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SYNTHESE OVERIGE BELEIDSBRIEVEN 2018-2019 

 

GELIJKE KANSEN 

Het Vlaams Gelijkekansendecreet viert in 2018-2019 haar tiende verjaardag. Dat moment wordt 

aangegrepen om het decreet grondig te laten evalueren. Het onderzoek hieromtrent zal nog voor het 

einde van de legislatuur opgestart worden. 

 

LANDBOUW & VISSERIJ 

De beleidsbrief Landbouw & Visserij 2018-2019 gaat net als de vorige jaren slechts in zeer beperkte 

mate in op de pachtwetgeving. Wel geeft de beleidsbrief mee dat de evaluatie van de Pachtwet is 

afgewerkt. Op basis daarvan werd de werking van de pachtprijzencommissie aangepast.  

Minister Schauvliege kondigt aan dat een grondige herziening van de pachtwetgeving de volgende stap 

is, zodat deze meer aantrekkelijk wordt voor verpachters maar ook voor voldoende rechtszekerheid 

biedt voor de pachters. Maar, in de commissie Landbouw bevestigde minister Schauvliege dat het deze 

legislatuur niet meer mogelijk is om daartoe over te gaan. Want, bij een wijziging moet het om een 

grondige hervorming gaan, met niet alleen een aanpassing van de pachtwetgeving maar ook fiscale 

incentives om de toegang tot grond te verbeteren. 

Het feit dat dit niet meer gerealiseerd kan worden is an sich voor minister Schauvliege geen ramp. 

Want, het huidig regeerakkoord voorziet niet in een aanpassing van de pachtwetgeving. Bij de 

volgende regeringsonderhandelingen zal de kwestie echter zeker op de tafel liggen. 

 

TOERISME 

1 TOERISME OP EN AAN HET WATER 

Begin 2018 heeft Toerisme Vlaanderen een aantal relevante toeristische stakeholders uitgenodigd om 

na te denken over de specifieke troeven en uitdagingen van de Vlaamse Kust. Deze denktank schreef, 

na diverse overlegmomenten, een ontwerpnota over de toekomst van de kustregio. In de nota zijn vijf 
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toekomst- en actiegerichte speerpunten voor toeristische beleving naar voor geschoven: fietsen, 

natuur en landschap, strand- en waterbeleving, netheid van de kust, en de zee als inspiratiebron. 

Minister Weyts wil deze ontwerpnota over de toekomst van de Kust verder vormgeven en concreet 

vertalen in een toeristisch charter dat ondertekend zou worden door een regionale coalitie van 

betrokken actoren. 

De denktank was initieel opgericht om de kwaliteit van de door de kustgemeenten ingediende 

hefboomprojecten te vergroten, zodat deze projecten meer kans kregen op goedkeuring door de jury 

en dus Vlaamse subsidiëring. 

2.1 EVALUEREN EN BIJSTUREN VAN HET LOGIESDECREET 

Intussen is het nieuwe Logiesdecreet anderhalf jaar van kracht. In totaal waren er op 1 oktober 2018 

21.951 aangemelde logies, waarvan 4.244 logies erkend of vergund volgens het vorige Logiesdecreet. 

Sinds de start op 1 april 2017 zijn er 3.348 nieuwe aanmeldingen. Van de 2.036 logies die reeds erkend 

zijn volgens het nieuwe Logiesdecreet koos 82% ook voor een comfortclassificatie. 

Toerisme Vlaanderen voert steekproeven uit om na te gaan of alle logies aangemeld zijn en voldoen 

aan de voorwaarden. Eerst en vooral werden 6 boekingswebsites bevraagd naar hun logiesaanbod 

binnen een stad. Het resultaat was dat 5 ervan de data vrijgaven, alleen Airbnb niet. Omdat Airbnb de 

opgevraagde logiesgegevens niet wou aanleveren, heeft Toerisme Vlaanderen Airbnb een 

administratieve geldboete opgelegd. Tegelijk met deze administratieve sanctie tegen Airbnb deed 

Toerisme Vlaanderen een specifieke steekproef bij logies die zich aanbieden via Airbnb om na te gaan 

of ze aangemeld waren en beschikken over een brandveiligheidsattest. In 2018 werden in totaal 106 

onderzoeken tegen Airbnb-logies opgestart, waarna er 56 uitbaters een stopzettingsbevel kregen. 

De uitvoering van het logiesdecreet werd tussentijds geëvalueerd via een online bevraging van de 

logiesuitbaters, met de hiernavolgende resultaten. Algemeen genomen is meer dan de helft van 

uitbaters (53%) positief over het nieuwe decreet. 30% vindt het decreet matig tot slecht en 17% heeft 

geen mening. De uitbaters die zich hebben laten erkennen zijn het meest positief (80%), vooral omwille 

van het adviserend gesprek en het plaatsbezoek door de logiesadviseur. Het meest negatief zijn de 

verhuurkantoren gelet op de strengere opvolging van de brandveiligheid van de vakantiewoningen. 

