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SYNTHESE BELEIDSBRIEF WONEN 2016-2017 

 

CORRELATIE MET DE BEGROTING 

In 2017 is er 17,35 miljoen euro extra beleidsruimte, te verdelen over nieuwe beleidsinitiatieven: 

 Uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met het risico op inkomensverlies 

door onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit; 

 Versteviging van de financiële draagkracht van de SVK’s en ondersteuning van private 

initiatieven om de uitbreiding van het privaat sociaal huuraanbod aan te moedigen; 

 Ondersteuning van performantieverhogende maatregelen via tussenkomsten om de 

kosten verbonden aan herstructureringsmaatregelen bij SHM’s mee op te vangen; 

 Subsidiëring van de verhuurdersorganisaties met het oog op de invulling van hun 

sensibiliserende rol in het kader van de discriminatieproblematiek en ter ondersteuning 

van verdere professionalisering van de sector (1,8 miljoen euro). 

Los van deze 17,35 miljoen euro werd er een extra krediet vrijgemaakt van 328.000€ voor een 

nieuwe woonbevraging. Er is 520.000€ overgeheveld van het Departement Mobiliteit & Openbare 

Werken voor nieuwe aanwervingen bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen om de toegenomen 

werklast op de huursubsidie en de renovatiepremie op te vangen. 

 

OMGEVINGSANALYSE 

Er werden meer sociale woningen gerealiseerd in 2014 en 2015. Eind 2015 zijn er voornamelijk door 

de sociale huisvestingsmaatschappijen 150.904 sociale huurwoningen verhuurd (of in renovatie).  

 

De erkende SVK’s beheerden eind 2015 samen 8.350 woningen (+7,44% t.o.v. 2014).  

Het aandeel meergezinswoningen in het Vlaamse woningbestand is tussen 2001 en 2013 

toegenomen tot ruim 30% (+12%). Vooral jonge gezinnen zouden in duplexappartementen een 
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betaalbaar alternatief vinden voor de traditionele eengezinswoning: in 2001 bewoonde 16% van de 

35- tot 44-jarigen een meergezinswoning, in 2013 36%. Er is een groeiende interesse van eigenaar-

bewoners voor de meergezinswoningen, maar vooral in de private huursector is het aandeel 

geklommen van 56% in 2001 tot 74% in 2013. Bovendien is de verdringing van de rijwoningen en de 

opmars van de meergezinswoningen bijzonder uitgesproken in de stedelijke kernen van Vlaanderen. 

 

Het aandeel middelkleine woningen (55-84m²) is gestegen van 27% naar 40%, zowel bij de een- als bij 

de meergezinswoningen. Anderzijds is het aandeel grote eengezinswoningen (>125m²) toegenomen, 

vooral buiten de stedelijke leefcomplexen en in de leeftijdscategorieën ouder dan 45 jaar. 

 

 

SD1 GROND- EN PANDENBELEID 

OD1.1 BESCHIKBARE RUIMTE 

 1.1.1 Uitvoeren Decreet Grond en Pandenbeleid 

Na de publicatie van het vernietigingsarrest inzake de sociale lasten op 10 februari 2014 bleef het 

aantal vorderingen, gebaseerd op de vernietigingsarresten, beperkt. Het Vlaamse Gewest is in negen 

dossiers betrokken partij, waarvan in twee dossiers als verweerder. In drie dossiers werd het gewest 

gedagvaard in gedwongen tussenkomst en vrijwaring. In vier dossiers is het Vlaamse Gewest vrijwillig 

tussengekomen in het geding. Tegen twee vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg loopt 

momenteel een beroep of een derdenverzet. 
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 1.1.3 Bescheiden woonaanbod uitbouwen 

Bij de evaluatie van het decreet Grond- en Pandenbeleid werd bijzondere aandacht besteed aan het 

bescheiden woonaanbod. Hindernissen en ervaringen bij de uitbouw van het bescheiden 

woonaanbod werden geïnventariseerd. Met de resultaten van de evaluatie in het achterhoofd wil 

minister Homans het beleid over het bescheiden woonaanbod verder uitbouwen. Zij zal nagaan hoe 

bescheiden huurwoningen geheroriënteerd kunnen worden in de richting van bijvoorbeeld effectieve 

starters- en doorgroeiwoningen. Bescheiden zouden zo voorbehouden worden voor een doelgroep 

die zich tijdelijk in een precaire of moeilijke woonsituatie bevindt. Tevens wordt onderzocht op welke 

manier private actoren kunnen betrokken worden bij de uitbouw van bescheiden huurwoningen. 

Het BVR inzake bescheiden wonen zal medio 2017 gewijzigd worden. 

 1.1.5 Versterken van lokale besturen in het bestrijden van leegstand en verwaarlozing 

Inzake leegstand wordt een uitgebreide decentralisatie voorbereid. Op Vlaams niveau blijven enkel 

de hoofdlijnen behouden. De verplichte jaarlijkse actualisatie, de uitzonderlijke gewestelijke 

leegstandsheffing en de minimumheffingen worden geschrapt. Voor verwaarlozing gaat het om een 

integrale decentralisatie: de Vlaamse overheid zal hier niet meer op inzetten. De relevante 

bepalingen rond deze decentralisatie zitten vervat in het ontwerp van decreet houdende diverse 

fiscale bepalingen dat op 20 oktober 2016 werd ingediend bij het Vlaams Parlement. 

 1.1.6 Sociaal beheer en onteigening van verkrotte panden 

De administratie legt momenteel de laatste hand aan de evaluatie van het sociaal beheersrecht, 

waarbij ook het voorkooprecht van de VWC en de onteigeningsmogelijkheden meegenomen worden. 

Doel van deze evaluatie is om identificeren waarom het sociaal beheersrecht tot op heden zeer 

beperkt wordt toegepast. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat het instrument bijsturing behoeft om 

het krachtiger en doeltreffender aan te wenden i.h.k.v. de woningkwaliteitsbewaking. De 

administratie zal de nodige bijsturingen voorbereiden in het najaar van 2016. Deze worden in 2017 

meegenomen bij de optimalisatie van het woningkwaliteitsbeleid. 

OD1.2 EEN BETAALBARE WONING IN EIGEN STREEK 

Het kabinet Wonen wil in de loop van 2017 een ontwerpdecreet met een alternatieve regeling inzake 

“wonen in eigen streek” aan de Vlaamse Regering voorleggen voor eerste principiële goedkeuring. 

Doelstelling hiervan blijft om, rekening houdende met  de bezwaren van het Grondwettelijk Hof, 

betaalbaar wonen in de eigen regio mogelijk te maken en sociale verdringing tegen te gaan.  
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SD2 STIMULEREN VAN EIGENDOMSVERWERVING 

OD2.1 SOCIALE KOOP EN KAVELS 

Het potpourridecreet Wonen wijzigt de regelgeving rond sociale koopwoningen: de 20-jarige 

bewoningsplicht blijft behouden maar het recht van wederinkoop wordt afgeschaft. Bij vroegtijdige 

verkoop is voortaan een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de infrastructuursubsidies. 

Daarnaast zullen er in de toekomst wellicht contractuele garanties worden voorzien. Zo kan een SHM 

in de verkoopakte laten optekenen dat ze een korting geeft bij het vaststellen van de verkoopprijs die 

gerecupereerd kan worden wanneer niet voldaan is aan de bewoningsplicht. De SHM kan ook 

gedeeltelijk eigenaar blijven van de grond of contractueel een voorkooprecht bedingen. 

 

OD2.2 WOONZEKERHEID VAN DE EIGENAAR-BEWONER 

 2.2.1 Verzekering Gewaarborgd Wonen 

In het laatste kwartaal van 2016 worden de resultaten van de studieopdracht gegund aan het CES 

opgeleverd. Dit onderzoek zal de basis vormen voor een evaluatie en eventuele bijsturing van de 

verzekering gewaarborgd wonen vanuit de principes van het risicomanagement. Daarbij kan tevens 

het bereik worden beoordeeld. Als uit het onderzoek blijkt dat er nood is aan een fijnmaziger 

differentiatie van de maximale verkoopprijzen, dan zal dit worden meegenomen bij de volgende 

gunning aan een verzekeraar. 

De verzekerbaarheid van zelfstandigen bij inkomensverlies t.g.v. gedwongen stopzetting wordt 

onderzocht, in opvolging van de resolutie van het Vlaams Parlement die hierom verzocht. Bedoeling 

is een wetenschappelijk onderbouwd oordeel te krijgen van de verzekerbaarheid van dit risico 

binnen een budgettair haalbaar premieniveau. Probleem hierbij is volgens minister Homans dat het 

niet altijd eenvoudig wordt om na te gaan of het effectief een onvrijwillige stopzetting betreft. Met 

als gevolg dat het concept ‘onvrijwillige stopzetting’ zeer moeilijk te definiëren is. Daardoor kunnen 

verzekeraars het risico amper inschatten. Onderzoek van de KUL geeft aan dat het daardoor absoluut 

gen evidentie is om een verzekeraar te trekken die het risico tegen een aanvaardbare premie wil 

verzekeren. Er is echter een (klein) deel van de 17,6 miljoen euro vrije beleidsruimte gereserveerd 

voor het geval zou blijken dat het risico toch verzekerbaar is aan een haalbaar premieniveau. 

 2.2.2 Het stelsel van bijzondere sociale leningen wordt geobjectiveerd 

Uit een rapport van het Steunpunt Wonen blijkt dat 76% van de huurders en personen die gratis 

wonen in aanmerking komen voor een sociale lening. Volgens de minister moeten de bijzondere 

sociale leningen toegekend worden aan de mensen die deze echt nodig hebben om een eigen 

woning te verwerven. Daarom wordt bekeken hoe de doelgroep beter kan worden afgebakend. 
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SD3 PRIVATE HUURMARKT 

OD3.1 NIEUWE BEVOEGDHEID INZAKE WONINGHUUR 

Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Private Huur goed. Deze is in het najaar 

besproken in de commissie voor Wonen. De wijzigingen aan het woninghuurrecht zullen uitgewerkt 

worden op basis van de richtingen in de conceptnota. Daarbij zullen de stakeholders nauw worden 

betrokken. Dit overlegtraject wordt in het najaar van 2016 opgestart. 

De conceptnota gaat tevens in op de aanpak van discriminatie op de huurmarkt, een materie die 

sinds juli 2014 valt onder het Gelijkekansendecreet. In het najaar van 2016 wil minister Homans 

starten met de opmaak van een actieplan “Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt” 

met concrete acties op vlak van aanmelding, transparantie en sensibilisering, uit te voeren i.s.m. alle 

betrokken actoren. Minister Homans wil tevens een convenant afsluiten met de koepelorganisaties 

Verenigde Eigenaars en CIB Vlaanderen inzake maatregelen op vlak van zelfregulering. 

Het instrument van het proefhuren zal verder uitgewerkt worden. Minister Homans is er van 

overtuigd dat dit een belangrijk instrument kan zijn om discriminatie uit te sluiten. 

OD3.2 WOONZEKERHEID HUURDER – BETAALZEKERHEID VERHUURDER 

 3.2.1 Huurgarantiefonds 

Er wordt weinig beroep gedaan op het huurgarantiefonds en zelfs wanneer dat gebeurt, konden de 

uithuiszettingen niet vermeden worden. De huurder laat immers in de meeste gevallen verstek gaan; 

soms heeft de huurder de woning zelf reeds verlaten. Het fonds kan in dat geval nog wel 

tussenkomen in de te betalen huurachterstal, maar de huurovereenkomst is reeds ontbonden. De 

evaluatie en aanpassing van het huurgarantiefonds zal worden opgenomen door het gemengd 

platform voor de opmaak van een globaal plan van aanpak van dak- en thuisloosheid. 

Er zal onderzocht worden of er, conform de verzekering gewaarborgd wonen voor eigenaars, een 

gelijkaardig systeem voor huurders kan opgezet worden. 

 3.2.2 Huursubsidie en huurpremie aanwenden 

Er zijn nog steeds verschilpunten tussen de huurpremie en de huursubsidie. Dat heeft consequenties 

voor de doelmatigheid en de take-up. Hoewel het aantal rechthebbenden geleidelijk is gestegen 

bereiken de huursubsidie en de  huurpremie nog altijd slechts 20.539 begunstigden op een totaal van 

549.000 private huurwoningen (3,75%). Het Steunpunt Wonen heeft de opdracht gekregen om 

voorstellen te formuleren voor één algemeen huursubsidiestelsel en zal de te verwachten effecten 

hiervan inschatten. De resultaten van dit onderzoek worden tegen maart 2017 verwacht. 

 3.2.3 Het aanbod van sociale verhuurkantoren wordt uitgebreid 

Midden 2016 zijn 48 erkende SVK’s actief in Vlaanderen, waarvan er 43 gewestelijke subsidies voor 

personeels- en werkingskosten ontvangen. De afgelopen jaren realiseerden de SVK’s een jaarlijkse 
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woningtoename van ca. 10%, waardoor eind 2015 in totaal 8.350 woningen werden beheerd. Dat 

blijft volgens minister Homans ruim onvoldoende, zowel in verhouding tot het aantal kandidaat-

huurders op de wachtlijst (33.000) als in relatie tot de totale private huurwoningmarkt. 

Er is stilaan een gebiedsdekkend SVK-aanbod, met een woningaanbod in 93% van de. Alleen de 

provincie Oost-Vlaanderen blijft enigszins achter. Minister Homans heeft aan gouverneur Briers 

gevraagd om de SVK-werking extra onder de aandacht te brengen. 

De evaluatie en bijsturing van het SVK-besluit verloopt in twee fases. In de 1ste fase wordt gefocust op 

de financiële draagkracht. Een ontwerp van wijzigingsbesluit dat de SVK’s een extra financiële 

ondersteuning geeft van 8,7 miljoen euro werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

In de 2de fase wordt nagegaan of de regelgeving de SVK’s voldoende ondersteunt en stimuleert om te 

verruimen, zonder op de kwaliteit van de dienstverlening in te boeten. Hierbij komen o.m. volgende 

thema’s aan bod: de opdrachten, de woningkwaliteit, de schaalvergroting en het groeitraject, het 

werkingsgebied, de lokale inbedding en de financiering. Daarnaast wordt de beleidsdoelstelling 

meegenomen om de samenwerking tussen SVK’s en private ontwikkelaars/institutionele 

investeerders te stimuleren. 

OD3.3 BETAALBAARHEID EN RENTABILITEIT 

De huur die gezinnen met een lager inkomen kunnen betalen, volstaat vaak niet om verhuurders van 

kwaliteitsvolle woningen een voldoende rendement te bieden. De vraag is hoe die kloof gedicht kan 

worden. In de beleidsbrief staat dat ook de verhuurder nood heeft aan ondersteuning, naast de 

ondersteuning van de huurder via huursubsidies en –premies. 

De problemen situeren zich vooral op het onderste en lager middensegment van de huurmarkt. In dit 

segment is volgens minister Homans overheidsinterventie aangewezen. Dit impliceert meteen dat 

voor het gewone middensegment en het hogere segment geen beleid zal worden gevoerd. Van een 

generiek stimuleringsbeleid is dus geen sprake. 

