van de Vlaamse woningen is van ontoereikende 

kwaliteit; in 13% van de Vlaamse woningen zijn de gebreken van structurele aard (voornamelijk 

oudere woningen en huurwoningen). 

 

3 SD1: ACTIEF GROND- EN PANDENBELEID 

 OD 1.1 Duurzaam gebruik beschikbare ruimte 

Deze operationele doelstelling handelt in hoofdzaak over de uitvoering van het decreet Grond- en 

Pandenbeleid. De streefdatum voor het Bindend Sociaal Objectief Huur zal conform het 

Regeerakkoord worden verlengd tot 31 december 2025. De objectieven inzake sociale koop en 

sociale kavels zullen worden vervangen door een streefcijfer inzake sociale eigendomsverwerving; de 

datum van 31 december 2020 blijft daarbij evenwel behouden. Dit streefcijfer inzake sociale 

eigendomsverwerving zal omgeslagen worden naar provinciale objectieven, waarvoor de verstrekte 

sociale leningen zullen kunnen meetellen. 

Deze wijzigingen zullen opgenomen worden in een massadecreet (KT) tot wijziging van de Vlaamse 

Wooncode en het decreet Grond- en Pandenbeleid. Een eerste ontwerp van dit decreet zal in het 

najaar van 2015 aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. In dit ontwerp zullen ook een aantal 

wijzigingen worden opgenomen die voortvloeien uit de evaluatie van het decreet Grond- en 

Pandenbeleid en het parlementaire debat dat daarover begin 2015 werd gevoerd in de commissies 

voor Wonen en voor Ruimtelijke Ordening, op basis van de evaluatienota van de Vlaamse Regering. 

De administratie heeft het Rollend Grondfonds in 2015 geëvalueerd. Parallel daarmee is bij de 

begrotingsaanpassing 2015 (1) de globale verbintenissenmachtiging met 10 miljoen euro 

verminderd. In het najaar van 2015 zal een voorstel tot aanpassing van het BVR Rollend Grondfonds 

aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. De openstaande machtiging van ongeveer 24 miljoen 

euro zal dan vermoedelijk voor andere doeleinden worden aangewend.  

De beleidsbrief verwijst naar de verdere afwikkeling rond de vernietigingsarresten van het 

Grondwettelijk Hof inzake de sociale last. Het Vlaams Gewest is in vijf dossiers gedagvaard, waarvan 

in één als verweerder. In twee dossiers werd het Gewest gedagvaard in gedwongen tussenkomst en 

vrijwaring en in twee dossiers is het Gewest vrijwillig tussengekomen om de rechtbank toe te laten 

zich uit te spreken over de eventuele vrijwaringsplicht en de mogelijke modaliteiten daarvan. Tegen 

twee vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg loopt een beroepsprocedure. De minister 

verwacht geen definitieve uitspraken voor september 2016. 

Inzake het gemeentelijk actieprogramma zal de minister – op vraag van de lokale besturen – de 

verplichting afschaffen om minimaal een kwart van de gronden in handen van de Vlaamse besturen 

en semipublieke rechtspersonen aan te wenden voor sociale woningbouw. De gemeenten zullen zo 

de keuzevrijheid herkrijgen m.b.t. de aanwending van hun gronden. Het afschaffen van de 

verplichting zal worden gekoppeld aan flankerende maatregelen, die (nog) niet nader worden 

gespecificeerd in de beleidsbrief. Er zal een kader worden uitgewerkt waarbij private ontwikkelaars 

of sociale woonactoren bouwmogelijkheden kunnen verkrijgen op gronden van gemeenten via 
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erfpacht of opstalrecht. Via het TERRA-project zal het arbeidsintensieve inventarisatiewerk van de 

gemeenten op termijn vervangen worden door een digitale applicatie op Vlaams niveau, teneinde 

gronden in bezit van publieke en semipublieke rechtspersonen te identificeren. 

Op basis van de evaluatie van het decreet Grond- en Pandenbeleid zullen specifieke acties worden 

ondernomen om knelpunten bij de realisatie van een bescheiden woonaanbod weg te werken en dit 

beleid verder uit te bouwen. De minister zal de opportuniteit van de bescheiden last die op private 

actoren rust onderzoeken en waar nodig de modaliteiten bijsturen. De minister wil nagaan hoe de 

bescheiden huurwoningen aangeboden door SHM’s geheroriënteerd kunnen worden naar effectieve 

starters- en doorgroeiwoningen. Dit mede door te bekijken of afwijkingen op de Woninghuurwet 

aangewezen zijn. 

Bij de toelichting van de beleidsbrief in de Commissie bleek dat de heroriëntatie voornamelijk 

betrekking zou hebben op de oppervlaktenormen. Een bescheiden woning moet volgens de 

regelgeving op vandaag maximaal een oppervlakte hebben van 500m², terwijl de oppervlakte van 

een doorsneewoning in 2015 gemiddeld 350m² bedraagt. Volgens de minister is dit een argument 

om de maximale oppervlaktenorm te herbekijken. 

In de paritaire commissie decentralisatie werd beslist tot volledige overheveling van de 

bevoegdheden inzake bestrijding van leegstand en verwaarlozing naar de gemeenten. De 

verplichte jaarlijkse actualisatie van het leegstandsregister, de uitzonderlijke gewestelijke 

leegstandsheffing en de minimumheffingen zullen worden geschrapt en het leegstandsregister zal 

worden herwerkt tot een instrument dat nuttig moet zijn bij het matchen van vraag en aanbod 

binnen een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Voor verwaarlozing zal een gelijkaardige integrale 

decentralisatie worden voorbereid. De heffing op verwaarloosde woningen wordt op Vlaams niveau 

volledig stopgezet; dat is niet het geval voor de heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 

woningen, aangezien dit een essentieel element is in het bewaken van de woningkwaliteit. De 

implementatie van deze doelstellingen zal gebeuren via een tweede massadecreet tot wijziging VWC, 

Heffingsdecreet en decreet Grond- en Pandenbeleid (MT, opstart voorjaar 2017). 

De evaluatie van het sociaal beheersrecht zal in het najaar van 2015 worden uitgevoerd. Doelstelling 

is om zicht te krijgen op de redenen waarom dit instrument niet vaker wordt toegepast. Indien blijkt 

dat regelgevende aanpassingen noodzakelijk zijn, zullen de nodige aanpassingen aan de VWC in het 

voorjaar van 2016 worden voorbereid. 

 OD 1.2 Betaalbare woning in eigen streek 

Er zal een alternatieve regeling inzake “wonen in eigen streek” worden uitgewerkt. Volgens de 

regelgevingsagenda is dit traject lopende en wordt de eerste lezing door de Vlaamse Regering 

voorzien in het voorjaar van 2016. 
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4 SD2 : STIMULEREN VAN EIGENDOMSVERWERVING 

 OD 2.1 Sociale koop en sociale kavels 

De beleidsbrief verwijst naar de conceptnota van 17 juli 2015 als respons op het stopzetten van de 

subsidies voor sociale koop en sociale kavels. De minister zal de nodige initiatieven nemen om het 

nieuwe kader uiteengezet in de conceptnota om te zetten in regelgeving, met inachtname van het 

principe van regelluwte. De vereiste wijzigingen voor het nieuw kader voor de sociale koopsector 

zullen in het najaar van 2015 worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering voor eerste lezing. 

De administratie voert heden een evaluatie door van de modaliteiten en de mogelijkheden van het 

recht van erfpacht en het recht van opstal. Het onderzoek wordt in het najaar van 2015 afgerond. 

De conclusies zullen bepalend zijn voor de verdere beleidskeuzes. In de regelgevingsagenda is de 

opstart van het traject ‘Uitwerken van een kader voor recht van erfpacht en recht van opstal’ 

getimed voor het voorjaar van 2016.  

 OD 2.2 Woonzekerheid bevorderen 

De voorziene middelen voor de verzekeringspremies Gewaarborgd Wonen worden in het ontwerp 

van uitgavenbegroting teruggebracht tot het niveau van 2013; de bijzondere verhoging in 2014 – 

gelinkt aan de communicatiecampagne – wordt dus teruggeschroefd. Dit is mede mogelijk omdat bij 

de heraanbesteding een 5% gunstiger premie van de verzekeraar kon worden bekomen. In het 

voorjaar van 2016 wordt een evaluatie opgeleverd, waarin wordt bekeken hoe de verzekering 

Gewaarborgd Wonen kan worden uitgebreid naar zelfstandigen. 

De evaluatie van het sociaal leenstelsel – o.m. uitgevoerd via ad hoc-opdracht bij het Steunpunt 

Wonen – zal in het najaar van 2015 worden uitgevoerd en dient als opmaat naar een aanpassing van 

het BVR. Beleidsprioriteiten blijven om de maximale verkoopwaarde regionaal meer te kunnen 

differentiëren en om de doelgroep beter af te bakenen (85% van de gezinnen en 70% van de 

alleenstaanden komt vandaag in aanmerking). 

De minister gaf bij de toelichting in de commissie aan dat er gesprekken lopende zijn met de banken 

over de formule van een combinatie van een regulier krediet (tot 80% van de aankoopprijs) met een 

sociale lening van 20%. Zo kan de overheid veel meer mensen helpen met dezelfde machtiging. De 

banken zouden bereid om daar eventueel in mee te stappen. 

De minister wil nagaan in welke mate de Erkende Kredietmaatschappijen hun complementaire rol 

als spelers tussen verstrekkers van bijzondere sociale leningen en de reguliere kredietverstrekkers 

nog beter kunnen vervullen. 
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5 SD3 : PRIVATE HUURMARKT VERSTERKEN 

 OD 3.1 Nieuwe bevoegdheid woninghuur 

De beleidsbrief verwijst naar het onderzoek ‘Evaluatie van het federale woninghuurrecht’, 

uitgevoerd door het Steunpunt Wonen dat is afgerond en op de studiedag van 26 oktober 2015 werd 

voorgesteld. De beleidsbrief verduidelijkt dat alle stakeholders de nood aan een stabiel, onderbouwd 

en helder regulerend kader beklemtonen. De stakeholders willen streven naar een overlegd, 

evenwichtig en duurzaam wettelijk kader. De minister wil van de nieuwe bevoegdheid gebruik maken 

om in te spelen op nieuwe en actuele uitdagingen binnen de woonmarkt. In de commissie sprak zij 

het engagement uit geen haastwerk te maken van de inkanteling van de huurwetgeving : ‘Het is de 

bedoeling om tot een goede, uitgeschreven huurwetgeving te komen waarbij overleg met en inspraak 

van alle betrokkenen zeer belangrijk is.’ 

In het voorjaar van 2016 zal de minister in een conceptnota haar visie over de aanpak van de private 

huurmarkt voorleggen aan de Vlaamse Regering. Deze conceptnota handelt over het globale beleid 

t.o.v. de private huurmarkt en dus niet louter over de woninghuurwetgeving. In de conceptnota zal 

wel worden bepaald hoe de woninghuurwetgeving zal worden ingekanteld in de Vlaamse regelgeving 

en hoe de stakeholders zullen worden betrokken in het verdere traject. De conceptnota zal de basis 

vormen voor het debat in de commissie Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebeleid; de daar 

uitgezette beleidslijnen zullen bepalend zijn voor de verdere concrete invulling. De opmaak van een 

Vlaamse Huurdecreet zal worden opgestart in het najaar van 2016. 

Één van de focuspunten daarbij is het wegwerken van de onevenwichten in de huidige 

huurwetgeving. Een mogelijkheid daarbij is het optrekken van de geldelijke huurwaarborg van twee 

naar drie maanden. Een andere piste is het voorzien van meer praktische ondersteuning voor de 

verhuurders, o.m. inzake woonkwaliteit. 

In antwoord op een vraag van Jelle Engelbosch gaf de minister bij de bespreking van de beleidsbrief 

in de commissie aan het systeem van glijhuren het onderzoeken waard te vinden, met dien 

verstande dat dit geen negatieve impact mag hebben op de groei van het SVK-patrimonium. 

In 2016 zal de minister een specifiek actieplan ‘Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private 

huurmarkt’ opstellen, met een geheel van concrete acties op vlak van aanmelding, transparantie en 

sensibilisering, uit te voeren in samenwerking met alle betrokken actoren. De minister zal nagaan 

hoe het vervolgingsbeleid kan worden opgezet vanuit de bevoegdheden die in het kader van de 

zesde staatshervorming naar Vlaanderen zijn overgekomen. Er zal een convenant worden afgesloten 

tussen de Vlaamse overheid en de vastgoedsector inzake maatregelen op vlak van zelfregulering. Bij 

dit alles wordt vertrokken van de beleidsopties geschetst  in de werkgroep ‘Toegang, selectie en 

discriminatie’, actief als onderdeel van het onderzoek van het Steunpunt Wonen. 

 OD 3.2 Woonzekerheid huurder & betaalzekerheid verhuurder bevorderen 

Op 30 juni 2015 waren er 468 huurovereenkomsten aangesloten bij het Huurgarantiefonds en werd 

in twee dossiers de maximale tegemoetkoming uitbetaald. In twee andere dossiers is de uitbetaling 

lopende. De minister bereidt een grondige evaluatie voor, waarvan de eerste resultaten in 2016 
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beschikbaar moeten zijn. Een eerste analyse toont aan dat de huidige strikte voorwaarden bijgesteld 

moeten worden. Het traject tot wijziging van het BVR zou worden opgestart in het voorjaar van 2017. 

Één piste bestaat eruit om het fonds meteen bij de eerste betaalachterstand in te zetten. 

De intekeningsgraad op de Vlaamse huurpremie blijft zeer laag, ondanks het actief aanschrijven van 

gerechtigden door Wonen-Vlaanderen. Dit is een aandachtspunt bij de evaluatie van het huidige 

systeem, net als het gegeven dat een groot aantal rechthebbenden na verloop van tijd hun 

huurpremie verliezen. Op basis van het onderzoek van het Steunpunt Wonen naar de in- en 

uitstroom sociale huur zal de minister bekijken of de verschillende huursubsidiesystemen nog beter 

op elkaar afgestemd en vereenvoudigd kunnen worden (opstart voorjaar 2017). Daarbij wordt 

evenwel vastgehouden aan de basismodaliteiten van de Vlaamse tegemoetkoming en de Vlaamse 

huurpremie, waar de minister volgens de beleidsbrief sterk in gelooft. Op deze basismodaliteiten zal 

verder worden ingezet. 

Midden 2015 waren er 48 erkende SVK’s actief, waaronder 43 die gesubsidieerd worden vanuit de 

Vlaamse subsidie-enveloppe. Het aantal SVK-woningen is de afgelopen jaren telkens met ongeveer 

10% gegroeid (tot 7.785 eind 2014) maar dit blijft volgens de minister structureel ruim onvoldoende, 

gezien de omvang van de wachtlijsten (34.500 huishoudens). De overlappingen in het 

werkingsgebied moeten tegen midden 2016 worden uitgeklaard. Het Agentschap moet tevens 

uitzoeken waarom in Oost-Vlaanderen nog relatief veel gemeenten en regio’s geen SVK-werking 

hebben, teneinde de juiste ondersteuning te bieden om dit te remediëren. De minister zal het SVK-

besluit van 20 juli 2012 evalueren om na te gaan of het BVR de SVK’s voldoende ondersteunt en 

stimuleert om het woningaanbod te verruimen. Op basis van deze evaluatie kan het BVR worden 

bijgestuurd. Volgens de regelgevingsagenda is het traject voor de wijziging van het SVK-Besluit 

opgestart in 2015 en is dit momenteel in voorbereiding. Tevens wordt ingezet op de verdere 

professionalisering van de SVK-sector, mede via de invoering van een prestatiebeoordeling. Tegen 30 

juni 2016 zou er maar één SVK per gemeente actief mogen zijn, om te vermijden dat diverse SVK’s 

elkaar beconcurreren. 