Op basis van de resultaten van de evaluatie wil Toerisme Vlaanderen bekijken hoe de uitvoering van 

het Logiesdecreet, zoals de begeleiding van startende logiesuitbaters, kan verbeterd worden. Sowieso 

wil minister Weyts verder gaan op de ingeslagen weg op vlak van handhaving en controle ‘om de 

veiligheid en het level playing field te garanderen’. Dat bevestigde de minister ook bij de bespreking 

van de beleidsbrief in de commissie Toerisme, nadat diverse parlementsleden vragen hadden gesteld 

over de problemen inzake afdwingbaarheid binnen de Airbnb-sector: ‘Minister Ben Weyts bevestigt 

dat de logiesuitbater zelf verantwoordelijk is voor overtredingen met betrekking tot het Logiesdecreet. 

De risico’s die men loopt, onder meer op het vlak van verzekeringen, worden duidelijk gevoelig 

onderschat. Positief is wel dat er nu een trendbreuk gerealiseerd wordt. Dit was eigenlijk een ‘accident 

waiting to happen’, want op een bepaald moment zou onvermijdelijk blijken dat verschillende 

logiesuitbaters niet beantwoorden aan de basisvereisten rond veiligheid, en vooral brandveiligheid. Het 

is goed dat dit niet langer oogluikend wordt toegestaan en er komaf mee wordt gemaakt. Daarmee 

wordt de hele toeristische sector en onrechtstreeks ook de uitbaters zelf, een grote dienst bewezen.’. 
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Daarom werd de opdracht gegeven aan Toerisme Vlaanderen om in de loop van 2018 en 2019 een 

aantal steekproeven en controles uit te voeren. 

Om de evolutie van het logiesaanbod in Vlaanderen beter te kunnen monitoren, ontwikkelde Toerisme 

Vlaanderen interactieve online overzichten van het huidige aantal logies, slaapplaatsen en 

verhuureenheden. Deze monitoringstool geeft toeristische overheden en sectororganisaties een 

gedetailleerd overzicht van het logiesaanbod, de spreiding over de categorieën en evoluties. 

Om kleinschalige logiesuitbaters beter te adviseren en ondersteunen maakte Toerisme Vlaanderen 

een aparte brochure rond fiscaliteit: ‘Jouw logies en je belastingaangifte’. 

 

ONROEREND ERFGOED 

ONROEREND ERFGOEDDECREET 

In 2018 werd naar aanleiding van een eerste evaluatie van het Onroerend Erfgoeddecreet een 

bundeling van wijzigingen voorbereid en goedgekeurd. Het aanpassingsdecreet werd bijvoorbeeld op 

4 juli 2018 gestemd door het Vlaams Parlement. Binnen dit decreet is o.m. het uitbreiden van de 

informatieplicht naar erfpacht- en opstalconstructies geregeld. 

Ondertussen heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed een nieuwe evaluatie opgesteld, betreffende 

het werkingsjaar 2017. Deze tweede evaluatie bevestigt in grote mate de eerdere resultaten. Voor het 

archeologisch onderzoek dat gekoppeld is aan ruimtelijke ontwikkelingen springt het 

bekrachtigingspercentage van 78% van de ingediende archeologienota’s in het oog, samen met de 

vaststelling dat ‘slechts’ 9,1% van alle bouwvergunningen in Vlaanderen een archeologisch traject 

heeft doorlopen. Bovendien besluit ruim de helft van de bekrachtigde archeologienota’s dat geen 

verdere maatregelen nodig zijn. Van alle bekrachtigde archeologienota’s heeft 8,6% een beperkte 

samenstelling. 

DIGITALISERING 

In 2018 werd op het geoportaal de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed beschikbaar geplaatst 

als uniforme kaartlaag. Afbakeningen met rechtsgevolgen kunnen als een afzonderlijke gegevenslaag 

worden geconsulteerd. De beeldbank van de inventaris is vervangen door een nieuw systeem. De 

archeologierapporten zijn digitaal beschikbaar gemaakt voor de sector door hen via een open access 

toepassing (OAR) te publiceren. De documenten voortvloeiend uit het archeologietraject zijn 

raadpleegbaar via het archeologieportaal van het agentschap. 

In 2019 komt de vernieuwde inventaris onroerend erfgoed met de data van de beschermingsdatabank 

en de objectendatabank online. Aangezien dit een gevalideerde bron van informatie over beschermd 

en vastgesteld onroerend erfgoed is, start het agentschap een traject op om deze databank als een 

authentieke bron Onroerend Erfgoed te laten erkennen. 

Er wordt op vraag van het notariaat een toepassing ontwikkeld die aangeeft wat de rechtsgevolgen op 

een bepaald perceel zijn. 
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Het agentschap Onroerend Erfgoed bezorgde aan het VEA de nodige informatie en ondersteuning om 

via de Woningpas toegang te verlenen in de databanken van de inventaris en het beschermde erfgoed. 

Bij de lancering van de light-versie zal de eigenaar toegang krijgen tot de erfgoedwaarden van zijn 

goed. Bij de ontwikkeling van de volgende versies zal nagegaan worden welke andere informatie over 

het beheer van zijn erfgoed, zoals toelatingen en premies, gekoppeld kan worden aan de Woningpas. 

