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SYNTHESE BELEIDSBRIEF WONEN 2017-2018 

 

INLEIDING 

De beleidsbrief 2017-2018 heeft naar alle waarschijnlijkheid betrekking op het laatste volledige 

parlementaire jaar van de legislatuur 2014-2019. Het daaropvolgende, finale parlementaire jaar zal 

immers gedomineerd worden door de strijd voor de verkiezingen in 2019, die vermoedelijk opnieuw 

eind mei of begin juni georganiseerd zullen worden. 

 

CORRELATIE MET DE BEGROTING 

In 2018 is een budget voorzien van 15,5 miljoen euro om een aantal nieuwe beleidsinitiatieven te 

financieren. Inzonderheid gaat het om: 

 een uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen om ook het inkomensverlies 

door onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit te dekken en naar mensen 

die een continue tewerkstelling als uitzendkracht kunnen aantonen 

 een verdere versteviging van de financiële draagkracht van de sociale verhuurkantoren 

en ondersteuning van private initiatieven om de uitbreiding van het privaat sociaal 

huuraanbod aan te moedigen 

 de invoering van een huurwaarborglening voor huurders die niet over voldoende 

middelen beschikken om de huurwaarborg samen te stellen 

In 2018 wordt opnieuw 285 miljoen euro extra investeringsvolume vrijgemaakt voor de bouw en 

renovatie van sociale huurwoningen. 

Het budget voor de huursubsidie en de huurpremie wordt verhoogd met 3,2 miljoen euro. De 

werkingssubsidie voor de sociale verhuurkantoren wordt opgetrokken met 1,7 miljoen euro. Dat is 

noodzakelijk omdat het patrimonium van de SVK’s gestaag blijft groeien. 

In 2018 wordt een subsidie voorzien van 1,2 miljoen euro voor verhuurdersorganisaties. Dat geld 

zouden verhuurdersorganisaties moeten aanwenden om een sensibiliserende rol op te nemen rond 

de discriminatieproblematiek. De subsidie moet ook de professionalisering van verhuurders 

ondersteunen. 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 

Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 
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OMGEVINGSANALYSE 

De beleidsbrief Wonen 2017-2018 bevat geen nieuwe elementen inzake omgevingsanalyse en 

verwijst hierbij naar de beleidsnota, het Groot Woononderzoek 2013 en de VRIND1. 

 

SD1 GROND- EN PANDENBELEID 

OD1.1 BESCHIKBARE RUIMTE 

 1.1.2 Activeren van gronden 

Krachtens artikel 4.1.7 van het decreet Grond- en Pandenbeleid moet elke gemeente, voor haar 

grondgebied, de oppervlakte berekenen van de “bebouwbare” percelen in eigendom van Vlaamse 

besturen. Facultatief kan de gemeente een gelijkaardige oefening maken voor de gronden van 

semipublieke rechtspersonen. Deze inventarisatie bleek voor de gemeenten zeer tijdrovend. Daarom 

werd het TERRA-project opgestart, dat de opmaak van een energie- en patrimoniumregister voor 

overheden ambieert. Op termijn moet er een digitale applicatie komen die het arbeidsintensieve 

inventarisatiewerk kan vervangen. De resultaten worden eind 2017 verwacht en doel is om ze in de 

loop van 2018 ter beschikking te stellen van de gemeenten. 

 1.1.3 Bescheiden woonaanbod uitbouwen 

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

het in kaart brengen van hindernissen bij de uitbouw van het bescheiden woonaanbod. Met de 

resultaten in het achterhoofd wil minister Homans het beleid rond bescheiden woningen versterken.  

Dit engagement staat al langer in opeenvolgende beleidsbrieven. In de beleidsbrief voor het jaar 

2016-2017 lazen we dat zou worden onderzocht hoe bescheiden huurwoningen geheroriënteerd 

kunnen worden in de richting van effectieve starters- en doorgroeiwoningen. Bescheiden woningen 

zouden zo voorbehouden worden voor een doelgroep die zich tijdelijk in een precaire of moeilijke 

woonsituatie bevindt. Zeer concreet werd aangekondigd dat het BVR inzake bescheiden wonen 

medio 2017 gewijzigd zou worden. Dergelijke wijziging is evenwel uitgebleven. 

De beleidsbrief 2017-2018 houdt zich meer op de vlakte. Er staat dat de minister in de loop van 2018 

zal bekijken op welke manier er invulling kan worden gegeven aan bescheiden huurwoningen. Zoals 

in elke beleidsbrief van deze legislatuur lezen we ook dat zal worden onderzocht op welke manier 

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

is het echter nog onduidelijk welke stappen de minister hierrond wenst te ondernemen. Uit de 

regelgevingsagenda blijkt dat dit initiatief sowieso pas in het najaar van 2018 opgestart zal worden. 

                                                           

1
 http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vrind-2017 

http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vrind-2017
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Bij de bespreking van de beleidsbrief in de commissie Wonen lichtte minister Homans toe dat niet 

geweten is hoeveel bescheiden woningen er gerealiseerd zijn in het kader van de last die rust op 

private actoren (ontwikkelaars), omdat hieromtrent op lokaal niveau de registratie niet verplicht is 

(en heel wat gemeenten registreren dan ook niet). Volgens ramingen zou echter 80% van de op 

heden gerealiseerde woningen sowieso aan de definitie van bescheiden woning uit het Decreet 

Grond- en Pandenbeleid voldoen. SHM’s bouwen dan weer opvallend minder bescheiden woningen. 

Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft een startnota opgesteld over de toekomst van het 

instrumentarium bescheiden wonen. De inhoud van deze nota is nog niet gekend maar deze zal de 

basis vormen van de keuzes die volgens minister Homans in 2018 moeten worden gemaakt. De BTW-

administratie en het kabinet Van Overtveldt hebben ondertussen wel bevestigd dat bescheiden 

woningen, gerealiseerd door een SHM, van het verlaagd BTW-tarief van 6% zullen kunnen genieten. 

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

De lokalisering van de krotbelastingen werd gerealiseerd via het decreet van 23 december 2016. In 

2017 werd een Besluit goedgekeurd dat nog enkele noodzakelijke legistieke aanpassingen 

doorvoerde. Op de planning staat nu hoofdzakelijk de ondersteuning van de gemeenten bij het 

uitwerken van een lokaal beleid ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing. Zo zal in het najaar 

van 2017 een handleiding rond leegstandsbestrijding worden gepubliceerd. 

 1.1.6 Sociaal beheer en onteigening van verkrotte panden 

Het sociaal beheersrecht werd in 2016 grondig geëvalueerd door de administratie. Zo werd duidelijk 

wat de redenen zijn waarom dit instrument voorlopig zeer beperkt wordt aangewend. Minister 

Homans is een uitgesproken voorstander van een ruimere toepassing. Daarom werd een 

voorontwerp van decreet voorbereid dat voorziet in een grondige bijsturing van het sociaal 

beheersrecht. Na advies van de Vlaamse Woonraad werd dit voorontwerp op 29 september 2017 

een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Doel van de wijzigingen is dat 

de gemeenten het sociaal beheersrecht doeltreffender kunnen inzetten in het bestrijden van 

ongeschikt- en onbewoonbaarheid, leegstand en verwaarlozing. 

OD1.2 EEN BETAALBARE WONING IN EIGEN STREEK 

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat er een alternatieve regeling zal worden uitgewerkt voor 

‘Wonen in Eigen Streek’. WIES werd ingevoerd door het decreet Grond- en Pandenbeleid en beoogde 

personen die een band hebben met de streek voorrang te geven bij de aankoop van vastgoed (met 

name nieuwe ontwikkelingen in woonuitbreidingsgebied). WIES werd echter in 2014 vernietigd door 

het Grondwettelijk Hof. 

De beleidsbrief 2016-2017 gaf aan dat het kabinet Wonen in de loop van 2017 een voorontwerp van 

decreet met een alternatieve regeling aan de Vlaamse Regering zou voorleggen. Maar, uiteindelijk 

lijkt men een andere piste te hebben gekozen. 
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Want, op 7 juli 2017 diende de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement een conceptnota in, waarin een 

nieuw stelsel wordt voorgesteld. Doel van een conceptnota is in eerste instantie om een bespreking 

mogelijk te maken in het Parlement. Zo kan men externe experten uitnodigen voor één of meerdere 

hoorzittingen en kunnen de standpunten van de verschillende fracties afgetoetst worden. Dat is voor 

de voorstanders wellicht nuttig, want uit debatten in de pers blijkt dat enkele parlementsleden van 

de meerderheid eerder skeptisch staan tegenover een nieuw Wonen in Eigen Streek. 

Wat uit de besprekingen voortkomt, zal bepalen of er een legislatief initiatief zal volgen en zo ja, hoe 

dat er dan uit zal zien. Pas na de hoorzittingen (gepland op 18 januari 2018) en de bespreking zal 

bijvoorbeeld blijken of er een ontwerp van decreet namens de regering of enkel een voorstel van 

decreet namens één (N-VA) of meerdere fracties kan volgen. 