 OD3 Betaalbaarheid en rentabiliteit versterken 

De beleidsbrief verwijst naar de ad hoc-opdracht verstrekt aan het Steunpunt Wonen rond een 

aanbodbeleid voor de private huurmarkt. Het Steunpunt zal een selectie maken van mogelijke 

beleidsinitiatieven, zal mogelijke modaliteiten uitwerken en zal een inschatting maken van de 

budgettaire kost en de effecten op de woningmarkt. Het onderzoek loopt tot eind 2015. De minister 

wil op basis van dit onderzoek nagaan welke maatregelen (ook fiscale) genomen kunnen worden om 

het betaalbaar, kwaliteitsvol aanbod op de private huurmarkt te versterken. Tevens zal worden 

onderzocht of renovatiehuurovereenkomsten kunnen worden ingevoerd. De opstart van dit traject 

is voorzien voor het voorjaar van 2017. 

De administratie onderzoekt heden de aanvragen tot verlenging van de erkenning van de 

huurdersbonden voor de periode 2016-2020. 

De evaluatie-oefening van het Steunpunt rond de huurschatter zal in het najaar van 2015 worden 

opgeleverd. De oefening richt zich op het verbeteren van de accuratesse van de schattingen en op 

het analyseren van de beleidsmogelijkheden van de achterliggende databank. 
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6 SD4 : DE SOCIALE HUURMARKT OPTIMALISEREN 

In 2016 zal verder werk worden gemaakt van de legistieke basis voor en implementatie van tijdelijke 

contracten in de sociale huur (huurovereenkomsten van negen jaar, verlengbaar voor 

opeenvolgende periodes van drie jaar). De huurovereenkomst zal worden opgezegd op het einde van 

de periode als het inkomen van de huurder een bepaald percentage van de toepasselijke 

inkomensgrens overschrijdt, of als blijkt dat de huurder de woning onderbezet betrekt en niet ingaat 

op voorstellen van de SHM voor interne migratie. De voorbereiding van de noodzakelijke decretale 

wijzigingen voor de invoering van tijdelijke contracten in de sociale huur heeft een groot deel van de 

aandacht van het kabinet opgeslokt in 2015. 

Een onderbezettingsvergoeding wordt niet ingevoerd omdat het geen efficiënt instrument is om tot 

een betere bezettingsgraad te komen. Gedeeltelijk volle eigenaars (die niet tijdig uit onverdeeldheid 

treden) zullen niet langer voldoen aan de eigendomsvoorwaarde, evenals diegenen die een woning 

hebben ingebracht in een vennootschap waarvan ze zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn. 

De noodzakelijke wijzigingen zullen worden geïmplementeerd via het eerste massadecreet VWC (KT). 

De huurprijsberekening in de sociale huur zal onder de loep worden genomen. De beoogde 

objectivering moet volgens de beleidsbrief gebeuren op basis van het inkomen, de 

gezinssamenstelling en de kwaliteit van de woning. De SHM’s zijn vragende partij voor een 

aanpassing van de huurprijsberekening. 

De minister wil de bestaande mogelijkheden tot vrijwillige realisatie van sociale woningen door 

private actoren versterken en uitbreiden. Daartoe zullen de procedures worden geëvalueerd en 

geoptimaliseerd, inclusief een verhoging van de voorziene middelen. Er zullen bijkomend nieuwe 

formules worden uitgewerkt om private actoren aan te zetten om sociale woningen te bouwen en te 

verkopen of te verhuren aan sociale woonactoren. Er worden hieromtrent een aantal cruciale 

randvoorwaarden geformuleerd : de wijze van financiering voor de bouw van sociale woningen door 

private actoren, de overnamegarantie voor de private actoren en de bereidheid om te bouwen 

volgens de normen voor sociale woningbouw. De beleidsbrief verwijst naar de CBO-procedure, 

Design and Build & de aankoop van nieuwe woningen door SHM’s. 

Op 13 mei 2014 verstuurde de VMSW telex nr. 17 naar de SHM’s. De telex bevatte een plan van 

aanpak voor de vrijwillige uitvoering in natura van sociale lasten. Private ontwikkelaars werden via 

brief op de hoogte gebracht. Op 30 juni 2015 hadden de private ontwikkelaars in 26 dossiers een 

koop-verkoopovereenkomst gesloten met een SHM. In 6 andere dossiers lopen de onderhandelingen 

nog. Medio 2015 werd een uitbreiding van dit systeem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 

de VMSW, die van toepassing is op dossiers van private initiatiefnemers die alsnog sociale woningen 

willen realiseren waartoe ze niet langer verplicht zijn in het kader van de vernietigde sociale 

lastenregeling. De VMSW werkt momenteel ook aan een nieuwe formule voor het vrijwillig bouwen 

van sociale woningen door private actoren. De bijdrage van de private actoren aan de sociale 

woningbouw zal structureel ingebed worden in het Procedurebesluit, naar aanleiding van de 

voorziene evaluatie (eerste lezing Vlaamse Regering najaar 2015). 

In het najaar van 2015 zal een regelgevend kader worden uitgewerkt dat gemeenten in staat kan 

stellen om gemotiveerd een aandeel sociaal woonaanbod op te leggen, rekening houdend met de 
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visie van het Grondwettelijk Hof. De motivering zal onder meer uitgaan van een substantieel tekort 

aan sociale woningen. 

De VMSW zal de ABC herwerken, inclusief de C2008-ontwerprichtlijnen. Daarbij zal worden 

nagegaan hoe de aangepaste prestatie-eisen, oppervlakte- en kostprijsnormen de bouwkosten 

kunnen verminderen en de ontwerpvrijheid verruimen. Begin 2016 moet een tekstversie van de 

bindende elementen van de herwerkte C2008 voorliggen. Dit zal in de loop van 2016 zijn definitieve 

vorm en juridisch statuut krijgen. 

Het idee om SHM’s en SVK’s te laten fuseren tot lokale woonmaatschappijen werd besproken 

tijdens de regeringsonderhandelingen maar werd niet weerhouden. Fusies zijn enkel mogelijk tussen 

SHM’s onderling. 

 

7 SD5: WOONAANBOD OP MAAT 

 OD 5.3 Gemeenschappelijk wonen en nieuwe woonvormen 

De beleidsbrief wijst erop dat diverse regelgevingen een vlotte realisatie van nieuwe projecten rond 

gemeenschappelijk wonen blijken te belemmeren. In het najaar van 2015 zal de ad hoc-

onderzoeksopdracht ‘Gemeenschappelijk wonen’ afgeleverd worden. Op basis van het rapport zal 

worden bekeken welke concrete acties kunnen worden ondernomen en hoe nauwer kan worden 

samengewerkt met het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening rond dit thema. In de 

regelgevingsagenda is de opstart van het traject ‘Kader voor gemeenschappelijk wonen en nieuwe 

woonvormen’ vastgelegd in het voorjaar van 2016. 

 

8 SD6 : DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (VER)BOUWEN 

 OD 6.1 Woningkwaliteit en energiezuinigheid stimuleren 

In de tweede helft van 2015 zal een definitief voorstel voor het opnieuw invoeren van een 

renovatiepremie (in de vorm van een premie maar met gesplitste aanvragen) aan de Vlaamse 

Regering worden voorgelegd. De doelstelling is dat de eerste aanvragen nog voor eind 2015 

ingediend kunnen worden. Daartoe zal nog een ministerieel besluit worden goedgekeurd dat de lijst 

met subsidiabele werken vastlegt. 

 OD 6.2 Woonkwaliteitsbewaking optimaliseren 

In 2015 worden een beperkt aantal, overwegend technische wijzigingen voorbereid om enkele 

onvolkomenheden van het Integratiedecreet aan te passen. 

Tot op heden zijn slechts vier gemeenten vrijgesteld van de verplichting om in elke procedure tot 

ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring het advies in te winnen van Wonen-Vlaanderen. Met een 
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aantal gemeenten zijn gesprekken lopende (o.a. Gent en Leuven). De minister zal alle gemeenten die 

aanmerking komen, aanmoedigen om een vrijstelling aan te vragen. 

De minister zal onderzoeken hoe het voorstel van de paritaire commissie decentralisatie om de 

gewestelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen niet langer toe te 

passen in gemeenten die een eigen heffing invoeren, op voorwaarde dat de gemeenten een bepaald 

minimaal Vlaams kader volgen, kan worden geïmplementeerd. 

De minister wil, op basis van de uitgevoerde conformiteitsonderzoeken, zicht krijgen op de kwaliteit 

van de SVK-woningen en op de kennis inzake woningkwaliteit binnen de SVK-sector. 

In 2016 zal worden onderzocht of het haalbaar is dat Wonen-Vlaanderen zich op basis van een 

gedetailleerde plaatsbeschrijving of conformiteitsattest enerzijds en de vaststellingen van de 

woningcontroleur anderzijds uitspreekt over de oorzaak van woningkwaliteitsproblemen, teneinde 

de verhuurder eventueel tijdelijk vrij te stellen van heffing, recht van voorkoop en sociaal 

beheersrecht en/of de huurder eventueel het recht op huursubsidie, huurpremie of voorrang bij de 

toewijzing van een sociale huurwoning te ontzeggen. 

Tevens zal worden nagegaan of het woonkwaliteitsinstrumentarium een meerwaarde kan betekenen 

voor de contracterende partijen op het vlak van de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur en 

voor het duiden van de respectievelijke herstelverplichtingen. 

De minister wil een consistent en stabiel beleid voeren met betrekking tot de woonkwaliteitsnormen. 

In de beleidsbrief wordt aangegeven dat tegelijkertijd moet worden ingespeeld op maatschappelijke 

evoluties. Tevens moet er aandacht zijn voor de toepasbaarheid van de normen op bijzondere 

woonvormen, zoals gemeenschappelijke woningen. De eerstvolgende evaluatie van de technische 

verslagen is voorzien voor 2016. Bij deze evaluatie zal rekening worden gehouden met de 

hefboomacties die worden vooropgesteld in het kader van het Renovatiepact. 

 

9 SD7 : EFFICIËNT VLAAMS BESTUUR 

 OD 7.6 Creatie van het beleidsdomein Omgeving 

De beleidsbrief stelt dat de inkanteling van het secretariaat van de Vlaamse Woonraad in het 

Agentschap Wonen-Vlaanderen kansen biedt met betrekking tot het 

belanghebbendenmanagement. Er is nood aan een betere wisselwerking tussen het 

beleidsvoorbereidend werk van het agentschap enerzijds en het adviserend werk van de Woonraad 

en de betrokkenheid van de actoren anderzijds. Doelstelling is om het beleid te optimaliseren en het 

draagvlak voor beleidsinitiatieven te verhogen. 

Het belanghebbendenmanagement bestaat zowel uit periodiek overleg tussen het Agentschap en de 

Woonraad over de regelgevingsagenda en het jaarprogramma van de Raad, als uit specifiek 

georganiseerd overleg met actoren en organisaties. Naargelang het dossier of beleidsinitiatief zal 

gekozen worden voor een specifieke aanpak. Daarbij zal ook – waar relevant – gebruik gemaakt 

worden van de expertise van het secretariaat van de Woonraad om organisaties te consulteren. 
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 OD 7.8 Onderbouwd beleid versterken 

Het uitbreiden van de datawarehouse wonen wordt als prioriteit geschetst. In het lijstje van 

informatie staan de volgende zaken : de informatie uit de huurcontractendatabank van de AAPD, de 

informatie over het huurpatrimonium en de huurders van SVK-woningen, de informatie over 

(kandidaat-)kopers van een sociale woning, … 

De nieuw opgestelde onderzoeksagenda voor het Steunpunt Wonen werd op 11 september 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering in de vorm van een oproep voor een volgend Steunpunt. 

In 2014 en in het voorjaar van 2015 werd de heropstart van het traject voor de goedkeuring van een 

Woonbeleidsplan Vlaanderen voorbereid. Een nieuwe procesnota tekent het opmaakproces uit. De 

juridische verankering is voorzien in de eerstkomende herziening van de Vlaamse Wooncode. In het 

najaar van 2015 zal het Groenboek Woonbeleidsplan Vlaanderen worden gepresenteerd. Daarin zal 

de langetermijnvisie zijn uitgewerkt en zal deze vervolgens geconcretiseerd worden in een aantal 

strategische langetermijndoelstellingen. In 2016 zullen de voorbereidingen starten voor de opmaak 

van het Witboek Woonbeleidsplan Vlaanderen, met een verdere uitwerking van de strategische 

doelstellingen in operationele doelstellingen die het vertrekkader vormen voor de ontwikkeling van 

acties en beleidsinstrumenten. Het Witboek zal tot stand komen na een consultatietraject. 

 OD 7.9 Klantvriendelijke dienstverlening 

Het Agentschap Wonen-Vlaanderen zal het VLOK ontwikkelen (Vlaams LOket woningKwaliteit). Het 

VLOK is een nieuw dossieropvolgingssysteem voor de processen woningkwaliteitsbewaking en moet 

na de eerste fase (voorzien in 2017) minstens het overzicht hebben over alle 

woningkwaliteitsonderzoeken die worden uitgevoerd, ongeacht de reden en idealiter ook ongeacht 

de actor. Alle actoren zullen dezelfde applicatie kunnen gebruiken, waardoor het proces ongeschikt- 

en onbewoonbaarverklaring aanzienlijk wordt vereenvoudigd.  

Begin 2016 zal het besluit dat dubbel als minimale kwaliteitsnorm oplegt, met flankerende 

maatregelen vanuit het beleidsdomein Energie, aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIB Studiedienst/Synthese Beleidsbrief Wonen 2015-2016/2016 01 28 (def.) 11 

 

10  UITTREKSEL UIT DE REGELGEVINGSAGENDA 

 

Initiatief Status Timing

1.

KT-wijziging Vlaamse Wooncode en decreet Grond- en 

Pandenbeleid (o.m. sociale huur en evaluatierapport GPB
Opgestart

Eerste lezing Vlaamse Regering 

najaar 2015

2.

MT-wijziging Vlaamse Wooncode, Heffingsdecreet en 

decreet Grond- en Pandenbeleid (o.m. 

woonkwalitteitsbewaking, fiscale verantwoordelijkheid 

verwaarlozing, nieuwe woonvormen)

Niet opgestart Opstart voorjaar 2017

3.
Decreet 'Wonen in eigen streek' Lopend

Eerste lezing Vlaamse Regering 

voorjaar 2016

4. Kader voor recht van erfpacht en recht van opstal Niet opgestart Opstart voorjaar 2016

5.

Stimulerende maatregelen voor investeringen in de 

private huurmarkt
Niet opgestart Opstart voorjaar 2017

6. Wijziging SVK-besluit van 20 juli 2012 (na evaluatie) In voorbereiding Opgestart in 2015

7.

Wijziging BVR Fonds ter preventie van uithuiszettingen van 

4 oktober 2013 (na evaluatie)
Niet opgestart Opstart voorjaar 2017

8. Afstemming huursubsidie en huurpremie Niet opgestart Opstart voorjaar 2017

9. Vlaams Huurdecreet (na evaluatie woninghuurrecht) Niet opgestart Opstart najaar 2016

10.

Kader voor gemeenschappelijk wonen en nieuwe 

woonvormen
Niet opgestart Opstart voorjaar 2016

11.
Heroriëntatie van de renovatiepremie Lopend

Definitieve goedkeuring najaar 

2015

12. Optimalisatie beleidskader woonkwaliteitsbewaking Niet opgestart Opstart voorjaar 2017

13. Woonbeleidsplan Vlaanderen Lopend Aflevering groenboek einde 2015
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF ENERGIE 2015-2016 

 

1 OMGEVINGSANALYSE 

Het aantal uitbetaalde huishoudelijke premiedossiers (REG-investeringen residentiële sector) is sinds 

2012 gedaald, met uitzondering van muurisolatie. De voorlopige cijfers voor het eerste semester van 

2015 vertonen evenwel een verbetering voor dakisolatie. Spouwmuurisolatie blijft redelijk stabiel; 

vooral de premies voor de vervanging van glas gaan sterk achteruit. 