Ondertussen wordt onderzocht of het EPC+ uitgebreid kan worden met een erfgoedluik voor woningen 

die beschermd zijn en of dit instrument ingezet kan worden als energieaudit onroerend erfgoed. 

 

WERK, ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE 

VLAIO wil de informatie over de diverse bedrijfshuisvestingsmogelijkheden zo goed mogelijk 

ontsluiten. Daartoe werd geïnvesteerd in de BizLocator. In samenwerking met het Kenniscentrum 

Vlaamse Steden werd ook van start gegaan met projecten die verweven bedrijfshuisvestingslocaties 

helpen creëren in de centrumsteden. Dergelijke initiatieven moeten volgens minister Muyters helpen 

de druk op de nog beschikbare bedrijventerreinen te verminderen.  

 

WELZIJN 

Na bijna 10 jaar acht minister Vandeurzen de tijd rijp voor een actualisering van het woonzorgdecreet. 

Het relevante ontwerpdecreet is ondertussen ingediend bij het Vlaams Parlement en zal daar 

eerstdaags besproken worden. Het aangepaste decreet zal volgens de minister in essentie een 

voorzieningendecreet blijven, gericht op de organisatie van een kwaliteitsvol woonzorgaanbod maar 

aangepast aan de veranderende samenleving en recente evoluties binnen de woonzorg. 

 

FINANCIËN & BEGROTING 

FISCALITEIT 

SD1 EEN COHERENT FISCAAL KADER 

▪ OD1.1 Verdere uitbreiding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 

Na de goedkeuring van de hervorming van de erfbelasting kondigde minister Tommelein aan dat 

daarmee de laatste grote hervorming was doorgevoerd voor de huidige legislatuur. Het voorbije jaar 

is immers een omvangrijk pakket aan ingrijpende fiscale hervormingen gerealiseerd, waarvan de 

implementatie lopende is. En, de grote blokken uit het regeerakkoord zijn uitgevoerd. Het is dan ook 

niet onlogisch dat in de beleidsbrief hoofdzakelijk wordt teruggeblikt op de wijzigingen aan de 

erfbelasting en aan het Vlaams verkooprecht. 
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Wel wordt nog een laatste fiscaal wijzigingsdecreet voorzien, dat ondertussen voorligt in het Vlaams 

Parlement. Dat heeft tot doel een aantal technische wijzigingen aan te brengen, waaronder een 

ingreep op de termijn waarover de Vlaamse Belastingdienst beschikt om tekortschattingen vast te 

stellen en daarvoor belastingverhogingen te vorderen. Voor de erfbelasting start deze termijn van 5 

jaar vanaf de dag waarop de aangiftetermijn begint te lopen. Voor de registratiebelastingen start de 

termijn van 5 jaar vanaf de dag van de registratie van de akte. 

In de praktijk hanteert de Vlaamse Belastingdienst echter een veel kortere termijn. De kennisgeving 

van de intentie om aanvullende rechten te vestigen wordt verstuurd binnen 2 jaar na het indienen van 

de aangifte van nalatenschap (erfbelasting) of de registratie van de akte (registratiebelastingen)1. Deze 

werkwijze is voorlopig niet meer dan een engagement. Om de belastingplichtige meer houvast en 

rechtszekerheid te bieden zal dit engagement omgezet worden in een decretale bepaling.  

Volgens minister Bart Tommelein is dit een belangrijke ingreep omdat in de praktijk al te vaak is 

gebleken dat kopers of erfgenamen het verkregen goed pas gingen doorverkopen of doorgeven na het 

verstrijken van die termijn van 5 jaar. Dit werkt het immobilisme van onroerende goederen in de hand. 

Daaraan wordt nu verholpen. 

Het ontwerp van decreet bevat nog enkele correcties. De behoefte aan duidelijkheid en 

rechtszekerheid is daarbij de rode draad. Zo wordt klaarheid geboden voor zogenaamde 

gecombineerde verkrijgingen van onroerende goederen – deels bij schenking, deels bij aankoop 

bijvoorbeeld – waarbij het tarief van 7% kan worden toegepast op het aangekochte gedeelte. Verder 

wordt ook verduidelijkt dat het verkooprecht deels kan worden terugbetaald door de Vlaamse 

Belastingdienst wanneer de verkoper het causaal verband niet bij de registratie van de aankoopakte 

maar wel bij een later ingediend verzoek heeft ingeroepen. 

▪ OD 1.12 Alternatieve grondslag onroerende voorheffing 

De financiering voor het RETAX II-project is intussen goedgekeurd. De voornaamste doelstelling van 

dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van econometrische modellen die toelaten een alternatieve 

grondslag voor de onroerende voorheffing te simuleren, rekening houdend met alle moderne 

vereisten inzake energie-efficiëntie. Het eindrapport wordt verwacht in de tweede helft van 2019. 

Voorts was het de intentie dat de administratie in 2017 zou nagaan of de gewijzigde context na de 

overname van de erf- en registratiebelastingen bijkomende mogelijkheden biedt in de zoektocht naar 

een alternatieve grondslag. Daartoe werd de analyse van de bestaande data vooropgesteld in het 

kader van de Mergus-werkgroep van het departement FB. Om deze analyse te kunnen uitvoeren, werd 

een werkgroep opgericht met leden van zowel het departement Financiën en Begroting als van 

VLABEL. In deze werkgroep werden verschillende alternatieven voorgelegd en besproken. 