Het is de bedoeling om de interventie op het onderste en lager middensegment vorm te geven via 

geconventioneerde huur, een systeem waarbij de verhuurder (een particulier of een institutionele 

investeerder) in ruil voor bepaalde voordelen de woning voor een bepaalde termijn en onder een 

bepaalde huurprijs verhuurt aan een specifieke doelgroep. De voordelen kunnen de vorm aannemen 

van een premie, subsidie of fiscale korting. Maar ook vraagondersteuning gericht op wie 

geconventioneerd huurt, behoort tot de mogelijkheden. 

Eerst zal een algemeen kader worden ontwikkeld dat de voorwaarden vastlegt waaraan huurders en 

verhuurders moeten voldoen om toe te treden tot geconventioneerde huur. Het kader zal ook 

bepalen hoe het geconventioneerd huren in de praktijk wordt georganiseerd. 

Het Steunpunt Wonen zal een overzicht maken van de bestaande fiscale maatregelen in relatie tot 

verhuring. Daarbij zal de impact op het rendement, aanbodverruiming en betaalbaarheid worden 

ingeschat. Op basis van dit onderzoek zullen, in overleg met de minister van Financiën, waar nuttig 

en mogelijk, concrete stimuli worden uitgewerkt, die tot doel hebben particuliere investeerders 

ertoe te brengen om bij te dragen tot een substantiële uitbreiding van het kwaliteitsvol en 

betaalbaar huuraanbod, in het bijzonder op het onderste en lager middensegment. 



CIB Studiedienst/Synthese Beleidsbrief Wonen 2016-2017/2016 12 21 7 

 

In het najaar van 2016 wordt de verbeterde versie van de huurschatter ter beschikking gesteld via 

www.huurschatter.be. In die verbeterde versie wordt o.m. meer rekening gehouden met de ligging. 

 

SD4 SOCIALE HUURMARKT 

Minister Homans wil de mogelijkheden tot vrijwillige realisatie van sociale woningen door private 

actoren versterken en uitbreiden, door de procedures te evalueren, te optimaliseren en de middelen 

uit te breiden. Bijkomend worden nieuwe formules uitgewerkt om private actoren ertoe aan te 

zetten sociale woningen te bouwen en te verkopen of te verhuren aan sociale woonactoren. Kritische 

succesfactoren hierbij zijn: de manier waarop de bouw van sociale woningen door private actoren 

gefinancierd kan worden, de overnamegarantie voor private actoren en de bereidheid van de private 

actoren om te bouwen volgens de technische normen waaraan sociale woningen moeten voldoen. 

De VMSW werkt momenteel aan een draaiboek voor de vrijwillige realisatie van een sociaal 

woonaanbod door private actoren. De bijdrage van private actoren aan de sociale woningbouw zal 

dit najaar structureel ingebed worden in het Procedurebesluit Wonen. 

 

SD5 EEN WOONAANBOD OP MAAT VAN IEDERE VLAMING 

Gemeenschappelijk wonen is in opmars. Het kan financieel en ruimtelijk aantrekkelijk zijn en de 

sociale relaties binnen een gemeenschap versterken. Het concept ‘gemeenschappelijk wonen’ is tot 

op heden niet afgebakend en kan betrekking hebben op een amalgaan van woonvormen, met 

uiteenlopende uitgangspunten, doelstellingen, doelgroepen en verschijningsvormen. Diverse 

regelgevingen blijken een vlotte ontwikkeling van nieuwe projecten te belemmeren.  

Het voorontwerp van decreet houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele 

woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de 

woninghuurwetgeving, stelt een proefomgeving in waarbinnen experimentele woonprojecten de 

kans krijgen om op te starten zonder de belemmering van een veelheid aan regelgeving. Dit 

voorontwerp doorloopt momenteel de procedure tot definitieve goedkeuring door de Vlaamse 

Regering en indiening bij het Vlaams Parlement. 

De resultaten van de proefprojecten op basis van dit decreet zullen worden afgewacht alvorens 

verdere actie wordt ondernomen. Minister Homans is immers duidelijk in haar visie dat het 

eventuele definiëren van bepaalde vormen van gemeenschappelijk wonen in de Vlaamse Wooncode 

ook moet gekoppeld zijn aan het invoeren van regelgeving voor die vormen van gemeenschappelijk 

wonen. Louter het inschrijven van een definitie vindt de minister geen goede optie; er moet dus 

regelgeving aan gekoppeld zijn. 
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SD6 (VER)BOUWEN EN WONEN 

OD6.1 WONINGKWALITEIT EN ENERGIEZUINIGHEID 

 6.1.2 Energiezuinige renovatie van het bestaande sociale woonpatrimonium 

Vanuit het renovatiepact zal aan de Vlaamse Regering een voorstel worden gedaan voor de invoering 

van een energieprestatie-eis of score voor bestaande gebouwen in 2050 en een pad om deze 

woningen in 2050 tot op dat niveau te brengen. 

 6.1.3 Renovatiepact voor bestaande woningen 

De ministers van Wonen, Energie en Omgeving werken samen aan een Renovatiepact voor 

bestaande woningen, dat moet leiden tot een sterke verhoging van de renovatiegraad. In de eerste 

fase, die liep van eind 2014 tot half 2015, zijn de grote lijnen, de zogenaamde “bouwstenen”, 

afgebakend. In de tweede fase werden die hoofdlijnen uitgewerkt in een aantal “werven”. Wonen-

Vlaanderen werkte mee aan het ontwikkelen van de langetermijndoelstelling, met daaraan 

gekoppeld het renovatieadvies. Het agentschap heeft een informatieve vragenlijst uitgewerkt om 

een eerste vrijblijvende inschatting te maken van de woningkwaliteit. Deze vragenlijst biedt heel wat 

potentieel om eigenaars, kopers en (ver)huurders bewust te maken van woningkwaliteit, m.h.o.o. 

eventuele aankoop-, huur-, of renovatiebeslissingen. Momenteel onderzoekt het agentschap of de 

vragenlijst verwerkt kan worden tot een online toepassing. 

M.h.o.o. het behalen van de langetermijndoelstelling is onderzocht of tussentijdse verplichtingen 

noodzakelijk zijn. Wonen-Vlaanderen heeft de dubbelglasnorm uitgewerkt, die vanaf 1 oktober 2016 

gecontroleerd wordt bij elk woningkwaliteitsonderzoek. Tot eind 2019 zal het ontbreken van dubbel 

glas aanleiding geven tot een opmerking op het technisch verslag, vanaf 1 januari 2020 kent de 

woningcontroleur strafpunten toe. 

 Renovatiepremie 

Het is niet vermeld in de beleidsbrief zelf maar in antwoord op vragen in de commissie Wonen 

verduidelijkte minister Homans zelf voorstander te zijn van een uitbreiding van de renovatiepremie 

naar alle particuliere verhuurders. Maar: dit staat niet in het regeerakkoord en dit zou budgettair niet 

haalbaar zijn in de lopende regeerperiode. Vandaar het pleidooi van minister Homans om dit bij 

volgende regeringsonderhandelingen mee te nemen en te laten opnemen in het volgende 

regeerakkoord. 

OD6.2 HET BELEIDSKADER WOONKWALITEITSBEWAKING 

 6.2.1 Het woningkwaliteitsbeleid wordt grondig geëvalueerd en geoptimaliseerd 

Het Grote Woononderzoek leert dat 37% van de Vlaamse woningen van ontoereikende kwaliteit is en 

herstellingswerken nodig heeft om een conformiteitsattest te bekomen. Tegelijk worden we 
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geconfronteerd met maatschappelijke evoluties, nieuwe woonvormen en discussies tot mogelijke 

nieuwe doelstellingen voor het woningkwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld op vlak van energiezuinigheid. 

De elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zijn vastgesteld in technische 

verslagen. De huidige technische verslagen zijn in gebruik sinds 1 januari 2013. Minister Homans wil, 

zoals werd vooropgesteld in de beleidsnota, ter zake een consistent en stabiel beleid voeren. Maar 

tegelijk moet worden ingespeeld op maatschappelijke evoluties en moet er aandacht zijn voor de 

toepasbaarheid van de kwaliteitsnormen op bijzondere woonvormen als gemeenschappelijk wonen. 

Het Steunpunt Wonen is daarom in het voorjaar 2016 gestart met de evaluatie van de 

kwaliteitsnormen en de technische verslagen. In die oefening wordt rekening gehouden met de 

hefboomacties die worden vooropgesteld in het kader van het Renovatiepact. In een 

vervolgonderzoek, dat in het voorjaar van 2017 zal plaatsvinden, worden de resultaten van deze 

evaluatie onderzocht op juridische haalbaarheid. Tegelijk wordt het bestaand 

woningkwaliteitsinstrumentarium geëvalueerd. Doelstelling van beide oefeningen is om het 

bestaand woningkwaliteitsbeleid waar mogelijk verder te optimaliseren. 

 6.2.3 Rekening houden met de oorzaak van woningkwaliteitsproblemen 

In de beleidsbrief 2016-2017 is onder dit luik de passage uit de beleidsnota integraal hernomen. Dat 

impliceert dat rond dit luik de facto beleidsmatig nog geen progressie is gemaakt: 

‘In uitvoering van het regeerakkoord zal in de grondige evaluatie, vermeld in 6.2.1, ook onderzocht 

worden of het haalbaar is dat Wonen-Vlaanderen zich, op basis van een gedetailleerde 

plaatsbeschrijving of conformiteitsattest enerzijds en de recentste vaststellingen van de 

woningcontroleur anderzijds, kan uitspreken over de oorzaak van woningkwaliteitsproblemen. Als 

Wonen-Vlaanderen inderdaad in de mogelijkheid is om vast te stellen dat de eigenaar-verhuurder 

de kwaliteitsproblemen niet heeft veroorzaakt kan het een optie zijn om de eigenaar-verhuurder 

tijdelijk vrij te stellen van heffing, recht van voorkoop en sociaal beheersrecht. Tegelijk zal ik 

onderzoeken of we het recht op huursubsidie, huurpremie of voorrang bij de toewijzing van een 

sociale huurwoning kunnen ontzeggen als vaststaat dat de bewoner verantwoordelijk is voor de 

gebreken. 

Ik zal ook nagaan of het woningkwaliteitsinstrumentarium een meerwaarde kan betekenen voor 

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

duiden van de respectieve herstelverplichtingen.’ 

 

SD7 VLAAMS BESTUUR 

OD7.1 LOKAAL WOONBELEID 

In 2017 wil minister Homans de meerwaarde van het bepalen van Vlaamse beleidsprioriteiten of 

Vlaamse beleidsdoelstellingen voor Wonen onderzoeken. Zo kan  een duidelijk Vlaams kader voor 

Wonen worden geboden waarbinnen de gemeenten hun regisseursrol t.o.v. het lokaal woonbeleid 

kunnen voeren. Om hier een daadkrachtig instrument van te maken wordt een besluit “lokaal 
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woonbeleid” opgemaakt. Dat bundelt alle regelgeving voor wonen die van toepassing is op lokale 

besturen. Nu staat dit verspreid over diverse besluiten. Concreet gaat het over de intergemeentelijke 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, over instrumenten op het vlak van sociaal 

wonen (cfr. Procedurebesluit, Monitoringsbesluit). 

OD7.8 ONDERBOUWD BELEID 

Wegens de vele raakpunten zal het proces van het Woonbeleidsplan worden ingebed in Slim Wonen 

en Leven. Zoals de Visienota 2050 voorschrijft, eindigt de 1ste fase eind 2016 met de goedkeuring van 

een startnota die zowel een inhoudelijk als een procesmatig luik zal bevatten. Het inhoudelijk luik 

geeft de probleemstelling en de uitdagingen aan, en stelt een doelstellingenkader voor. Het 

procesmatig luik werkt het verdere transitietraject, vanaf 2017, uit, met verduidelijking van de 

betrokkenheid van de stakeholders en de eventuele beschikbare middelen. 

 

REGELGEVINGSAGENDA 

 

Initiatief Timing

1.

MT-wijziging Vlaamse Wooncode, Heffingsdecreet en decreet Grond- 

en Pandenbeleid (o.m. woonkwaliteitsbewaking, fiscale 

verantwoordelijkheid verwaarlozing, nieuwe woonvormen)

Opstart voorjaar 2017

2.
Decreet “wonen in eigen streek”

Eerste lezing Vlaamse Regering 

voorjaar 2017

3.

Stimulerende maatregelen voor investeringen in de private 

huurmarkt
Opstart voorjaar 2017

4.
Wijziging SVK-besluit van 20 juli 2012 (na evaluatie)

Definitieve goedkeuring najaar 

2017

5.

Wijziging BVR Fonds ter preventie van uithuiszettingen van 4 oktober 

2013 (na evaluatie)
Opstart voorjaar 2017

6. Afstemming huursubsidie en huurpremie Opstart voorjaar 2017

7. Vlaams Huurdecreet (na evaluatie woninghuurrecht) Opstart najaar 2016

8. Optimalisatie beleidskader woonkwaliteitsbewaking Opstart voorjaar 2017

9.

Decreet houdende de instelling van een proefomgeving voor 

experimentele woonvormen

Tweede lezing Vlaamse Regering 

september 2016

10.
Woonbeleidsplan Vlaanderen

Startnota op de Vlaamse regering 

december 2016
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF OMGEVING 2016-2017 

 

SD1 VERGROENING VAN DE ECONOMIE 

Om de milieu-impact van consumentengedrag te verlagen wil minister Schauvliege bekijken hoe de 

Vlaamse overheid duurzamere consumptiepatronen kan stimuleren door meer informatie te 

verspreiden. De invoering van een Mobiscore wordt onderzocht, met als doel dat burgers bij de 

keuze van een woonlocatie meer rekening houden met de impact op hun mobiliteitsgedrag. 

 

SD3 EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN 

OD9 OPERATIONALISERING DECREET OMGEVINGSVERGUNNING 

Het omgevingsvergunningenbesluit is op 23 februari 2016 gepubliceerd; de startdatum ligt vast op 23 

februari 2017. Met het oog op optimalisering van de regelgeving wil minister Schauvliege een tijdige 

goedkeuring van de aanpassingen aan het Decreet en het Besluit, vervat in het ontwerp van decreet 

tot wijziging van de VCRO (de codextrein). Dit ontwerp van decreet werd op vrijdag 25 november 

2016 voor de 2de maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bij de inwerkingtreding 

van de omgevingsvergunning zullen digitale indiening, advisering en afhandeling mogelijk zijn. 

In 2017 wordt gewerkt aan de optimalisering van het digitale loket voor de indiening en behandeling 

van omgevingsvergunningsaanvragen. Er komt ook een digitaal omgevingsvergunningsregister 

waarin de data, documenten en beslissingen van de omgevingsvergunningsaanvragen digitaal 

worden bewaard. De gegevens in het register zullen raadpleegbaar en herbruikbaar zijn. 