 

SD2 STIMULEREN VAN EIGENDOMSVERWERVING 

OD2.2 WOONZEKERHEID VAN DE EIGENAAR-BEWONER 

 2.2.1 Verzekering Gewaarborgd Wonen 

Begin 2016 werd aan het Centrum voor Economische Studiën (KUL) een studieopdracht gegund om 

na te gaan of de Verzekering Gewaarborgd Wonen kan worden uitgebreid naar zelfstandigen. De 

resultaten werden eind 2016 opgeleverd. De studie geeft aan dat inkomensverlies als gevolg van 

gedwongen stopzetting een moeilijk te verzekeren risico is. Uit bijkomend onderzoek blijkt echter dat 

een koppeling aan het overbruggingsrecht mogelijkheden biedt. Minister Homans wil nu een 

marktverkenning organiseren bij de verzekeraars om na te gaan in hoeverre een uitbreiding van de 

Verzekering Gewaarborgd Wonen haalbaar is. Tegelijk wordt bekeken in hoeverre de huidige 

tewerkstellingsvoorwaarden moeten worden bijgesteld. Doel is om dit traject in het voorjaar van 

2018 op te nemen. De maximale verkoopwaarde van 320.000€ zal in de toekomst ook jaarlijks 

geïndexeerd worden. 

 2.2.2 Het stelsel van bijzondere sociale leningen wordt geobjectiveerd 

In juni 2016 verscheen een rapport van het Steunpunt Wonen, dat een evaluatie bevat van het 

eengemaakt Leningenbesluit. Dit rapport zal als vertrekpunt worden gebruikt bij de aanpassing van 

het Leningenbesluit, die in 2018 zal worden doorgevoerd. 

Momenteel wordt voor de kernsteden en de Vlaamse rand de maximale verkoopwaarde met 10% 

verhoogd. Er is echter nood aan een alternatieve differentiatie die meer aansluit bij de regionale 

prijsverschillen. Minister Homans heeft hiervoor een aanvullende onderzoeksopdracht toegewezen 

aan het Steunpunt. 

Uit het rapport bleek verder dat 76% van de groep niet-eigenaars in aanmerking komt voor een 

sociale lening. We lezen dat minister Homans de bijzondere sociale leningen wil toespitsen op zij die 

deze echt nodig hebben om een eigen woning te verwerven. Daarom zal worden onderzocht op 
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welke manier de doelgroep beter kan worden afgebakend. In de commissie verduidelijkte minister 

Homans dat de inkomensgrenzen ook territoriaal zullen worden gedifferentieerd. Zo zullen er met 

name verhoogde grenzen gelden in de gemeenten met een hogere maximale verkoopwaarde. Zo zal 

zowel qua inkomensgrenzen als naar maximale verkoopwaarde rekening worden gehouden met 

hogere vastgoedprijzen in de desbetreffende gemeente. 

Dit engagement stond ook vorig jaar reeds in de beleidsbrief. Nieuw is wel dat de minister wil 

bekijken op welke manier de notariskosten mee kunnen worden ontleend. Uit de 

regelgevingsagenda blijkt dat het kabinet streeft naar de principiële goedkeuring van een ontwerp 

van BVR voor het einde van 2017. 

 

SD3 PRIVATE HUURMARKT 

OD3.1 NIEUWE BEVOEGDHEID INZAKE WONINGHUUR 

Minister Homans heeft haar globale visie over de private huurmarkt uiteengezet in de conceptnota 

Private Huur, die op 15 juli 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In deze nota werden 

de krijtlijnen vastgelegd voor de belangrijkste dossiers met impact op de private huurmarkt, 

waaronder het woninghuurrecht, de aanpak van discriminatie, maatregelen om de sector te 

professionaliseren, de uitbouw van geconventioneerd verhuren, ... 

Op basis van de richting die werd aangegeven in de conceptnota werd door de administratie een 

voorontwerp van Vlaams Huurdecreet opgesteld, dat op 14 juli 2017 een eerste maal principieel 

werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In het komende jaar zal het definitieve ontwerp 

worden ingediend in het Vlaams Parlement en zal aan de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten, met 

inbegrip van de uitvoeringsmodaliteiten van de renteloze huurwaarborglening, worden gewerkt.  

Bedoeling is inzonderheid dat een ontwerp van BVR rond de huurwaarborglening kort na het 

kerstreces aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. Heden worden samen het Vlaams 

Woningfonds, door de minister genoemd in de commissie en aldus naar alle waarschijnlijkheid de 

instantie die de leningen zal verstrekken, de contouren bekeken en vastgelegd. In de commissie 

bevestigde minister Homans uitdrukkelijk dat de huurwaarborglening er moet zijn tegen 1 september 

2018, zodat het Vlaams Huurdecreet in zijn geheel in werking kan treden, inclusief artikel 38. 

De conceptnota bevatte ook de visie van minister Homans inzake de aanpak van discriminatie op de 

huurmarkt. Het evaluatieonderzoek van het woninghuurrecht heeft vastgesteld dat er op het vlak 

van de aanpak van discriminatie nog een aantal juridische vragen bestaan. Daarom werd aan het 

Steunpunt bijkomend juridisch onderzoek gevraagd. Dit wordt in het najaar van 2017 opgeleverd (het 

rapport ligt momenteel ter goedkeuring voor bij de stuurgroep binnen het Steunpunt).  

Minister Homans zal in de loop van 2018 het actieplan “Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private 

huurmarkt” opstellen. Ook wil zij (tegen midden 2018) een convenant afsluiten met de 

koepelorganisaties aan verhuurderszijde inzake maatregelen op het vlak van zelfregulering. Concreet 
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zal de minister na de oplevering van de studie aan tafel gaan zitten met de verhuurdersorganisaties, 

om te bekijken wat mogelijk is. 

In de commissie Wonen stelde minister Homans hieromtrent, in antwoord op de vraag hoe de 

gesprekken met de verhuurdersorganisaties liepen, letterlijk het volgende: ‘We hebben de 

organisaties al een aantal keren gezien en er ook gesprekken mee gehad. Begin 2018 zetten we die 

gesprekken verder. Maar zij weten natuurlijk ook wel dat wij van hen enige verantwoordelijkheidszin 

verwachten [in ruil voor subsidies]. Daar zijn ze zich terdege van bewust.’  

OD3.2 WOONZEKERHEID HUURDER – BETAALZEKERHEID VERHUURDER 

 3.2.1 Huurgarantiefonds 

In 2016 werden er 296 aanvragen tot aansluiting ingediend, waarvan 232 goedgekeurd werden. Er 

werd 36.912,50€ betaald voor tussenkomsten aan verhuurders. Dat het huurgarantiefonds weinig 

performant is, was al vroeg geweten. Het aantal aansluitingen is laag en er wordt globaal weinig 

beroep op gedaan. Zelfs wanneer dat gebeurt, kan de uithuiszetting vrijwel nooit vermeden worden. 

Reeds in 2014 was er vraag naar een evaluatie van de regelgeving. De voorbije jaren is het daar zeer 

stil rond gebleven. Het optimaliseren van het huurgarantiefonds is ondertussen ondergebracht in het 

‘globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019’, als één van de actiepunten. Dit plan ressorteert 

onder de bevoegdheid van de minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. Gezien deze verschuiving is het 

eerder onwaarschijnlijk dat er hieromtrent tijdens de lopende legislatuur nog actie zal worden 

ondernomen. In de beleidsbrief Welzijn wordt het huurgarantiefonds immers niet vermeld. 

In de commissie Wonen lichtte minister Homans dat het de bedoeling zou zijn om het 

huurgarantiefonds te verbinden aan lokale meldpunten (CAW, …). Een verhuurder zou dan dit 

meldpunt van huurachterstallen op de hoogte brengen, waarna deze dienst kan tussenkomen (wel 

rekening houdend met de privacy van de huurder). Indien een uithuiszetting kan worden vermeden 

door een financiële tussenkomst en begeleiding door een lokale woondienst  en de huurder de 

woning kan blijven bewonen (of wordt begeleid naar een andere woning na minnelijke ontbinding 

van de huurovereenkomst), zal de lokale woondienst de geprefinancierde financiële tussenkomst 

kunnen recupereren bij het huurgarantiefonds. Doordat de tussenkomst zo wordt uitbetaald aan de 

lokale woondienst kan veel vroeger worden tussengekomen, zelfs voordat de zaak aanhangig wordt 

gemaakt bij de vrederechter. Over dit nieuwe concept lopen heden gesprekken met het kabinet van 

minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Focus vanuit het kabinet Wonen is om te garanderen dat het 

aanbod aan lokale meldpunten gebiedsdekkend is en om te garanderen dat de begeleiding, indien 

die noodzakelijk is, snel kan worden opgestart. 

 Verzekering Gewaarborgd Huren 

Minister Homans wil onderzoeken of er een gelijkaardig initiatief als de verzekering gewaarborgd 

wonen mogelijk is voor huurders. De commissie Wonen zal hoorzittingen organiseren met de 

verzekeraars. Daarnaast wordt aan het Steunpunt Wonen gevraagd om de verzekerbaarheid van dit 

risico te bestuderen. Het Steunpunt Wonen zal een onderzoeksvoorstel uitwerken. De 
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meerderheidspartijen hebben hieromtrent bovendien een conceptnota ingediend bij het Vlaams 

Parlement, waarin wordt gepleit voor de invoering van een verzekering gewaarborgd huren. 

 3.2.2 Huursubsidie en huurpremie aanwenden 

Eind juni 2017 genoten 14.802 huurders van een huursubsidie (gemiddeld 147,50€); 8.546 huurders 

van een huurpremie (gemiddeld 164,73€). In totaal worden er 23.348 gezinnen ondersteund. 