In ander nieuws over wetenschappelijk onderzoek vermeldt de beleidsbrief dat de Universiteit 

Antwerpen momenteel een studie uitwerkt naar de mogelijkheden voor Vlaanderen om een tax shift 

door te voeren binnen de woonfiscaliteit. De uitvoeringstermijn eindigt in de tweede helft van 2019. 

                                                           

1 Cfr. VLABEL-standpunt nr. 18029 dd. 3 mei 2018. 
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SD2 CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN 

▪ OD 2.1 Overname van de registratie- en successierechten 

Na de controle van gunstregimes bij registratiebelastingen kan blijken dat niet aan alle voorwaarden 

voldaan is om het genoten voordeel (klein beschrijf, abattement, nieuw 7%-tarief, …) te behouden. Die 

bijkomende aanslag komt voor veel belastingplichtigen als een verrassing: het engagement dat bij de 

aankoop van de woning werd aangegaan om aan de voorwaarden te (blijven) voldoen, is na al die jaren 

vaak al vergeten. Deze navorderingen zorgen voor veel reacties, bezwaren en klachten. 

Daarom zal de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid introduceren tot het systematisch en op eigen 

initiatief verzenden van een waarschuwing, een soort automatische ‘alert’ aan die kopers en 

belastingplichtigen wier termijn het einde nadert, en die duidelijk nog niet aan de verplichtingen 

hebben voldaan. Op die manier kunnen de eerder ‘vergeetachtige’ kopers vriendelijk aan hun 

verbintenissen worden herinnerd. Dat getuigt volgens minister Tommelein van een klantvriendelijkere 

aanpak dan onaangekondigd aanslagbiljetten te verzenden na de feiten.  

VLABEL zal voortaan zelf proactief enkele extra checks uitvoeren. In een eerste fase wordt gestart met 

controles op bewoningsvoorwaarden, enerzijds omdat die vrij eenvoudig semi-automatisch te 

controleren zijn, en anderzijds omdat de bewoningsvoorwaarden essentieel zijn voor het behoud van 

de meest toegekende gunstregimes (de abattementen en de verlaagde tarieven, zoals het vroegere 

klein beschrijf en het nieuwe tarief voor de enige gezinswoning). VLABEL zal de naleving van de 

bewoningsvoorwaarden drie maanden voor het verstrijken van de termijnen zelf al controleren. 

Voor het behoud van het voordeel van het klein beschrijf bijvoorbeeld diende de koper van de 

bescheiden woning of zijn echtgeno(o)t(e) zijn inschrijving in het bevolkingsregister of 

vreemdelingenregister te nemen op het adres van de aangekochte woning binnen een termijn van 3 

jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging. Deze inschrijving diende 

bovendien tenminste 3 jaar zonder onderbreking behouden te blijven. VLABEL zal nu zelf drie maanden 

vóór het verstrijken van de termijn van drie jaar voor het nemen van de inschrijving de naleving hiervan 

nagaan. Als uit die proactieve controles blijkt dat er nog geen inschrijving genomen is, wordt een 

waarschuwingsbrief gestuurd. De koper wordt gewezen op het nakende verstrijken van de termijn en 

op de mogelijkheid om in extremis het engagement, aangegaan bij de aankoop van de woning, na te 

leven. Zo kan de betrokkene zelf een vordering van aanvullend verkooprecht en een daarbij horende 

belastingverhoging vermijden. 

 

ENERGIE 

LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN 2030-2050 

VERBETERING ENERGIEPRESTATIE BESTAAND GEBOUWENPARK 

 

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

De verdere uitwerking van het Renovatiepact wordt maximaal ingebed in de uitvoering van de Vlaamse 
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Energievisie 2030-2050 en het Energieplan 2021-2030. Daarbij wordt verder gewerkt aan de 

Woningpas, het EPC+, de uitwerking van innovatieve ondersteuningsvormen voor renovatie, …. In het 

najaar van 2018 wordt een update ter kennisgegeving voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

In het energie- en klimaatplan is voor residentiële gebouwen een energieprestatiedoelstelling naar 

voren geschoven. Voor de energieprestatie-indicator wordt gestreefd naar een energieniveau 

equivalent met een EPC-kengetal van 100 kWh/m² of E60 (ingrijpende energetische renovatie en 

nieuwbouw). De energieprestatie-indicator met een energiescore van 100 kWh/m² zal worden 

gedifferentieerd per gebouwtype (appartement, gesloten, halfopen of open bebouwing).  

Het ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030  vermeldt voor de residentiële gebouwen onder meer: 

een aanpak voor de versnelling van de vernieuwingsgraad van verwarmingsinstallaties, een verbod op 

stookolieketels (nieuwbouw en IER) vanaf 2021, het niet langer aansluiten op aardgas van woningen 

in nieuwe verkavelingen vanaf 2021, het stimuleren van vernieuwbouw na sloop, de opstart van een 

rollend fonds voor de energetische renovatie van noodkoopwoningen, de geleidelijke verstrenging van 

de E-peil eis voor IER van E90 tot E70 in 2020 (en naar E60 in 2025) en de invoering van een verplichting 

tot uitvoering van minstens drie energetische renovatiewerken binnen 5 jaar na aankoop van een 

bestaande woning. De laatste verplichting wordt door de administratie tegen het najaar voorbereid. 