OD10 OPERATIONALISERING DECREET COMPLEXE PROJECTEN 

Het Decreet Complexe Projecten is operationeel sinds 1 maart 2015. De focus ligt op een 

procesmatige begeleiding van projecten. Inmiddels startten een tiental projecten de verkenningsfase 

op ter voorbereiding van een startbeslissing. Vier leidden al tot een formele startbeslissing. 

 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 

Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 

www.cibweb.be 
 

http://www.cibweb.be/
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OD11 GEÏNTEGREERDE PLANNING 

In 2016 werd de aanpassing van diverse decreten m.h.o.o. een integratie van de milieueffect- en 

veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen in RUP’s uitgewerkt. Het decreet is op 19 

augustus in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De uitvoeringsbesluiten worden nu voorbereid. 

Voor dit geïntegreerde proces voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt in 2017 een 

dynamische online handleiding opgemaakt. 

De volgende jaren wil minister Schauvliege het instrumentarium voor geïntegreerde ruimtelijke 

planning doen evolueren naar een effectieve omgevingsplanning. Er wordt nagegaan in hoeverre een 

‘omgevingsbesluit’ de besluitvorming voor planningsprocessen en projectontwikkelingen 

eenvoudiger en transparanter kan maken. Het instrument 'omgevingsbesluit' beoogt de 

besluitvorming voor specifieke planningsprocessen of meer projectgedreven ontwikkelingen te 

integreren in één aaneengesloten, coherent besluitvormingsproces, dat juridisch robuust is. 

OD12 MODERNISERING VAN INSTRUMENTEN 

De Vlaamse Regering keurde een conceptnota goed rond de opmaak van het Instrumentendecreet. 

Binnenkort zullen een voorontwerp van decreet, waarvoor de krijtlijnen zijn uitgewerkt, en het 

raamwerk voor een gebruiksvriendelijke digitale tool aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. 

Er wordt gewerkt aan een vereenvoudigde en verbeterde versie van de typevoorschriften, onder 

meer om waardering te geven aan de landschapswaarde van een gebied. 

In uitvoering van de conceptnota ‘Integratie van attesten’ werden multisectoraal verschillende pistes 

onderzocht. In de finale studie wordt voorgesteld om een one-page overzicht aan te bieden van alle 

nodige en beschikbare keuringen en attesteringen; dit wordt nu uitgevoerd via een overzichtsportaal. 

Wellicht wordt voor dit project aansluiting gezocht bij de woningpas, die in het kader van het 

Renovatiepact door het VEA wordt ontwikkeld. Doel is dan wel om het toepassingsgebied op een 

later tijdstip uit te breiden van louter woningen naar alle gebouwen (van ‘woningpas’ naar 

‘gebouwenpas’). Om dit te realiseren is er nood aan een unieke identificatie voor elke 

woongelegenheid en elke gebouw. Hier wordt aan gewerkt via het project ‘Gebouwenregister’ van 

het Agentschap Informatie Vlaanderen. 

Voor een beperkt aantal keuringen en attesten wordt in het onderzoek aanbevolen om deze effectief 

te integreren (meer bepaald de keuring privéwaterafvoer en de keuring op grond van de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening hemelwater). De hiervoor nodige regelgeving wordt opgemaakt. 

Er zal een ontwerp van decreet worden uitgewerkt rond het as-builtattest en een legaliteitsattest 

voor bestaande gebouwen. Ter voorbereiding loopt er heden een studie naar het ‘historisch passief’. 

Er wordt een rechtskader uitgeschreven rond de optie om te experimenteren met regelluwe zones. 

Eind 2016 wordt samen met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een onderzoek 

opgestart over de monetarisering van Urban Sprawl. Die studie zal verdere inzichten verschaffen 

over de kost van lintbebouwing in Vlaanderen. 
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OD14 VERDERE UITBOUW GERICHT HANDHAVINGSBELEID 

In uitvoering van het Handhavingsprogramma RO zullen de gewestelijke en gezamenlijke prioriteiten 

handhaving RO vóór de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning worden meegedeeld aan de 

Vlaamse Regering. Er werd een handhavingsrapport RO 2015 opgemaakt. Op basis van de 

handhavingsmonitor worden in 2017 stappen gezet naar een handhavingsbeleid RO op basis van 

risicoanalyse. De aanbevelingen uit het onderzoek over het historisch passief zullen toelaten om tot 

beleidsmatige, operationele en legistieke aanpassingen te komen. 

De handhaving van de omgevingsvergunning wordt verder vormgegeven. Het Decreet Handhaving 

Omgevingsvergunning zal, net als het Decreet Omgevingsvergunning, in 2017 in werking treden. Ook 

dit Decreet wordt nog aangepast door het ontwerpdecreet rond de Codex-trein. Minister Schauvliege 

zal een visie uitwerken over een geïntegreerd omgevingshandhavingsbeleid.  

Het (nieuw) handhavingsinstrumentarium ruimtelijke ordening moet optimaal, efficiënt en effectief 

ingezet worden. Daarvoor wordt een bestuurlijk boetekader ontwikkeld, dat zal worden toegepast 

met focus op rechtszekerheid en uniformiteit, en waar zinvol, afgestemd op het boetekader inzake 

milieu. Er wordt ingezet op een efficiënte inning van bestuurlijke boetes en dwangsommen. 

OD15 OPTIMALISEREN MILIEUHYGIËNEREGELGEVING 

Er is een nieuwe VLAREM-trein in opmaak; de noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen. In 2017 

gaat deze nieuwe VLAREM-trein in publieke consultatie. De indelingslijst van VLAREM werd herwerkt 

en er werd een voorstel uitgewerkt voor een tweede declassering. 

OD16 ERKENNINGEN LEEFMILIEU 

De webtoepassing waarin naast de verwarmingsaudit ook de keuring en het onderhoud van centrale 

stooktoestellen geïntegreerd werden, werd opgeleverd in maart 2016 en wordt in gebruik genomen 

eind 2016, zodat deze rapporten ook digitaal ter beschikking zijn. 

OD17 WETTELIJK KADER EN INSTRUMENTARIUM VOOR BOS, NATUUR EN WATER 

Als eerste stap om tot een echt waterwetboek te komen werd de Vlaamse Regering gemachtigd tot 

codificatie en coördinatie van teksten die tot de bevoegdheden waterbeleid en drinkwaterprijzen 

behoren. In 2017 volgen de Wet Oppervlaktewateren, het Grondwaterdecreet en Wet Onbevaarbare 

Waterlopen. Een volledige modernisering, inzake onder andere het feitelijke beheer van de 

waterlopen, het grachtenbeheer, het afstemmen op de omgevingsvergunning en de handhaving 

wordt voorbereid in overleg met VVSG, VVPW en VVP. 
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SD4 RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID 

Minister Schauvliege beoogt met het BRV een ommekeer in de ruimtelijke ontwikkeling door harde 

ruimtefuncties (wonen, werken, voorzieningen) maximaal te situeren op goede locaties binnen de 

bestaande bebouwde ruimte. Doel is om de druk op de open ruimte te verminderen zodat deze 

maximaal kan worden gevrijwaard. 

Een werktekst Witboek BRV werd aan een consultatie- en reflectieronde onderworpen. Hieruit 

vloeide een Witboek BRV voort, dat momenteel voorligt bij de Vlaamse Regering. Na goedkeuring 

hiervan wordt een nieuwe consultatie georganiseerd en zal beleidsoperationalisering in partnerschap 

starten. Er komt een heldere brochure met de krachtlijnen van het ruimtelijk beleid. Op basis van de 

resultaten van de consultaties wordt een ontwerp-BRV opgesteld dat in 2017 voor definitieve 

goedkeuring aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd. 

Ook in 2017 blijft het doel een kwalitatieve verhoging van het ruimtelijk rendement, om de extra 

inname van ruimte te reduceren. Naast RO wordt ook andere regelgeving gescreend op het vlak van 

ruimtelijk rendement. Het onbenut juridisch aanbod wordt geëvalueerd door vanuit de ruimtelijke 

ontwikkelingsprincipes in het BRV na te gaan welke bestemde terreinen goed of slecht gelegen zijn. 

 

SD5 GEÏNTEGREERDE GEBIEDSONTWIKKELING 

OD22 BIJKOMENDE WOONGELEGENHEID 

Voor het creëren van bijkomend woonaanbod wordt ingezet op meerdere sporen. Voor de verhoging 

van het ruimtelijk rendement binnen de bestaande bebouwde ruimte staan een aantal maatregelen 

op stapel, in het voorontwerp van decreet rond de Codextreinkeer: 

 vereenvoudiging van de wijziging van verkavelingen op verzoek van de eigenaar(s); 

 vereenvoudiging van de herzienings- en opheffingsprocedure van verkavelingen op 

initiatief van de gemeente; 

 schrapping van verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar als 

weigeringsgrond voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning; 

 invoering van een vereenvoudigde procedure tot wijziging van verouderde 

inrichtingsvoorschriften van BPA’s en gemeentelijke RUP’s. 

De Vlaamse Regering heeft een conceptnota goedgekeurd waarin wordt voorgesteld om te werken 

met een positieve en negatieve lijst van woonreservegebieden. De tekstvoorstellen voor decretale 

vertaling zijn in bespreking in de schoot van de Vlaamse Regering. 

Het onderzoek naar de krijtlijnen en randvoorwaarden voor het invoeren van een systeem voor 

verhandelbare bouwrechten in Vlaanderen werd eind juni afgerond en staat op de website. De 

inzichten uit het expertteam, de workshops en de stuurgroep werden door de administratie 

gesynthetiseerd in een adviesnota over verhandelbare ontwikkelingsrechten. Er is geen consensus of 

het systeem haalbaar en nuttig is in Vlaanderen. Uit het onderzoek blijkt dat het systeem in 

Vlaanderen invoeren, zoals het in de Verenigde Staten bestaat, complexer is dan aanvankelijk werd 
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aangenomen. De juridische randvoorwaarden, waaronder de vereisten van billijke vergoeding en 

gelijkheidsbeginsel, zorgen voor een sterke beperking van de vrijheidsgraden van het systeem. 

Daarom wordt er gestart met proefprojecten op regionale schaal. 

OD23 RUIMTE OM TE ONDERNEMEN EN LOGISTIEK 

Minister Schauvliege wil een bijstelling van de typevoorschriften doorvoeren, onder meer een 

vereenvoudiging door het verminderen van het aantal specifieke bedrijventerreinen. Bovendien 

wordt het verschil tussen regionale en lokale bedrijventerreinen weggewerkt. Doelstelling is de 

invulling van bedrijventerreinen in de praktijk eenvoudiger te maken, onduidelijkheid weg te werken, 

maar toch aandacht te behouden voor zeer specifieke soorten van bedrijventerreinen vanuit hun 

plaatsgesteldheid of doel, zoals watergebonden terreinen. 

Via de toepassing van het decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de evaluatie hiervan worden acties genomen om 

ook bestaande, relatief omvangrijke bedrijfsruimten te revaloriseren. Leegstaande of verwaarloosde 

bedrijfsruimten vormen immers vaak een smet op de leefomgeving terwijl ze potenties inhouden 

voor nieuwe ontwikkelingen, vaak ook omdat ze middenin bebouwingskernen zijn gesitueerd. 

 

SD6 MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING 

OD25 RUIMTE VOOR WATER 

De Vlaamse Regering zal beslissen over het vervolgtraject en de beleidsopties voor 152 

signaalgebieden. Via een aanpassing van de VCRO wordt de mogelijkheid voorzien om gebieden aan 

te duiden als watergevoelig openruimtegebied, waarbij meteen wordt aangegeven welke werken, 

handelingen en wijzigingen nog zijn toegelaten. Zo komt er duidelijkheid en rechtszekerheid voor die 

signaalgebieden waarvoor geen RUP werd opgemaakt. Deze wijzigingen zitten vervat in het ontwerp 

van decreet houdende de Codex-trein, dat op 25 november 2016 voor de 2de maal principieel werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

De bekkensecretariaten inventariseerden de overstromingen van januari 2016 en van mei-juni 2016 

in het overstromingskarteringsloket. Deze inventarisatie vormt de basis voor een actualisatie van de 

aanduiding van de effectief overstromingsgevoelige gebieden. In dit voorstel tot actualisatie worden 

eveneens de aanpassingen die door burgers of eigenaars gevraagd werden, en die in aanmerking 

komen, opgenomen. 

Met de waterbeheerders zullen afspraken worden gemaakt om zo snel mogelijk een aanpak uit te 

werken om de inventarisatie van overstromingen met luchtbeelden te ondersteunen. 

De opmaak van een nieuwe afstromingsgevoelige kaart met een resolutie van 2x2m werd succesvol 

getest voor groot-Antwerpen en Beersel. Ook de overstromingsgevaarkaarten worden geactualiseerd 

met de nieuwste klimaatprojecties en het nieuwste digitale terreinmodel. 
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Minister Schauvliege werkt aan een kader voor het in kaart brengen van overstromingsrisico’s op 

perceelsniveau, dat ook rekening houdt met de maatregelen die aan een gebouw zijn genomen. 

Op basis van een bevraging van de vastgoedsector en de notarissen werden aanbevelingen 

geformuleerd om het instrument informatieplicht en de communicatie erover te optimaliseren. Op 

korte termijn zullen enkele communicatie-aanbevelingen uitgewerkt worden. 

OD27 DRINKWATERKWALITEIT 

Het eerste actieplan Loodpreventie focuste op leidingen in openbaar domein, die dus eigendom zijn 

van de drinkwatermaatschappijen. In het tweede actieplan ligt de focus meer op de binneninstallatie 

van de klant. De eigenaar is daarvoor verantwoordelijk en kan niet gedwongen worden, maar wel 

gesensibiliseerd om de nodige maatregelen te nemen. Rekening houdend met de vele loden 

leidingen in oudere woningen acht minister Schauvliege een gericht beleid om de klant te informeren 

noodzakelijk. 

OD36 DUURZAAM BODEMBEHEER 

De financiële zekerheden bij overdrachten zullen worden verlaagd indien de saneringsplicht wordt 

overgenomen door de verwerver. 

Minister Schauvliege blijft ijveren bij de federale regering voor de oprichting van een Belgisch 

stookolietankfonds. Om de omvang van het probleem in Vlaanderen te bepalen, gaat OVAM uit van 

het aantal tanks, niet van het aantal gemelde probleemgevallen bij particulieren, wat er momenteel 

ruim duizend zijn. In Vlaanderen zijn er ongeveer 730.000 tanks, waarvan ongeveer 540.000 

ondergrondse tanks. OVAM raamt het aantal probleemgevallen op ongeveer 6500, met per jaar zo’n 

770 bijkomende gevallen. In afwachting van een stookolietankfonds stelt OVAM zich billijk op ten 

overstaan van saneringsplichtige particulieren, ze houdt de dossiers namelijk in beraad. Alleen in 

geval van onmiddellijk ernstig gevaar stuurt de OVAM aanmaningen om tot de gepaste acties te 

verplichten. Bij het in gebreke blijven van de saneringsplichtige zal de OVAM ambtshalve optreden. 