 

De omgevingsanalyse besteedt aandacht aan de tweejaarlijkse VEA-enquête over het 

energiebewustzijn bij 1.000 Vlaamse huishoudens. Hoewel 94% van de Vlamingen energiebesparing 

belangrijk tot heel belangrijk vindt, is het beeld rond investeringen minder rooskleurig. 18% van de 

woningen beschikt helemaal niet over dakisolatie en 1 op 10 heeft nog enkel glas. Meer dan de helft 

van de woningen heeft geen dakisolatie; voor vloerisolatie loopt dit percentage zelfs op tot 66%. De 

situatie verbetert slechts heel geleidelijk. Jaarlijks wordt slechts in ongeveer 1 à 1,5% van de 

bestaande woningen het dak, de muren of de vloer geïsoleerd. Aan dit tempo duurt het nog 18 jaar 

vooraleer alle woningen in Vlaanderen voorzien zijn van dakisolatie, een basis comforteis die 

trouwens verplicht is voor alle woningen tegen 2020. Voor muurisolatie duurt het aan dit tempo nog 

50 jaar. 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 

Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 

www.cibweb.be 
 

http://www.cibweb.be/
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83% van de woningen wordt verwarmd via een CV-ketel. 75% van de woningen met een CV-ketel op 

aardgas is uitgerust met een hoogrendements- of condensatieketel. Bij stookoliegebruikers is dit 

41%. Bij de investeringen die in de komende vijf jaar gepland worden, zijn vooral investeringen in 

dakisolatie en een zuinige verwarmingsketel populair, gevolgd door hoogrendementsbeglazing, 

spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie en PV-panelen. 

Binnen het luik rond energiearmoede wordt verwezen naar de gegevens uit de woningschouwing 

binnen het Groot Woononderzoek (één miljoen Vlaamse woningen zijn van ontoereikende kwaliteit). 

De conclusie luidt dat naast de energieprijs ook de kwaliteit van de woningen en de 

huishoudtoestellen een impact hebben op het ontstaan van energiearmoede. Gezinnen met een 

zwak socio-economisch profiel zijn sterk oververtegenwoordigd in het kwalitatief ontoereikende 

marktsegment, dat nauwelijks gerenoveerd wordt en energetisch erg zwak scoort.  

 

2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

 SD2 Een grondige verbetering van de energieprestatie van het bestaand gebouwenpark 

realiseren 

De beleidsbrief verwijst naar het traject met betrekking tot de totstandkoming van een 

Renovatiepact. Op de stuurgroep van 29 juni 2015 is er een breed draagvlak bereikt voor de 

omschrijving van het strategisch kader, de ‘bouwstenen’, en de prioritair verder uit te werken 

hefboomacties, de ‘werven’. De bouwstenen en werven werden op 17 juli 2015 door de Vlaamse 

Regering vastgelegd. In een volgende fase zal het Renovatiepact verder geconcretiseerd worden. 

Beperkte werkgroepen moeten de werven verder uitdiepen. Iedere werkgroep zal in het najaar van 

2015 een eigen plan van aanpak vastleggen en een planning opmaken.  

De centrale doelstelling van het Renovatiepact blijft een versnelling van de renovatiegraad van de 

bestaande woningbouw in Vlaanderen. Er zal een indicator uitgewerkt worden om de progressie te 
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systematisch te kunnen opvolgen. Er wordt een accent worden gelegd op totaalrenovaties en 

wijkrenovaties.  

Een beperkte stuurgroep zal de voortgang van de werkgroepen opvolgen en hierover rapporteren. Er 

moet minstens een stappenplan voor verschillende subeisen en het bijhorend flankerend beleid aan 

de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Een integrale rapportering aan de Vlaamse Regering wordt 

voorzien begin 2016. 

 

3 OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

OD1 VERSTERKEN BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR DE VERBETERING VAN 

DE ENERGIEPRESTATIE VAN BESTAANDE GEBOUWEN 

 De doelstellingen van het ERP2020 realiseren en de langetermijnambitie uitwerken 

De beleidsbrief verwijst opnieuw naar het Renovatiepact en beschrijft de doelstellingen en het 

traject. Specifiek wordt gefocust op de voorstellen voor een hervorming van de financiële 

ondersteuningsinstrumenten voor energetische renovatiewerken. De sector vraagt om in te zetten 

op een palet aan instrumenten; het is niet langer voldoende om in te zetten op één maatregel. Naast 

individuele premies moet daarom ook werk gemaakt worden van specifieke ondersteuning van 

totaalrenovatie, al dan niet in een keer uitgevoerd, en aandacht worden besteed aan de verdere 

ontzorging van de woningeigenaar en de vereenvoudiging van de premiestelsels. Ook voor 

collectieve renovatieprojecten of wijkprojecten zal een specifieke ondersteuningsmaatregel worden 

uitgewerkt. 

In het najaar van 2015 zal de minister een voorstel tot hervorming van de energiepremies voorleggen 

aan de Vlaamse Regering. De inwerkingtreding zal voorzien zijn vanaf 1 juli 2016. 

De doelstelling is dat het volledige Vlaamse woningpark uiterlijk in 2050 energetisch grondig 

opgewaardeerd zou zijn tot op het niveau van de in het Renovatiepact vastgelegde 

langetermijndoelstelling. Volgens de minister moet de aanpak focussen op energetisch zeer slechte 

gebouwen die conform het renovatieadvies op een technisch en economisch verantwoorde wijze 

vroeger dan in 2050 kunnen worden verbeterd. Dit met aandacht voor het vermijden van lock-in 

effecten en naar het bredere traject richting het behalen van de langetermijndoelstelling 2050. 

In de commissie verduidelijkte de minister dat vooral moet worden ingewerkt op natuurlijke 

momenten, met name bij de verkoop of de verhuur van een woning. 

 De EPC-regelgeving vervolmaken 

De beleidsbrief verwijst naar het ontwerp van wijzigingsdecreet Energie 2015 dat ondertussen op 21 

oktober 2015 in de commissie Leefmilieu werd goedgekeurd. In verband met de EPC-regelgeving 

bevat dit ontwerpdecreet hoofdzakelijk aanpassingen aan de administratieve geldboetes. 
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In het najaar van 2015 zal een ontwerp van wijzigingsbesluit aan de Vlaamse Regering worden 

voorgelegd. De focus van de tekst zal liggen op de verbetering van de kwaliteit van het EPC, door in 

te zetten op vorming en opleiding. Daarnaast zal de minister de nodige initiatieven nemen om het 

toepassingsgebied te vervolmaken. 

In 2016 zal het renovatieadvies verder concreet uitgewerkt worden. Er is een afstemming 

noodzakelijk met de informatie op het EPC, maar er zal ook rekening moeten worden gehouden met 

vakkundig bouwtechnisch en –fysisch advies. Het renovatieadvies moet de woningeigenaar toelaten 

om te beslissen om de renovatie onmiddellijk volledig uit te voeren of fasegewijs. Het 

renovatieadvies moet een onderbouwde inschatting van de investeringskosten omvatten, evenals 

een afwegingskader waarmee kan worden beoordeeld of een renovatie te verkiezen is boven 

vernieuwbouw. 

 De kwaliteit van het EPC voor residentiële gebouwen verbeteren 

In het najaar van 2015 werd een stakeholdersoverleg opgestart over de nodige aanpassingen aan het 

inspectieprotocol. In het bijzonder zullen de bewijsstukken geëvalueerd worden die gebruikt mogen 

worden voor de opmaak van het EPC. 

Tevens in 2015 werden nieuwe kwaliteitscontroles opgestart. Hierbij wordt meer focus gelegd op de 

kwaliteitscontrole van certificaten ingediend door energiedeskundigen-immomakelaars. De minister 

heeft aan het VEA gevraagd om tegen eind 2015 een optimaliseringsnota op te maken aangaande 

het controle- en handhavingsbeleid, om zo de prioriteiten voor het volgende jaar te kunnen bepalen. 

In 2016 zal het inspectieprotocol op basis van de geïnventariseerde probleempunten en de 

wijzigingen aan de regelgeving worden aangepast. 

 Het EPC voor niet-residentiële gebouwen implementeren 

Het ontwerp van rekenmethodiek en het ontwerp van inspectieprotocol werden in het voorjaar 

uitgetest op pilootprojecten. In het najaar zal een beslissing worden genomen rond de ontwikkeling 

van software. In 2016 moet die ontwikkeling effectief opgestart worden. Zowel de vorm als de 

inhoud van het EPC zal in nauw overleg met de gebruikers worden vastgelegd. 

OD2 VERSTERKEN VAN DE BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR DE 

VERBETERING VAN DE ENERGIEPRESTATIE VAN NIEUWBOUW 

 De betaalbaarheid van BEN-nieuwbouw opvolgen 

Het onderzoek van de kostenoptimale energieprestatieniveaus werd in 2015 geactualiseerd met 

daarbij een aftoetsing van de BEN-niveaus, het aanscherpingspad en het minimumaandeel 

hernieuwbare energie van woongebouwen, kantoren en scholen aan het voortschrijdend 

kostenoptimum. Daarnaast werden de kostenoptimale energieprestatieniveaus en het 

kostenoptimale minimumaandeel hernieuwbare energie voor alle niet-residentiële gebouwen, 

andere dan kantoren en scholen, bepaald. De resultaten van deze diverse onderzoeken worden 

verwerkt in het vierde evaluatierapport inzake de EPB-regelgeving. De evaluatienota zal voorstellen 
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formuleren omtrent het BEN-niveau voor alle niet-residentiële gebouwen en het aanscherpingspad 

ernaartoe. 

Een ontwerpversie van de evaluatienota werd op 30 oktober 2015 gepubliceerd, teneinde de 

stakeholders toe te staan feedback te formuleren. 

De minister zal op basis van de EPB-evaluatie een voorstel voor een aanscherpingspad en BEN-

definitie voor niet-residentiële gebouwen voorleggen aan de Vlaamse Regering. Tevens zal worden 

nagegaan of stimuli kunnen worden voorzien voor gebouweigenaars die hun bestaand (niet-

residentieel) gebouw ingrijpend renoveren tot het BEN-niveau. 

 De EPB-regelgeving vervolmaken 

De vierde evaluatienota van de EPB-regelgeving zal eind 2015 door het VEA worden opgeleverd. De 

evaluatie focust op het onderzoek van het kostenoptimum en op een aanpassing van het 

eisenpakket. Het VEA heeft een nieuwe parameter voor de gebouwschil met eisennivau en 

aanscherpingspad laten uitwerken. 

Het ontwerp van wijzigingsbesluit betreffende de invoering van een E-peileis voor alle niet-

residentiële gebouwen (handel, horeca, sport, gezondheidszorg, …) vanaf 1 januari 2017, en het 

optimaliseren van het kader rond externe warmtelevering in EPB, werd op 10 juli 2015 door de 

Vlaamse Regering principieel goedgekeurd. De implementatie van de nieuwe methodiek voor niet-

residentiële gebouwen in de EPB-software is opgestart. 

De EPB-evaluatie zal begin 2016 resulteren in een ontwerp van wijzigingsdecreet en wijzigingsbesluit. 

OD4 HERNIEUWBARE ENERGIEPRODUCTIE 

Er zal een zonnekaart worden uitgewerkt met een tool die aangeeft of een bepaald dak een goede 

ligging heeft voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Er wordt heden een studie ingevoerd rond de mogelijkheden voor de implementatie van slimme 

meters. 

OD8 ENERGIEKOSTEN DRUKKEN 

De beleidsbrief verwijst naar het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake Energie. 

Dit ontwerp van decreet – ondertussen goedgekeurd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

(decreet van 27 november 2015) en in werking getreden – voorziet in de afschaffing van de gratis 

kilowattuur met ingang van 1 januari 2016. 

OD10 DE WERKING VAN HET VEA OPTIMALISEREN 

 Woningpas 

Binnen dit luik wordt heel wat aandacht geschonken aan de digitale woningpas, in het kader van het 

renovatiepact aangewezen als één van de sleutelprojecten om het beleid  betreffende de 



CIB Studiedienst/Synthese Beleidsbrief Energie 2015-2016/2016 01 29 (def.) 6 

 

energieprestaties van bestaande gebouwen verder uit te bouwen. Deze woningpas is opgevat als een 

uniek integraal elektronisch dossier van iedere woning. Dit dossier zal raadpleegbaar zijn door de 

woningeigenaar en de door hem hiertoe gemachtigden. Bij de verkoop van de woning krijgt 

bijvoorbeeld de (potentiële) nieuwe eigenaar toegang tot deze woningpas. De woningpas zal dienen 

om de evolutie van iedere woning naar de langetermijndoelstelling te kunnen opvolgen en om 

beleidsmatig de staat van het woningenpark beter te kunnen opvolgen. Via de ‘woningpas’ zullen de 

bouwheer en eigenaar toegang kunnen krijgen tot de data die o.a. het VEA over zijn gebouw 

bijhoudt. 

Met deze gebouwgerelateerde data worden gegevens over een gebouw bedoeld die tijdens zijn 

volledige levensduur op verschillende plaatsen en door verschillende overheidsinstanties worden 

bewaard. Zo wordt o.a. gedacht aan de vergunning voor nieuwbouw of renovatie. , maar ook allerlei 

attesten (elektriciteit, riolering, EPB, EPC, afkoppeling water, …). 

Er is een multisectoraal onderzoek opgestart met het oog op de maximale integratie van alle data en 

vereenvoudiging van allerlei administratieve procedures om de administratieve lasten en de kosten 

voor de bouwheer en eigenaar/verkoper (en de overheid) tot een minimum te beperken. De 

resultaten van het multisectoraal onderzoek werden eind 2015 verwacht. 

Op korte termijn startte VEA al het overleg met Ruimte Vlaanderen over het project rond de 

integratie van EPB-gegevens voor de bouwheer in het omgevingsloket. Bouwheren hebben nu geen 

toegang tot hun EPB-dossier. 

In 2016 zal voor bouwheren de integratie van EPB-gegevens in het omgevingsloket starten. Een 

eerste stap is het bepalen van de EPB-plicht voor een vergunning zodat de burger correct 

geïnformeerd wordt over het al dan niet moeten voldoen aan de EPB-eisen. De toegang van de 

burger/aangifteplichtige tot zijn eigen EPB-dossier (startverklaring, EPB-aangifte) en het sturen van 

verwittigingen, wordt voorbereid. 

Het concept van de woningpas zal in 2016 verder worden uitgewerkt. 

 Project Gebouwenregister 

Het VEA is partner van het project ‘gebouwenregister’ dat door AGIV werd ingediend en in het kader 

van het project Vlaanderen Radicaal Digitaal werd weerhouden voor subsidiëring. Het 

gebouwenregister zal de informatiehuishouding van de overheid optimaliseren en een efficiëntere 

doorstroming van gebouwgerelateerde informatie naar alle betrokken partijen garanderen. Het 

gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor basisinformatie met betrekking tot alle 

gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en zal zodoende een noodzakelijke basis vormen om het 

potentieel te bereiken van processen zoals de energieprestatiedatabank en de woningpas. 

 Communicatie Renovatiepact 

In 2016 wordt de communicatie over het Renovatiepact naar de doelgroepen opgestart. Belangrijk 

blijft het meersporenbeleid inzake woningrenovatie met focus op: 

- de korte termijn: ‘investeer nu in urgente energiebesparende investeringen’; 
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- de middellange termijn: ‘plan uw investeringsproject zorgvuldig, waarbij u nu al zoveel mogelijk 

rekening houdt met latere investeringen’; 

- de lange termijn: ‘op lange termijn moet iedere woning bijdragen aan de langetermijndoelstelling 

van het Renovatiepact’. 