Het Steunpunt Wonen had eind 2015 de opdracht gekregen om voorstellen te formuleren voor één 

algemeen huursubsidiestelsel, samen met een inschatting van de te verwachten effecten. Het 

eindrapport werd in mei 2017 opgeleverd. De algemene bevinding is dat de verschillen tussen 

huursubsidie en huurpremie kleiner zijn geworden, maar toch aanwezig blijven. Het gemiddelde 

huursubsidiebedrag is lager. De oorzaak daarvan zit o.a. bij de toelatingsvoorwaarden. Het rapport 

werkte een model uit met verschillende scenario’s voor een algemeen huursubsidiestelsel. 

Minister Homans wil nu nagaan in welke mate een van deze uitgewerkte scenario’s aannemelijk is en 

kan ingepast worden in een budgettair verruimd pad. Er wordt ook bekeken in welke mate een 

gedifferentieerd huursubsidiesysteem haalbaar is. 

Het kabinet Wonen zou ondertussen verder invulling hebben gegeven aan de richting die men op het 

vlak van het huursubsidiestelsel in wil. Het agentschap Wonen-Vlaanderen zou momenteel de 

budgettaire toets aan het uitvoeren zijn. 

 3.2.3 Het aanbod van sociale verhuurkantoren wordt uitgebreid 

Medio 2017 waren er 48 erkende SVK’s actief, waaronder 43 die gewestelijke subsidies ontvingen. De 

afgelopen jaren realiseerden de SVK’s een jaarlijkse groei van ca. 10%, waardoor het aantal beheerde 

woningen eind 2016 9.143 bedroeg. In 93,5% van de gemeenten is er een SVK-aanbod. De enige 

provincie die wat achterblijft, is Oost-Vlaanderen. 

Op 28 april 2017 werd het Performantiedecreet definitief goedgekeurd. Dit decreet creëert een 

resem mogelijkheden om preventief of curatief op te treden en meer bepaald om fiasco’s zoals het 

faillissement van een SVK in Gent te vermijden. Wanneer een sociaal verhuurkantoor in 

moeilijkheden komt, zal het mogelijk zijn om externe bijstand te bieden, via tijdelijke 

samenwerkingsverbanden met andere SVK’s. Tevens werd de decretale basis gelegd die de VMSW 

machtigt om kortlopende leningen te geven aan SVK’s met liquiditeitsproblemen. 

De bijsturing van het SVK-besluit verloopt in twee fases. In een eerste fase (BVR van 2 december 

2016) werd ingezet op het versterken van de financiële draagkracht, via een extra financiële 

ondersteuning van 8,7 miljoen euro. Sinds 2017 kunnen SVK’s een buffer aanleggen om 

huurverliezen op te vangen en/of niet van de huurder recupereerbare huurschade te compenseren. 

In de tweede fase wordt nagegaan of het regelgevende kader de SVK’s voldoende ondersteunt en 

stimuleert om het woningaanbod te verruimen. In de evaluatie komen onder meer volgende thema’s 

aan bod: de opdrachten, de woningkwaliteit, de schaalvergroting en het groeitraject, het 

werkingsgebied en de lokale inbedding, de financiering, …  



 

CIB Studiedienst/Synthese Beleidsbrief Wonen 2017-2018/2017 11 30 8 

 

Via de bijsturing van het SVK-besluit wil minister Homans ook de samenwerking tussen SVK’s en 

private ontwikkelaars/institutionele investeerders stimuleren. Met het oog op een structurele 

aanboduitbreiding van het SVK-patrimonium wil zij private ontwikkelaars aanmoedigen om woningen 

of wooncomplexen te realiseren, die ze vervolgens verhuren aan SVK’s. Opdat alle betrokken partijen 

bereid zouden zijn om in projecten in te stappen, werd in kaart gebracht hoe de bestaande 

structuren versterkt zouden moeten worden, en of nieuwe structuren moeten worden opgericht. 

Ondertussen is een voorontwerp van decreet opgesteld, dat bepalingen bevat om private 

ontwikkelaars aan te moedigen met SVK’s in zee te gaan en dat aan de Inspectie van Financiën is 

bezorgd voor formeel advies. 

De bijsturing van het SVK-besluit zal nog in 2017 voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering. De 

ontwerpregelgeving is doorgesproken met Huurpunt vzw, de belangenvertegenwoordiger voor de 

SVK’s. In navolging van de laatste bespreking moeten er nog enkele kleine wijzigingen aangebracht 

worden, alvorens het dossier eerst naar de Inspectie van Financiën en het Departement Begroting 

(voor begrotingsakkoord) en vervolgens naar de Vlaamse Regering gaat. 

OD3.3 BETAALBAARHEID EN RENTABILITEIT 

 3.3.1 Stimuli voor investeringen in een privaat huurwoningaanbod 

In opeenvolgende beleidsbrieven wordt al langer gesteld dat de huur die gezinnen met een lager 

inkomen kunnen betalen, vaak niet volstaat om verhuurders van kwaliteitsvolle woningen een 

voldoende rendement te bieden. Daarom vindt minister Homans dat ook de verhuurder nood heeft 

aan ondersteuning, naast de ondersteuning van de huurder via huursubsidies en –premies. 

Het was lang onduidelijk hoe die ondersteuning er concreet zou moeten uitzien. In de conceptnota 

Private Huur werd een tipje van de sluier opgelicht. Daarin werd gesproken over ‘geconventioneerde 

verhuur’, een systeem waarbij de verhuurder in ruil voor bepaalde voordelen de woning voor een 

bepaalde termijn en onder een bepaalde huurprijs verhuurt aan een specifieke doelgroep. 

Het doel is om particuliere investeerders ertoe te brengen bij te dragen tot een substantiële 

uitbreiding van het kwaliteitsvol en betaalbaar huuraanbod op het onderste en lager 

middensegment. Geconventioneerde verhuur is dus een gericht stelsel, wat impliceert dat er voor 

het gewone middensegment en het hogere segment geen ondersteuningsbeleid zal gevoerd worden. 

In de beleidsbrief 2017-2018 staat zeer algemeen dat minister Homans wil inzetten op 

geconventioneerde (ver)huur. Voorlopig lijkt hier dus geen sprake van echte progressie. In de 

regelgevingsagenda staat de opstart van dit onderdeel ook pas ingepland voor het najaar van 2018. 

Tijdens de hoorzittingen over de conceptnota Private Huur gaven de onderzoekers van het Steunpunt 

Wonen aan dat er een zekere skepsis bestaat over de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. 

Daarom is het kabinet Wonen opnieuw met de onderzoekers gaan samenzitten en is er overleg 

gepleegd met het kabinet van minister van Financiën Tommelein, om uiteindelijk het 

geconventioneerd huren zoveel mogelijk te verwerken in het bestaand instrumentarium. De 

gesprekken hierover zijn lopende. Bij de bespreking van de beleidsbrief Wonen 2017-2018 in de 

commissie Wonen heeft minister Homans ook aangegeven dat de insteek van het geconventioneerd 
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huren ondertussen is geëvolueerd, weg van het concept van het sturen op de aanbodzijde, naar een 

piste van sturen op de vraagzijde. 

 3.3.3 Mogelijkheid tot erkenning en financiële ondersteuning van verhuurdersorganisaties 

Het onderdeel(tje) 3.3.3 van de beleidsbrief is nieuw en richt zich op de mogelijkheid van erkenning 

en het uitreiken van financiële ondersteuning voor verhuurdersorganisaties. De decretale basis 

hiervoor wordt ingeschreven middels het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet.  

Onder verhuurdersorganisatie wordt begrepen: een representatieve organisatie die ofwel private 

verhuurders vertegenwoordigt, ofwel vastgoedmakelaars. De beleidsbrief beklemtoont dat 

verhuurdersorganisaties belangrijke partners zijn in het beleid van de Vlaamse overheid met 

betrekking tot de private huurmarkt. De passage hierover in de beleidsbrief is verder an sich vrij vaag 

en stelt eigenlijk louter dat binnenkort de erkenning en financiële ondersteuning van 

verhuurdersorganisaties mogelijk zal zijn. 

In de commissie lichtte minister Homans toe dat aan de erkenning en mogelijke subsidiëring van 

verhuurdersorganisaties erkenningsvoorwaarden zullen gekoppeld worden. Die kunnen bijvoorbeeld 

inhouden: de opmaak van een jaarverslag of een rapportering van de doelstellingen die worden 

nagestreefd met de subsidies, een taakstelling (bvb. het verstrekken van informatie of advies), het 

verlenen van juridische bijstand aan verhuurders, … Het in de begroting voorziene bedrag van 1,2 

miljoen euro is een maximaal bedrag. Hoeveel concreet wordt uitbetaald zal afhangen van de inhoud 

van het convenant rond antidiscriminatie en van de omvang van de taken die de Vlaamse Regering in 

ruil voor de subsidies zou vooropstellen. 

Minister Homans plaatst dit maximale bedrag van 1,2 miljoen euro tegenover de som van ca. 2,1 

miljoen euro die jaarlijks wordt uitbetaald aan de huurdersbonden en aan het Vlaams 

Huurdersplatform. 

 Huurschatter 

In maart 2017 is een geüpdate versie van de huurschatter online gegaan. Dit heeft geresulteerd in 

een piek in het aantal opzoekingen in maart zelf (meer dan 10.000). In de maanden daarna is het 

aantal raadplegingen gestagneerd op ca. 2.500. Dat is gemiddeld ongeveer 500 meer per maand dat 

voor maart 2017. 