OD44 OVERMATIG GELUID, GEUR OF LICHT 

In 2017 zullen nieuwe geluidsbelastingskaarten voor de belangrijke infrastructuren op basis van 

referentiejaar 2016 worden opgemaakt. 

OD55 MATERIAALBEWUST BOUWEN EN VERBOUWEN 

In het kader van het strategisch project om asbest en asbesthoudende materialen op versnelde wijze 

te verwijderen, zullen er scenario’s worden uitgewerkt en beleidsinstrumenten uitgetest.  
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REGELGEVINSGAGENDA 

1. Integratie en coördinatie waterwetgeving in decreet integraal waterbeleid 

De regelgevingsprocedure zal in het najaar starten. 

2. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 

november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

Omschrijving: Verbeteringen en aanpassingen onder meer met het oog op digitalisering 

Het regelgevingstraject is nog niet opgestart. 

3. Opmaak van een Grond‐ en pandenbeleidsplan  

Meegenomen in traject richting instrumentendecreet 

4. Aanpassing decreet tot bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten 

Omschrijving: Bijstelling van het decreet tot bestrijding en voorkoming van leegstand en 

verwaarlozing van bedrijfsruimten, m.o.o. het scheppen van een duidelijk kader waarbij maximaal 

gefocust wordt op een herbenutting van de gebouwen en de bedrijfsruimte in functie van nieuwe 

activiteiten. De leegstandsheffing wordt herwerkt tot een billijke heffing met soepele procedures en 

voldoende rechtsbescherming. De subsidieregeling wordt gefocust op hergebruik en herbestemming. 

Meegenomen in traject richting instrumentendecreet 

5. Integratie attesten woningen en gebouwen bij nieuwbouw, renovatie en 

overdracht|Multisectoraal onderzoek met het oog op de maximale integratie en vereenvoudiging van 

allerlei attesten (elektriciteit, riolering, EPB, afkoppeling water…) om de administratieve lasten en 

kosten voor de bouwheer (en de overheid) tot een minimum te beperken. 

Omschrijving: Multisectoraal onderzoek met het oog op de maximale integratie en vereenvoudiging 

van allerlei attesten (elektriciteit, riolering, EPB, afkoppeling water…) om de administratieve lasten 

en kosten voor de bouwheer (en de overheid) tot een minimum te beperken. Volgende sporen 

worden uitgewerktt: (1) geïntegreerde ontsluiting van informatie, (2) invoeren van een as‐built 

attest/legaliteitsattest, (3) mogelijke integraties van attesten voor en na het bouwproces, (4) streven 

naar een unieke referentie. 

Ontwerp van conceptnota klaar voor agendering op VR in najaar 2016 

6. Opmaak ruimtelijke instrumentendecreet / Codex Grond‐en Pandenbeleid|Opmaak van één 

ruimtelijke instrumentendecreet door opname van bestaande en verbeterde instrumenten en 

eventueel een eerste set van nieuwe instrumenten in een codex grond‐ en pandenbeleid 
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Omschrijving: Opmaak van één ruimtelijke instrumentendecreet, dat wordt samengesteld uit het 

gamma van ruimtelijk instrumentarium, maar ook andere types van instrumenten die deze 

realisatiegerichtheid kunnen versterken zoals fiscale instrumenten, instrumenten uit het burgerlijk 

recht (contractbenadering, overeenkomsten,…), het landinrichtingsdecreet, de grond‐ en 

pandenbeleidsinstrumenten, evenals de harmonisering van de compenserende vergoedingen. 

Conceptnota goedgekeurd door de VR op 13 05 2016 

7. Uitvoeringsbesluiten handhaving omgevingsvergunning|Besluit(en) van de Vlaamse Regering 

betreffende de uitvoering van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning 

van 25 april 2014 

Omschrijving: Uitvoering van het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning 

van 25 april 2014, onder meer i.v.m. meerwaarde 

Ontwerpbesluit is in voorbereiding voor eerste agendering VR in najaar 2016 

8. Verantwoord aansnijden woonuitbreidingsgebieden|Uitwerken regelgeving met het oog op het 

verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden ‐ systeem van verhandelbare bouwrechten 

Omschrijving: Verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en onderzoek systeem 

verhandelbare bouwrechten ‐ waardevolle open ruimte maximaal vrijwaren ‐ mogelijkheden creëren 

voor kwalitatief woonaanbod 

Ontwerp van regelgeving klaar voor eerste agendering VR najaar 2016 

9. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met bijhorende VCRO wijziging 

Omschrijving: 1. Opmaak lange termijn beleidsvisie op ruimtelijke ontwikkeling en herdenken 

instrumentarium van de ruimtelijke beleidsplanning 2. Uitvoeren korte termijn acties: a) 

signaalgebieden, b) Woonuitbreidingsgebieden, c) Energielandschappen, d) Strategisch 

aaneengesloten landbouwgebieden 

Nieuw systeem beleidsplanning en aantal korte termijn acties opgenomen in codextrein die eerste 

maal principieel werd goedgekeurd door de VR op 15 07 2016 

10.Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 

Omschrijving: Optimalisatie van het bodembeleid en zijn decretaal instrumentarium 

Vertraging omwille van timing adviesvraag IF (zomerreces). 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF TOERISME 2016-2017 

 

OMGEVINGSANALYSE 

In 2015 werden in Vlaanderen in totaal ongeveer 12,6 miljoen aankomsten genoteerd, waarvan 7 

miljoen aankomsten voor rekening van buitenlandse bezoekers. De meeste buitenlandse toeristen 

kozen voor een overnachting in de kunststeden (68%). De Vlaamse regio’s (41%) zijn de meest 

populaire bestemmingen voor binnenlands toerisme. In totaal zijn de kunststeden goed voor 51% 

van alle aankomsten, de regio’s voor 32% en de kust voor 17%. 

 

 

LUIK TOERISTISCHE SECTOR 

EVALUEREN EN BIJSTUREN VAN HET LOGIESDECREET 

Begin 2016 heeft het Vlaams Parlement het nieuwe Logiesdecreet goedgekeurd. Er is een 

projectleider aangeduid, die in nauwe samenwerking met de betrokken sectoren ontwerpen van 

uitvoeringsbesluiten opstelt. Er zijn een aantal werkgroepen opgericht. Een algemene werkgroep 

geeft adviezen over het globale kader van de verschillende besluiten. Verschillende specifieke 

sectorale werkgroepen en een werkgroep rond brandveiligheid buigen zich over respectievelijk de 

ontwerp-uitbatingsvoorwaarden en ontwerp-classificatienormen per beschermde benaming en de 

aanpassing van de huidige specifieke brandveiligheidsnormen en brandveiligheidsprocedures voor 

toeristische logies. 
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Het transitieplan – dat onder meer de communicatie over het nieuwe decreet, ICT en de 

overheveling van het benodigde personeel van het Departement Internationaal Vlaanderen naar 

Toerisme Vlaanderen omvat – is momenteel in uitvoering. 

Minister Weyts streeft ernaar om het nieuwe Logiesdecreet in werking te laten treden in het voorjaar 

van 2017. De uitvoeringsbesluiten zijn volgens de minister opgemaakt volgens de geest van het 

decreet: administratieve vereenvoudiging, bescherming van het verwachtingspatroon van de toerist, 

vertrouwen in de ondernemer en eerlijke spelregels tussen en binnen de verschillende logiesvormen 

staan centraal. Toerisme Vlaanderen zal een communicatietraject opzetten voor de sector en de 

andere partners, zoals de lokale en provinciale (toeristische) diensten, de brandweerdiensten en het 

toeristisch onderwijs. De huidige inspecteurs nemen een meer coachende rol op en krijgen hiervoor 

een opleiding in de komende maanden.  

De keuze in de tekst van de beleidsbrief voor een integratie van het Vlaams Logies Informatiesysteem 

(VLIS) in de ICT-systemen van Toerisme Vlaanderen is ondertussen achterhaald. Bij zijn toelichting in 

de commissie Toerisme verduidelijkte minister Weyts dat er gewerkt wordt aan een volwaardige 

opvolger van het VLIS, waar integraal van wordt afgestapt. Er komt ook een digitaal loket voor de 

registratie van een toeristisch logies en de aanvraag van een erkenning en een comfortclassificatie. 

 

1 REGELGEVINGSAGENDA 

 

 

Initiatief Status

1. BVR Uitvoering Logiesdecreet In voorbereiding

2. BVR Brandveiligheidsnormen toeristische logies In voorbereiding

3. Wijziging decreet toeristisch logies Afgewerkt

4. MB Classificatienormen comfort logies In voorbereiding

5. MB Erkenningstekens toeristisch logies In voorbereiding
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF ONROEREND ERFGOED 2016-2017 

 

SD1 UITVOERING REGELGEVING 

OD1.1 ACTOREN 

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 trad vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in werking. 

Belangrijke mijlpaal was de inwerkingtreding van het archeologieluik in 2016. Om een goede 

uitvoering daarvan te verzekeren, is er nood aan voldoende erkende archeologen om opdrachtgevers 

en ontwikkelaars te begeleiden bij het archeologisch voortraject. Intussen hebben 22 rechtspersonen 

en 126 natuurlijke personen het statuut van erkend archeoloog. Bijkomend zijn 11 archeologen van 

rechtswege erkend, waaronder het Agentschap Onroerend Erfgoed zelf. Niettemin blijft de behoefte 

groot en ontstaan er wachttijden. 

OD 1.3 EVALUATIE EN BIJSTURING 

Het Onroerenderfgoeddecreet is bijna twee jaar in uitvoering. Er zijn reeds enkele technische 

reparaties doorgevoerd. Aan het Onroerenderfgoedbesluit gebeurden die via het BVR van 4 

december 2015. Door de decreetswijziging van 15 juli 2016 werd het Decreet aangepast aan het 

kerntakenplan. De uitvoeringsbepalingen hiervoor worden opgenomen in een wijzigingsbesluit, 

waarvoor in het najaar van 2016 de goedkeuringsprocedure loopt. De procedure voor de opmaak van 

een beheersplan wordt vereenvoudigd en het verplicht in te winnen advies van het agentschap bij 

functiewijziging van geïnventariseerd erfgoed en bij percelen palend aan een beschermd monument 

wordt geschrapt. Deze wijzigingen zullen begin 2017 van kracht worden. 

In 2015 werd een indicatorenset ontwikkeld voor de evaluatie van de onroerenderfgoedregelgeving. 

Bij de evaluatie in 2017 kan het resultaat meegegeven worden van de eerste twee jaren na de 

inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet (2015 en 2016). Vervolgens wordt bekeken of er 

nog wijzigingen aan de orde zijn. Voor het zomerreces zal een evaluatienota worden voorgelegd aan 

de Vlaamse Regering en vervolgens aan het Vlaams Parlement. 

Op basis van de eerste reacties over de nieuwe archeologieregelgeving zullen de bepalingen over de 

archeologienota vroegtijdig worden bijgestuurd. De focus ligt op snelheid, eenvoud en prijs, teneinde 

de proportionaliteit te vrijwaren en de impact van de archeologienota in het bouwproces binnen 
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redelijke parameters te houden. Naar aanleiding van een aantal dossiers met grote archeologische 

kosten wordt bekeken of er draagvlak is voor een solidariteitsfonds. 

 

SD2 SAMENWERKING TUSSEN BELEIDSNIVEAUS 

Het Agentschap OE zal niet langer systematisch gemeente per gemeente erfgoed inventariseren en 

wil daarom de gemeenten stimuleren en actief begeleiden om deze taak op te nemen. Daarom zijn 

enkele proefprojecten opgestart en wordt een aantal gemeenten begeleid zoals Antwerpen, 

Beernem, Gent en Leuven. Op basis van deze ervaringen ontwikkelde het Agentschap 

modelbestekken voor het uitbesteden van het inventariseren van bouwkundig erfgoed. Deze 

modelbestekken zijn gepubliceerd op de website van het Agentschap. 

 

SD3 AMBITIES VOOR DE ONROERENDERFGOEDZORG 

OD3.1 DOELMATIGHEID BESCHERMINGSINSTRUMENTARIUM 

In 2016 werd een kaart ‘gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt’ vastgesteld. 

Het betreft enerzijds gebieden waar het nodige onderzoek al heeft plaatsgevonden en anderzijds 

gebieden waar de bodem zodanig verstoord is dat er geen zinvol onderzoek meer kan plaatsvinden. 

In deze zones is er bij nieuwe ontwikkelingen geen archeologisch vooronderzoek verplicht. De kaart 

is opgemaakt op basis van gegevens van opgravingen en aangevuld met gegevens van de lokale 

besturen. Vanaf volgend jaar wordt de kaart twee keer per jaar geactualiseerd. 

Enkele erosiegevoelige en alluviale gebieden zijn als archeologische zone vastgesteld. In 2016 is de 

vaststelling opgestart voor de Landschapsatlas. De gefaseerde vaststelling van de Inventaris van het 

Bouwkundig Erfgoed wordt verder voorbereid, maar liep vertraging op door technische redenen. 

In 2015 zijn 136 monumenten, 5 archeologische sites, 3 stads- of dorpsgezichten en 1 landschap 

definitief beschermd. Voor 2016 gaat het om 12 monumenten, 3 stads- en dorpsgezichten en 2 

archeologische sites, terwijl de voorlopige bescherming is ingezet voor 34 monumenten, 8 stads- of 

dorpsgezichten, 4 archeologische sites en 3 landschappen. In 2017 zullen deze voorlopige 

beschermingen worden omgezet in definitieve beschermingen. Er worden ook nieuwe 

beschermingen geïnitieerd, waaronder de Groene Rei en de Rozenhoedkaai in Brugge. Er zijn ook nog 

enkele beschermingen gepland binnen het thema van de Eerste Wereldoorlog en de bescherming 

van verschillende cultuurhistorische landschappen o.m. de Voervallei in ’s Gravenvoeren (Voeren), de 

Gulpvallei in Teuven (Voeren), het Sint-Arnolduspark en de Tiegemberg in Anzegem, de relicten van 

de mijnenslag 2017, het Grand Canal du Nord in Kaulille-Bocholt, het Fort van Kessel in Nijlen (ook als 

monument) en de Vennen in Balen. 

Ook in 2017 worden enkele (her)inventarisatieprojecten afgerond: de gemeentes Beersel en Overijse 

in de Vlaamse Rand; de Gentse deelgemeenten, met de focus op naoorlogse architectuur; het 20ste-

eeuwse erfgoed in Antwerpen en de bunkers van de Stellung Antwerpen. Deze 
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inventarisatieprojecten worden ontsloten op de inventariswebsite en voor het meest waardevolle 

erfgoed kunnen er beschermingsvoorstellen volgen. 

Het Agentschap OE wil afspraken maken met de gemeenten over het aanleveren van informatie voor 

de inventarissen bouwkundig erfgoed en voor gegevens over landschapselementen. Voor het 

vaststellen van de landschapsatlas blijft het Agentschap de agenda en planning van de AGNAS-

procedure (Afbakening Gebieden Natuurlijke en Agrarische Structuur) volgen. 