In 2016 zal de focus liggen op het creëren van draagvlak voor de langetermijndoelstelling en het 

werven van voorlopers. De premies voor energiebesparende investeringen zullen in 2016 hervormd 

worden, o.a. om de doelstellingen van het Renovatiepact te ondersteunen. Inzake 

nieuwbouwprojecten ligt de focus op de aanscherping van de EPB-eisen vanaf 2016 met onder meer 

een strenger E-peil en 10 jaar EPB in 2016. 

 

4 LINKEN MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN 

 Wonen 

Het strategisch beleidskader en de prioritaire hefboomacties voor het Renovatiepact werden 

uitgewerkt in samenwerking met minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Wonen. Er zullen in dat 

kader bijkomende elementaire woningkwaliteitsnormen op het vlak van de minimale energetische 

prestaties van glas worden ontwikkeld met een realistisch tijdpad en hiervoor wordt ook een 

adequaat flankerend beleid uitgewerkt. 

 Omgeving & Klimaat 

Op 13 maart 2015 heeft de Vlaamse Regering beslist een multisectoraal onderzoek op te starten met 

het oog op de maximale integratie en vereenvoudiging van allerlei attesten (elektriciteit, riolering, 

EPB, afkoppeling water, …) om de administratieve lasten en de kosten voor de bouwheer (en de 

overheid) tot een minimum te beperken. Met dit onderzoek streeft de Vlaamse Regering naar de 

invoering van een attest dat tegelijk de correcte uitvoering van een recent afgeleverde vergunning 

voor nieuwbouw attesteert. De werkgroep die dit onderzoek moet uitvoeren, zal tegen het najaar 

van 2015 de resultaten voorstellen zodat begin 2016 het goedkeuringstraject van de nodige 

regelgevende teksten kan worden opgestart. 



CIB Studiedienst/Synthese beleidsbrief Toerisme 2015-2016/2016 02 01 (def.) 1 

 

 

  

 

SYNTHESE BELEIDSBRIEF TOERISME 2015-2016 

 

OMGEVINGSANALYSE 

Het aantal aankomsten is in de periode 2010-2014 met gemiddeld 3,4% per jaar gegroeid. Het 

binnenlands toerisme is daarbij sneller gestegen dan het buitenlands. In 2014 bedroeg het aandeel 

binnenlandse aankomsten 43%, vs. 57% buitenlandse aankomsten. De Vlaamse Kust kent een 

gemiddelde jaarlijkse groei in het aantal aankomsten van 2% tegenover 4,3% voor de kunststeden en 

2,5% voor de Vlaamse regio’s; dit correspondeert met een aandeel van 15%. De beleidsbrief geeft 

aan dat dit aandeel wel groter wordt als de aankomsten in tweede verblijven en gehuurde 

vakantiewoningen in rekening worden gebracht. Het aandeel van de toeristische bedrijfstakken in de 

bruto toegevoegde waarde in Vlaanderen bedraagt 5% (13 miljard euro) of 2,8% (7,2 miljard euro) als 

alleen het aandeel in rekening wordt genomen dat door toerisme zelf gegenereerd wordt. 

 

SD1 DE TOERISTISCHE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE 

BESTEMMING VLAANDEREN VERGROTEN 

 OD1.1 Het toeristisch merk ‘Vlaanderen’ thematisch ontwikkelen en promoten 

In 2015 werden 78 voorstellen voor toeristische hefboomprojecten ingediend in het kader van de 

subsidie-oproep voor de drie impulsprogramma’s (Vlaamse meesters, kernattracties en MICE). 

Daarnaast werden 51 projecten betoelaagd, voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro in het 

kader van de subsidie-oproep uit de vorige legislatuur rond de impulsprogramma’s voor de Kust, de 

kunststeden, de Vlaamse regio’s en evenementen rond WOI voor de periode 2016-2018. 

Toerisme Vlaanderen heeft een hele reeks marketingscampagnes ondernomen om Vlaanderen als 

bestemming aan te prijzen. De beleidsbrief verwijst onder meer naar een kustcampagne in 

Nederland, Duitsland en Frankrijk. In 2016 zal Toerisme Vlaanderen zijn internationale 

marketingscampagne vernieuwen in overleg met de partners. Dit zal de basis vormen voor concrete 

marketingsacties in de doelmarkten, zowel thematisch en overkoepelend voor heel Vlaanderen als 

voor specifieke bestemmingen en sectoren. Deze acties zullen in actieplannen per markt worden 

gegoten, die met de publieke en private partners worden afgetoetst en daarna geïmplementeerd. De 

focus van de marketingacties blijft gericht op de buurlanden. 
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SD2 DE TOERISTISCHE SECTOR DOEN UITGROEIEN TOT 

EEN GEZONDE EN BRUISENDE SECTOR 

 OD 2.1 Evalueren en bijsturen van het logiesdecreet 

De minister herhaalt in de beleidsbrief zijn steun voor het voorstel van decreet houdende het 

toeristische logies en stelt dat het voorstel van decreet het starten en uitbaten van een toeristisch 

logies eenvoudiger wil maken zonder afbreuk te doen aan de uitgangsprincipes van weleer: het 

garanderen van eerlijke concurrentie en goede consumentenbescherming. De minister kondigt aan 

de parlementaire werkzaamheden nauwgezet te zullen opvolgen en waar mogelijk zijn volle 

medewerking te zullen verlenen. 

Van zodra een nieuw Logiesdecreet wordt goedgekeurd door het Vlaams Parlement zal het kabinet 

de werkzaamheden opstarten voor het opstellen van de nodige uitvoeringsbesluiten, waaronder de 

comfortclassificatienormen voor de verschillende logiesvormen. Hierbij zal worden gekozen voor 

(administratieve) vereenvoudiging en klare en duidelijke teksten. De minister streeft ernaar de 

nieuwe regelgeving uit te bouwen tot ‘een stevige fundering waarop we verder een integraal 

kwaliteitsbeleid voor de toeristische logiessector kunnen uitwerken’. Voor de uitvoering van het 

vernieuwde logiesdecreet zal een transitieplan worden opgesteld, dat o.m. aandacht heeft voor 

tijdige communicatie naar de logiessector, ICT en de overheveling van personeel van het 

Departement Internationaal Vlaanderen naar Toerisme Vlaanderen. 

Bij de bespreking van de beleidsbrief in de commissie Toerisme werden door de verschillende 

commissieleden, zowel vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie, heel wat vragen gesteld over 

de inwerkingtreding van het voorstel van decreet houdende het toeristische logies en over de 

uitvoeringsbesluiten. Voor de volledigheid wordt hieronder het antwoord van minister Ben Weyts 

inzake dit punt integraal geciteerd uit het verslag: 

De minister zegt voorts dat hij na de goedkeuring van het Logiesdecreet contacten zal leggen voor 

de uitvoering ervan. Er zijn wel al enkele gesprekken geweest. Het nieuwe decreet wil het 

toeristische ondernemerschap een boost geven en wil de toeristische ondernemers verlossen van 

administratieve lasten en beperkingen. Bij de uitvoering van het decreet moet vooral faciliterend 

en ondersteunend worden opgetreden. De inspectie zal nog op een beperkt aantal criteria moeten 

controleren. Zo komt er ruimte vrij voor het ondersteunen van de toeristische ondernemers. Hij 

denkt niet dat dit een negatieve impact zal hebben op de kwaliteit. De uitbatingsvoorwaarden zijn 

immers nagenoeg dezelfde gebleven. De administraties hanteren het MAGDA-principe van de 

maximale gegevensdeling. Dat betekent dat ze aan een onderneming beter niet kunnen vragen 

wat ze al weten. De uitbaters zouden bij een bezoek van de inspectie nog slechts drie formulieren 

moeten voorleggen in plaats van zeven. De verplichte registratie zou eenvoudig zijn. De erkende 

uitbaters zullen publiek gemaakt worden. Of dat voor iedereen zal kunnen, zal afhangen van het 

oordeel van de privacycommissie. 

De logies die vandaag vergunningsplichtig zijn, zullen in de toekomst het meest merken van de 

administratieve lastenverlaging. Er zullen ook onlinemodelcontracten worden aangeboden. Zo zal 

de toeristische ondernemer duidelijker weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Er is nog 

maar weinig discussie mogelijk over de inhoud van de documenten. 
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De minister hecht zelf ook veel belang aan de comfortclassificatie. Hij wil de vrijheid van 

ondernemen in het vaandel dragen en tegelijk ook rekening houden met bepaalde bezorgdheden. 

Daarom wil hij de ondernemers de vrijheid geven al dan niet te participeren aan een 

sterrenclassificatie. Hij wil er wel alles aan doen om een keuze voor een kwalificatiesysteem 

aantrekkelijk te maken. De subsidies zouden bijvoorbeeld afhankelijk kunnen worden gemaakt van 

een deelname aan de sterrenkwalificaties. Dat zou ook kunnen worden gekoppeld aan 

promotionele voordelen en kwaliteitstrajecten van Toerisme Vlaanderen. De bezorgdheid rond de 

nulclassificatie kan worden ondervangen door minstens één ster toe te kennen aan de 

ondernemers die voldoen aan de basisvoorwaarden voor een erkenning. De nieuwe classificatie 

van de Hotelstars Union is een stap in de richting van een Europese harmonisering. Toeristische 

ondernemers die kwaliteit nastreven, hebben er alle belang bij om in te treden in dat systeem. Dat 

kan leiden tot een vorm van zelfselectie. De hotels die de lat wat hoger willen leggen, participeren 

op vrijwillige basis in het kwalificatiesysteem, omdat ze daar beter van worden. Dat is ook beter 

voor de toeristische kwaliteit en voor de promotie van Vlaanderen. 

De minister begrijpt de bezorgdheden rond brandveiligheid. Het nieuwe Logiesdecreet moet leiden 

tot een diversificatie van de normen aan de hand van allerhande criteria zoals het aantal 

verhuureenheden en naargelang die al dan niet in centraal beheer zitten. Dat wil hij uitwerken in 

overleg met deskundigen van de brandweer. Ook op dat vlak wil hij de procedures vereenvoudigen 

en versnellen. Op dit ogenblik zitten er drie maanden tussen de aanvraag van het attest en de 

uiteindelijke aflevering. Hij wil ook onderzoeken of de attesten van andere controleorganismen 

kunnen fungeren als een officiële erkenning. Nu gebeurt er immers dubbel werk. Voor de 

uitwerking van de uitvoeringsbesluiten wordt een projectleider aangesteld. 

 OD 2.2 Een gestroomlijnd kwaliteitsbeleid uitbouwen 

De minister wil de komende maanden een netwerk rond kwaliteitsverbetertrajecten voor de 

toeristische sector uitbouwen. De coördinatie van het netwerk zal worden opgenomen door een 

stuurgroep die de minister zal adviseren over hoe kwaliteitsverbetertrajecten beter op elkaar kunnen 

worden afgestemd en op welke prioritaire kwaliteitsnoden en –behoeften moet worden ingespeeld. 

Het voorstel van decreet houdende het toeristische logies voorziet in een nieuwe begeleidende rol 

voor de logiesinspecteurs: zij moeten coach worden voor de logiesuitbaters en hen stimuleren om 

permanent te werken aan de verbetering van de dienstverlening. De minister zal Toerisme 

Vlaanderen en het DiV de opdracht geven om de betrokken personeelsleden grondig voor te 

bereiden. 

 OD 2.6 Werken aan een ondersteunende overheid 

Eind 2015 moet de nieuwe, gedragen internationale marketingstrategie beschikbaar zijn, zodat deze 

in 2016 volop kan worden uitgevoerd. Toerisme Vlaanderen zal in dat kader ook een transparant  

model ontwikkelen dat de samenwerking met partners op het vlak van marketing versterkt. Publieke 

en private partners zullen instapmogelijkheden worden aangeboden voor promotionele activiteiten. 

Zo wil men de slagkracht van de internationale promotie vergroten. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF ONROEREND ERFGOED 2015-2016 

 

1 SD1 VLOTTE EN CONSEQUENTE UITVOERING NIEUWE 

REGELGEVING 

Het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet is op 1 januari 2015 grotendeels in werking getreden. Er 

gebeurt echter nog heel wat voorbereidend werk om ook de andere delen effectief van kracht te 

laten worden in de loop van 2016. 

 OD1.1 Inwerkingtreding Onroerend Erfgoeddecreet 

In 2015 zijn bijkomende bepalingen opgesteld voor o.m. de uitvoering van het preventief 

archeologisch traject (Hoofdstuk 5 van het decreet), het toekennen van premies voor buitensporige 

opgravingskosten, het betoelagen van archeologische solidariteitsfondsen en voor het naleven van 

de informatieverplichtingen. Een wijzigingsbesluit werd voor de eerste maal goedgekeurd op 17 juli 

2015. Minister Bourgeois verwacht dat de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit eind 2015 

voltooid zal zijn. In 2015 werd tevens de inventarismethodologie goedgekeurd voor het vaststellen 

van de archeologische zones. Via een ministerieel besluit werd een nieuw herkenningsteken 

vastgesteld voor beschermde monumenten. 

In 2016 zal uitvoering worden gegeven aan het kerntakenplan. Dit impliceert o.m. dat het advies van 

het Agentschap OE wordt geschrapt voor de sloop of kap van onroerend erfgoed opgenomen in de 

inventaris bouwkundig erfgoed, voor aanvragen van werken aan percelen die aanpalen aan 

monumenten en voor functiewijzigingen van zonevreemde gebouwen opgenomen in de inventaris 

bouwkundig erfgoed. 

 OD1.3 Regelmatige evaluatie en eventuele bijsturing 

De beleidsbrief voorziet een evaluatie van het Onroerend Erfgoeddecreet halverwege 2017, zoals 

vooropgesteld door het regeerakkoord. Het luik Archeologie zal jaarlijks geëvalueerd worden, zoals 

decretaal verplicht. Deze evaluaties worden voorbereid in de loop van 2016. 
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2 SD3 AMBITIES VOOR DE ONROEREND ERFGOEDZORG 

 OD3.1 Onderzoek doelmatigheid beschermingsinstrumentarium 

Op 17 juli 2015 werden de inventarismethodologieën voor de inventarissen van het onroerend 

erfgoed goedgekeurd. Dit was een noodzakelijke voorwaarde om de inventarissen juridisch te 

kunnen vaststellen. Nu wordt stapsgewijs gestart met de vaststelling. Eind 2015 werd een aanvang 

genomen met de gefaseerde vaststelling van de inventaris van de archeologische zones. Eind 2015 

zal een eerste versie van de kaart met een afbakening van de zones waar geen archeologie te 

verwachten valt, klaar zijn. De vaststelling van de andere inventarissen wordt volop voorbereid. 

Het inventariseren en beschermen van onroerend erfgoed verloopt verder aan de hand van 

hanteerbare deelpakketten. In 2014 en 2015 (t.e.m. september) werden volgende aantallen 

beschermingen en aanduidingen gerealiseerd: 

 

De herinventarisatie van de Vlaamse Rand blijft verder lopen, alsook de herinventarisatie van het 

bouwkundig erfgoed in Antwerpen en Gent. 

In 2016 zullen het bestaand instrumentarium en de beschermingspraktijk grondig geanalyseerd en 

geëvalueerd worden, na bijna tachtig jaar toepassing. Het onderzoek moet de effecten in kaart 

brengen van beschermingen op waardevol onroerend goed en de hedendaagse functionaliteit ervan. 

Dit project wordt stelselmatig aangepakt en in thema’s of types behandeld. 

De inventarissen zullen in 2016 verder vastgesteld worden. Een eerste vaststelling van 58 

archeologische zones (de historische stadskernen) is in voorbereiding. In 2016 wordt de vaststelling 

van de inventaris van het bouwkundig erfgoed verder voorbereid. Vanaf 2017 zal de vaststelling in 

pakketten gebeuren. 