 

SD4 SOCIALE HUURMARKT 

OD4.5 AANBODUITBREIDING  

In de verschillende beleidsbrieven staat altijd dat minister Homans de bestaande mogelijkheden tot 

vrijwillige realisatie van sociale woningen door private actoren wil versterken en uitbreiden. 
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Bijkomend wil zij nieuwe formules uitwerken om private actoren ertoe aan te zetten sociale 

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

Met ‘bestaande procedures’ wordt hoofdzakelijk verwezen naar CBO, Design & Build en de vrijwillige 

realisatie van de vroegere sociale last (in 2014 vernietigd door het Grondwettelijk Hof). Wat het 

uitwerken van nieuwe mogelijkheden betreft, wordt prioritair ingezet op de vrijwillige realisatie van 

een sociaal woonaanbod door private actoren om te verhuren aan SVK’s. In de beleidsbrief 2017-

2018 staat dat de VMSW op dit ogenblik aan een kader werkt hiervoor. Dat is de facto wat we ook 

vorig jaar al konden vernemen in de beleidsbrief. 

 

SD5 EEN WOONAANBOD OP MAAT VAN IEDERE VLAMING 

Middels het decreet van 24 februari 2017 werd een proefomgeving ingesteld voor experimentele 

woonvormen. Niet-onbelangrijk is dat in dit decreet wordt gedefinieerd wat tot nader order onder 

gemeenschappelijk wonen wordt verstaan. Want, daarvoor bestond er nergens in de regelgeving een 

duidelijke afbakening. De definitie is ontleend aan een studie van het Steunpunt Wonen. Als deze 

definitie stand houdt tijdens de looptijd van de proefprojecten zal deze in de Vlaamse Wooncode 

worden verankerd. 

In totaal werden 48 projecten ingediend voor deelname aan de proefomgeving. Een 

beoordelingscommissie zal deze onder de loep nemen, vooraleer de Vlaamse Regering een keuze 

maakt over de geselecteerde projecten. Het is de bedoeling om de projecten op regelmatige basis te 

evalueren. Dat kan aanleiding geven tot nieuwe inzichten en tot het aanpassen van de regelgeving 

aan innoverende wooninitiatieven, zij het wellicht pas in de volgende legislatuur. 

 

SD6 (VER)BOUWEN EN WONEN 

OD6.1 WONINGKWALITEIT EN ENERGIEZUINIGHEID 

 6.1.1 Renovatiepremie 

In 2017 werd gestart met de ontwikkeling van een dossierbehandelingssysteem voor de volledige 

digitale behandeling van aanvragen. Na de zomer zal een eerste try-out van deze applicatie klaar zijn. 

In het najaar van 2017 zal een BVR worden voorbereid tot aanpassing van de verbeterings- en 

aanpassingspremie. Het is de bedoeling om de voorwaarden meer op elkaar af te stemmen. Een 

aantal verschillen die historisch zijn gegroeid zoals rond de ouderdom van een woning, de 

eigendomsvoorwaarde en de definities van de subsidiabele werken zouden worden weggewerkt. 

Tegelijk wordt een juridische basis voorzien opdat Wonen-Vlaanderen steeds kan nagaan of een 

aanvraag die wordt geweigerd in het ene stelsel, niet aan bod kan komen in het andere. 
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Rond de piste om het toepassingsgebied van de VRP uit te breiden naar alle particuliere verhuurders, 

en niet enkel zij die verhuren via een SVK, benadrukte minister Homans in de commissie opnieuw dat 

ze hier principieel voorstander van is maar dat er budgettair deze legislatuur geen ruimte voor 

bestaat. 

 6.1.3 Renovatiepact voor bestaande woningen 

In het kader van het Renovatiepact heeft het agentschap Wonen-Vlaanderen een informatieve 

vragenlijst uitgewerkt aan de hand waarvan men een eerste vrijblijvende inschatting kan maken van 

de woningkwaliteit van een bepaald pand. Deze vragenlijst biedt volgens minister Homans heel wat 

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

eventuele aankoop-, huur-, of renovatiebeslissingen. Het agentschap heeft tevens een blauwdruk 

uitgewerkt om deze vragenlijst om te vormen tot een gebruiksvriendelijke online toepassing, die in 

2019 zal worden geïntegreerd in de woningpas. 

OD6.2 HET BELEIDSKADER WOONKWALITEITSBEWAKING 

 6.2.1 Het woningkwaliteitsbeleid wordt grondig geëvalueerd en geoptimaliseerd 

Inzake de technische verslagen heeft minister Homans in al haar beleidsbrieven aangegeven dat zij 

een consistent en stabiel beleid wil voeren. Maar tegelijk wil ze inspelen op maatschappelijke 

evoluties en aandacht hebben voor woningen met erfgoedwaarde en bijzondere woonvormen. 

In 2016 werd aan het Steunpunt Wonen de opdracht toegekend om de regelgeving op het vlak van 

woningkwaliteitsbewaking te evalueren. In een eerste luik (afgerond in het voorjaar van 2017) 

werden de kwaliteitsnormen en de technische verslagen tegen het licht gehouden. In een 

vervolgonderzoek, dat nog loopt tot eind 2017, onderzoekt het Steunpunt de resultaten van deze 

evaluatie op juridische haalbaarheid. Tegelijk evalueert het Steunpunt de handhavingsmethodiek. 

Doel is dat op basis van deze evaluatie het woningkwaliteitsbeleid kan worden geoptimaliseerd en 

dat er dus regelgevende aanpassingen kunnen volgen. Het kabinet streeft hier naar de principiële 

goedkeuring van de Vlaamse Regering over regelgevende teksten voor het zomerreces van 2018. 

 6.2.2 Ondersteuning inzake woningkwaliteit 

Wonen-Vlaanderen voert sinds 2013 een conformiteitsonderzoek uit in elke private huurwoning die 

te huur wordt aangeboden aan een SVK. Minister Homans wil meer zicht krijgen op enerzijds de 

kwaliteit van de SVK-woningen en anderzijds de kennis inzake woningkwaliteit van de SVK-sector. Zo 

kan de afweging worden gemaakt of het niet mogelijk is om de verantwoordelijkheid inzake 

conformiteit van SVK-woningen volledig bij het SVK en de gemeente te leggen. 

 6.2.3 Rekening houden met de oorzaak van woningkwaliteitsproblemen 

In de beleidsbrief wordt onder dit luik de passage uit de beleidsbrief 2016-2017 integraal hernomen. 

Dat impliceert dat rond dit luik de facto beleidsmatig nog geen progressie is gemaakt: 
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In uitvoering van het regeerakkoord onderzoek ik in het licht van de optimalisatie-oefening (zie 

6.2.1) ook of het haalbaar is dat Wonen-Vlaanderen zich, op basis van het 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 ga ik na 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 bekijken of het woningkwaliteitsinstrumentarium een meerwaarde kan 

betekenen voor contracterende partijen op het vlak van plaatsbeschrijving bij aanvang van de 

huur en voor het duiden van de respectieve herstelverplichtingen. 

 

SD7 VLAAMS BESTUUR 

OD7.1 LOKAAL WOONBELEID 

In de vorige beleidsbrief werd aangekondigd dat er een besluit “lokaal woonbeleid” zou worden 

opgemaakt, dat alle regelgeving betreffende wonen die van toepassing is op lokale besturen bundelt. 

In de beleidsbrief 2017-2018 wordt dit engagement in dezelfde bewoordingen hernomen. Hier lijkt 

dus nog geen progressie te zijn gemaakt. Dit traject zou in het voorjaar van 2018 opgestart worden. 

Doel van het besluit zou in eerste instantie zijn om de IGS-projecten te laten continueren na 2019. 

Daarnaast is het de intentie om een soort instrumentenkoffer uit te werken, waarvan de lokale 

besturen bij het formuleren van een woonbeleid gebruik kunnen maken. 

OD7.8 ONDERBOUWD BELEID 

Nog in 2017 zullen voor het Woonbeleidsplan de strategische doelstellingen, met tijdsperspectief 

2050, en de tussendoelen (2020-2030-2040) geformuleerd worden. De concrete uitwerking zal in 

actieplannen gebeuren, die legislatuurgebonden zijn. 
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REGELGEVINGSAGENDA 

 

Initiatief Timing

1.
MT-wijziging VWC, Heffingsdecreet en DGP (o.m. woonkwaliteitsbewaking, 

nieuwe woonvormen)/Optimalisatie beleidskader woonkwaliteitsbewaking

Principiële goedkeuring voor 

zomerreces 2018

2. Bescheiden wonen (wijziging VWC + DGP) Najaar 2018

3. Decreet wijziging VWC voorkooprecht en sociaal beheersrecht
2de principiële goedkeuring op 

29 september 2017

4. Aanpassing BVR Verzekering Gewaarborgd Wonen Voorjaar 2018

5. Wijzigingen Eenleningenbesluit
Principiële goedkeuring eind 

2017

6. Vlaams Huurdecreet
Principieel goedgekeurd op 14 

juli 2017

7. BVR Renteloze huurwaarborglening
Gekoppeld aan Vlaams 

Huurdecreet

8. Wijziging SVK-besluit
Principiële goedkeuring eind 

2017

9. Wijziging BVR Huurgarantiefonds
Gekoppeld aan globaal plan dak- 

en thuisloosheid

10. Afstemming huursubsidie en huurpremie
Principiële goedkeuring voorjaar 

2018

11. Koepelbesluit samenwerking SVK's - private actoren
Principiële goedkeuring najaar 

2017

12. Actieplan aanpak discriminatie op de private huurmarkt Protocol midden 2018

13. Uitwerken kader geconventioneerd huren Najaar 2018

14. Evaluatie technisch verslag
Principiële goedkeuring voor 

zomerreces 2018

15. BVR Lokaal Woonbeleid Voorjaar 2018

16. Woonbeleidsplan Vlaanderen
Principiële goedkeuring eind 

2017
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF TOERISME 2017-2018 

 

LUIK TOERISTISCHE SECTOR: HET LOGIESDECREET 

De beleidsbrief Toerisme 2017-2018 bevat – in het deel over het Logiesdecreet – vooreerst een 

aantal cijfers: tijdens de eerste 6 maanden na de inwerkingtreding van het nieuwe Logiesdecreet  

werden 1.257 toeristische logies aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. Dat brengt het totaal op 1 

oktober 2017 op  21.212 aangemelde logies. Daarvan zijn er 3.636 erkend of vergund onder het oude 

Logiesdecreet. Van de 426 logies die erkend zijn volgens het nieuwe decreet, opteerde 86% van de 

uitbaters ook voor een comfortclassificatie. 