OD3.3 DIGITALISERING 

Op 1 juli 2016 werd de nieuwe beschermingsdatabank online geplaatst, die alle informatie over 

beschermingen als monument, stads- of dorpsgezicht, landschap en archeologische sites bundelt en 

die informatie integreert met de vastgestelde inventarissen. De gebruiksvriendelijke databank moet 

het mogelijk maken om alle beschermingen beter te doorzoeken. 

Alle processen van het archeologisch traject i.h.k.v. stedenbouwkundige vergunningen of 

verkavelingsvergunningen verlopen digitaal, met uitzondering van de beveiligde zendingen omdat er 

nog geen digitaal alternatief voor de aangetekende zending beschikbaar is. Ook de archeologienota’s 

en de eindverslagen van het preventief archeologisch onderzoek worden ontsloten. De aanvragen 

voor de toelatingen en adviezen worden digitaal behandeld en openbare onderzoeken in het kader 

van de vaststellings- en beschermingsprocedures worden digitaal gepubliceerd. 

 

SD4 FINANCIERING 

De conceptnota ‘Fiscale stimulansen voor de onroerenderfgoedzorg’, die voorziet in een 

vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten, werd 

vertaald in een ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit ontwerp werd 

op 18 november 2016 voor de tweede maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Doel 

is om deze fiscale stimulansen in 2017 in werking te laten treden. 

 

SD5 BIJDRAGE AAN DE LEEFOMGEVING 

OD5.1 RUIMTEGEBRUIK EN RUIMTELIJKE KWALITEIT 

Er is actief meegewerkt aan het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het Agentschap heeft 

advies verstrekt over het belang van de verankering en de operationalisering van ‘ruimtelijke 

kwaliteit’ als één van de waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Landschappelijke karakteristieken 

moeten een rol kunnen spelen in de gebiedsontwikkeling van stedelijke en landelijke regio’s. 

Maximale afstemming tussen onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening blijft een prioriteit om het 

behoud, de zorg en de integratie van het onroerend erfgoed in de leefomgeving te garanderen. 
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Een denkgroep, met zowel erfgoedconsulenten als externe deskundigen, buigt zich over concrete 

casussen van herbestemming van parochiekerken. De focus ligt op de adviesverlening van de 

consulenten in herbestemmingstrajecten. Daarnaast ging het projectbureau ‘herbestemming 

parochiekerken’ van start met een publieke oproep tot kandidaten. In 2016 werd tweemaal een 

oproep gelanceerd waarbij er 40 aanvragen werden ingediend. Voor elf kerken uit de eerste oproep 

is de begeleiding lopend en zit het onderzoek in een opstartfase. Met 21 ontvankelijke aanvragen uit 

de tweede oproep is het vooropgestelde aantal van ca. 30 onderzoeken per jaar binnen handbereik. 

Er wordt een raamwerk opgemaakt voor het gebruik, hergebruik en de herbestemming van 

beschermde kerken. Dit wordt op de website van het agentschap ter beschikking gesteld van de 

verschillende betrokkenen. Ook het projectbureau ‘herbestemming parochiekerken’ levert 

inspirerende resultaten op, o.a. door de nauwe betrokkenheid van het agentschap bij de vormgeving 

van de opdracht en het ontwerpend onderzoek. Initiatiefnemers krijgen zo een positieve vertrekbasis 

om de herbestemming van beschermde kerken tot een goed einde te brengen. De 

haalbaarheidsstudies resulteren voor elke kerk in duidelijkheid over de ontwikkelingsmogelijkheden, 

rekening houdend met de aanwezige erfgoedwaarden. Het is de bedoeling om jaarlijks twee 

oproepen te lanceren waarbij uit de kandidaten een dertigtal projecten worden geselecteerd. 

OD5.2 KLIMAATVERANDERING EN ENERGIE 

Minister-president Geert Bourgeois hecht veel belang aan een duurzame en energiezuinige omgang 

met het onroerend erfgoed. Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota over 

‘energiezuinigheid en erfgoedzorg’ goed. In navolging hiervan wordt aansluiting gezocht bij 

verschillende ‘werven’ uit het Renovatiepact met de vraag om aandacht voor onroerend erfgoed bij 

het uitwerken van de woningpas, het uitbouwen van het renovatieadvies, de evaluatie van het 

energierenovatieprogramma en het onderzoek naar een aangepaste fiscaliteit. 

OD5.3 ONDERZOEK (MAATSCHAPPELIJKE) WAARDEBEPALING OE 

Begin 2017 worden de resultaten van het eerste deelonderzoek over de woongenotswaarde van 

onroerend erfgoed bekend gemaakt, als onderdeel van het geplande onderzoek naar de 

maatschappelijke waarde van erfgoed. De woongenotswaarde is de waarde van de historische 

kenmerken van de bebouwing en haar omgeving, die tot uitdrukking komt in de prijs van een woning. 

Een tweede deelproject wordt opgestart, namelijk een onderzoek over de betalingsbereidheid voor 

onroerend erfgoed. Dit moet inzicht geven in de hoeveelheid geld die mensen over hebben voor het 

behoud van erfgoed. De som van alle individuele items van betalingsbereidheid levert dan een 

inschatting van de maatschappelijke baten van een project. Dit kan dan in een maatschappelijke 

kostenbatenanalyse worden afgewogen tegenover de maatschappelijke kosten van 

overheidsinvesteringen in een welvaartseconomische analyse. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF ENERGIE 2016-2017 

 

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN 2030-2050 

TRAJECT ‘STROOMVERSNELLING’ 

Het energietransitietraject ‘Stroomversnelling’ heeft tot doel de omslag naar een nieuw 

energiesysteem voor te bereiden: Vlaanderen moet koolstofarmer te worden en de klimaat- en 

energiedoelstellingen realiseren. De energie-efficiëntie moet fors verbeteren en het aandeel 

hernieuwbare energiebronnen moet sterk omhoog, met tegelijkertijd gegarandeerde 

energievoorziening. Hiervoor is een slim energiesysteem nodig dat flexibel kan inspelen op het 

fluctuerende karakter van wind- en zonne-energie. 

Op 16 juni 2016 ondertekenden minister Tommelein en de stakeholders een engagementsverklaring. 

Diverse werkgroepen moeten de visie op het energiesysteem vorm geven en tot concrete voorstellen 

komen. De vijf inhoudelijke pijlers zijn: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibiliteit, 

financiering en governance. Iedere geïnteresseerde wordt via ‘stroomversnelling.vlaanderen’ op de 

hoogte gehouden van de werkzaamheden. De conclusies worden in november 2016 tot een ontwerp 

van energievisie – en pact verwerkt. Er wordt een actieplan met concrete engagementen zowel 

vanuit de overheid als vanuit diverse andere actoren uitgewerkt. 

Eind november 2016 zou het ontwerp van energievisie voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering 

en het Vlaams Parlement. Op 1 december werd de visie voorgesteld op de Energie- en Klimaattop. In 

2017 en daarna zullen de werkgroepen verder werken aan de energievisie en aan acties die de 

energietransitie in Vlaanderen vorm geven. Er zal een insteek geformuleerd worden om met de 

andere gewesten en de federale overheid een energiepact af te sluiten. 

De input van de werkgroepen van de Stroomversnelling zal ook gebruikt worden bij de opmaak van 

het vierde actieplan Energie-efficiëntie dat in uitvoering van de Energie-efficiëntierichtlijn in april 

2017 bij de Europese Commissie moet worden ingediend. In het kader van het Europese 2030 

Klimaat- en Energiepakket en de Europese ‘Energie Unie’ moet België een geïntegreerd nationaal 

energie- en klimaatplan (NEKP) opstellen. In dit proces zullen voorstellen van fiscaliteit en normering 

onderzocht worden om de energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. 
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VERBETERING ENERGIEPRESTATIE BESTAAND GEBOUWENPARK  

Op 17 juli 2015 legde de Vlaamse Regering de bouwstenen en de werven voor het Renovatiepact 

vast. Centrale doelstelling is een substantiële verhoging van de renovatiegraad. Het VEA kreeg de 

opdracht om de hefboomacties verder te concretiseren. Vanaf november 2015 zijn werkgroepen 

opgestart. Een beperkte stuurgroep volgde de voortgang op. 

De verdere uitwerking van het Renovatiepact wordt ingebed in de transitietrajecten die de Vlaamse 

Regering in 2016 opstartte (trajecten Stroomversnelling en Visie 2050). De werkgroepen vormen 

delivery units in de termen van het project Visie 2050 en geven voor het thema gebouwen mee 

invulling aan de inhoudelijke pijler energie-efficiëntie van het traject energievisie-energiepact. 

Vanuit het Renovatiepact wil minister Tommelein duidelijkheid brengen rond de 

langetermijndoelstelling betreffende de energieprestatie van bestaande gebouwen naar 2050. De 

minister zal aan de Vlaamse Regering een pad voorstellen om alle Vlaamse woningen in 2050 tot op 

dat niveau te brengen. Een eerste aanzet zal gegeven worden tegen eind dit jaar. 

 

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2014-2019 

OD1 VERBETERING ENERGIEPRESTATIE BESTAANDE BOUW 

 Doelstellingen Energierenovatieprogramma 2020 

In 2016 is gewerkt aan de concretisering van de hefboomacties uit het Renovatiepact. De 

voortgangsdocumenten zijn terug te vinden op www.energiesparen.be/renovatiepact. In de 

werkgroep ‘financiering’ hebben verschillende stakeholders voorstellen geformuleerd voor een 

hervorming van de financiële ondersteuningsinstrumenten voor energetische renovatiewerken. 

Naast premies voor individuele en gecombineerde maatregelen, wensen zij ook een hervorming van 

de woonfiscaliteit die inzet op energieprestatie van de woning, eerder dan woningbezit.  

Met de premiehervorming die werd goedgekeurd op 15 juli 2016, worden een aantal nieuwe premies 

ingevoerd (o.a. voor binnenmuurisolatie en totaalrenovatie) en wordt voorzien in een 

procesbegeleiding voor collectieve renovaties. Verschillende individuele premies worden qua 

inhoudelijke eisen verstrengd richting de langetermijndoelstelling. Daarnaast is een afbouwtraject 

ingevoerd dat de urgentie om effectief actie te ondernemen richting de burger onderstreept. De 

premiehervorming treedt in werking vanaf 1 januari 2017. 

De energielening zal worden uitgebreid, zowel naar doelgroep, uit te lenen bedrag als naar 

terugbetaaltermijn. Voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen werd de 

rentevoet verlaagd naar 1%. Er is aan de federale regering gevraagd de regeling van 6% BTW voor 

sloop en heropbouw in 33 stedelijke omgevingen uit te breiden naar gans Vlaanderen. 

Het huidige EPC zal worden opgewaardeerd waarbij de standaardaanbevelingen worden vervangen 

door een maatregelenpakket inclusief kosteninschatting in lijn met de langetermijndoelstelling 2050. 

Daarnaast wordt een uitgebreider en diepgaander renovatieadvies uitgewerkt dat woningeigenaars 

http://www.energiesparen.be/renovatiepact
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een gedetailleerder stappenplan levert. Voor de competentieprofielen van de energiedeskundigen 

worden vanuit het beleidsdomein Onderwijs procedures voor een beroepskwalificatiedossier 

opgestart in het najaar van 2016. Deze beroepscompetentieprofielen zullen aansluiten bij de 

bestaande types van energiedeskundigen, EPB verslaggever en EPC energiedeskundige, om een 

wildgroei aan energiedeskundigen te vermijden. 

De woningpas, opgevat als een uniek digitaal woningdossier, zal in fases worden uitgebouwd om in 

eerste instantie vanaf 2018 een zicht te bieden op alle energetische aspecten van de woning. Tegelijk 

wordt de integratie van andere woningaspecten gezamenlijk door het VEA, Informatie Vlaanderen en 

het departement LNE voorbereid, zoals voorzien in het in 2016 uitgewerkte stappenplan. 

 De EPC-regelgeving vervolmaken 

Op 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan de EPC-regelgeving 

goedgekeurd. Net zoals verslaggevers zullen ook energiedeskundigen permanente vorming moeten 

volgen om hun erkenning te kunnen behouden. De duur en de inhoud van de permanente vorming 

zal in het najaar worden vastgelegd in een ministerieel besluit. De permanente vorming voor 

energiedeskundigen zal vanaf 1 januari 2017 worden geïmplementeerd. 

De standaardaanbevelingen zullen in het EPC+ worden vervangen door een maatregelenpakket meer 

op maat van de specifieke woning. Het maatregelenpakket zal de werken en de bijhorende kosten 

beschrijven die nodig zijn om de woning te renoveren conform de langetermijndoelstelling voor 

2050. Via het maatregelenpakket zullen potentiële kopers en huurders geïnformeerd worden over de 

grote lijnen van het renovatiepad van een woning richting de langetermijndoelstelling. 

De Europese Commissie zal eind 2016 een voorstel van recast voor de EPBD-Richtlijn lanceren. Naar 

verwachting zal de focus van de recast op bestaande gebouwen liggen. De besprekingen zullen 

waarschijnlijk begin 2017 opstarten. Het VEA zal de impact op het Vlaamse beleidskader mee 

verwerken in de volgende evaluatienota van de EPC-regelgeving. 

Er zal onderzocht worden in hoeverre gegevens uit het EPC overgedragen kunnen worden naar een 

latere EPB aangifte of een tussentijds renovatieadvies. Het beschikbaar maken van gegevens over 

softwaretoepassingen heen betekent een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging. 

 De kwaliteit van het EPC voor residentiële gebouwen verbeteren 

Op basis van een bevraging van de energiedeskundigen, vragen die via de helpdesk aan het VEA 

worden gesteld, bevindingen uit de kwaliteitscontroles en wijzigingen aan de regelgeving werd 

midden mei 2016 een ontwerp van aangepast inspectieprotocol voor feedback voorgelegd aan de 

stakeholders. Het beroepskwalificatiedossier voor energiedeskundige type A werd door de Vlaamse 

Regering goedgekeurd op 25 maart 2016. 

Het nieuwe inspectieprotocol zal op 1 juli 2017 in werking treden. Energiedeskundigen zullen, in het 

kader van de permanente vorming, verplicht worden om in de loop van 2017 een opleiding over het 

aangepaste inspectieprotocol en de EPC-software te volgen. 