 OD3.3 Digitalisering 

De beschermingsdatabank wordt verder ontwikkeld en afgewerkt. Midden 2016 moet de nieuwe 

dataset de huidige beschermingsdatabank (beschermingen.onroerenderfgoed.be) vervangen en 

komt de nieuwe databank met alle informatie over de beschermingen online. Met het nieuwe 

register zal het mogelijk zijn om de beschermingen beter te doorzoeken en om er analyses van te 

maken. Er zal vanaf dan een correcte, gevalideerde en volledige bron over het beschermd onroerend 

erfgoed in Vlaanderen aan de burgers worden aangeboden, inclusief een koppeling met de 

kadastrale gegevens. Daarnaast streeft de minister tevens naar een koppeling met de 

vergunningendatabank. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF FINANCIËN EN BEGROTING 2015-2016 

 

2. FISCALITEIT 

SD1 COHERENT FISCAAL KADER 

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) moet uitgroeien tot het pronkstuk van de fiscale regelgeving, 

waarin alle fiscale bepalingen die uitvoering kennen op Vlaams niveau geïntegreerd worden. Het 

verder uitbouwen van de VCF is dan ook een blijvende prioriteit. Daarnaast wil de minister de 

fiscaliteit verder rationaliseren en het gebruik ervan voor beleidsmatige doeleinden op doordachte 

wijze realiseren. 

 OD1.1 Uitbreiding VCF 

De beleidsbrief verwijst in deze naar het reparatiedecreet van 17 juli 2015 waarmee een aantal 

onduidelijkheden werden opgelost, administratieve toleranties wettelijk werden verankerd en 

legistieke fouten werden rechtgezet. Met de verscherping van de E-peileisen voor de vermindering 

van de onroerende voorheffing werd tevens nieuw beleid gevoerd. 

 OD1.2 Verdere rationalisering Vlaamse fiscaliteit 

De administratie is begonnen met het oplijsten van de diverse fiscale gunstregimes. De intentie is om 

per gunstmaatregel te onderzoeken of deze efficiënt is en het vooropgestelde doel bereikt. Is dat niet 

het geval dan zal worden nagegaan of de maatregel kan worden bijgesteld of afgeschaft en zullen de 

nodige voorstellen geformuleerd worden. De gunstregimes worden tevens onderzocht op hun 

aangepastheid aan de moderne wereld (cfr. erfbelasting). Het resultaat van deze toetsing, waarbij 

men tevens de stakeholders wil betrekken, wordt in 2017 verwacht. 

Door middel van een interne fiscale werkmethodiek moet in de toekomst steeds grondig worden 

nagegaan of een fiscale gunstmaatregel het meest geschikte instrument is om de vooropgestelde 

beleidsdoelen te realiseren. De beleidsbrief stelt dat heden het invoeren van fiscale maatregelen 

soms als te vanzelfsprekend wordt beschouwd. 
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 OD1.3 Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit 

De beleidsbrief verwijst in eerste instantie naar de bepalingen in het ontwerp van programmadecreet 

2016 en licht deze als volgt toe :  

Momenteel bestaan er diverse fiscale maatregelen voor die eigen woning, veelal met eigen 

specifieke voorwaarden en voordelen die in omvang verschillen. Het is de bedoeling om voor 

leningen die worden afgesloten vanaf 1 januari 2016 te voorzien in één enkele 

belastingvermindering voor de eigen woning van de belastingplichtige. Indien die eigen woning 

tevens de enige woning van de belastingplichtige is, kan hij aanspraak maken op een verhoging 

van die belastingvermindering. Voormeld initiatief houdt derhalve een integratie in van de 

woonbonus, het lange termijnsparen en de gewone interestaftrek. 

De facto impliceert dit dat de woonbonus evolueert van de belastingvermindering voor de enige, 

eigen woning naar de belastingvermindering voor de eigen woning, ongeacht of het de enige of een 

niet-enige woning betreft. 

In samenspraak met het Agentschap Wonen-Vlaanderen zal het departement Financiën en Begroting 

in 2016 een inventaris maken van alle fiscale ondersteuningsmechanismen met betrekking tot 

wonen, waarbij ook de doelgroep, het voorwerp en de budgettaire en beleidsmatige impact van de 

desbetreffende maatregelen worden opgenomen. Deze inventaris moet bijdragen tot de overstap 

naar een geïntegreerd, transparanter en logischer ondersteuningssysteem. Daarbij zal het efficiënter 

inzetten van overheidsmiddelen centraal staan. Gezien de omvang van de oefening worden de 

resultaten van deze inventarisatie- en hervormingsoefening pas later in de legislatuur verwacht. 

De minister beklemtoont in de beleidsbrief dat alles in het werk zal worden gesteld om schokken op 

de vastgoedmarkt te vermijden. De uit de resultaten van de oefening wenselijk blijkende 

maatregelen zullen snel worden doorgevoerd, net om dergelijke schokken te voorkomen. 

 OD1.4 & 1.5 Schenkbelasting & verdeelrecht 

De doorgevoerde aanpassingen aan de schenkbelasting en het verdeelrecht zullen worden 

geëvalueerd door de administratie. Dit kan evenwel pas gebeuren als er voldoende data beschikbaar 

is. Medio 2016 zal een eerste voorzichtige evaluatie gebeuren, als opmaat naar een latere grondigere 

evaluatie. 

 OD1.6 Modernisering erf- en schenkbelasting 

De modernisering van de erf- en de schenkbelasting vormt een absolute prioriteit van de minister. De 

erfbelasting is echter inherent verbonden met het federale erfrecht en het huwelijksvermogenrecht. 

Om effectief te zijn moet elke fiscale hervorming gekoppeld zijn aan federale stappen in het 

burgerlijk recht. De modernisering van de erfbelasting is dus enigszins afhankelijk van de vooruitgang 

die federaal geboekt wordt. Door het Steunpunt Fiscaliteit & Begroting II werd onderzoek verricht 

naar een aantal voorstellen rond de hervorming van de successierechten. De vrijstelling van de 

gezinswoning in het voordeel van de langstlevende werd in het kader van dit onderzoek bekeken. 

 



CIB Studiedienst/Synthese beleidsbrief Financiën & Begroting 2015-2016/2016 02 04 (def.) 3 

 

 OD1.7 Lagere belasting op arbeid 

De minister wil laten nagaan of er op Vlaams niveau maatregelen kunnen worden genomen die 

complementair zijn aan de federale tax shift of die vanuit het Vlaamse beleid eigen accenten leggen. 

De vraag rijst of deze paragraaf beoogt een tax shift op Vlaams niveau te realiseren en of daarbij ter 

compensatie voor de minderinkomsten naar bijkomende inkomsten vanuit taksen op vastgoed zou 

worden gekeken. 

 OD1.9 Fiscale stimuli OE 

De administratie heeft in 2015 de bestaande en eventuele nieuwe stimuli voor eigenaars van 

onroerend erfgoed onderzocht. Het resultaat is een menu aan mogelijke maatregelen (ruimer dan de 

personenbelasting) om eigenaars van maatschappelijk waardevol onroerend erfgoed te stimuleren 

om dit patrimonium in stand te houden. Op basis hiervan zal/zullen de maatregel(en) worden 

geselecteerd die het meest geschikt worden geacht voor het realiseren van deze doelstelling. Één 

gerichte maatregel kan daarbij doelmatiger zijn dan diverse versnipperde maatregelen die elk een 

kleiner voordeel verstrekken. De gekozen stimulansen zullen uiterlijk in 2016 in regelgeving worden 

omgezet. 

 OD1.11 Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten 

Er bestaat momenteel een duidelijk onevenwicht tussen het sanctionerende en het stimulerende luik 

voor leegstaande bedrijfsruimten. In het najaar van 2015 zal de administratie starten met een 

evaluatie van de leegstandsheffing. Aan de hand daarvan wil de minister het decreet bijstellen met 

het oog op toepassing van de nieuwe regelgeving in het aanslagjaar 2017. 

 OD1.12 Alternatieve grondslag onroerende voorheffing 

Deze doelstelling zal later in de legislatuur worden opgenomen. 

 OD1.17 Digitaal data-model en informatie-uitwisseling 

De overname van de inning van de registratie- en erfbelasting is volgens de minister een uitgelezen 

opportuniteit om de set van beleidsrelevante data te verbeteren en uit te breiden. Teneinde dit te 

realiseren is er een nauwe samenwerking tussen het departement Financiën en Begroting en VLABEL 

m.h.o.o. het ter beschikking stellen van data. Tevens werden contacten gelegd met diverse 

stakeholders om een duidelijk beeld te krijgen van potentiële databronnen en dataleveranciers. De 

gegevensuitwisseling zal in 2016 gefaseerd geïmplementeerd worden.  

 OD1.18 Decentralisatie verkrottingsheffing 

De heffing op verwaarlozing zal op Vlaams niveau volledig stopgezet worden. De heffing op 

ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen blijft evenwel behouden, gezien het belang 

ervan voor de woningkwaliteitsbewaking. Wel zal op korte termijn worden onderzocht hoe ook bij de 

heffing op ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen een dubbele heffing kan worden 

vermeden. Tevens zal worden onderzocht of er op het Vlaamse niveau alternatieve instrumenten 

efficiënt kunnen worden ingezet in de woningkwaliteitsbewaking. 
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 OD1.19 Beleidsrelevant onderzoek 

De huidige generatie (Steunpunt Fiscaliteit & Begroting II) zal niet verder worden verlengd. Het 

departement zal wel nagaan welke onderzoeksnoden er in de toekomst zullen bestaan en in welke 

vorm die best worden uitgevoerd. Dit moet resulteren in een nieuwe overheidsopdracht in het 

voorjaar van 2016. 

 SD2 CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN 

VLABEL blijft verder inzetten op automatisering en een doorgedreven koppeling van databanken. Dit 

draagt er onder meer toe bij dat informatie die nodig is in het kader van een heffing kan worden 

gebruikt als informatie voor andere heffingen. Bijvoorbeeld: informatie m.b.t. overdrachten van 

onroerende goederen bij de registratiebelasting is nuttig bij de inning van de onroerende 

voorheffing. Een prioriteit is de goede registratie van basisgegevens bij het taxeren van de initiële 

akten om dan vlot via bvb. de rijksregistergegevens de zogenaamde bewoningsvoorwaarde 

(woonbonus) periodiek op te volgen. 

 

3. FINANCIEEL BEHEER 

De Afdeling Vastgoedtransacties levert middels haar dienst Schattingen en Waarderingen 

ondersteuning aan de andere diensten van VLABEL bij hun behoeften aan waardebepalingen en 

controleschattingen. 

Het verhogen van de efficiëntie en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening blijven 

belangrijke doelstellingen. De beleidsbrief stelt dat in dit kader een samenwerking met derden (zoals 

zelfstandige landmeters, schatters, onderhandelaars en notarissen) kan worden nagestreefd, daar 

waar de dossiers zich voor deze samenwerking lenen. Er zal worden gezocht naar een goede mix 

tussen eigen dienstverlening en dienstverlening door derden. 

Samen met de administratie wil de minister een haalbaar plan voorleggen voor het wegwerken van 

de achterstand in dossiers die door onderbezetting bij de voormalige federale aankoopcomités is 

ontstaan. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF OMGEVING 2015-2016 

 

SD3 EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN 

 OD9 Operationalisering van de omgevingsvergunning 

Het regelgevende traject m.b.t. de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten zal in 2015 worden afgerond. 

De beleidsbrief stelt dat de minister zal zorgen voor de vlotte invoering en operationalisering van de 

omgevingsvergunning en de bijhorende rapportage. Er wordt radicaal gekozen voor een digitale 

afhandeling van alle aanvragen en meldingen. 

 OD10 Operationalisering decreet Complexe Projecten 

Heden zitten een tiental projecten in de verkenningsfase ter voorbereiding van een startbeslissing. 

De  beleidsbrief gaat in op hoe de intensieve begeleiding van deze projecten vorm zal worden 

gegeven. De werking zal tegen eind 2016 worden geëvalueerd, inclusief eventuele voorstellen voor 

bijsturing. 

 OD11 Geïntegreerde planning 

Oude voorschriften in de ruimtelijke ordening (m.b.t. afmetingen, bouwvrije stroken, bouwlagen, 

etcetera) zouden vaak de ontwikkeling van nieuwe projecten verhinderen, waaronder nieuwe 

woonvormen. Daarom wordt gewerkt aan een regeling om voorschriften in de tijd te beperken en 

aan een vereenvoudigde procedure om inrichtingsvoorschriften van plannen te wijzigen, dit met 

respect voor inspraak en zonder aan de in het plan voorziene bestemmingen te raken. De minister zal 

er bij verkavelaars en bij de vergunningsverlenende overheden op aandringen om minder 

gedetailleerde en flexibelere voorschriften op te nemen in nieuwe verkavelingen. 

 OD12 Modernisering voor bruikbare en sluitende instrumenten. 

Het regeerakkoord formuleert het streven naar een ééngemaakt en exhaustief instrumentendecreet 

voor het beleidsdomein Omgeving. De beleidsbrief geeft aan dat er is gestart met de analyse van het 

juridisch meest sluitende scenario om deze bundeling in één tekst te realiseren. Daarnaast wordt 

gewerkt aan een brede inventarisatie van het bestaande instrumentarium, niet alleen binnen 

Ruimtelijke Ordening maar ook uit andere beleidsdomeinen. Tenslotte werd een 
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beleidsdomeinoverschrijdend actieprogramma uitgewerkt dat moet bijdragen tot de optimalisatie 

van bestaande instrumenten en tot de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. 

Eind 2016 moet dit alles resulteren in een voorontwerp van aanbouwdecreet. Daarin moeten zowel 

de bestaande verbeterde instrumenten als een set van nieuwe instrumenten, waaronder 

verhandelbare ontwikkelingsrechten, vervat zitten. 

Met betrekking tot de uitvoering van de conceptnota ‘Integratie attesten’ worden vier sporen verder 

uitgewerkt :  

1) Geïntegreerde ontsluiting van informatie 

2) Invoeren van een as-built/legaliteitsattest 

3) Mogelijke integraties van attesten voor en na het bouwproces 

4) Streven naar een unieke referentie 

Op basis van de verdere uitwerking van deze sporen zal worden nagegaan welke regelgevende 

initiatieven noodzakelijk zijn om de vooropgestelde integratie en vereenvoudiging effectief te 

realiseren. De timing van de opstart van het regelgevend traject zal aan de hand daarvan worden 

ingevuld. 

Het ééngemaakte gecoördineerde Vlaams advies in vergunningsprocedures – zoals voorzien voor 

omgevingsvergunningen en voor complexe projecten – zal verder worden verruimd. De minister wil 

na een evaluatie van de huidige toepassing onderzoeken of het ééngemaakte advies ook voor meer 

eenvoudige projecten kan worden toegepast. Het aantal bindende adviezen werd reeds sterk 

afgebouwd. De bindende adviezen zullen verder geïnventariseerd worden en vervolgens zal worden 

bekeken welke er nog verder zouden kunnen verdwijnen.  

 OD14 Verdere uitbouw gericht handhavingsbeleid 

De Vlaamse Regering heeft het Handhavingsprogramma RO en daarmee het handhavingsbeleid RO 

voor de komende vijf jaar vastgesteld. Het Handhavingsprogramma werd in november 2015 

aangenomen. De minister zal de actiepunten in het kader van het proactief toezicht en de jaarlijkse 

prioriteiten vastleggen en de globale trajectaanpak uitvoeren. Het kenniscentrum zal worden 

uitgebouwd. De uitbouw van de handhavingsmonitor RO en flankerende maatregelen zullen 

verdergezet worden. 