Bij de implementatie werd een communicatietraject uitgewerkt vanuit Toerisme Vlaanderen. Het 

VLIS werd omgevormd tot een nieuw online ‘uitbatersportaal’; de gegevens werden automatisch 

overgezet. Er werd tevens een koppeling gemaakt met de databanken van de PTO’s en de 

Kruispuntbank Vakantiewoningen van CIB. De inspecteurs werden via trainingssessies opgeleid tot 

logiesadviseurs. 

Minister Weyts geeft in zijn beleidsbrief aan dat hij de vinger aan de pols wil houden door regelmatig 

overleg te organiseren met de sector. De projectleider die is aangeduid binnen de administratie (dhr. 

Geert Martin) heeft de opdracht gekregen om via een werkgroep terug te koppelen met het veld. De 

eerste bijeenkomst van de werkgroep vond eind augustus 2017 plaats. Van de sectorwerkgroep 

wordt verwacht dat deze zich verder zal buigen over eventuele knelpunten bij de uitvoering van het 

nieuwe Logiesdecreet.  

In de commissie Toerisme lichtte minister Weyts toe dat de eerste feedback van de werkgroep 

positief was. De implementatie zou goed lopen. Wel hadden de betrokken stakeholders heel 

specifieke vragen over de exploitatievoorwaarden en de brandveiligheidsnormen, met name rond de 

interpretatie. Daar trachten het agentschap Toerisme-Vlaanderen en het kabinet lering uit te 

trekken, inzonderheid over hoe één en ander beter kan worden geduid. 

In de beleidsbrief wordt aangekondigd dat er een eerste tussentijdse evaluatie zal worden 

voorbereid. Bij de bespreking in het Vlaams Parlement duidde minister Weyts dat Toerisme-

Vlaanderen hieromtrent zeer recent een overheidsopdracht heeft gegund (aan Kantar TNS). In april 

2018 zou men over de eerste evaluatie, uitgevoerd door de externe partner, moeten beschikken. 

De evaluatie heeft drie onderdelen: (1) een cijferrapport (hoeveel erkende logies, hoeveel 

comfortclassificaties, …), (2) een online bevraging bij de uitbaters en de logiespartners en (3) een 
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interne bevraging van de logiesadviseurs en het administratief personeel dat het Logiesdecreet 

opvolgt. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen via een halfjaarlijks cijferrapport de implementatie 

monitoren. Kantar TNS zal de methodiek ontwikkelen om dit cijferrapport op te stellen. Niet-

onbelangrijk is dat deze eerste evaluatie zich niet richt op de regelgeving maar vooral op de 

uitvoering. Het doel ervan is niet zozeer om te komen tot een decreetswijziging maar wel om quick 

wins te identificeren op het vlak van implementatie.  

Begin 2018 zal Toerisme Vlaanderen alle logies die nog beschikken over een vergunning volgens het 

vorige Logiesdecreet contacteren om deze oude uitbatingsvergunning en comfortclassificatie om te 

zetten in een nieuwe erkenning.  

De logies, die gebruik maken van de overgangsregeling en zo tot 1 april 2018 de tijd hebben om een 

brandveiligheidsattest te bekomen, zullen in de loop van 2017 en het voorjaar van 2018 nog een 

herinneringsmail toegestuurd krijgen. 

In 2018 zal Toerisme Vlaanderen starten met de opmaak van een brochure rond fiscaliteit voor 

kleinschalige logies, in samenspraak met de FOD Financiën. 

 

VARIA 

Midden 2017 werden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar het profiel van de 

Vlaanderen vakantieganger aan de Vlaamse Kust. Het rapport werd opgesteld in een samenwerking 

tussen Toerisme Vlaanderen en Westtoer. 

Het internationaal promotiebeleid is gedurende deze legislatuur vorm gegeven door in te zetten op 

gerichte samenwerkingen tussen publieke en private partners. In het komende jaar zal er een online 

portaal worden gemaakt waar potentiële partners alle geplande promotieacties kunnen terugvinden 

en waar ze de nodige informatie kunnen terugvinden over (hoe) samenwerken met Toerisme 

Vlaanderen. 

 

REGELGEVINGSAGENDA 

De regelgevingsagenda bevat geen lopende of op te starten initiatieven met onmiddellijke relevantie 

voor de sector. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF OMGEVING 2017-2018 

 

SD1 VERGROENING VAN DE ECONOMIE 

De resultaten van het onderzoek naar de ontwikkeling van een mobiscore worden in het najaar van 

2017 verwacht. Doel van de mobiscore is om ervoor te zorgen dat burgers bij de keuze van een 

woonlocatie meer rekening kunnen houden met de impact op hun mobiliteitsgedrag. 

 

SD3 EENVOUDIGE EN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN 

OD9 OPERATIONALISERING DECREET OMGEVINGSVERGUNNING 

Op 23 februari 2017 zijn de Vlaamse overheid, de provincies en enkele gemeenten gestart met de 

omgevingsvergunning. Nadat tot tweemaal toe bij hoogdringendheid uitstel moest worden verleend 

zullen alle andere gemeenten instappen op 1 januari 2018.  

In 2018 zullen ook de vergunningen voor kleinhandelsactiviteiten en voor vegetatiewijzigingen in de 

omgevingsvergunning worden geïntegreerd. Dat zal echter niet gebeuren op 1 januari 2018, zoals 

oorspronkelijk voorzien. Opnieuw bleek uitstel noodzakelijk, in extremis doorgevoerd via een 

amendement op de Codex-trein. 

De absolute focus zal de komende maanden blijven liggen op de digitaliseringsprocessen die 

noodzakelijk zijn voor de vlotte werking van de omgevingsvergunning. Minister Schauvliege belooft 

in haar beleidsbrief 2017-2018 om te zorgen voor een performant en stabiel omgevingsloket en om 

verder te bouwen aan een digitaal omgevingsvergunningenregister. Daarin zullen de data, 

documenten en beslissingen van de omgevingsvergunningsaanvragen digitaal worden bewaard. De 

gegevens in het register zullen raadpleegbaar en herbruikbaar zijn. 

Via de website www.omgevingsloket.be worden de regelgeving, een leidraad en nieuwsbrieven 

ontsloten. Er is praktische ondersteuning van de lokale besturen met onder meer modelsjablonen 

voor de verschillende documenten uit de procedure zoals beslissingen, affiches,… Daarnaast worden 

interpretaties van de wetgeving uitgewisseld tussen de verschillende bestuursniveaus. 
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OD10 OPERATIONALISERING DECREET COMPLEXE PROJECTEN 

Het Decreet Complexe Projecten is operationeel sinds 1 maart 2015. Er werden een tiental 

startbeslissingen genomen, zowel op Vlaams als op lokaal niveau. De eerste voorkeursbesluiten zijn 

in voorbereiding. 

OD11 GEÏNTEGREERDE PLANNING 

In 2017 is nagegaan in hoeverre een ‘omgevingsbesluit’ de besluitvorming voor planningsprocessen 

eenvoudiger en transparanter kan maken. In het najaar van 2017 zal het ter bespreking worden 

voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het ‘omgevingsbesluit’ moet volgens minister Schauvliege 

toelaten om het bestaande instrumentarium op een gemoderniseerde manier in te zetten: een 

geïntegreerde procesaanpak waarbij de verschillende instrumenten die nodig zijn om een project 

met al zijn meerwaarde voor ruimte en milieu te realiseren, gelijktijdig binnen één 

besluitvormingsproces meegenomen worden. 

OD12 MODERNISERING VAN INSTRUMENTEN 

Minister Schauvliege geeft in haar beleidsbrief aan dat het instrumentendecreet momenteel voorligt 

ter politieke bespreking. Het instrumentendecreet bevat: 

 de harmonisering van de compenserende vergoedingen (onder meer de planschade) en 

van de koopplichten 

 de introductie van enkele nieuwe instrumenten (onder meer activiteitencontracten en 

convenanten, verhandelbare ontwikkelingsrechten) 

 de optimalisatie van de instrumenten stedenbouwkundige lasten, herverkaveling uit 

kracht van wet met planologische ruil, planschade, planbaten, recht van voorkeur, 

instrumentarium m.b.t. de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 

 de afstemming van de instrumenten natuurinrichting en landinrichting en de opheffing 

van in onbruik geraakte erfdienstbaarheden tot openbaar nut 

Complementair met dit verbeterings- en vernieuwingstraject voor grondgebonden en 

realisatiegerichte instrumenten, gaat de beleidsdomeinoverschrijdende verbetering en ontwikkeling 

van grondbeleidsinstrumenten verder, met het oog op een geïntegreerd grond- en pandenbeleid. 