De kwaliteitscontroles worden in 2017 verdergezet. Het VEA is in 2016 gestart met een proefproject, 

waarbij meer ter plaatse wordt gegaan bij steekproeven. Een volledige evaluatie van deze aanpak 
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volgt eind 2016. Bij de controles ter plaatse worden alle invoergegevens gecontroleerd, waardoor 

een beter beeld van de kwaliteit van de EPC’s wordt gevormd. Dat geeft het VEA belangrijke input 

om gerichte acties te voeren naar energiedeskundigen, zoals het verspreiden van een lijst van 

veelgemaakte fouten, verduidelijkingen ter beschikking stellen, het inspectieprotocol bijsturen, …. Bij 

twijfel over een bepaalde invoer of ingediende bewijsstukken, geeft een controle ter plaatse 

uitsluitsel over de correcte invoer. Uit de eerste reacties blijkt dat de energiedeskundigen tevreden 

zijn: het leereffect is groter en het volledige EPC wordt doorgelicht. Hierdoor worden eventuele 

sancties beter aanvaard. Belangrijkste nadelen van de controles ter plaatse zijn de tijdsbesteding en 

praktische administratieve moeilijkheden, zoals het vastleggen van afspraken. 

 Het EPC voor niet-residentiële gebouwen implementeren 

De formulestructuur voor de berekeningsmethode en het inspectieprotocol werden verder 

uitgewerkt. Om dit te finaliseren, zal de opdracht van het EPB-consortium worden uitgebreid met 

een luik voor bestaande niet-residentiële gebouwen.  

De voorbereidingen voor het uitschrijven van een gezamenlijke aanbesteding door de drie gewesten 

voor een gebruiksvriendelijke sofware werden opgestart. Er zal een overheidsopdracht worden 

uitgeschreven voor een gebruiksvriendelijke software. Volgens de huidige planning zal de opdracht 

uiterlijk 31 december 2017 worden gegund, zodat in 2018 met de effectieve ontwikkeling kan 

worden gestart. Uit een onderzoek uitgevoerd door het VEA blijkt dat een gesegmenteerde aanpak 

aangewezen is bij niet-residentiële gebouwen. Het verbruik van deze gebouwen wordt in grote mate 

bepaald door de interne processen en activiteiten in deze gebouwen. 

OD2 VERBETERING ENERGIEPRESTATIE NIEUWBOUW 

 De betaalbaarheid van de BEN-nieuwbouw opvolgen 

De Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen legt vast dat vanaf 2021 elk 

nieuw gebouw bijna-energieneutraal moet zijn. De Vlaamse Regering heeft reeds de Vlaamse BEN-

definitie voor nieuwe woongebouwen, kantoren en scholen en het aanscherpingspad van de EPB-

eisen tot het BEN-niveau in 2021 vastgelegd. Op basis van de vierde EPB-evaluatie werd het BEN-

niveau en aanscherpingspad voor alle niet-residentiële gebouwen opgenomen in een 

wijzigingsbesluit. Het aanscherpingspad voor kantoren en scholen werd daarbij herzien. 

In 2017 zullen de kostenoptimale energieprestieniveaus opnieuw worden onderzocht. Daarbij ligt de 

nadruk op de haalbaarheid van de voorziene aanscherpingspaden, vooral bij niet-residentiële 

gebouwen. De resultaten van dit onderzoek worden opgenomen in de volgende EPB-evaluatie.  

Daarnaast wordt verwezen naar de plannen om het toepassingsgebied van de verlaging van de 

onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen op te trekken naar woningen die ingrijpend 

zijn gerenoveerd tot het niveau van de langetermijndoelstelling. 

Innovatie in de bouwsector en het versneld verder verfijnen van de EPB-berekeningsmethodiek zijn 

essentieel voor steeds energiezuinigere nieuwbouw. Er zullen in 2017 nieuwe prioritaire 

onderzoekspunten voor de EPB-berekeningsmethodiek worden vastgelegd. Minister Tommelein wil 

het innovatieve concepten op maat van specifieke gebouwen valoriseren. In ieder geval wordt 

onderzocht of innovatieve concepten sneller correct doorgerekend kunnen worden. 
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 De EPB-regelgeving vervolmaken 

De vierde EPB-evaluatienota werd in maart 2016 afgerond. Een ontwerp van wijzigingsdecreet en -

besluit dat enkele voorstellen uit de evaluatie bevat, werd op 8 juli 2016 door de Vlaamse Regering 

principieel goedgekeurd. Het wijzigingsbesluit bevat, naast de aanscherpingspaden voor de 

energieprestatie-eisen o.a. de invoering van het S-peil vanaf 1 januari 2018 met bijhorend 

aanscherpingspad. Deze nieuwe parameter voor de gebouwschil zal vanaf 2017 voor de gebruikers 

beschikbaar zijn in de EPB-software. De implementatie voor het S-peil wordt opgestart. 

De implementatie van een E-peileis voor alle niet-residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2017 werd 

voorbereid met o.a. de release van de aangepaste software en het aanpassen van de formulieren. 

OD4 GUNSTIG INVESTERINGSKLIMAAT VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE 

Op 24 juni 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een conceptnota voor een 

Zonneplan. Dit plan omvat maatregelen om de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie te 

versnellen, zowel voor burgers, bedrijven als overheden. Tegen eind 2016 zal op 

www.energiesparen.be een zonnekaart beschikbaar zijn. Deze kaart laat toe om voor elk van de 

meer dan 2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen, na te gaan in welke mate het dak geschikt is voor 

zonnepanelen of een zonneboiler en hoe winstgevend die investering is. De verhoging van het 

minimumaandeel hernieuwbare energie in het kader van de EPB-regelgeving werd ook al principieel 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

OD5 GUNSTIG INVESTERINGSKLIMAAT VOOR WKK EN WARMTENETTEN 

In september keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit warmtemeters principieel goed. Dit 

besluit bepaalt de modaliteiten die voortvloeien uit de verplichting uit de energie-efficiëntierichtlijn 

om warmtemeters te plaatsen bij warmtelevering vanuit een warmtenet of een centrale stookplaats. 

OD6 HET VERSTERKEN VAN HET SOCIAAL ENERGIEBELEID 

Voor de private huurwoningen is het mechanisme van de bestaande sociale dakisolatieprogramma’s 

(hoge steun en integrale begeleiding) uitgebreid naar spouwmuurisolatie en de plaatsing van 

hoogrendementsglas. 

OD8 DRUKKEN ENERGIEKOSTEN VOOR GEZINNEN EN BEDRIJVEN 

Een ontwerp van decreet werd principieel goedgekeurd dat een alternatief systeem voor 

investeringen in aardgasdistributienetuitbreidingen invoert. In plaats van een aanbodgedreven 

model wordt overgestapt op een vraaggedreven model. Daarbij wordt de aansluiting op het 

aardgasnet voor afnemers een recht en moet de distributienetbeheerder een bepaald deel van de 

kosten zelf financieren. Het ontwerpdecreet zal worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. 

Voor de modaliteiten van de uitrol van slimme meters en de functionaliteiten ervan heeft de VREG in 

2015 een advies opgesteld. Het VEA liet een studie uitvoeren door Energyville die de slimme-
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metersystemen in enkele Europese landen vergelijkt en de kennis opgedaan in lokale 

demonstratieprojecten inventariseert. De studie stelt ook verschillende mogelijke scenario’s voor op 

vlak van meterarchitectuur, marktrollen en mogelijke uitrol, samen met de voor- en nadelen van 

deze scenario’s en aanbevelingen voor het beleid formuleert. Op basis van het advies van de VREG 

en de studie van Energyville zal minister Tommelein een conceptnota aan de Vlaamse Regering 

voorleggen met een plan van aanpak voor de uitrol in Vlaanderen van slimme meters en de 

randvoorwaarden waaronder dit kan gebeuren. Op basis van de conceptnota ‘Slimme Meters’ zal de 

relevante regelgeving worden gewijzigd en zal er gestart worden met een uitrol van slimme meters in 

Vlaanderen. 

OD10 INTERNE WERKING VLAAMSE ENERGIEADMINISTRATIE 

 Data ontsluiten 

Het koppelen van gebouwgerelateerde gegevens aan elkaar via een digitale ‘woningpas’ werd bij het 

uitwerken van het Renovatiepact aangewezen als een van de sleutelprojecten om het beleid 

betreffende energieprestaties van het bestaande woningpark 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 eerste uitrol van de woningpas zal bescheiden en pragmatisch moeten zijn om de realisatie 

haalbaar te maken. Een designnota rond het concept van de woningpas en een concreet stappenplan 

voor de implementatie werd eind juni opgemaakt en is raadpleegbaar op 

www.energiesparen.be/Renovatiepact. 

In 2017 zal het concept van de woningpas verder worden uitgewerkt. De juridische aspecten 

(zakelijke rechten en machtigingen) zullen hierbij verder worden onderzocht. Het VEA start in 2017 

met de analyse en bouw van de woningpas vanuit twee sporen. Enerzijds wordt gestart met een 

integratie van ‘mijn energie’ in het burgerloket van Informatie Vlaanderen. Via dit burgerloket zal de 

burger toegang krijgen tot verschillende aspecten in zijn relatie met de overheid (Mijn onderwijs, 

Mijn gezin, Mijn energie, …). Daarnaast zal het VEA samen met OVAM en het departement LNE 

starten met de gezamenlijke analyse en ontwikkeling van de woningpas. Op die manier zouden niet 

alleen data rond de huidige energieprestatie van de wooneenheid, maar ook rond bodem, asbest en 

keuring van installaties van een woning voor de burger (als eigenaar) beschikbaar worden. 

 De communicatie een versnelling hoger schakelen 

In het kader van het Renovatiepact wordt een doordachte gezamenlijke marketingstrategie op korte, 

middellange en lange termijn uitgewerkt. Deze marketingstrategie bevat als voornaamste 

elementen: een communicatieve roepnaam voor de langetermijndoelstelling, een 

gemeenschappelijke merkarchitectuur voor de werven van het Renovatiepact, werken aan een 

positieve boodschap, een pragmatische segmentatie van doelgroepen en maatwerk voor bijzondere 

doelgroepen, relevante communicatiekanalen en instrumenten afbakenen, sociale druk en 

gedragspsychologie innovatief en efficiënt inzetten. In het najaar van 2016 wordt de nieuwe term 
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‘BENOveren = beter renoveren’ geïntroduceerd met een publieksbrochure BENOveren, wat, waarom 

en hoe? Een BENOvatiewoning voldoet aan de eisen van de langetermijndoelstelling. 

In 2017 wordt de communicatie over het Renovatiepact naar de doelgroepen verder gezet. De term 

BENOveren wordt zeer actief gepromoot in een communicatiecampagne. Via een aantal 

ambassadeurs van BENOveren worden de diverse doelgroepen benaderd. 

Inzake prioritaire energiebesparende investeringen ligt de communicatiefocus op de na-isolatie van 

muren, zowel via de spouw, de binnenzijde (met nieuwe premie vanaf 2017) als via de buitenzijde. 

Ook investeringen in hernieuwbare energie, zowel in nieuwbouw als bij bestaande woningen krijgen 

een hoge prioriteit. 

 

LINKEN MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSNIVEAUS 

WONEN 

Er zijn in het kader van het Renovatiepact bijkomende elementaire woningkwaliteitsnormen op het 

vlak van de minimale energetische prestaties van glas ontwikkeld; hiervoor wordt een adequaat 

flankerend beleid uitgewerkt. 

Het VEA participeert in de delivery unit voor de transitie ‘Slim wonen en leven’ die wordt getrokken 

door Wonen-Vlaanderen. Ook in het kader van het Renovatiepact zal de goede samenwerking met 

het beleidsveld Wonen verder gestimuleerd worden. 

FINANCIËN 

Met de hervorming van de schenkingsrechten vanaf 1 juli 2015 werd een eerste initiatief genomen 

voor het inzetten van de fiscale instrumenten om investeringen in het verbeteren van de 

energieprestaties van het gebouwenbestand op een gerichte manier te ondersteunen. 

 

REGELGEVINGSAGENDA 

 

Initiatief Status

1. EPB-evaluatie 2017 Nog niet opgestart

2. EPC-evaluatie 2017 Nog niet opgestart

3. BVR Slimme meters Nog niet opgestart
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF FINANCIËN & BEGROTING 2016-2017 

 

FISCALITEIT 

SD1 EEN COHERENT FISCAAL KADER 

Het Departement Financiën en Begroting heeft een ontwerp van mededeling voor de Vlaamse 

Regering over “Fiscale beleidsinstrumenten en interne werkmethodiek” opgemaakt. Het ontwerp is 

tweeledig. Enerzijds richt het zich op het bewust inzetten van fiscaliteit als beleidsinstrument en de 

afwegingen die daarvoor nodig zijn. Anderzijds behandelt het methodes om garanties in te bouwen 

waarmee de wettigheid (legaliteit, bevoegdheid) en praktische uitvoerbaarheid (administratieve 

lasten, beheerslasten, controle) van voorgenomen fiscale maatregelen kan worden bewaakt. 

Om deze twee doelstellingen te bewaken, wordt interne adviesverlening aangaande de fiscale 

haalbaarheid van voorgenomen fiscale maatregelen voorgesteld. In een advies fiscale haalbaarheid 

zullen door het beleidsdomein FB zowel de toetsstenen van het onderdeel “fiscaliteit als 

beleidsinstrument” als van het onderdeel “interne werkmethodiek” worden nagegaan. Die 

adviesverlening beoogt de Vlaamse fiscaliteit te verbeteren, zowel vanuit juridisch en beheersmatig 

oogpunt, als vanuit het oogpunt van klantgerichtheid. Vanzelfsprekend blijft het eindoordeel over 

het al dan niet inzetten van fiscale beleidsinstrumenten in handen van de Vlaamse Regering. 

Minister Tommelein wil deze nieuwe werkmethodiek zo snel mogelijk implementeren. 

 Het Departement Financiën & Begroting verzet zich al langer tegen het aanwenden van de 

fiscaliteit voor allerhande beleidsmaatregelen en beleidsdoelstellingen. Dit maakt de 

Vlaamse fiscaliteit complexer en verzwaart aldus de administratieve opvolging door het 

Departement. De administratie wil dan ook via een adviesfunctie een drempel opwerpen 

tegen het ondoordacht aanwenden van de fiscaliteit om gedrag te sturen. 

 OD1.3 Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit 

Middels het programmadecreet 2016 werd de geïntegreerde Vlaamse woonbonus ingevoerd. Door 

de integratie van de belastingverminderingen voor de eigen woning kunnen eigenaars met meerdere 

woningen niet langer een hoger voordeel genieten dan eigenaars van een enige woning. 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 

Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 

www.cibweb.be 
 

http://www.cibweb.be/
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Het Departement Financiën & Begroting heeft een inventaris opgemaakt van alle fiscale 

gunstmaatregelen rond wonen en zal op basis hiervan nagaan welke hervormingen er nodig zijn om 

een meer geïntegreerd, transparanter en logischer ondersteuningssysteem te bekomen. 