 OD17 Vernieuwd kader en vereenvoudigd instrumentarium bos, natuur en water 

In 2016 zal een eerste tekstvoorstel voor een geïntegreerd waterwetboek worden voorbereid. Dit 

voorstel zal een herwerkte structuur bevatten en beoogt de integratie van het decreet Integraal 

Waterbeleid en het Drinkwaterdecreet. 
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SD4 DYNAMISCH EN REALISATIEGERICHT RO-BELEID 

Het traject naar het BRV wordt verdergezet op basis van de aanpak die door de Vlaamse Regering 

werd bekrachtigd. Begin 2016 zal een witboek BRV ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering worden 

voorgelegd met daarin de strategische lijnen voor het toekomstig ruimtelijk beleid. Deze lijnen 

worden voorafgaand besproken in o.m. een ambtelijk forum (afstemming met andere 

beleidsplannen) en de strategische adviesraden. De doelstelling is om eind 2016 een ontwerp-BRV 

aan de Vlaamse Regering te kunnen voorleggen, waarin ook de operationele delen zijn uitgewerkt. 

De strategische visie (verhoging ruimtelijk rendement om bijkomende verharding te beperken) zal 

worden omgezet in operationele doelstellingen en acties voor de korte en middellange termijn. 

Er zal een specifieke set van concrete maatregelen worden voorgesteld ter verhoging van het 

ruimtelijk rendement. Die maatregelen moeten zorgvuldig ruimtegebruik stimuleren via een goede 

instrumentenmix of aangepaste regelgeving. Er wordt bij wijze van voorbeeld verwezen naar een 

leidraad voor zorgvuldig ruimtegebruik, het aanpakken van verouderde of te gedetailleerde 

voorschriften, flexibiliteit in oude verkavelingen, het ontwikkelen van verhandelbare bouwrechten, 

…). De maatregelen zullen waar nodig getest worden in proefprojecten. 

 

SD5 GEÏNTEGREERDE GEBIEDSONTWIKKELING 

 OD22 Bijkomende woongelegenheden 

De beleidsbrief verwijst voor de overkoepelende visie naar het regeerakkoord : voor het creëren van 

bijkomend woonaanbod zal worden ingezet op het verhogen van het ruimtelijk rendement van de 

bestaande bebouwde ruimte. Er zal een dubbel spoor worden gevolgd :  

1) Zorgen dat er meer kavels gelegen in woonzonde op de markt komen 

2) Verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden 

Reservegebieden worden ofwel verantwoord aangesneden volgens objectieve criteria 

(kernverdichting, inbreidingsgerichtheid) of niet langer ontwikkeld. Het is de bedoeling gebieden te 

laten aansnijden die aansluiten op reeds bestaande woonkernen. In uitvoering van de door de 

Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota zal gewerkt worden met een positieve en een 

negatieve lijst. Op de positieve lijst komen reservegebieden waarvoor beleidsmatig reeds werd 

beslist om ze aan te snijden. 

De minister zal de gebieden inventariseren en zal de criteria voor opname op de positieve dan wel 

negatieve lijst concretiseren. De uitspraken in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vormen 

de basis voor de positieve lijst. De transparante, eenvoudige en éénduidige procedure voor het 

aansnijden van positieve gebieden zal verder worden uitgeschreven. De beleidsbrief verwijst 

hieromtrent naar de criteria opgenomen in de conceptnota, waaronder een aandeel sociale 

woningen. De negatieve lijst wordt gelijktijdig uitgewerkt. 

Het onderzoek naar verhandelbare bouwrechten moet afgerond worden. 
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 OD23 Ruimte om te ondernemen en logistiek 

De Vlaamse Regering heeft beslist om detailhandel als een aparte hoofdfunctie op te nemen binnen 

de regelgeving over vergunningsplichtige functiewijzigingen. Daarmee krijgen de provincies en de 

gemeenten een krachtiger mogelijkheid om versterkt te sturen waar zij detailhandel wensen en om 

een betere afstemming tussen kernwinkelgebieden en complementaire detailhandelgebieden te 

bereiken. 

Het decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing 

van bedrijfsruimten wordt verder toegepast. Ook in 2016 wordt een bedrag aan subsidies voor 

verwerving of saneringsprojecten ter beschikking gesteld. Het decreet zal worden geëvalueerd en 

bijgesteld, conform het regeerakkoord. 

 

SD6 DE MILIEUKWALITEIT VERHOGEN 

 OD25 Ruimte voor water 

De Vlaamse Regering keurde een actualisatie van de risicozones voor overstromingen uit 2006 goed. 

Er zullen afspraken gemaakt worden met de federale overheid voor de bekrachtiging hiervan via KB. 

De beleidsbrief verwijst verder naar de nieuwe omzendbrief van 29 juni 2015 die de nieuwe 

richtlijnen voor de toepassing van de watertoets in signaalgebieden en in effectief 

overstromingsgevoelige gebieden bevat. De omzendbrief lijst onder meer de randvoorwaarden op 

voor bebouwing in effectief overstromingsgevoelige gebieden. De beleidsbrief stelt dat mits het 

respecteren van deze voorwaarden de systematische omschakeling kan worden gemaakt naar een 

meer robuust woningpatrimonium. 

Op basis van twee projecten in Beersel en Sint-Genesius-Rode zullen aanbevelingen worden 

ontwikkeld voor preventieve maatregelen die bestaande gebouwen beter kunnen beschermen bij 

overstromingen. 

 OD27 Drinkwater 

Vanaf januari 2016 zal de nieuwe regelgeving m.b.t. de integrale waterfactuur van kracht gaan. Er 

wordt een uniforme tariefstructuur ingevoerd voor alle componenten van de integrale waterfactuur. 

Er werd een tweede generatie van het actieplan ‘Loodpreventie in drinkwater’ uitgewerkt. Informatie 

en sensibilisering staan daarbij centraal. 

 OD34 Brown- en blackfieldontwikkeling 

Door middel van datamining wil de minister bijdragen tot het zichtbaar maken van het potentieel van 

brown- en blackfields. Op basis van de inventarisatie zal een beleidsvoorstel worden uitgewerkt om 

de brown- en blackfields verder te activeren, op een zo duurzaam mogelijke wijze. 
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 OD35 Voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging 

Er ontstaat nog steeds nieuwe verontreiniging, ondanks de garanties in de vergunningsvoorwaarden. 

De minister zal onderzoeken waar er in de praktijk nog nieuwe bodemverontreiniging voorkomt en 

wat de oorzaken zijn. Dit moet resulteren in gedragen voorstellen tot preventie. Er zal tevens worden 

nagegaan voor welke nieuwe risico-inrichtingen bijkomende preventieve maatregelen mogelijk zijn, 

zodat de kans op verontreiniging uiterst klein wordt en deze inrichtingen in de toekomst niet langer 

als risico-inrichtingen beschouwd moeten worden. 

 OD36 Duurzaam bodembeheer en economische ontwikkeling 

Bijsturing van de cofinancieringsregeling voor sanering is na evaluatie niet noodzakelijk gebleken. De 

‘Duurzaamheidsmeter verontreinigde sites’ werd voorgesteld aan de sector (ontwikkelaars, 

saneerders en deskundigen) en wordt in het najaar verder geoptimaliseerd op basis van de 

bevindingen uit het werkveld. 

Er wordt onderzocht in welke gevallen de saneringsplicht nog dermate onbillijk is, dat het 

aangewezen is de betrokken partijen vrijstelling te verlenen. De mogelijkheid zal worden gecreëerd 

voor particulieren die nooit risico-inrichtingen hebben geëxploiteerd om vrijstelling te vragen van de 

verplichting tot bodemonderzoek. Bij het oriënterend bodemonderzoek wordt de mogelijkheid 

geïntroduceerd om gegevens toe te voegen om vrijstelling te vragen van een eventuele 

saneringsplicht. 

De financiële zekerheden bij overdrachten worden verlaagd indien de saneringsplicht wordt 

overgenomen door de verwerver. De bundeling van diverse onderzoekstappen zal toelaten dat 

gronden sneller overgedragen kunnen worden. 

 OD 37 Duurzaam bodembeheer en kwalitatieve leefomgeving 

De onderhandelingen om een Belgisch stookolietankfonds op te richten werden opnieuw opgestart; 

er wordt nu gewacht op het standpunt van de federale regering. 

De huidige aanpak voor de bodemonderzoeken en –saneringen van reeds gekende risicogronden in 

de beschermingszones voor grondwaterwinning, de woonzones en de geïntegreerde aanpak van 

bodemsanering en renovatie (met ook aandacht voor asbestafbouwbeleid) wordt verdergezet en 

uitgebreid. 

 OD 38 Ontsluiting van kwalitatieve bodeminformatie 

De bodemdossiers zullen verder gedigitaliseerd worden. De oudere bodemonderzoeken worden 

versneld gedigitaliseerd zodat tegen eind 2019 kwalitatieve informatie vlot beschikbaar is voor alle 

relevante partijen. De gronden met historische risico-activiteiten worden verder geïnventariseerd, 

zodat ernstige risico’s zo snel mogelijk aan het licht komen en eventuele vertraging bij ruimtelijke 

ontwikkelingsprojecten vermeden kan worden. Daarbij zal prioriteit uitgaan naar kwetsbare 

gebieden (inzonderheid beschermingszones voor grondwaterwinning) en in tweede instantie naar 

regio’s en gemeenten met het grootste ontwikkelingspotentieel en de meeste bevolkingsimpact. 
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SD7 KRINGLOOPECONOMIE 

 OD55 Materiaalbewust bouwen en verbouwen 

In samenspraak met de betrokken partijen werd een actieprogramma Bouw opgesteld, in uitvoering 

van het beleidsprogramma Bouw. Er worden verkennende gesprekken gevoerd voor het opzetten 

van pilootprojecten i.h.k.v. het uitrollen van de principes van veranderingsgericht bouwen. In 2015 

werd gestart met de voorbereiding van de uitvoering en coördinatie van het asbestafbouwbeleid met 

als doel Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040. In een eerste fase t.e.m. 2017 zullen door 

middel van aanvullend onderzoek en proefprojecten haalbare scenario’s worden uitgewerkt. 

 

SD10 OMGEVINGSBESTUUR 

 OD68 Bouwen aan bestuurskracht 

De minister laat onderzoeken hoe de regelgeving moet worden aangepast opdat de provincies geen 

provinciale gebiedsgerichte initiatieven meer uitvoeren in steden met meer dan 200.000 inwoners. 

 OD71 Kennis- en expertisecentrum 

Beleidsrelevant onderzoek wordt uitgevoerd via een rollende onderzoeksagenda die halfjaarlijks 

wordt geactualiseerd. De minister zet specifiek in op de implementatie van de Digitale Bouwaanvraag 

en in het verlengde daarvan op de digitale omgevingsvergunning via het digitaal omgevingsloket. Het 

uitwisselingsplatform Digitale Stedenbouwkundige Informatie zal worden opgezet voor de 

uitwisseling van stedenbouwkundige informatie (RUP’s, plannen van aanleg, onteigeningen, …). 

De activiteiten van het Steunpunt Ruimte zullen afgestemd worden op de lopende 

onderzoeksagenda. Voor nieuwe onderzoeksopdrachten zal gezocht worden naar een grotere 

synergie over de beleidsdomeinen heen en naar een grotere beleidsrelevantie. 

 OD73 Klantvriendelijkheid & oplossingsgerichtheid 

Binnen het programma Radicaal Digitaal werd een bijkomend budget van 500.000 euro toegekend 

voor de uitbreiding van de digitale bouwaanvraag naar de digitale omgevingsvergunningsaanvraag. 

Het omgevingsloket zou ondertussen gestart zijn met digitale aanvragen en meldingen voor 

stedenbouwkundige vergunningen en zou beschikbaar zijn in meer dan 30 steden en gemeenten. 
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REGELGEVINGSAGENDA 

TRAJECTEN IN VOORBEREIDING 

 Verruiming proceswinsten decreet Complexe Projecten 

 Besluit aankoopplicht (2.4.10 VCRO) 

 Integratie en coördinatie waterwetgeving in decreet Integraal Waterbeleid 

 Aanpassing decreet tot bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten 

 Geïntegreerd vergunningsproces 

 Harmonisering van bestaande compenserende vergoedingen 

 Omgevingsplan 

 Wijzigingen van het VLAREBO 

 Wijziging Bodemdecreet 

 Uitvoeringsbesluiten Handhaving Omgevingsvergunning 

 Aanpassing decreet Landinrichting 

 Vereenvoudigde procedure verouderde voorschriften 

 Verantwoord aansnijden woonuitbreidingsgebieden 

 Opmaak ruimtelijke instrumentendecreet/Codex Grond- en Pandenbeleid 

LOPENDE TRAJECTEN 

 Opstellen handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening 

 Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid 

 Tariefregulering drinkwater 

 Grond- en pandenbeleidsplan 

 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning 

 Decreet tot harmonisering van onteigeningen 

 Integratie attesten woningen en gebouwen bij nieuwbouw, renovatie en overdracht 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEVEN 2015-2016 

 

1 GELIJKE KANSEN 

Het Vlaams Parlement zal zich voor de zomer van 2016 kunnen uitspreken over de evaluatie van de 

werking van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Naar het model van de evaluatie van de 

federale non-discriminatiewetten door de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal op Vlaams niveau 

een evaluatie worden uitgevoerd van het Gelijkekansendecreet. 

Naast deze evaluatie van het Vlaamse decretale kader en de uitbouw van organen waar slachtoffers 

terecht kunnen (Interfederaal Centrum en de Vlaamse Ombudsman) wil de minister inzetten op 

sensibilisering. Eind 2016-begin 2017 zal een campagne tegen discriminatie gelanceerd worden. De 

praktische voorbereiding en uitwerking van de campagne zal in 2016 opgestart worden. 

 

2 VLAAMSE RAND 

De bevoegde minister, Ben Weyts, wil mee werk maken van een alternatieve regeling voor ‘Wonen in 

eigen streek’, rekening houdend met de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof. Dit traject wordt 

getrokken door minister Liesbeth Homans, vanuit de bevoegdheid Woonbeleid. De doelstelling blijft 

om betaalbaar wonen in eigen regio mogelijk te maken en sociale verdringing tegen te gaan. Vanuit 

het kabinet Vlaamse Rand zal in eerste instantie worden aangedrongen op de opname van een 

voorrangsregeling. 

De minister bevoegd voor de Vlaamse Rand zal een ontwerp van decreet opmaken om het 

taalgebruik bij de opmaak van notariële akten in het Nederlandstalige taalgebied te regelen. Dit 

traject wordt dus niet getrokken vanuit de bevoegdheid Bestuurszaken maar wel vanuit de 

bevoegdheid ‘Vlaamse Rand’. 

 

3 LANDBOUW & VISSERIJ 

Op 1 juli 2014 werd Vlaanderen in het kader van de zesde staatshervorming bevoegd voor het 

pachtbeleid. In 2015 werden de opmaak van een Vlaams landbouwpachtbeleid en een brede 
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consultatieronde opgestart. Expliciete doelstelling is te onderzoeken hoe nieuwe landbouwers beter 

toegang kunnen vinden tot de beschikbare landbouwgrond, met behoud van voldoende 

rechtszekerheid. De status van het traject ‘decreet tot wijziging van de pachtwetgeving’ is lopende. 

 

4 MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN 

 SD1 Tijds- en kostenefficiënte verplaatsingen 

De beleidsbrief verduidelijkt dat er via de adviesverlening op wordt toegezien dat de impact van 

plannen en projecten op de mobiliteit correct in beeld wordt gebracht en dat zo een weldoordacht 

locatiebeleid wordt gestimuleerd. In de adviezen bij Milieueffectenrapportages (MER), Ruimtelijke 

Uitvoeringsplannen (RUP) en vergunningsaanvragen wordt aangegeven hoe plannen en 

vergunningen rekening dienen te houden met een vlotte en veilige mobiliteit. Daarbij wordt steeds 

naar een oplossingsgerichte adviesverlening gestreefd. 