Er wordt ook verder gewerkt aan een flexibeler planningsinstrumentarium met verbeterde 

typevoorschriften voor specifieke bedrijventerreinen, de agrarische en natuurlijke structuur, 

parkgebieden, wonen en erfgoed. 

Vanuit Ruimte-Vlaanderen wordt ingezet op de integratie van alle nodige en beschikbare keuringen 

en attesteringen in de Woningpas via een overzichtsportaal. Dit is een uitloper van het traject rond 

de integratie van keuringen en attesten. 

In 2017 werd de vrij gecontesteerde omzendbrief RO 2017/01 ‘Een gedifferentieerd ruimtelijk 

transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden’ goedgekeurd en gepubliceerd. 

Deze omzendbrief ondersteunt volgens minister Schauvliege het realiseren van een kwalitatief 
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ruimtelijk rendement, op basis van een regelluw kader. De omzendbrief stuurt aan op een actieve en 

realisatiegerichte rol van de overheid. Vooroverleg en ruil worden erin gestimuleerd. 

OD14 VERDERE UITBOUW GERICHT HANDHAVINGSBELEID 

In opdracht van de minister zal er een bestuurlijk beboetingskader ontwikkeld worden, waarin 

synergie met milieu en transparantie zoveel mogelijk voorop staan. Ditzelfde engagement lazen we 

ook reeds in de beleidsbrief van vorig jaar.  

In deze eerdere editie was er ook veel aandacht voor de inwerkingtreding van het decreet 

Handhaving Omgevingsvergunning. De versie voor 2017-2018 blijft hier vrij stil rond. De beleidsbrief 

vermeldt enkel dat de uitvoeringsbesluiten gefinaliseerd zullen worden. Vraag is echter of het 

Decreet nog deze legislatuur in werking zal treden, omwille van de sterke vertragingen die zijn 

opgelopen bij de invoering van de omgevingsvergunning.  

De ontwikkeling van een methodiek voor het opleggen van bestuurlijke boetes lijkt bijgevolg minder 

dringend, aangezien deze mogelijkheid pas in het leven wordt geroepen via het Decreet Handhaving 

Omgevingsvergunning. Vermoedelijk is dat de reden waarom de passage in de beleidsbrief 2017-

2018 rond bestuurlijke boetes quasi identiek is aan de passage in de beleidsbrief van vorig jaar. Het 

engagement wordt echter wel nog steeds geuit. Vermoedelijk zullen we er dus komend jaar zicht op 

krijgen of hieromtrent deze legislatuur nog iets zal bewegen. 

OD16 ERKENNINGEN LEEFMILIEU 

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

stooktoestellen geïntegreerd werden, is in 2017 verder verbeterd en in gebruik genomen. Minister 

Schauvliege lanceerde tevens een nieuwe versie van de verplichte webtoepassing voor de airco-

energiekeuring. 

OD17 WETTELIJK KADER EN INSTRUMENTARIUM VOOR BOS, NATUUR EN WATER 

Minister Schauvliege wil het regelgevend proces afronden voor het invoeren van fiscale 

gunstmaatregelen (korting in de schenkbelasting en het verkooprecht) die verbonden worden aan 

natuurbeheerplannen. Het relevante ontwerp van decreet is ingediend bij het Vlaams Parlement en 

wordt daar nu behandeld. 

 

SD4 RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSBELEID 

De Vlaamse Regering keurde eind 2016 het Witboek BRV goed. Sedertdien werkt minister 

Schauvliege aan een ontwerp-BRV bestaande uit een strategische visie en operationele 

beleidskaders. Doel is om dit ontwerp het komende parlementaire jaar in politieke besluitvorming te 

brengen met het oog op goedkeuring door de Vlaamse Regering. Vervolgens wordt er een openbaar 

onderzoek georganiseerd. De resultaten hiervan zullen verwerkt worden zodat finaal een definitief 

BRV kan worden vastgesteld. 
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In haar beleidsbrief beklemtoont minister Schauvliege dat zij het ontwerpdecreet rond de Codex-

trein goedgekeurd wil krijgen door het Vlaams Parlement.  

Daarnaast wordt er een nieuw  pakket aan acties opgestart om verdichting te stimuleren, waaronder 

het wegwerken van de ruimtelijke en stedenbouwkundige knelpunten op vlak van regelgeving, het 

ontwikkelen en harmoniseren van de stedenbouwkundige instrumenten, het starten van een 

gebiedsgerichte werking met ruimtelijke werven, het starten van gerichte monitoring en 

kennisopbouw, het doelgericht sensibiliseren en communiceren over de nieuwe ruimtelijke principes 

met de ontwikkeling van een webtool ‘best practices’ voor een kwalitatief ruimtelijk rendement en 

het sluiten van green deals open ruimte en verdichting met de vastgoedsector.  

 

SD5 GEÏNTEGREERDE GEBIEDSONTWIKKELING 

OD22 BIJKOMENDE WOONGELEGENHEID 

Voor het creëren van bijkomend woonaanbod wordt ingezet op meerdere sporen. Doel is 

hoofdzakelijk om bijkomende woongelegenheden te ontwikkelen in gemengde omgevingen met 

wonen, werk en voorzieningen, en dit via het stimuleren van een hoger ruimtelijk rendement. Voor 

dat laatste wordt in eerste instantie verwezen naar de wijzigingen, vervat in de Codex-trein. Minister 

Schauvliege plant om de ‘gecreëerde opportuniteiten’ goed te communiceren, o.m. door middel van 

een webtool die initiatiefnemers en gemeenten overzichtelijk de mogelijkheden van 

rendementsverhoging toont. 

Daarnaast laat minister Schauvliege nieuwe, bijkomende voorstellen voorbereiden voor 

verbeteringen van de regelgeving richting meer ruimtelijk rendement, en dit niet beperkt tot het 

beleidsdomein Omgeving. In het kader van het Renovatiepact zullen stimuli worden ontwikkeld zodat 

meer bijkomende woningen worden gecreëerd via verbouwingen of heropbouw na sloop. 

In de beleidsbrief wordt inzake verdichting ook verwezen naar de Omzendbrief RO 2017/01. 

Ruimte-Vlaanderen heeft de opdracht gekregen om de resultaten van de bevraging van de lokale 

besturen rond de intenties met de nog onbebouwde woonreservegebieden nauwkeurig in kaart te 

brengen en om deze toetsen aan de ruimtelijke criteria van het witboek BRV, zodat vervolgens kan 

worden bekeken in welk concreet regelgevend initiatief dit moet resulteren. 

OD23 RUIMTE OM TE ONDERNEMEN EN LOGISTIEK 

Met de bijstelling van de typevoorschriften voor gewestelijke RUP’s zal o.m. het onderscheid lokaal 

tegenover regionaal bedrijventerrein worden weggewerkt. Doel is om de regels door het aantal 

categorieën tot de helft terug te brengen. Het verhogen van het ruimtelijk rendement is een 

prioriteit op zowel nieuwe als bestaande en onderbenutte terreinen. Deze laatste houden volgens 

minister Schauvliege immers ook potenties in voor nieuwe ontwikkelingen. Het instrumentarium 

inzake leegstand zal worden geëvalueerd en uitgebreid. Waar nodig wordt bijkomend onderzoek 

uitgevoerd. 
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SD6 MILIEUKWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING 

OD25 RUIMTE VOOR WATER 

In het ontwerpdecreet Codex-trein is een vervolgtraject opgenomen voor de 152 signaalgebieden. De 

Vlaamse Regering zal deze kunnen aanduiden als watergevoelig openruimtegebied. Voor minister 

Schauvliege is het belangrijk dat de decretale grondslag hiervoor via de Codex-trein nog in het najaar 

van 2017 gevestigd wordt (ondertussen is het decreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement). Dan 

kan haar kabinet starten met de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit dat de nadere regels voor 

de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden, de consultatie en het openbaar onderzoek 

zal vastleggen. In dat uitvoeringsbesluit zal ook de regeling vervat zitten om eigenaars billijk te 

vergoeden via de regeling van planschade. Deze compensatie is niet voorzien bij een weigering van 

een bouwvergunning als gevolg van een negatieve watertoets. 

In 2017 werd een nieuwe kaart voor de overstromingsgevoelige gebieden vastgesteld, die van 

toepassing is voor de watertoets en de informatieplicht. De kaart is bijgewerkt op basis van 

modelberekeningen en inventarisaties na de overstromingen van 2014 en 2016. Ook de federale 

risicokaart, die gekoppeld is aan de wet voor de verzekering van natuurrampen, werd geactualiseerd. 

Minister Schauvliege zal in de loop van 2017 en 2018 nieuwe kaarten laten ontwikkelen die de 

overstromingen door intense neerslag in beeld brengen. Deze zogenaamde pluviale 

overstromingsgebieden vormen de basis voor het verder uitwerken van maatregelen om de schade 

door wateroverlast te beperken. 

Het kabinet Omgeving werkt bovendien richting een gefaseerde uitbouw van een gedifferentieerde 

informatieplicht op basis van risicoprofielen. Deze profielen, die onder meer rekening houden met 

eventuele maatregelen ter bescherming tegen overstroming, moeten het mogelijk maken om de 

informatieplicht verder te verfijnen en de meerwaarde van overstromingsveilig bouwen te 

benadrukken.  

OD27 DRINKWATERKWALITEIT 

De beleidsbrief licht toe dat het actieplan Loodpreventie in drinkwater in 2017-2018 verder zal 

worden uitgerold. 