Minister Tommelein heeft het Departement de opdracht gegeven om simulaties te maken i.h.k.v. 

een intern onderzoek naar de hervorming van het verkooprecht. Op basis daarvan werkt het kabinet 

een voorstel uit om het verkooprecht te vereenvoudigen, waarbij de bestaande gunstregimes 

worden herwerkt naar een globaal lager tarief. Het nieuwe gunstregime zal enkel betrekking hebben 

op de gezinswoning. De piste uit het Regeerakkoord om belastingplichtigen bij de verwerving van 

hun woning de keuze te geven tussen de toepassing van de woonbonus of van een verminderd 

verkooprecht wordt opengehouden. In 2017 zal een voorontwerp van decreet voor de hervorming 

van het verkooprecht worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

 OD1.6 Modernisering erf- en schenkbelasting 

Het Vlaams Regeerakkoord voorziet dat de erfbelasting zal worden gemoderniseerd en afgestemd op 

hedendaagse samenlevingsvormen. De erfbelasting is echter verbonden met het federale erfrecht en 

huwelijksvermogensrecht. Minister Geens gaf in zijn beleidsnota 2015 aan dat de hervorming van het 

huwelijksvermogensrecht en het erfrecht zou worden voorbereid door een werkgroep. De trajecten 

tot hervorming van de erfbelasting en tot hervorming van het erfrecht werden aan elkaar gekoppeld. 

Binnen de Vlaamse administratie is er een reflectiegroep ‘modernisering van de erfbelasting’ 

ingericht. Die groep zal de vroegere voorstellen van het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting, eventuele 

eigen voorstellen van de leden, alsook elders geformuleerde voorstellen beoordelen op technische 

haalbaarheid, maatschappelijke gevolgen, budgettaire impact en eventuele terugverdieneffecten. 

Minister Tommelein wil in 2016-2017 een voorstel lanceren tot modernisering van de erfbelasting. 

Doelstelling is te komen tot een meer billijke, logisch consistente en transparante fiscaliteit. Van het 

federale niveau komen er immers signalen die erop wijzen dat de parlementaire bespreking van een 

fundamentele hervorming als voor het erfrecht, wel eens enige tijd in beslag zou kunnen nemen. Het 

gaat immers om een omvangrijk deel van het Burgerlijk Wetboek. Om te vermijden dat het Vlaams 

Parlement in tijdsnood komt door te wachten op de finalisering van de federale hervorming, vindt 

minister Tommelein het opportuun om de hervorming van de erfbelasting al aan te vatten. 

 OD 1.9 Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed 

De beleidsbrief verwijst naar de bepalingen vervat in het ontwerp van decreet houdende wijziging 

van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 

2013. Dit ontwerp, dat voorziet in een halvering van het verkooprecht bij de aankoop van een 

beschermd monument en in een verlaging van de schenkbelasting, werd op 3 oktober 2016 voor de 

1ste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

 OD1.11 Evaluatie en bijsturing leegstandheffing bedrijfsruimten 

In 2016 is nagaan of het kan dat men voor dezelfde bedrijfsruimte de leegstandheffing betaalt, 

terwijl tegelijkertijd een korting of kwijtschelding van de onroerende voorheffing is toegekend. 
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Volgens de minister zou dat totaal onlogisch zijn. Ongeacht de theoretische kans blijkt dat het 

probleem zich in de realiteit vrijwel nooit voordoet. Er is dus geen nood om in te grijpen. 

 OD1.12 Alternatieve grondslag onroerende voorheffing 

In de beleidsnota “Financiën en Begroting 2014-2019” staat dat zal worden onderzocht of de 

invoering van een alternatieve grondslag voor de OV praktisch haalbaar is. Daarbij moet een goede 

inschatting van de (budgettaire) effecten kunnen worden gemaakt, ook voor de lokale overheden. 

Het departement FB heeft een engagement opgenomen rond het projectvoorstel RETAX (Rethinking 

Real Estate Taxation in Flanders). Hoewel het projectvoorstel heel wat ruimer is, sluit één van de 

onderzoekslijnen nauw aan bij de beleidsnota. De trajecten kunnen dus bij elkaar ingekanteld 

worden. Het departement FB heeft benadrukt dat de onderzoeksresultaten rekening moeten houden 

met de technische haalbaarheid en met de financiële impact voor het Vlaamse Gewest en de lokale 

besturen. Tevens moet de invloed op de prijsvorming in rekening worden gebracht. 

Het gaat om een extern gefinancierd wetenschappelijk onderzoek dat over meer jaren loopt. Dat 

maakt dat het nog veel te vroeg is om uitspraken te doen over de wenselijkheid, over alternatieven 

en over effecten. Het is bovendien de bedoeling om omzichtig om te springen met dergelijke studies 

om schokken op de woningmarkt te voorkomen. 

In 2017 zal worden nagegaan of de overname van de erf- en registratiebelasting intussen bijkomende 

mogelijkheden biedt in de zoektocht naar een alternatieve grondslag. 

 OD 1.18 Decentralisatie verkrottingsheffing 

Het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen voorziet in de volledige decentralisatie 

van de verwaarlozingsheffing; de heffing op Vlaams niveau wordt afgeschaft vanaf aanslagjaar 2017.  

De heffing inzake onbewoonbare & ongeschikte woningen is sterker gebonden aan de 

woningkwaliteitsbewaking. Het Vlaamse Gewest zal hier enkel nog subsidiair optreden indien er geen 

gemeentelijke heffing O&O bestaat. Naar ‘verkrottingsheffing’ wordt voortaan verwezen als ‘de 

heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen’. Tegelijkertijd worden de contouren bepaald 

waarbinnen een gemeentelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen zich moet 

situeren. Om de woningkwaliteit te bewaken, moet deze gemeentelijke heffing op ongeschiktheid 

en/of onbewoonbaarheid minimaal 990€ bedragen voor een woning of 500€ voor een kamer. Onder 

die voorwaarden zal het Vlaamse Gewest geen heffing meer vestigen.  

Een dubbele heffing wordt dus zowel voor verwaarlozing als O&O onmogelijk vanaf aanslagjaar 2017. 

Het ontwerp van decreet met de nodige wijzigingen zal in het najaar van 2016 aan het Vlaams 

Parlement worden voorgelegd. Minister Tommelein zal vervolgens het besluit VCF hiermee in 

overeenstemming brengen. 

SD2 CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN 

Er zijn het afgelopen jaar afspraken gemaakt met het notariaat en de FOD Financiën om samen met 

de akten ook metadata in digitale vorm aan te leveren. Die gegevens, bvb. de identificatiegegevens 

van de partijen en het transactietype, zijn cruciaal voor de berekening van de belasting. Heden 
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moeten deze gegevens manueel door de dossierbehandelaar worden ingebracht. Doel is om de 

verwerking efficiënter te laten verlopen, met een snellere doorlooptijd en minder risico op fouten. 

Sedert april 2016 is er een automatische check op de voorwaarden van gunstregimes als het klein 

beschrijf: via koppeling met het rijksregister kan worden nagegaan of aan de bewoningsvoorwaarden 

werd voldaan. Zo wordt ongeveer de helft van de dossiers automatisch gecontroleerd. 

 

FINANCIEEL BEHEER EN RISICOMANAGEMENT 

Het voorbije jaar werd een discussie gevoerd omtrent de eigenlijke kerntaken voor de Afdeling 

Vastgoedtransacties (waarin de geregionaliseerde aankoopcomités en de vroegere dienst 

Vastgoedakten zijn gefusioneerd): waar kan de Afdeling een meerwaarde betekenen voor openbare 

besturen ten opzichte van reguliere marktpartijen zoals notarissen, schatters en landmeters, …? 

Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de Vastgoedcodex strikt te interpreteren: enkel als de 

tussenkomst van Vastgoedtransacties het volledige proces omvat van de schatting van onroerende 

goederen, het voeren van de onderhandelingen én het verlijden van de akte is het vanuit efficiëntie-

oogpunt verantwoord om de Afdeling in te schakelen. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de afdeling 

Vastgoedtransacties steeds zelf de waarde zou bepalen en onderhandelen. Daarvoor kan ook 

samengewerkt worden met externe experts. Essentieel is dan wel dat de controle door de afdeling 

Vastgoedtransacties gewaarborgd is. 

Het louter schatten van een te verwerven onroerend goed bijvoorbeeld vergt een onevenredige 

inzet, die door marktpartijen kan worden vervuld. Het uitvoeren van deze kleinere deeltaken 

gebeurde in het verleden vooral voor lokale besturen. Wanneer het gaat om geïsoleerde 

deelopdrachten zal het lokale bestuur worden doorverwezen naar de expertise van bijvoorbeeld een 

landmeter, als het om een loutere waardebepaling gaat. Wanneer het gaat over een loutere verkoop, 

tegen een vaste prijs bijvoorbeeld, zal het lokale bestuur naar een notaris worden doorverwezen. 

Dat betekent echter niet dat voor complexere aangelegenheden alle dossierbehandeling voor lokale 

besturen is stopgezet. De bestaande samenwerkingsverbanden met vooral intercommunales werden 

behouden en zullen in de toekomst verder worden gestimuleerd. 

In het komende jaar blijft het de doelstelling om met voldoende en gemotiveerde medewerkers een 

kwalitatieve dienstverlening te bieden voor de kernopdrachten van de afdeling, binnen redelijke 

termijnen. Er wordt verder ingezet op een constructieve samenwerking met de diverse marktpartijen 

voor taken die de afdeling niet langer zelf uitvoert. 
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OPVOLGING RESOLUTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT 

Motie van Marius Meremans, Michel Doomst, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward 

Kennes en Willy Segers tot besluit van het op 15 juni 2016 in plenaire vergadering gehouden 

actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering voorgestelde hervorming van de provincies 

In deze motie wordt o.m. aan de Vlaamse Regering gevraagd om erover te waken dat de herschikking 

van de onroerende voorheffing geen belastingverhoging meebrengt voor de burgers. 

Als reactie verduidelijkt minister Tommelein dat hij de wens van het Vlaams Parlement in deze 

onderschrijft. De minister gaat zelfs verder door te benadrukken dat er niet alleen geen globale 

belastingverhoging mag komen maar dat de hervorming in elke individuele situatie belastingneutraal 

moet zijn: geen enkele belastingplichtige mag n.a.v. de hervorming van de provinciale opcentiemen 

een belastingverhoging ondergaan. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEVEN 2016-2017 

 

LANDBOUW & VISSERIJ 

Toegang tot grond blijft een knelpunt voor jonge landbouwondernemers. In 2016 is verder gewerkt 

aan de ontwikkeling van een Vlaams pachtbeleid. Na consultatie met landbouw‐ en 

eigenaarsorganisaties werden voorstellen geformuleerd tot wijziging van de Pachtwet. Vooreerst is 

de procedure voor de herziening van de pachtprijzencoëfficiënten aangepast. Middels een 

bekendmaking in het Staatsblad van 13 december 2016 zijn de nieuwe coëfficiënten vastgesteld.  

In 2017 worden de andere beleidsvoorstellen uitgewerkt. Het is enerzijds de bedoeling dat stimuli 

worden voorzien om de generatiewisseling te vergemakkelijken en jonge landbouwers sneller en 

voldoende toegang te geven tot beschikbare gronden. Anderzijds is het de bedoeling om eigenaars te 

stimuleren om gronden ter beschikking van landbouwers te blijven stellen. 

Tussen de diverse belangen evenwichten vinden, is niet evident, waardoor het proces meer tijd in 

beslag neemt dan oorspronkelijk voorzien. De consultaties lopen verder in het najaar van 2016; de 

visies van de stakeholders zitten nog niet op één lijn. Terwijl eigenaars graag ten allen tijde vrij over 

hun gronden beschikken, willen de pachters rechtszekerheid en langetermijnengagementen. Hoe 

dan ook zullen in de loop van het werkjaar 2016-2017 de nodige knopen worden doorgehakt.  

Een knelpunt betreft gepensioneerde pachters die gronden blijven bezetten. Dit is volgens minister 

Schauvliege geen evidente topic, aangezien het voor eigenaars soms interessanter is om een 

gepensioneerde pachter te hebben die ze te allen tijde kunnen opzeggen. De mogelijkheid om de 

pacht van een pensioenboer op te zeggen in het voordeel van een landbouwbedrijf in ontwikkeling 

bestaat reeds. Er is overeenstemming om enkele specifieke rechten, bvb. het voorkooprecht, te 

ontzeggen aan een pensioentrekkende pachter. 

Inzake mogelijke stimulansen voor eigenaars om hun grond beschikbaar te stellen, wordt de piste 

van erfenis- en schenkingsrechten onderzocht. Zowel qua inhoud als qua financiering is het echter 

nog te vroeg voor nadere details, die later besproken zullen worden binnen de Vlaamse Regering. 
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BRUSSEL 

Bij het begin van het academiejaar 2016-2017 werd de nieuwe kotzoeker ‘MyKot’ voor de Brusselse 

privé-kotenmarkt gelanceerd. MyKot is een samenwerking tussen Br(ik en de Franstalige 

zusterorganisatie Platforme du Logement Etudiant (PLE). De financiering werd gelijkwaardig 

gedragen. De landingspagina van MyKot oriënteert via taalkeuze naar Br(ik, in het Nederlands en het 

Engels, of naar PLE, in het Frans en het Engels, elk met hun eigen kotenbestand.  

Een vertegenwoordiger van Br(ik zetelt in de raad van bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor voor 

Studenten dat in het najaar van 2016 van start gaat met effectieve verhuur. Br(ik neemt eveneens 

deel aan de door de Gewestelijke Huisvestingsdienst georganiseerde workshops in het kader van een 

kotenlabel dat binnenkort zou worden ingevoerd (voorzien in het ontwerp van ordonnantie rond de 

regionalisering van de huurovereenkomst voor een woning). Naar verwachting zal het label niet 

verplicht zijn, maar eerder dienen als een keurmerk. De Brusselse Regering zal de nadere 

voorwaarden definiëren waaraan het kot moet voldoen om voor het label in aanmerking te komen. 

 

GELIJKE KANSEN 

Het Gelijkekansendecreet is aan herziening toe naar aanleiding van een aantal pilot‐ en 

inbreukdossiers die de Europese Commissie instelde tegen België in het kader van de implementatie 

van haar nondiscriminatierichtlijnen. Bijkomend feit is dat de federale non‐discriminatiewetten in 

2016 worden geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie kunnen om een bijstelling van de 

Vlaamse regelgeving vragen, teneinde de coherentie tussen de Vlaamse en federale non‐

discriminatieregelgeving te waarborgen. 

Begin 2017 wordt een sensibiliseringscampagne tegen discriminatie gelanceerd, die vooral moet 

inspelen op meer subtiele uitingen van vooroordelen die vaak de voedingsbodem zijn voor 

daadwerkelijke discriminaties en een grote impact hebben op slachtoffers. Daar waar het 

integratiepact specifiek over discriminatie op basis van nationaliteit, ras en afkomst gaat en 

voornamelijk maatschappelijke actoren wil oproepen om actie te ondernemen, gaat deze campagne 

over alle mogelijke discriminatiegronden en richt ze zich naar alle burgers om vooroordelen weg te 

nemen en te werken aan een positieve beeldvorming. 