In het kader van de gefaseerde ontwikkeling van de woningpas zal een eerste lightversie worden 

gelanceerd eind 2018. De invoering van het EPC+ is gepland op 1 januari 2019.  

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2014-2019 

OD1 VERBETERING ENERGIEPRESTATIE BESTAANDE BOUW 

▪ Doelstellingen Energierenovatieprogramma 2020 

In 2018 werden de voorbereidingen afgerond voor de opwaardering van het EPC tot het EPC. In het 

najaar wordt de communicatie richting professionelen opgestart. Begin januari 2019 wordt het EPC+ 

gelanceerd. Met een communicatiecampagne wordt het label in de markt gezet en wil het VEA de 

burger (ook diegene die niet meteen wenst te kopen of huren) warm maken voor het advies in het 

EPC+. Om het bewustzijn rond het label te vergroten, zal een webapplicatie worden ontwikkeld 

waarmee de burger zijn woning kan benchmarken met het Vlaamse woningenpark. In 2019 zal het 

renovatieadvies uit het EPC+ ook opvolgbaar zijn in de woningpas. 

In het najaar wordt een eerste release van de woningpas light verwacht. In januari 2019 en ook daarna 

wordt de woningpas stapsgewijs aangevuld met bijkomende functionaliteiten of thema’s. In volgende 

versies wordt de woningpas gelinkt met ‘mijn burger-profiel’ en worden de thema’s woningkwaliteit, 

bodeminformatie en vergunningen verder uitgewerkt. 

In 32 steden en gemeenten – waarvan 13 Vlaamse – kan de afbraak en heropbouw van een woning 

tegen een verlaagd BTW-tarief van 6%. Elders moet altijd 21% worden betaald. De Vlaamse Regering 

ijvert ervoor dat dat het verlaagd BTW-tarief zou worden uitgebreid tot alle stads- en dorpskernen. 

Dat is echter een bevoegdheid van de federale regering. Bij de begrotingsopmaak 2019 heeft de 

Vlaamse Regering dan ook beslist om een forfaitaire sloop- en heropbouwpremie in te voeren voor 

wie buiten die 13 Vlaamse steden sloopt en heropbouwt. De forfaitaire premie zal 7.500€ bedragen 
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en kan worden toegekend aan particulieren die een woning afbreken en heropbouwen. Het 

toepassingsgebied wordt beperkt tot woonprojecten waarvoor de omgevingsvergunning werd 

aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. De nieuwe sloop- en 

heropbouwpremie zal in 2019 door het VEA geoperationaliseerd worden. 

▪ Omzetting EPBD-richtlijn 

Op Europees vlak werd recent de gewijzigde Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen 

(EPBD) goedgekeurd. De Richtlijn (2018/844) werd op 20 juni 2018 in het Publicatieblad gepubliceerd 

en trad 20 kalenderdagen later in werking. De EPBD-richtlijn moet binnen de 18 maanden na publicatie 

worden vertaald naar nationale regelgeving. Dat betekent dat lidstaten vóór 10 maart 2020 de richtlijn 

moeten hebben omgezet. De impact van de herziening van de richtlijn zal het VEA mee verwerken in 

de volgende evalutienota van de EPB- en EPC-regelgeving, die in 2019 wordt afgerond. 

Inhoudelijk wordt met de nieuwe richtlijn beoogd de renovatiegraad van bestaande gebouwen te 

verhogen. Lidstaten worden verplicht een langetermijnstrategie op te stellen met als doel het 

koolstofvrij maken van het gebouwenpark. In deze strategie moeten (niet-bindende) doelstellingen 

voor 2030 en 2050 worden vastgelegd. Nieuw is o.a. dat financiële maatregelen voor energie-efficiënte 

renovatiemaatregelen moeten worden gelinkt aan de verbetering van de energieprestatie die door de 

renovatie wordt bereikt. Ook worden eisen gesteld voor wat betreft elektromobiliteit. Gebouwen met 

meer dan 10 parkeerplaatsen moeten laadpalen en bekabeling voorzien voor elektrische voertuigen. 

Verder worden aanpassingen aangebracht aan de artikelen die inspectie van verwarmings- en airco-

installaties verplichten. Tot slot zal de Europese Commissie een smartness indicator uitwerken voor de 

waardering van de mate waarin gebouwen gereed zijn voor slimme toepassingen. Lidstaten kunnen 

deze indicator toepassen indien ze dit wensen.  

▪ De EPC-regelgeving vervolmaken 

Om beter rekening te houden met mede-eigendom, werd voor appartementsgebouwen een specifieke 

aanpak uitgewerkt die volgens het VEA zowel voor de gebruikers als voor de energiedeskundigen 

voordelen biedt. De vorm en de inhoud van het aparte EPC+ voor de gemeenschappelijke delen 

werden samen met de gebruikers vastgelegd. De software-analyse werd uitgewerkt in het voorjaar en 

daarna werd gestart met de ontwikkeling van de software en de aanpassing van het inspectieprotocol. 