OD33 DUURZAAM BODEMBEHEER 

De beleidsbrief verwijst hier naar het lopende traject inzake het ontwerp van decreet tot wijziging 

van het Bodemdecreet, dat nieuwe verplichtingen invoert opdat voor alle historische 

bodemverontreinigingen tegen 2036 minstens de sanering is gestart. Voor alle historische 

risicogronden moet tegen begin 2027 een bodemonderzoek opgesteld zijn. Particulieren krijgen 

daarbij de kans om vrijstelling van onderzoeksplicht te bekomen. 
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Minister Schauvliege kondigt aan dat in 2018 de gebruiksadviezen opgenomen zullen worden in het 

bodemattest. Zo is het ook voor niet-bodemexperten gemakkelijker om een beeld te krijgen van 

welke gebruiksvormen op een terrein mogelijk zijn. 

Er werden in 2017 nieuwe standaardprocedures uitgeschreven waardoor alle rapporten in het kader 

van het bodembeleid digitaal zijn. Door de wijziging van het Bodemdecreet zal de administratie zich 

bij bodemonderzoeken toespitsen op het valideren van uitspraken over de ernst en de aard van de 

verontreinigingen. 

OD36 DUURZAAM BODEMBEHEER 

Het instrument van financiële zekerheden werd in 2017 geanalyseerd en geoptimaliseerd. Minister 

Schauvliege zal nu – zoals ook in eerdere beleidsbrieven werd aangekondigd - de financiële 

zekerheden bij eigendomsoverdrachten verlagen, indien de verwerver de saneringsplicht overneemt. 

OD37 DUURZAAM BODEMBEHEER 

Nu er uiteindelijk effectief een samenwerkingsakkoord is met de federale overheid en de andere 

gewesten, zal de oprichting van een stookoliefonds gefinaliseerd worden. De procedure voor de 

goedkeuring van een voorontwerp van decreet is opgestart. De bedoeling is dat het fonds ook 

retroactief kan tussenkomen. In de commissie lichtte minister Schauvliege toe dat de datum van 1 

januari 2018 niet gehaald kan worden maar dat het wel de bedoeling is om snel tot de oprichting van 

het fonds over te gaan. 

OD38 BODEMINFORMATIE 

Minister Schauvliege werkt mee aan de verdere stappen voor de ontwikkeling van de Woningpas. 

Deze zal op een gebruiksvriendelijke wijze een overzicht bieden van de bij de overheid beschikbare 

attesten en keuringen. In eerste instantie brengt de Woningpas de energieprestatie, 

bodeminformatie en overige gebouw- of perceeleigenschappen in beeld. Er wordt in 2018 online 

gegaan. 

Een ander doel is om efficiënter informatie van het kadaster uit te wisselen. De minister wil het 

grondeninformatieregister (GIR) maximaal te ontsluiten. Daarvoor wordt een ruimtelijk digitaal loket 

gelanceerd waardoor nog te onderzoeken, onderzochte en gesaneerde gronden in Vlaanderen voor 

iedereen consulteerbaar zijn. Medio 2017 bevestigden al 156 gemeenten dat de gemeentelijke 

inventaris van risicogronden volledig uitgewisseld is. Verder is het een streefdoel om het overzicht 

van de gronden met historische risico-inrichtingen versneld te inventariseren tegen eind 2017. 

Vervolgens starten de processen om de gemeentelijke inventaris te beheren en actueel te houden. 

OD43 LOKALE LEEFKWALITEIT 

Minister Schauvliege wil het bestaande groenblauwe netwerk in beeld brengen. De dataviewer 

‘Lokale leefkwaliteit in beeld’ is volop in ontwikkeling. Deze biedt burgers en lokale overheden, via 



CIB Studiedienst/Synthese Beleidsbrief Omgeving 2017-2018/2017 12 05 7 

 

recent kaartmateriaal, inzicht in de lokale leefkwaliteit in hun buurt. De tool zal in 2018 verder 

worden uitgewerkt tot een gebruiksvriendelijke website. 

OD44 OVERMATIG GELUID, GEUR OF LICHT 

In 2017 werd gestart met de opmaak van nieuwe strategische geluidsbelastingkaarten op basis van 

gegevens van 2016. Deze kaarten zullen begin 2018 beschikbaar zijn. 

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 

Via een aanpassing van het VLAREMA zal worden gezorgd voor het verplicht sloopopvolgingsplan. Via 

een sloopattest zal volgens minister Schauvliege de opvolging van selectieve sloop in een 

stroomversnelling komen. 

Er komt ook extra aandacht voor het milieuveilig verwijderen van asbest. Er zal een 

asbestafbouwplan, met inbegrip van een attest voor asbestinventarisatie, worden voorgelegd aan de 

Vlaamse Regering. Tegen eind 2017 zullen ook nieuwe specifieke proefprojecten inzake 

asbestafbouw worden uitgewerkt. 

 

SD8 NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING 

OD57 KOOLSTOFARM VLAANDEREN 

De Vlaamse Regering engageerde zich om tegen begin 2018 een heldere, ambitieuze en breed 

gedragen Vlaamse 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, voor de inbreng van belangrijke 

transversale thema’s zoals CE en ruimtelijke ordening en voor inspiratie via de analyse van 

buitenlandse voorbeelden. Na compilatie en doorrekeningen van de inputs van de werkgroepen 

wordt een iteratief proces gestart. Daarna volgt een verdere bevraging van de belanghebbenden. Na 
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de verwerking van de reacties zullen de visie en het plan afgewerkt worden met oog op definitieve 

goedkeuring door de Vlaamse Regering. 

 

REGELGEVINSGAGENDA 

DECREET FISCALE GUNSTMAATREGELEN NATUURBEHEER 

De tweede principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering vond plaats op 14/07/2017. Het advies 

van de Raad van State is ontvangen op 18/08/2017. 

AANPASSINGEN AAN DE CODEX INHOUDENDE OPLOSSINGEN VOOR HET 

HISTORISCH PASSIEF 

Omschrijving: Ontwikkeling van een evenwichtig instrument dat de oudere, gedoogde schendingen  

een duidelijk statuut geeft. 

Meest recente status: Nog niet gestart 

Duiding bij status: De voorstellen worden verder uitgewerkt. 

OPMAAK VAN EEN GROND‐ EN PANDENBELEIDSPLAN  

Meegenomen in traject richting instrumentendecreet 

INTEGRATIE ATTESTEN WONINGEN EN GEBOUWEN BIJ NIEUWBOUW, RENOVATIE 

EN OVERDRACHT 

Meest recente status: Gerealiseerd 

Duiding bij status: Het geplande onderzoek is afgelopen. Eventuele integraties en unieke referentie 

vinden plaats via initiatief van Woningpas. Het as-built attest is voorwerp van amendement bij de 

codextrein. 

OPMAAK RUIMTELIJKE INSTRUMENTENDECREET / CODEX GROND-EN 

PANDENBELEID 

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. 

Meest recente status: Op schema 
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Duiding bij status: De politieke besprekingen zijn lopende. 

HARMONISERING VAN BESTAANDE COMPENSERENDE VERGOEDINGEN 

(KAPITAALSCHADE, PLANSCHADE, GEBRUIKERSCOMPENSATIE) 

Omschrijving: Harmonisering van bestaande compenserende vergoedingen (kapitaalschade, 

planschade, gebruikerscompensatie) 

Meest recente status: Vervangen 

Duiding bij status: De harmonisering zal meegenomen worden in het initiatief 'instrumentendecreet'. 

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 

Meest recente status: Gerealiseerd 

Duiding bij status: De eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering vond plaats op 

15/09/2017. 

VERANTWOORD AANSNIJDEN WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN 

Omschrijving: Verantwoord aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en onderzoek systeem 

verhandelbare bouwrechten - waardevolle open ruimte maximaal vrijwaren - mogelijkheden creëren 

voor kwalitatief woonaanbod 

Meest recente status: Kleine afwijking 

Duiding bij status: De piste om dit initiatief op te nemen via de Codextrein werd verlaten. 

VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE INSTEMMING MET HET 

SAMENWERKINGSAKKOORD BETREFFENDE DE UITVOERING EN 

FINANCIERING VAN DE BODEMSANERING VAN TANKSTATIONS EN 

GASOLIETANKS VOOR VERWARMINGSDOELEINDEN 

Omschrijving: Het SWA voorziet de oprichting, het financieringsmechanisme en de werking van een 

fonds voor de financiering en bodemsanering van bodemverontreiniging veroorzaakt door 

gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. De wijziging van het Bodemdecreet omvat de invoeging 

van een nieuwe afdeling in het Bodemdecreet, die een aparte vereenvoudigde procedure beschrijft 

voor bodemonderzoek en -sanering van gronden die zijn aangemeld bij het zogenaamde 

'stookoliefonds' origineel 

Meest recente status: Nog niet gestart 
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Duiding bij status: Een principieel akkoord over Samenwerkingsakkoord tussen gewesten en federale 

overheid is vermoedelijk te verwachten in oktober 2017. Na akkoord kan het wetgevingstraject 

opnieuw worden gestart. 

DECREET TOT WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN VAN HET BODEMDECREET 

BETREFFENDE HET DUURZAAM BEHEER VAN MATERIAALKRINGLOPEN EN 

AFVALSTOFFEN 

Omschrijving: Optimalisatie van het bodembeleid en zijn decretaal instrumentarium 

Meest recente status: Op schema 

Duiding bij status: De behandeling in het Vlaams Parlement wordt verwacht in het najaar van 2017. 