De openbare aanbesteding om een geschikte partner te vinden die deze campagne kan uitwerken, 

loopt momenteel. De gunning zal nog in 2016 gebeuren. Het opzet van de geplande campagne is niet 

in de eerste plaats de bestrijding van wettelijk verboden vormen van discriminatie en/of de 

verduidelijking van regelgeving met betrekking tot non-discriminatie. Bedoeling is eerder om in te 

spelen op meer subtiele uitingen van vooroordelen die op zich niet strafbaar zijn, maar wel een grote 

impact hebben op de slachtoffers en een voedingsbodem zijn voor feitelijke discriminaties. Uit 

onderzoek en praktijk blijkt immers dat discriminaties vaak niet moedwillig of intentioneel zijn, maar 

dikwijls voortkomen uit stereotypen en negatieve vooroordelen die mensen onbewust dragen ten 

opzichte van bepaalde, dikwijls kwetsbare groepen. Dit gebeurt overigens wederzijds. Door mensen 

inzicht te geven in die vooroordelen en in hoe ze tot stand komen, kunnen potentiële discriminaties 

bij de wortel worden aangepakt. 
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VLAAMSE RAND 

Voorlopig is er nog geen concreet initiatief genomen om het principe ‘‘wonen in eigen streek” 

opnieuw in te voeren na de vernietiging van de basisbepalingen van het Decreet Grond- en 

Pandenbeleid door het Grondwettelijk Hof. Het commitment van de functioneel bevoegde ministers 

blijft echter gelden. Er zal dus deze legislatuur een alternatieve regeling inzake ‘‘wonen in eigen 

streek’’ uitgewerkt worden. Bij de bespreking van de beleidsbrief Wonen in commissie gaf het 

kabinet van minister Homans te kennen dat wordt beoogd in de loop van 2017 een (voor)ontwerp 

van decreet voor te leggen aan de Vlaamse Regering voor eerste principiële goedkeuring. 

 

ARMOEDEBESTRIJDING 

Op 9 september 2016 werd een inventaris van de automatische rechten voorgelegd aan de Vlaamse 

Regering. Doel binnen het beleidsdomein Armoedebestrijding is om meer te evolueren richting 

automatische rechtentoekenning. Bij de bespreking van de beleidsbrief in de commissie lichtte 

minister Homans echter toe dat dit niet voor elk recht kan. Voor de huursubsidies bijvoorbeeld 

blijven een plaatsbezoek en andere controles onontbeerlijk om na te gaan of aan alle voorwaarden 

(o.m. inzake de kwaliteit van de betrokken woning) is voldaan. 

Er zal een armoedetoets worden uitgevoerd op bepaalde aspecten van de conceptnota Private Huur. 

In de loop van 2016 werden – onder meer in de schoot van de CAW’s – een aantal projecten 

uitgevoerd rond preventie van uithuiszettingen. De projecten moeten helpen voorkomen dat 

kwetsbare huurders op de private huurmarkt uit hun huis worden gezet en mogelijk dakloos worden. 

In het voorjaar van 2017 volgt de eindrapportering over deze projecten. Op basis van deze 

rapportage en de resultaten van het gemengd platform voor de aanpak van dak- en thuisloosheid, 

zullen deze projecten verankerd worden in het reguliere takenpakket van de CAW’s. 

 

BESTUURSZAKEN 

SD1 FUNCTIONEREN VOLGENS EEN HOLDINGSTRUCTUUR 

alle gronden van lokale besturen werden ingeladen in de vastgoeddatabank. De vastgoeddatabank 

zal gekoppeld worden met andere dataplatformen, o.a. in het kader van het ‘Terra project’. Minister 

Homans wil een publieke vastgoedmarkt realiseren voor verkopen van onroerende goederen aan 

derden, aan de hand van een gebruiksvriendelijke website. 

Er staan een aantal gebouwen op de lijst met te verkopen gebouwen, met het doel om hiervoor een 

goede prijs te bekomen. De gebouwen worden in de beleidsbrief niet bij naam genoemd, uit vrees 

voor een mogelijk negatief effect op de verkoopprijs. 
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SD2 VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL 

In 2016 werd binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal het datamodel voor het 

gebouwenregister uitgewerkt, samen met partners binnen de Vlaamse overheid, de lokale besturen 

en diverse vastgoedorganisaties. Hierbij is de integratie gegarandeerd met het adressenregister en 

het GRB binnen het stelsel van basisregisters. 

Minister Homans blijft Geopunt ondersteunen. Doel in 2017 is om nieuwe ontwikkelingen te starten 

om tegemoet te komen aan de terugkerende vragen naar visualisatie van statistische gegevens op 

kaart, nieuwe thematische kaarttoepassingen, thematisch zoeken en mobiel gebruik. 

 

ALGEMEEN REGERINGSBELEID 

SD1 BESLUITVORMINGSPROCES 

 OD1.1 Een transparant en participatief besluitvormingsproces 

De Vlaamse Regering heeft in januari beslist om de regeringsdocumenten openbaar te maken. Sinds 

september zijn de documenten vanaf de maandagmiddag na de ministerraad toegankelijk en kunnen 

ze gedownload worden op vlaanderen.be. Minister-president Bourgeois wil verder evolueren naar 

open data, zodat de informatie die nu alleen beschikbaar is op vlaanderen.be kan worden gedeeld. 

Opdat de burger niet op verschillende plaatsen moet zoeken naar informatie die voor hem relevant 

is, wordt alle informatie over de besluitvorming van de Vlaamse Regering via de portaalsite 

vlaanderen.be ontsloten. 

In 2016 werd de technologie vernieuwd van de Vlaamse Codex, de centrale databank van 

geconsolideerde Vlaamse regelgeving. Samen met het agentschap Informatie Vlaanderen zal 

onderzocht worden hoe de Vlaamse Codex het best gekoppeld kan worden aan andere databanken. 

De Vlaamse Codex en de databank van regeringsdocumenten zullen aan elkaar gekoppeld worden. 

Op die manier kunnen burgers vanuit een besluit van de Vlaamse Regering doorklikken naar de 

bijbehorende nota’s en adviezen. 

 OD1.3 Evidence-based besluitvormingsproces 

De administratie werkt aan een dynamisch microsimulatiemodel voor lokale bevolkings- en 

huishoudensvooruitzichten. Met dat model kunnen niet alleen demografische maar ook sociale 

uitkomsten gemodelleerd worden. Huishoudensvooruitzichten zullen in de toekomst niet alleen 

gegevens over de grootte van het huishouden bevatten, maar ook over de samenstelling ervan. Dat 

is een belangrijke parameter voor onder meer het woonbeleid en het welzijn. De vooruitzichten 

worden gebaseerd op informatie uit het Rijksregister, die is opgevraagd bij de Algemene Directie 

Statistiek. De databanken zijn opgebouwd en het model is een eerste keer getest. 
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SD 2 LANGETERMIJNBELEID 

Minister-president Geert Bourgeois staat in voor de coördinatie van Visie2050 maar is, samen met 

minister Homans, ook verantwoordelijk voor de transitieprioriteit ‘Slim Wonen en Leven’. De 

transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen wordt voortgezet ten behoeve van Slim Wonen en 

Leven. De komende maanden worden de transitieprioriteiten uit de Visienota 2050 concreet 

uitgewerkt in zeven startnota’s. Die transitieprioriteiten moeten beleidsdomeinoverschrijdend en in 

samenwerking met vernieuwers, ondernemers en stakeholders uitgevoerd worden.  

SD3 OPLOSSINGEN VOOR COMPLEXE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN 

De analyse van de regelgeving over de bestuurlijke handhaving en de bilaterale gesprekken met de 

handhavende diensten wordt voortgezet m.h.o.o. de totstandkoming van het decreet bestuurlijk 

handhaven. Ook de beleidsvoorbereidende diensten worden in het verdere traject hierbij betrokken. 

Op 8 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet houdende onteigening voor 

het algemeen nut een tweede maal principieel goedgekeurd. Ondertussen is het advies van de Raad 

van State beschikbaar en wordt een definitieve versie uitgewerkt. In 2017 ligt de focus op de 

operationalisering van het onteigeningsdecreet. Dat zal gebeuren in nauw overleg met de collega’s 

van de Vlaamse Regering, de andere entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen, via 

de nodige uitvoeringsbesluiten en informatieverstrekking. 

 

WERK 

VESTIGINGSREGELGEVING 

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft een uitgebreid consultatieproces gestart om na te 

gaan wat de impact is van nieuwe Europese regelgeving op de Vlaamse vestigingswetgeving. De 

Europese Richtlijn 2013/55/EU tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties diende te worden omgezet in een decreet. De impact van het Europese beleid, 

verankerd in deze betreffende richtlijn, heeft verregaande implicaties op het Vlaamse 

ondernemerslandschap, in het bijzonder op de gereglementeerde beroepen. 

Van deze consultatieronde wordt ook gebruik gemaakt om de vestigingsregelgeving grondig te 

evalueren en de vestigingsvoorwaarden voor de gereglementeerde beroepen te herevalueren. Per 

sector worden de betrokken beroepsfederaties bevraagd. Het consultatieproces met de sectoren 

kent verder zijn vervolg in het najaar van 2016. 

Van zodra de eerste conclusies kunnen worden getrokken start het vervolgtraject om te komen tot 

doeltreffende, efficiënte maatregelen die het ondernemerschap bevorderen en de toegang tot het 

beroep vereenvoudigen. 
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SECTORCONVENANTEN 

De huidige generatie sectorconvenants 2016–2017 werd eind 2015 afgesloten met 33 sectoren en zal 

lopen tot eind 2017. De betrokken sectoren verdiepen een aantal engagementen (bvb. rond 

werkbaarheid) en spelen via het convenant in op nieuwe beleidsontwikkelingen (bvb. rond duaal 

leren). Er werd ook een aanzet gemaakt naar meer intersectorale samenwerking. In deze generatie 

werd een opstap gemaakt naar resultaatsfinanciering in functie van een grotere transparantie en een 

beter overzicht van de resultaten. Verder werd via het instrument van de sectorconvenants 

discriminatie aangepakt, voor het eerst een thema binnen het VESOC-inhoudelijk kader. Sectoren 

spelen vooral een sensibiliserende en informerende rol m.b.t. arbeidsgerelateerde discriminatie. De 

contacten met de sectoren (sectorconsulenten) werden verhoogd via een aantal intervisiemomenten 

rond werkbaarheid, EVC en non-discriminatie. 

Het komende beleidsjaar wordt een inhoudelijke en procesmatige visieoefening gestart rond de 

toekomst van de sectorconvenants. Het Departement Werk en Sociale Economie startte in dit licht in 

juni 2016 een transnationaal ESF-project ‘naar een vernieuw(en)d partnerschappenbeleid als 

hefboom voor levenslang leren’. De bedoeling van dit project is om te onderzoeken hoe elders in 

Europese lidstaten en regio’s, en specifiek in die landen die voorloper zijn wat betreft levenslang 

leren en, de samenwerking met intermediaire actoren (sectoren, clusters, of andere verzamelingen 

van werkgevers of werknemers) hieromtrent vorm krijgt, en welke buitenlandse goede 

praktijkvoorbeelden overdraagbaar zijn naar de Vlaamse beleidscontext. 

BEDRIJFSHUISVESTINGSMOGELIJKHEDEN 

In 2016 liepen enkele proefprojecten af waarin gezocht werd naar een aanpak die lokale besturen 

kunnen hanteren om ook buiten bedrijventerreinen bedrijfshuisvestingsmogelijkheden te creëren, 

onder meer via ‘verweven’ locaties. Op basis van deze projecten en rekening houdend met nieuwe 

inzichten uit studiewerk van Ruimte Vlaanderen werd een beknopte leidraad ter inspiratie van de 

lokale besturen uitgewerkt. 

Een kritische succesfactor voor een doelmatig bedrijfshuisvestingsbeleid is de beschikbaarheid van 

informatie over beschikbare panden, te transformeren sites, potentiële brownfields, mogelijkheden 

voor ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen enz. Op al deze aspecten wordt verder ingezet, 

zowel door inzet van eigen informatiebronnen zoals het GIS-bedrijventerreinen, maar ook door 

andere initiatieven in overleg met de vastgoedsector te ondersteunen. Ook op lokale overheden 

wordt een beroep gedaan. Finaal moet al deze informatie voor de gebruiker consulteerbaar worden 

via het E-loket. 

Het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid werd goedgekeurd door 

het Vlaams Parlement en gepubliceerd in het Staatsblad. Het decreet wordt nu verder 

geoperationaliseerd zodat op 1 januari 2018 het nieuwe vergunningsstelsel voor handelsvestigingen, 

geïntegreerd binnen de omgevingsvergunning, kan opgestart worden. Delen van het decreet, onder 

meer over de kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden, zijn intussen reeds van kracht. 
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Om de regierol van steden en gemeenten in het detailhandelsbeleid te versterken, wordt samen met 

de VVSG gewerkt aan een handboek winkelbeleid dat op basis van goede praktijken inspiratie moet 

bieden om leegstand aan te pakken, winkelgebieden in de markt te zetten, … 

Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht werd door het Vlaams 

Parlement aangenomen op 8 juni 2016 en bekrachtigd door de Vlaamse regering op 17 juni 2016 (BS 

26/7/2016). Het decreet treedt in werking op 1 september 2016. Dit decreet schept een duidelijk 

kader voor kortetermijnhuur (maximum 1 jaar) van handelspanden en komt tegemoet aan de 

economische realiteit. Een toenemend aantal ondernemers wil immers gebruikmaken van 

leegstaande panden om de levensvatbaarheid van een detailhandelsconcept te testen alvorens over 

te gaan tot een duurzame investering (pop-ups). 

Minister Muyters wil het parlementair initiatief rond de Handelshuurwet alle kansen geven. Hij 

wacht de resultaten af. 

 

WELZIJN 

PREVENTIE UITHUISZETTINGEN 

Het platform dak- en thuisloosheid moet een globaal plan van aanpak uitwerken rond dak- en 

thuisloosheid. Minister Vandeurzen trekt dit platform en de uitwerking van het plan. Het plan gaat 

uit van de vijf Europees aanvaarde doelstellingen met betrekking tot dak- en thuisloosheid. Er zal 

aandacht gaan naar het verhoogde risico op thuisloosheid voor instellingsverlaters, de doelgroep 

jongvolwassenen en de preventie van uithuiszetting, zowel op de private als de sociale huurmarkt, en 

de rol van bovenlokale netwerken. Tevens worden de nodige stappen gezet om de Housing First-

methodiek te implementeren in Vlaanderen.  

Verder wordt uitgekeken naar de eindrapportage van de projecten ter preventie van uithuiszetting in 

het voorjaar 2017. Op basis van deze rapportage en de resultaten van het gemengd platform voor de 

aanpak van dak- en thuisloosheid worden deze projecten verankerd via een versterking van het 

reguliere takenpakket van de CAW’s. 

 

GEEN ELEMENTEN VAN ONMIDDELLIJKE RELEVANTIE 

Dierenwelzijn, Mobiliteit & Openbare Werken, Media, Jeugd, Cultuur, Buitenlands Beleid, Sport, 

Sociale Economie, Binnenlands Bestuur, Onderwijs. 

 