De regelgeving rond de opmaak van het EPC gemeenschappelijke delen werd opgenomen in de 

wijziging van het Energiebesluit die op 28 september voor de 2de keer principieel werd goedgekeurd. 

In het vroege voorjaar 2019 zullen het inspectieprotocol en de software voor het EPC 

gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn voor train-de-trainer. De energiedeskundigen type A zullen 

zich vanaf het voorjaar 2019 kunnen bijscholen. Volgens de huidige planning zal het EPC 

gemeenschappelijke delen vanaf 1 januari 2020 kunnen worden opgemaakt. Ieder 

appartementsgebouw dat onder de verplichting valt, zal binnen afzienbare tijd over een EPC 

gemeenschappelijke delen moeten beschikken. In de loop van 2019 zal de communicatie worden 

opgestart om eigenaars, huurders, kopers en syndici hierover te informeren. 
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▪ Het EPC voor niet-residentiële gebouwen implementeren 

In overleg met de bevoegde ministers van de twee andere gewesten wordt er verder gewerkt aan de 

ontwikkeling van het EPC voor grote niet-residentiële gebouwen. 

Parallel werd door het VEA een traject opgestart om een vereenvoudigde rekenmethode en een 

inspectieprotocol op te stellen voor kleine bestaande niet-residentiële gebouwen. Dit werd via het 

verzamelbesluit op 28 september 2018 voor de 2de keer principieel goedgekeurd. Een aanzienlijk deel 

van de niet-residentiële gebouwen bestaat uit kleinere gebouwen (bv. dokterspraktijken,…), die vaak 

verweven zijn met residentiële gebouwen en die dezelfde bouwfysische eigenschappen vertonen. De 

vereenvoudigde methode voor kleine niet-residentiële gebouwen wordt dan ook uitgewerkt als een 

uitbreiding op het EPC voor residentiële gebouwen. Op basis van het EPC+ werden de vorm en de 

inhoud van het certificaat, in overleg met gebruikers, vastgelegd. De rekenmethodiek werd uitgewerkt 

in de eerste helft van 2018 en in het najaar wordt gestart met de ontwikkeling van de software en de 

aanpassingen aan het inspectieprotocol. 

Volgens de huidige planning zal het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen worden ingevoerd bij 

de verkoop en de verhuur vanaf januari 2020. In de loop van 2019 zal dan de communicatie worden 

opgestart om eigenaars, huurders, kopers en verkopers hierover te informeren. 

OD2 OD8 DRUKKEN ENERGIEKOSTEN VOOR GEZINNEN EN BEDRIJVEN 

 

In uitvoering van de conceptnota digitale meters werd in 2018 werk gemaakt van het juridisch kader 

voor de uitrol van digitale meters. Het relevante wijzigingsdecreet werd recent gestemd in het Vlaams 

Parlement. Daarnaast werd in het Energiebesluit bepaald aan welke voorwaarden de digitale meters 

moeten voldoen. De Vlaamse Regering keurde dit wijzigingsbesluit definitief goed op 23 februari 2018. 

Verder wordt nu een uitvoeringsbesluit voorbereid. In dit tweede wijzigingsbesluit worden relevante 

artikels en gehanteerde terminologie in overeenstemming gebracht met het gewijzigde decretale 

kader en het energielandschap in Vlaanderen waarin naast analoge en elektronische meters, ook 

digitale meters aanwezig zullen zijn. Op 13 juli 2018 werd dit besluit principieel goedgekeurd. 

Vanaf 1 januari 2019 zullen de distributienetbeheerders enkel nog digitale meters plaatsen. De uitrol 

wordt door de administratie en de minister van nabij opgevolgd. De digitale meter die wordt gezet in 

Vlaanderen is een basisversie waarop extra energiemanagmentsystemen kunnen worden aangesloten. 

 

OMGEVING 

SD1 VERGROENING VAN DE ECONOMIE 

De Mobiscoreheeft tot doel om burgers te equiperen om bij de keuze van een woonlocatie rekening 

te houden met de milieu-impact van hun mobiliteitsgedrag. In 2018 werden hiervoor een website en 

een widget voor implementatie op andere websites ontwikkeld. In overleg met de vastgoed- en 

immosector wordt nu gewerkt aan een implementatieplan. In 2019 wordt de Mobiscore gelanceerd 
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met een communicatiecampagne. De Mobiscore zal geen verplichte norm zijn, maar heeft wel tot doel 

om mensen wegwijs te maken bij duurzame keuzes. 

SD3 EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN 

OD12 MODERNISERING VAN INSTRUMENTEN 

 

Het Instrumentendecreet is in opmaak en werd ondertussen reeds een 2de keer principieel 

goedgekeurd. Het zal binnenkort ter definitieve goedkeuring voorgelegd worden, waarna de 

parlementaire bespreking van start kan gaan. Parallel aan dit goedkeuringstraject is het 

uitvoeringsbesluit in voorbereiding, zodat de Vlaamse Regering zo snel mogelijk kan beslissen over de 

uitvoeringsbepalingen die essentieel zijn voor de toepassing van het decreet. 