In overleg met MOW wordt vanuit de beleidsdomeinen LNE en RWO een nieuwe regelgeving 

uitgewerkt waarbij de effectbeoordelingen in de RUP-procedures beter worden geïntegreerd. 

MOW geeft ook advies bij concrete brownfielddossiers, met het oog op een vanuit 

mobiliteitsoogpunt aangewezen invulling van deze gebieden. In december 2014 werd vanuit het 

Beleidsdomein MOW een bijdrage geleverd aan het eindrapport van de evaluatie van het instrument 

“brownfieldconvenant”. 

 OD32 Grondbeheer 

Het beleidsdomein MOW onderzoekt hoe het grondbeheer efficiënter georganiseerd kan worden om 

de gronden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de kerntaken tegen een maatschappelijk 

aanvaardbare prijs vermarkt kunnen worden en hoe de opbrengsten aangewend kunnen worden om 

investeringen binnen MOW te financieren. 

 SD9 Coherente regelgeving 

De diensten van het AWV werken consequent mee aan de ontwikkeling van een overkoepelend 

onteigeningsdecreet. De onderscheiden gerechtelijke procedures worden omgevormd tot één 

eenvormige, snelle en efficiënte procedure inzake onteigeningen, zowel in het belang van de 

overheid om projecten te realiseren, als in het belang van de burger om snel zekerheid te krijgen 

over zijn rechtspositie en derhalve een optimale rechtsbescherming te genieten. 

 

5 ARMOEDEBESTRIJDING 

In 2015 werd een budget opzijgezet voor projecten die de preventie van uithuiszetting beogen. De 

minister geeft in haar beleidsbrief aan deze projecten waardevol te vinden en zal de mogelijkheden 
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onderzoeken om deze projecten uit te breiden en om de bestaande projecten in 2016 verder te 

zetten. 

 

6 BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID 

De werkzaamheden van de paritaire commissie decentralisatie werden in 2015 afgerond. De 

aanbevelingen zullen nu in regelgeving worden omgezet door de functioneel bevoegde ministers. Het 

interbestuurlijk overleg over meer vrijheid voor de gemeenten en verdere decentralisatie wordt 

echter niet stopgezet. De paritaire commissie zal in haar huidige samenstelling jaarlijks een rapport 

opstellen over de voortgang m.b.t. de afgesproken decentralisaties. De werkgroepen van de paritaire 

commissie, waaronder deze rond Wonen, kunnen – al dan niet in hun huidige samenstelling – hun 

werkzaamheden verderzetten. 

Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gehecht aan een 

voorontwerp van decreet rond de afslanking van de provincies. Het voorontwerp voorziet in een 

aanpassing van de taakstelling van het provinciale niveau; daarnaast regelt de tekst dat de provincies 

geen opcentiemen meer zullen kunnen heffen op de onroerende voorheffing. De bestaande 

opcentiemen worden geïntegreerd in de Vlaamse basisheffing. In 2016 zal de verdere voorbereiding 

voor de overdracht van de bevoegdheden, personeel en middelen naar de andere beleidsniveaus 

worden uitgewerkt zodat de overdracht kan plaatsvinden op 1 januari 2017. 

 

7 BESTUURSZAKEN 

 OD 1.5 Eén vastgoedbeleid voor de Vlaamse overheid 

De vastgoeddatabank van de Vlaamse overheid werd in 2015 verder geactualiseerd met 

verbruiksgegevens uit de databank van het Vlaams Energiebedrijf. Deze gegevens zijn belangrijk in 

het kader van energiemanagement : doordat er van meer gebouwen gegevens beschikbaar zijn, 

kunnen ze onderling worden vergeleken en kan het Facilitair Bedrijf gepaste vastgoedstrategieën 

ontwikkelen. De studieopdracht ‘Portefeuillebeheer overheidsbreed vastgoedprocessen in kaart 

brengen binnen de grootste vastgoedportefeuilles van de Vlaamse overheid’ wordt opgeleverd in het 

najaar van 2015. 

In 2016 wordt werk gemaakt van het verder vervolledigen van de gegevens van de 

vastgoeddatabank. De expertise van de databank wordt gebruikt bij het Terra-project, dat zowel de 

uitbreiding van de vastgoeddatabank met betere gegevens over energieverbruik als een verbeterde 

informatie-uitwisseling, waaronder gegevens over de gronden, met de lokale besturen, beoogt. 

In het najaar zijn de voorbereidingen voor de Vastgoedwijzer 2015 gestart.  

In 2016 zal een interne vastgoedmarkt worden opgestart, gebaseerd op informatie uit de 

vastgoeddatabank. Het doel is om op die manier opportuniteiten gemakkelijker te benutten. Op 

termijn kan deze interne vastgoedmarkt worden opengesteld naar lokale besturen en andere 

bestuursniveaus. 
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Belangrijke vastgoeduitdagingen zijn de verkoop van enkele onroerende goederen waar de Vlaamse 

overheid geen bestemming voor vindt of niet meer kan inzetten voor een maatschappelijk nut. De 

omzendbrief voor verkoop van niet-bestemde onroerende goederen zal worden herbekeken, o.a. in 

functie van de interne vastgoedmarkt. 

 SD2 Vlaanderen Radicaal Digitaal 

Vlaanderen Radicaal Digitaal is een overkoepelend programma waarbij de inzet van ICT 

overheidsbreed moet leiden tot een digitaliseringsgolf. Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering 

over de toewijzing en de verdeling van het hefboombudget Vlaanderen Radicaal Digitaal van 10 

miljoen euro. Het totale investeringsbudget (centraal plus decentraal) bedraagt € 50.372.649. Bij de 

selectie van de projectvoorstellen zijn 4 clusters onderscheiden. 

In de tweede cluster van projectvoorstellen (die zich richten tot het brede publiek) ontvangt Wonen-

Vlaanderen bijvoorbeeld ondersteuning voor het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK). In de vierde 

cluster worden de ontwikkeling of de verrijking gefinancierd van een aantal generieke bouwstenen 

die de digitalisering van de overheid faciliteren. Het opzetten van een gebouwenregister, één van de 

nog ontbrekende schakels in het stelsel van basisregisters, is in deze cluster prioritair. 

Een nieuwe beheersstructuur is essentieel om te komen tot een adequate aansturing van het 

overkoepelend informatie- en ICT-beleid. De bestaande overlegstructuren en 

samenwerkingsverbanden in het kader van de Vlaamse Dienstenintegrator en het geografisch 

informatiebeleid werden in kaart gebracht. Daarmee werd de oprichting voor van het in de 

beleidsnota aangekondigde stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid, dat gepaard gaat met de 

vereenvoudiging van het huidige besluitvormingsproces door de krachten op vlak van geografische 

en andere informatie te bundelen, voorbereid. Bij de oprichting zal aandacht worden geschonken 

aan de betrokkenheid vanuit de private sector en een brede deskundige inbreng uit verschillende 

overheidsdiensten. 

In 2016 zal opnieuw een open oproep gelanceerd worden voor digitaliseringsprojecten, die voldoen 

aan de principes van Vlaanderen Radicaal Digitaal. Deze projecten zullen beroep kunnen doen op een 

hefboombudget van 10 miljoen euro. 

Het nieuwe stuurorgaan voor het Vlaams informatie- en ICT-beleid zal worden opgericht. Dit nieuwe 

stuurorgaan zal beleidsmatige adviezen en richtlijnen ontwikkelen op vlak van informatie- en ICT 

beleid. Daarnaast zal het stuurorgaan ook de decretale taken opnemen van het VDI-

coördinatiecomité en de GDI-stuurgroep. 

 OD 2.4 Een overkoepelende en interbestuurlijke aanpak rond gegevensverkeer en 

informatiebeheer 

In 2015 werd verder ingezet op de uitbouw van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). De nodige 

acties werden genomen om de grootschalige basiskaart op te zetten als authentieke gegevensbron. 

De erkenning is gepland tegen 1 januari 2016. In 2015 werden ook nieuwe MAGDA-diensten 

ontwikkeld, bijvoorbeeld voor het online raadplegen van informatie over het kadastraal inkomen en 

gegevensstromen over de erkenning als persoon met een handicap. Ook heeft meer dan 70 % van de 

gemeenten momenteel een gevalideerd adressenbestand. 
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Een effectieve koppeling tussen geografische en niet geografische informatie werd gerealiseerd door 

de verbreding van Geopunt: informatie die voorheen enkel in moeilijk hanteerbare tabellen of lijsten 

beschikbaar was, is nu snel en vlot op kaart raadpleegbaar. Op die manier wordt maximaal gebruik 

gemaakt van de geo-technologie om allerhande overheidsinformatie aan te bieden. Wie bijvoorbeeld 

wil weten wat het officiële en volledige aanbod is aan scholen of erkende kinderopvang in de buurt 

van zijn woon- of werkplaats, kan voortaan terecht op Geopunt. Ook de vastgoeddatabank werd 

hierin geïntegreerd. 

Wat betreft de verdere ontwikkeling van het stelsel van basisregisters wordt ingezet op de 

ontwikkeling van een gebouwenregister, de authentieke gegevensbron voor basisinformatie met 

betrekking tot alle gebouwen gelegen in het Vlaams gewest. Met het gebouwenregister kan de 

Vlaamse overheid zorgen voor een efficiënter databeheer en eenvoudigere uitwisseling van 

gebouwgerelateerde informatie. De minister wil ook de actualiteit van het register van grootschalige 

topografie (GRB) en het wegenregister verbeteren met een hogere frequentie van 

gegevensvernieuwing en zal, samen met de AAPD, de aanmaak van het uniek percelenplan in 

productie brengen, zodat er in Vlaanderen nog maar één kadastraal plan zal zijn. 

 OD 2.5 Volledige openheid en transparantie als logisch gevolg van een sterk 

informatiemanagement 

In 2016 zal het Grootschalig Referentiebestand (GRB) met een investeringswaarde van meer dan 100 

miljoen EUR ter beschikking worden gesteld als gratis open data. Bedrijven en verenigingen hebben 

aangegeven het GRB te willen inzetten in hun producten en diensten. Ook de vastgoedsector wil 

radicaal digitaal gaan en wil hierbij in het kader van het elektronisch vastgoeddossier prioritair 

inzetten op het gebruik van GRB. 

In samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur en de lokale overheden zal worden 

nagegaan op welke manier de authentieke informatie uit “lokale besluiten” met zowel 

maatschappelijke, beleidsmatige als bestuurskundige relevantie kan worden verzameld en 

beschikbaar worden gesteld als gelinkte open data vanuit hun normale besluitvormingsproces. 

 

8 ALGEMEEN REGERINGSBELEID 

SD1 ONDERSTEUNING BESLUITVORMING EN WERKING VAN DE 

VLAAMSE REGERING 

 OD 1.2 Verminderen van de regeldruk en verbeteren van de wetgevingstechnische kwaliteit 

en de praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in alle domeinen om 

het vertrouwen in de Vlaamse overheid te versterken 

De beleidsbrief stelt dat de Vlaamse Regering in 2015 al heel wat beslissingen heeft genomen om de 

regeldruk te verlichten en om meer vertrouwen te geven aan burgers, bedrijven en verenigingen. 

Ook voor ondernemingen zouden verdere stappen zijn gezet om de regeldruk te verminderen. Bij 

wijze van voorbeeld wordt verwezen naar het voorstel van decreet houdende het toeristische logies : 
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‘Zo zal het detailniveau van de regelgeving voor toeristische logies verminderd worden en zal bij 

inspecties de klantvriendelijkheid vooropstaan.’ 

De minister-president zal in 2016 een dialoog opstarten met een aantal institutionele partners over 

de vraag hoe de Vlaamse overheid de regeldruk verder kan verminderen en meer vertrouwen kan 

geven aan burgers, ondernemingen en verenigingen. De SERV en de andere strategische adviesraden 

vormen één gesprekspartner. Topic hier is de implementatie van de hertekening van het strategische 

advieslandschap. 

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges zal in 2016 verder inzetten op digitalisering. Het digitale 

informatiebeheerssysteem voor de werking van de BBRC en de procedures voor de rechtscolleges 

moet gebouwd worden. Daarbij zal de mogelijkheid om een digitaal beroepsdossier in te dienen, 

geïmplementeerd worden. Op termijn moet het digitale beroepsdossier, minstens voor de 

procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, ingebed worden in het digitale 

uitwisselingsplatform van de ‘digitale omgevingsvergunning’. 

 OD 1.6 Harmonisering van het onteigeningsrecht 

Begin 2015 werd een conceptnota goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Sindsdien zijn er 

verschillende klankbordgroepen georganiseerd met diverse betrokken actoren, alsook tal van interne 

werkgroepen en externe toelichtingen. De minister-president zal erop toezien dat de beleidslijnen 

van het regeerakkoord worden gevolgd : ‘een eenvoudige en rechtszekere procedure, met oog voor 

de belangen van zowel de onteigenende overheden als de personen of instanties die onteigend 

worden. De figuur van zelfrealisatie wordt ingeschreven, waarbij eigenaars zelf maatschappelijke 

doelstellingen kunnen realiseren. Daarnaast is de oprichting voorbereid van een administratief 

rechtscollege dat deel uitmaakt van de dienst van de bestuursrechtscolleges (zie OD 1.3). Het 

onteigeningsrecht wordt ook mogelijk gemaakt voor zakelijke rechten.’ 

In de beleidsbrief wordt voorzien dat in 2016 het formele goedkeuringstraject zal kunnen worden 

opgestart, met aansluitend de goedkeuring van het decreet door het Vlaams Parlement. 

SD2 STRATEGISCHE PLANNING 

 OD 2.3 Inzetten op een gecoördineerd, participatief en inclusief beleid duurzame 

ontwikkeling (letterlijke overname uit de beleidsbrief) 

Realisaties 2015 

In het voorjaar van 2015 heeft het transitienetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen (DuWoBo), in 

samenwerking met Ruimte Vlaanderen, een transitiearena georganiseerd over het thema ‘Slimmer 

gebruik van ruimte’. Dat soort van netwerkdagen vormen essentiële contactdagen voor wie in 

Vlaanderen actief bezig is met duurzaam wonen en bouwen. 

Om innovatie permanent zichtbaar te maken, werd bij DuWoBo een interactief online platform 

(ideeënverrijkingssysteem) ontwikkeld waarop partners, bedrijven, middenveld, kenniscentra en 

overheden inspirerende voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland in kaart brengen en waarop 

nieuwe ideeën, ontwikkelingen en voorstellen voor concrete projecten gepost worden. 
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Dat ideeënverrijkingssysteem fungeert daarnaast ook als voorbeeldproject voor andere 

transitieprojecten. Het transitieproces stimuleert zelf innovatie door het opzetten van vernieuwende 

projecten en experimenten. Om innovatieve en veelbelovende ideeën sneller te laten evolueren tot 

concrete projecten of projectideeën biedt DuWoBo coachingtrajecten aan. Bij DuWoBo werden het 

voorbije jaar verschillende nieuwe projecten opgezet. Acht vernieuwende en duurzame 

wijkprojecten kregen begeleiding op maat door een team van experten. Intussen worden in 

Vlaanderen de wijkprojecten die eerder DuWoBobegeleiding kregen, concreet gerealiseerd. 

Voorbeelden zijn de Clementwijk in Sint-Niklaas, De Suikersite in Veurne en De Vloei in Ieper. Mee 

dankzij het ideeënverrijkingssysteem en de transitiearena’s werden ook begeleidingstrajecten 

opgestart waarbij vernieuwers en ondernemers met innovatieve ideeën in zes tot acht 

coachingsessies hun project kunnen opwerken tot een ‘marktrijp’ plan. 