De vertraging inzake het Instrumentendecreet ligt hoofdzakelijk bij de afdeling Wetgeving van de Raad 

van State. Die was in de zomer van 2018 overbevraagd, omdat ze een heel groot pakket op tafel 

gekregen hebben, na de beslissingen van 20 juli 2018. Het advies werd dan ook veel later dan 

oorspronkelijk voorzien uitgebracht. Het advies is zeer omstandig (40 bladzijden), en de administratie 

en het kabinet werken hard aan een grondig en goed antwoord. Als dit klaar is, kan het dossier terug 

naar de Vlaamse Regering gaan. Volgens de eerste analyse zouden er in het advies geen 

problematische opmerkingen van de Raad van State staan die ervoor zouden kunnen zorgen dat met 

het Instrumentendecreet niet verder gegaan zou kunnen worden. 

Over het historisch passief (legaliteitsattest, …) staat in de beleidsbrief zelf niets. Maar, in de commissie 

lichtte minister Schauvliege toe dat er een draft voor een ontwerp van decreet voor een ruimtelijke 

omgevingstoets is opgemaakt, dat nu nog een laatste maal wordt gescreend. Dit ontwerp zal 

vervolgens politiek afgestemd worden. Minister Schauvliege verduidelijkte verder naar een 

evenwichtige regeling te willen gaan en geen beloningen te willen geven aan mensen die opzettelijk 

iets fout hebben gedaan. Ze wil komaf maken met het verleden waar dat kan en waar dat wenselijk is. 

OD16 ERKENNINGEN LEEFMILIEU 

 

Samen met minister Tommelein onderzoekt minister Schauvliege de aanpak van de Vlaamse 

implementatie van de wijzigingen van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen, 

wat betreft de impact op de bestaande erkenningen inzake centrale verwarming/airco en de 

bijhorende instrumenten. De vrijwillige webtool voor de keuring, het onderhoud en de 

verwarmingsaudit van centrale stooktoestellen en de verplichte webtool voor de airco-energiekeuring 

zijn verder geoptimaliseerd na overleg met de betrokken sectoren. Er wordt een bedrijfsprocesanalyse 

gestart voor het uittekenen van de toekomst voor beide applicaties en om de koppeling met andere 

projecten zoals de Woningpas te onderzoeken. 
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SD6 MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING 

OD25 RUIMTE VOOR WATER 

 

De VMM werkt verder aan de opmaak van nieuwe overstromingskaarten voor o.a. de watertoets en 

de informatieplicht. Deze nieuwe kaarten zullen voortaan ook de overstromingen ten gevolge van 

intense neerslag in beeld brengen. Zo worden nauwkeurige kaarten beschikbaar voor het volledige 

Vlaamse grondgebied. Deze basisinformatie maakt een goede uitrol van een gedifferentieerde 

informatieplicht mogelijk. Daarnaast wordt ingezet op het verzamelen van informatie via nieuwe 

technieken. Zo startte een pilootproject om de mogelijkheden van de inzet van drones te analyseren. 

Wat de nieuwe overstromingskaarten betreft, zal de modellering worden afgerond in mei 2019 nadat 

een tweede nazicht plaatsvindt in januari-februari 2019 door de lokale besturen, de waterbeheerders 

en de andere betrokkenen. Binnen het werkplan van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

is ook voorzien dat de herwerking tegen december 2019 zal zijn afgerond. Vervolgens zullen de 

aangepaste kaarten worden voorgelegd aan de regering. De kaarten zullen consulteerbaar zijn via 

www.waterinfo.be en via Geopunt. 

Op 15 juni 2018 stelde de Vlaamse Regering nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige 

openruimtegebieden vast. Nu deze stappen gezet zijn, wordt op basis van de eerdere beslissingen over 

de signaalgebieden werk gemaakt van een (voorlopige) aanduiding als watergevoelig openruimte 

gebied van een selectie van gebieden. Via het openbaar onderzoek kunnen alle betrokkenen zich 

uitspreken. Via de aangepaste regeling van planschade zullen de eigenaars billijk vergoed worden. 

OD33 DUURZAAM BODEMBEHEER 

 

In 2018 werd het Bodemdecreet gewijzigd zodat voor alle historische risicogronden ten laatste tegen 

2027 een bodemonderzoek is uitgevoerd. 

Voor een goed beheer van restverontreiniging wordt gewerkt met gebruiksadviezen, die begin 2019 

worden opgenomen in het bodemattest en een beeld geven van welke gebruiksvormen op een terrein 

mogelijk zijn. 

Nu er uiteindelijk een samenwerkingsakkoord is met de federale overheid en de andere gewesten, zal 

de oprichting van een stookoliefonds gefinaliseerd worden. Ondertussen werd een voorontwerp van 

instemmingsdecreet principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

OD43 LOKALE LEEFKWALITEIT 

 

In 2018 werd de dataviewer ‘Lokale leefkwaliteit in beeld’ ontwikkeld, die als een gebruiksvriendelijke 

website beschikbaar werd gesteld. Via recent en continu geactualiseerd kaartmateriaal krijgen burgers 

meer inzicht in de lokale leefkwaliteit. De applicatie wordt uitgebreid met analysefunctionaliteiten 

waardoor onderbouwde beleidskeuzes kunnen worden gemaakt om de leefkwaliteit te verhogen. 
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Ter ondersteuning van grootschalige ruimtelijke projecten is het meetinstrument regionale 

omgevingskwaliteit (miROK) ontwikkeld als een open source GIS-toepassing voor professionals. Het 

miROK stelt de gebruiker in staat om de omgevingskwaliteit van een bepaalde projectregio grondig te 

analyseren aan de hand van 12 thematische indicatoren. 