DuWoBo wil ook werk maken van leergemeenschappen. Dat zijn tijdelijk thematische werkgroepen 

waarbinnen actoren kennis uitwisselen en concrete oplossingen bedenken voor complexe 

uitdagingen op het vlak van wonen en bouwen. In de nasleep van de transitiearena van het voorjaar 

van 2015 werd de leergemeenschap Maatschappelijk verantwoord vastgoed opgestart. 

Het transitieproces DuWoBo brengt minstens tweemaal per jaar een denkgroep samen die 

uitdagingen voor de toekomst van wonen en bouwen scherp stelt en duurzame manieren in kaart 

brengt om die uitdagingen het hoofd te bieden. Die strategische groep bestaat uit experts en 

prominente vertegenwoordigers van zowel de overheid, de bouwsector, architecten, de financiële 

wereld als het middenveld. 

De ambtelijke coördinatiewerkgroep duurzaam wonen en bouwen (Coorduwobo) is het voorbije jaar 

op kruissnelheid gekomen. De werkgroep heeft in samenwerking met de sector een inventaris 

opgemaakt met knelpunten die duurzame woon- en bouwprojecten bemoeilijken, vertragen of in de 

weg staan.  

In 2015 werkte mijn administratie verder aan het instrumentarium voor duurzaam wonen en 

bouwen, dat onder meer bouwheren stimuleert om te kiezen voor integrale duurzaamheid in alle 

fases van het bouwproces, en ze in staat stelt om de graad van duurzaamheid van hun bouw- en 

ontwikkelingsprojecten te beoordelen. 

Beleidsopties en -initiatieven 2016 

In 2016 is het belangrijk om de werking van het expertisecentrum verder uit te bouwen via de 

aanspreekpunten in de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Alleen al de 

totstandkoming van een dergelijk netwerk van gemotiveerde ambtenaren kan een hefboomeffect 

teweegbrengen. In 2016 is het de bedoeling het aantal concrete acties om duurzaamheid te 

versterken in de interne werking en het beleid van de beleidsdomeinen op te drijven. 

Er worden de komende jaar twee transitiearena’s georganiseerd. Die netwerkdagen rond DuWoBo 

worden verder uitgebouwd als momenten waarop deelnemers niet alleen inspiratie kunnen opdoen, 

maar waaraan ze ook actief meewerken. Het online platform wordt verder uitgebouwd, met een 

focus op het in kaart brengen van inspirerende voorbeelden en het genereren van vernieuwende 

ideeën die leiden tot het opzetten van concrete innovatieve projecten. Zo krijgen professionals, 

onderzoekers en beleidsmakers de meest recente gegevens en ontwikkelingen op het vlak van 
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duurzaam wonen en bouwen. Ik zal minstens vier nieuwe coachingtrajecten opstarten om ervoor te 

zorgen dat ideeën ook vorm krijgen in concrete realisaties. 

De leergemeenschap Duurzame wijken zal van de realisatie van de eerste duurzame wijken 

gebruikmaken om andere projecten te stimuleren en resultaten te verspreiden. De recent opgestarte 

leergemeenschap Maatschappelijk verantwoord vastgoed, waaraan sleutelfiguren van zowel de 

bouwsector en kennisinstellingen als van overheden deelnemen, moet knelpunten en succesfactoren 

in kaart brengen en acties opzetten. Daarnaast zal nog minstens één nieuwe leergemeenschap 

worden opgestart. 

De strategische denkgroep, met actoren uit de sector en experts van de overheid, zal het komende 

jaar minstens tweemaal samenkomen om de resultaten uit het brede netwerk te bespreken, de 

voortgang van de innovatie van het woon- en bouwsysteem in Vlaanderen te vergelijken met de 

omliggende regio’s in Europa, en nieuwe specifieke opportuniteiten voor vernieuwing voor het 

Vlaamse woon- en bouwsysteem te detecteren. 

De ambtelijke coördinatiewerkgroep duurzaam wonen en bouwen selecteerde vijf prioriteiten uit de 

inventaris met knelpunten en zal het komende jaar inzetten op het wegwerken ervan. De volgende 

thema’s worden behandeld: ‘ontkokering’, ‘greenfields en bestaand patrimonium’, ‘van duurzame 

ambities tot project’, ‘financiering en betaalbaarheid’, ‘wetgeving en draagvlak voor collectieve 

oplossingen en collectief wonen’. 

De werkgroep blijft voortdurend in dialoog treden met de sector. Daarnaast zullen ook de lopende 

processen, de experimenten en de coachingtrajecten van de verschillende beleidsdomeinen die een 

duidelijke impact hebben op wonen en bouwen, maximaal afgestemd worden met onder meer de 

departementen EWI, RWO en LNE, alsook met het Vlaams Energieagentschap, het team van de 

Vlaamse bouwmeester en het team Stedenbeleid. Over de resultaten die daaruit voortvloeien, zal 

systematisch gecommuniceerd worden met de relevante stakeholders. 

Ik zal de brede civiele samenleving op lokaal niveau verder ondersteunen op het vlak van duurzaam 

wonen en bouwen via de steunpunten. Deze zullen verder georiënteerd worden richting een 

geïntegreerde aanpak in het beleid. In 2016 worden de lopende activiteiten die het instrumentarium 

voor duurzaam wonen en bouwen verder uitbouwen en onderling afstemmen, voortgezet. Meer 

specifiek wordt het instrumentarium voor de functies wijken, woningen en kantoren beschikbaar 

gesteld aan de gebruikers van de sector. 

SD3 MONITORING REGERINGSBELEID 

In het luik over monitoringsinstrumenten verwijst de beleidsbrief o.m. naar de ontwikkeling van een 

meetsysteem voor het aantal tweede verblijven in Vlaanderen (cfr. SVR-studie). 

SD4 SPECIFIEKE HORIZONTALE STRATEGISCHE PRIORITEITEN 

 OD 4.2 Hervorming strategische adviesraden 

In de beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid gaf de minister-president aan sterk te willen inzetten op 

overleg en samenwerking met belanghebbenden in de beleidsvoering. Binnen dit luik paste in eerste 
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instantie een herstructurering van het strategisch advieslandschap. Deze hervorming werd 

gerealiseerd via het decreet van 3 juli 2015 (o.m. de inbedding van de Vlaamse Woonraad bij het 

Agentschap Wonen-Vlaanderen) 

Een tweede spoor bestaat uit een regeringsbreed traject waarin voorstellen worden uitgewerkt om 

de praktijk van de adviesverlening en het overleg te verbeteren en te versterken. Voor de uitwerking 

hiervan wordt een project ‘Verbetering beleidsadviesverlening en overleg’ opgestart. De bedoeling is 

om te komen tot een performant(er) systeem van consultatie, advies en overleg, met een grotere 

transparantie- en participatiegraad. Visievorming over en garanties voor overleg, onderbouwing en 

samenwerking met belanghebbenden in het beleidsproces zal deel uitmaken van het beoogde 

verbeteringsproces. In dat kader wordt geëxperimenteerd met meer open consultaties van 

ontwerpregelgeving en beleidsdocumenten, zoals vermeld in OD 1.2. 

Daarbij zal ook ingegaan worden op de wijze waarop de interactie op het vlak van beleidsvorming 

wordt georganiseerd tussen de beleidsmakers enerzijds, en de adviesraden en het middenveld 

anderzijds. Er zal in een vroeger stadium advies moeten worden ingewonnen: op die manier wordt er 

een groter draagvlak gecreëerd en kan er efficiënter advies verleend worden. Daarnaast streeft de 

minister-president naar een zo transparant mogelijke werkwijze. De voorstellen tot hervorming van 

het adviesstelsel zijn gericht op de beleidsvorming en op de beleidsevaluatie. Het sociaal overleg valt 

buiten de scope van deze oefening. 

De administratie werd gevraagd om tegen eind 2015 een ontwerp van groenboek met een analyse 

van de probleemstelling en mogelijke beleidsopties op te maken. Daarbij zal ook rekening worden 

gehouden met de inbreng die vanuit bepaalde strategische adviesraden al is geformuleerd. 

In 2016 zal het groenboek voor de verbetering van de beleidsadviesverlening en het overleg getoetst 

worden. Via ruime consultatie, en via advies en overleg wordt nagegaan of de probleemanalyse 

gedeeld wordt en welke beleidsopties er verder kunnen worden uitgewerkt. Tegen eind 2016 wil de 

minister-president op basis van de consultatie concrete voorstellen van processen, procedureregels 

of aangepaste regelgeving aan de Vlaamse Regering voorleggen zodat de implementatietrajecten in 

2017 kunnen worden opgestart. 

 

9 ONDERWIJS 

 OD 1.8 Van leren en werken een volwaardig onderwijstraject maken 

In januari 2015 werd de eerste conceptnota over duaal leren gelanceerd. Na diverse adviezen, onder 

meer van de SERV en SYNTRA Vlaanderen werd het concept verfijnd. Het resultaat was een tweede 

conceptnota die in juli 2015 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Met de uitbouw van een stelsel voor duaal leren wordt werk gemaakt van de opwaardering van 

arbeidsmarktgerichte opleidingen binnen het huidig technisch en beroepssecundair onderwijs. De 

conceptnota omvat een hervorming van het huidige stelsel leren en werken. Ze maakt ook mogelijk 

om richtingen die vandaag alleen in het voltijds secundair onderwijs worden aangeboden in de 

toekomst duaal in te richten. 
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De conceptnota behandelt belangrijke aspecten van het duaal leren zoals de toeleiding, de 

trajectbegeleiding, de kwaliteitsbewaking en de garantie op werkervaring. Ter voorbereiding van de 

implementatie van duaal leren worden er proefprojecten opgestart waarvoor in 2015 een oproep is 

gelanceerd. 

De minister wil echter niet wachten op de volledige uitrol van het stelsel voor duaal leren om ook 

aan jongeren die vandaag in het systeem van leren en werken zitten voldoende kwaliteitsvolle 

werkplekken te garanderen. Daarom hebben er het afgelopen jaar gesprekken plaatsgevonden met 

diverse onderwijspartners en sectoren waarbij het belang van een tewerkstelling voor élke leerling in 

leren en werken werd geduid. 

Als gevolg van de zesde staatshervorming, werden de gemeenschappen bevoegd voor het 

werknemersleerlingstelsel. Om een vlotte overgang en de continuering van het huidige industrieel 

leerlingenwezen in het schooljaar 2015-2016 te garanderen, is afgesproken om de lopende 

overgangsmaatregel te verlengen tot 1 september 2016. 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 starten de proefprojecten duaal leren in vier verschillende sporen. 

De ervaringen hieruit worden meegenomen bij de verdere implementatie van duaal leren. Daarnaast 

worden de resultaten van de evaluatie van het decreet leren en werken verwacht. Bij het uitwerken 

van het nieuwe decreet voor duaal leren zal maximaal rekening worden gehouden met al deze 

kennis. Het toekomstige duaal leren wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de onderwijs- en 

sociale partners, via het overlegplatform duaal leren en het stakeholdersplatform. 

Er wordt bijkomende ondersteuning voorzien van leerlingen via intensieve begeleiding in de eerste 

maanden van hun tewerkstelling. Er start een nieuw project ‘intensieve begeleiding alternerend 

leren’ dat moet leiden tot een betere integratie van de jongere op de werkplek en een meer stabiele 

tewerkstelling. 

De minister wil de basis leggen voor een eenduidig, geharmoniseerd statuut voor elke lerende 

binnen duaal leren. Dat geharmoniseerd statuut wordt in zijn volle omvang ten laatste samen met 

het nieuwe decreet duaal leren ingevoerd. Een eerste voorstel van geharmoniseerd statuut wordt 

nog in het najaar 2015 voorgelegd. 

 OD 1.9 Vlaamse kwalificatiestructuur uitrollen met verkorte procedures 

De Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) telt nu iets meer dan 200 beroepskwalificaties erkend door de 

Vlaamse Regering en dit jaar komen daar een 80-tal gevalideerde beroepskwalificaties bij. 

Er werd ook werk gemaakt van de vertaling van beroepskwalificaties in onderwijsopleidingen. Het 

volwassenenonderwijs organiseert sinds 1 februari 2015 zeventien vernieuwde opleidingen op basis 

van beroepskwalificaties. In het stelsel leren en werken gaan de eerste drie opleidingen op basis van 

beroepskwalificaties op 1 september 2015 van start. 

Samen met de onderwijspartners wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van een format voor 

onderwijskwalificaties en de opname van beroepskwalificaties hierin. De minister zal een pilootfase 

opstarten om dit format uit te proberen en nadien verder te verfijnen. 

Daarnaast wil de minister met de onderwijspartners overleggen over een mogelijke vereenvoudiging 

en afstemming van de procedures voor het gebruik van onderwijskwalificaties in verschillende 
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onderwijskwalificerende trajecten met name in voltijds en duaal leren, secundair 

volwassenenonderwijs, BuSO en bij trajecten tot de erkenning van competenties. De 

studiebekrachtiging zal worden afgestemd op de onderwijs- en beroepskwalificaties door op de 

uitgereikte bewijzen een verwijzing op te nemen naar de kwalificaties en hun niveau. De nodige 

decretale wijzigingen worden aan het Vlaams Parlement voorgelegd. 

 

10  WERK 

 4.1. Bijkomende bedrijfshuisvestingsmogelijkheden 

In 2015 werd de inventaris ‘GIS bedrijventerreinen’ erkend als authentieke geografische 

gegevensbron. Daarnaast werd ook het ‘Bizlocator project’ officieel gelanceerd. Via dit project 

waarop de diverse types van beschikbaar bedrijfsvastgoed zowel door makelaars, publieke 

organisaties maar ook burgers en bedrijven kan worden bekend gemaakt en waarop 

geïnteresseerden gratis kunnen zoeken, wordt het ook mogelijk de reële vragen van ondernemers en 

bedrijven te aggregeren en beleidsmatig aan te wenden op lokaal of Vlaams beleidsniveau. 

In 2016 zal meer nadrukkelijk ingezet worden op het behoud en de creatie van ‘verweven’ 

professionele bedrijfshuisvestingsmogelijkheden enerzijds maar anderzijds ook op de noodzakelijk 

‘reservaties’ voor niet-verweefbare activiteiten zoals ‘Seveso-bedrijven’ die nu vaak moeilijkheden 

kennen om zich ergens te kunnen vestigen, ook op bedrijventerreinen. De hefbomen om dat te 

realiseren, situeren zich op verschillende vlakken: financiële impulsen, kennisverspreiding, 

brownfieldconvenanten… .  

Zowel via de subsidieregeling voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen als via specifieke andere 

beleidsinitiatieven wil de minister het bestaande areaal aan bedrijventerreinen optimaler benut zien. 

De voorbije paar jaar zijn in elke provincie de zogenaamde activeringsteams ingezet om te trachten 

onbenutte bedrijfsgronden op de markt te brengen. In 2016 wordt die aanpak geëvalueerd en 

desgevallend bijgestuurd. 

Recent beschikken we nu ook over een inventaris van bedrijfsgronden en gebouwen die als 

brownfield kunnen bestempeld worden. Die inventaris moet ons toelaten een extra projectoproep 

brownfieldconvenanten te organiseren waarmee we specifieke doelstellingen kunnen nastreven. In 

2016 herzien we ook het besluitvormingsproces omtrent de brownfieldconvenanten, zodat we de 

doorlooptijd kunnen verkorten.  

 4.2. Detailhandels- en handelsvestigingenbeleid 

Het voorontwerp van het decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid werd aangepast aan de 

opmerkingen van de adviesraden. Het zal nu voorgelegd kunnen worden, in tweede lezing, aan de 

Vlaamse Regering om vervolgens, na advies van de Raad van State, behandeld te worden in het 

Vlaams Parlement. 
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Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van leegstand van handelspanden door onder 

meer de eigenaars van die panden te enquêteren. Met dit onderzoek als basis zal een project 

ontwikkeld worden dat de regierol van steden en gemeenten zal ondersteunen en versterken. 

 

 

 

 

 