OD44 OVERMATIG GELUID, GEUR OF LICHT 

 

In uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai zijn nieuwe strategische geluidsbelastingskaarten voor 

belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, de luchthaven Brussel-Nationaal en de agglomeraties 

Antwerpen, Gent en Brugge vastgesteld. De belangrijke zones die op deze geactualiseerde kaarten 

worden vastgesteld, vormen nu de basis voor een herziening van de lopende geluidsactieplannen. 

OD46 NATUUR- EN BOSGEBIEDEN 

 

Minister Schauvliege streeft ernaar de meest kwetsbare waardevolle bossen voor de lange termijn 

veilig te stellen en het bestaande waardevol bosareaal maximaal te vrijwaren vanuit het oogpunt van 

duurzaam ruimtegebruik. Daarom wordt er een onderzoek gevoerd naar de herziening van de criteria 

en de bijpassende (bos)kaart. De minister wil daarbij betere mogelijkheden tot inspraak en een billijke 

vergoeding voor de betrokken eigenaars voorzien. Het instrument herverkaveling met planologische 

ruil zal worden geoptimaliseerd via het Instrumentendecreet. 

OD55 MATERIAALBEWUST BOUWEN EN VERBOUWEN 

 

De Vlaamse Regering keurde in 2018 het asbestafbouwplan goed en gaf een principiële goedkeuring 

aan de wijziging van de regelgeving voor o.m. het invoeren van een gradueel ingevoerde 

inventarisplicht met inbegrip van een attest, een verwijderingsplicht en een beheersplicht voor 

gebouweigenaars van gebouwen of infrastructuur die asbest kunnen bevatten. 

SD8 NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING 

De Vlaamse Regering engageerde zich om tegen begin 2018 een Klimaatvisie voor 2050 op te stellen 

en tegen eind 2018 een Vlaams Klimaat- en Energieplan voor de periode 2021-2030. Beide producten 

worden nu door sectorale werkgroepen op ambtelijk expert niveau uitgewerkt. Minister Schauvliege 

zorgt voor de coördinatie en afstemming. Daarna volgt een verdere bevraging van de 

belanghebbenden. Na de verwerking van de reacties zullen de visie en het plan afgewerkt worden met 

oog op definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. 
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VLAAMSE RAND 

De verwijzingen naar het engagement uit het regeerakkoord om Wonen in Eigen Streek nieuw leven 

in te blazen zijn zo mogelijk nog summierder dan vorig jaar. Zowel in de beleidsbrief Wonen als in de 

beleidsbrief Vlaamse Rand wordt louter verwezen naar de conceptnota, zonder verdere commentaar. 

In de commissie Vlaamse Rand werd bij de bespreking van de beleidsbrief door Groen dan ook verder 

gepolst naar de reactie van minister Weyts op de vernietigende commentaar bij de hoorzitting van alle 

aanwezige experten en organisaties. Hierna volgt de respons van de minister: 

‘Hij [minister Weyts] begrijpt dat er tegenkanting is tegen de conceptnota Wonen in eigen streek. 

Vanzelfsprekend zijn projectontwikkelaars die heel wat gronden of woonuitbreidingsgebieden in 

hun bezit hebben, gekant tegen overheidsoptreden waardoor een bepaald deel van aangesneden 

kavels gereserveerd wordt voor personen die een band met de eigen streek kunnen aantonen. Dat 

zou er inderdaad in de praktijk toe leiden dat dat gedeelte minder waard wordt voor de huidige 

eigenaars. Het voorstel staat ook niet ten dienste van projectontwikkelaars.  

Minister Ben Weyts hoopt dat er toch nog een initiatief uit voortkomt. Er werd opgeworpen dat het 

mee laten beslissen van lokale besturen een struikelblok kan zijn. Het tegendeel is ook waar. Zonder 

samenwerking met de lokale besturen kunnen zij in de praktijk stokken in de wielen steken naar 

aanleiding van de nodige vergunningen. De minister vindt dat de lokale besturen die door de kiezer 

ter verantwoording geroepen kunnen worden, zich best daarop inschrijven omdat het in het 

voordeel is van de huidige bevolking. De minister gaat er vanuit dat de lokale besturen rekening 

houden met de wensen van de huidige bevolking.  

Wie pretendeert de doelstelling Wonen in eigen streek te onderschrijven, maar vervolgens allerlei 

problemen of obstakels opwerpt waardoor de realisatie onhaalbaar wordt, moet met alternatieven 

komen om de doelstelling dan wel te realiseren. Problemen verzinnen is niet moeilijk, oplossingen 

vinden wel.’ 