BESCHERMING MEEST KWETSBARE WAARDEVOLLE BOSSEN 

Omschrijving: De bescherming van de ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’, als vermeld in artikel 

90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, wordt uitgewerkt aan de hand van drie 

uitvoeringsbesluiten: een BVR waarin een kaart van ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ voorlopig 

wordt vastgesteld, alsook nadere regels worden geïdentificeerd voor de criteria en de multicriteria-

analyse om de bossen in kwestie, alsook nadere regels voor het voeren van openbaar onderzoek; een 

BVR waarin een kaart van ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ definitief wordt vastgesteld; een 

BVR met nadere regels voor het verlenen van een afwijking op het verbod tot ontbossing van de 

vastgesteld meest kwetsbare waardevolle bossen. 

Meest recente status: Bij te sturen 

Duiding bij status: Op 31/03/2017 werden twee BVR's goedgekeurd: een BVR met de voorlopige 

vaststelling van de kaart van de meest kwetsbare bossen en een BVR met de nadere regels voor het 

verlenen van een afwijking op het verbod tot ontbossing van die bossen. De kaart die werd 

vastgesteld door het eerste BVR ging op 16/05 in openbaar onderzoek, maar op 22/05 werd art. 3 

van het BVR ingetrokken. Daardoor is de kaart niet langer vastgesteld, en hield het openbaar 

onderzoek de facto op. Zonder een vastgestelde (voorlopige of definitieve) kaart van de meest 

kwetsbare bossen, kan dit project niet als gerealiseerd worden beschouwd. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF ONROEREND ERFGOED 2017-2018 

 

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. Op 30 september 2017 hadden 26 

rechtspersonen en 153 natuurlijke personen het statuut van erkend archeoloog. Bijkomend zijn 12 

archeologen van rechtswege erkend, waaronder het Agentschap Onroerend Erfgoed zelf. 

OD 1.3 EVALUATIE EN BIJSTURING 

Het Onroerenderfgoeddecreet werd in 2017 aan een evaluatie onderworpen. Het Agentschap 

Onroerend Erfgoed heeft het evaluatierapport midden mei opgeleverd.  

De algemene conclusie luidt dat het Onroerenderfgoeddecreet resulteert in beleidscontinuïteit, met 

uitzondering van het aspect archeologie waar wel sprake is van een omwenteling. Het nieuwe 

instrumentarium zou aanslaan, maar niet alles heeft al uitvoering gekregen. De implementatie van 

het Decreet is niet optimaal verlopen. Minister-president Bourgeois bevestigt in zijn beleidsbrief dat 

er nog verbeteringen in de regelgeving nodig zijn, ook nadat het voorbije jaar reeds wijzigingen zijn 

aangebracht aan zowel het Decreet als de uitvoeringsbesluiten. 

In het evaluatierapport worden een aantal voorstellen tot bijsturing of reparatie gesuggereerd. Die 

zijn mee opgenomen in een conceptnota over de aanpassing van het Onroerenderfgoeddecreet, die 

op 14 juli 2017 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Deze nota geeft in grote lijnen weer 

welke aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving worden voorzien. Op 13 september 2017 

heeft de SARO een advies uitgebracht over de conceptnota, die ook werd besproken in de bevoegde 

commissie binnen het Vlaams Parlement.  

Nu deze stappen gezet zijn, zal het agentschap in het najaar van 2017 starten met het voorbereiden 

van de aanpassingen aan de regelgeving, in de vorm van een ontwerp van decreet. 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 

Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 

www.cibweb.be 
 

http://www.cibweb.be/
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De belangrijkste aanpassingen aan de onroerenderfgoedregelgeving die in de beleidsbrief worden 

opgelijst zijn: 

 De optimalisatie van het archeologische traject: begrippen worden verduidelijkt, de 

bekrachtiging van archeologienota’s wordt vervangen door een melding, het 

oppervlaktecriterium buiten archeologische zones wordt verhoogd en er komen bijkomende 

vrijstellingen voor verplicht archeologisch onderzoek bij vergunningsplichtige handelingen. Er 

wordt ook een premie geïntroduceerd voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de 

bodem en het premiepercentage voor buitensporige opgravingskosten wordt verhoogd. 

 Bijsturingen van het erfgoedpremiestelsel 

 Procedurele bijsturingen: er wordt gezorgd voor minder verplichte beveiligde zendingen, een 

gelijktijdige advisering van beschermingsvoorstellen door alle betrokkenen (inclusief de 

zakelijkrechthouders) en een snellere procedure tot aanpassing van een beschermingsbesluit 

bij verplaatsing van een beschermd goed. 

 Het concept open erfgoed wordt bijgestuurd. 

Op basis van de conceptnota en de resultaten van de bespreking ervan in het Vlaams Parlement, 

wordt in 2018 verder gewerkt aan het bijsturen van de onroerenderfgoedregelgeving. Het is de 

bedoeling om sowieso de noodzakelijke wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet definitief 

goed te keuren, te bekrachtigen en af te kondigen. Vervolgens is het streven om in 2018 ook het 

Onroerenderfgoedbesluit aan te passen (vermoedelijk eerste principiële goedkeuring door de 

Vlaamse Regering van een ontwerp van BVR in het najaar van 2018). 

In het voorjaar van 2018 volgt de tweede evaluatie van de archeologieregelgeving. Dat zal gebeuren 

op basis van de uitvoering in 2017. De resultaten van de evaluatie worden gebundeld in een rapport, 

dat voor de zomer aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd en aansluitend ter informatie aan 

het Vlaams Parlement. Als de evaluatie concludeert tot verdere bijsturingen van de 

archeologieregelgeving (inclusief de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie) 

dan worden hiertoe eind 2018 de voorbereidingen getroffen. 

Een solidariteitsfonds zal er (quasi) definitief niet komen. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd en 

vragen gesteld. Maar, vanuit de sectororganisaties leeft het gevoel dat de kosten te hoog zouden 

zijn. Er is dus geen bereidwilligheid om effectief een fonds op te richten. 

 

SD4 FINANCIERING 

De vermindering van de verkooprechten en schenkbelasting voor beschermde monumenten trad in 

werking op 14 mei. Deze maatregel vormt een bijkomende stimulans voor eigenaars en 

initiatiefnemers om te investeren in beschermde monumenten. Van 15 mei tot 28 september werd al 

voor 37 panden gebruikgemaakt van de vermindering van de verkooprechten; een geval van 

schenking is nog niet voorgekomen. Samen is dat een vermindering van 1.444.274,4€. 
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SD5 BIJDRAGE AAN DE LEEFOMGEVING 

OD5.1 RUIMTEGEBRUIK EN RUIMTELIJKE KWALITEIT 

De Vlaamse Wooncode bepaalt minimale woonkwaliteitseisen. Voor het beschermde erfgoed wordt 

het maximaal voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten 

nagestreefd. In 2011 werden er strengere eisen ingevoerd voor dakisolatie en in 2016 voor de 

aanwezigheid van dubbel glas. Er is echter volgens minister Bourgeois gebleken dat in een zeer 

beperkt aantal gevallen het niet mogelijk is om de minimale energetische vereisten te verzoenen met 

de aanwezige erfgoedwaarden. Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft samen met het agentschap 

Wonen-Vlaanderen de omvang van deze problematiek in kaart gebracht. 

Minister Bourgeois geeft in zijn beleidsbrief aan dat hij, samen met minister Homans, een oplossing 

zal uitwerken om voor beschermde woningen zowel het behoud van de erfgoedwaarden als de 

woonkwaliteit te garanderen, zonder het erfgoed te beperken in zijn gebruiksmogelijkheden. Daarbij 

wil hij erover waken dat deze oplossing duidelijkheid en rechtszekerheid biedt voor eigenaars en 

bewoners. De oplossing wordt geïntegreerd in het Optimalisatiedecreet Woningkwaliteit, waarvan 

een ontwerp midden 2018 zal worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

OD5.3 ONDERZOEK (MAATSCHAPPELIJKE) WAARDEBEPALING OE 

Het onderzoek naar de woongenotswaarde van onroerend erfgoed werd in 2017 afgerond. Aan de 

hand van de resultaten kan de betalingsbereidheid worden ingeschat voor het genot dat mensen 

ervaren van wonen in huizen of omgevingen met erfgoedkarakteristieken. 

Nadat het onderzoek naar de woongenotswaarde van onroerend erfgoed en de actualisatie van de 

satellietrekening Onroerend Erfgoed zijn afgerond, wordt in 2018 een onderzoek naar de 

betalingsbereidheid voor het behoud van onroerend erfgoed opgestart. Hiervoor wordt in de 

begroting 2018 een budget van 60.000€ voorzien. Op basis hiervan zal men de niet-gebruikswaarden 

van onroerend erfgoed, zoals de optiewaarde en de verervingswaarde, kunnen schatten. Samen met 

het onderzoek naar de woongenotswaarde, levert dit informatie op die gebruikt kan worden in 

maatschappelijke kosten-batenanalyses. Er zal op basis van deze rapporten een handleiding over de 

bepaling van maatschappelijke kosten en baten van onroerenderfgoedzorg worden geschreven. 

 

REGELGEVINGSAGENDA 

 

Initiatief Timing

1.
Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar 

aanleiding van de ex-post evaluatie

Conceptnota goedgekeurd op 

14/07/2017

2.

Aanpassing Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 naar 

aanleiding van de ex-post evaluatie en aanpassing van het Wetboek 

van de inkomstenbelasting wat betreft de vermindering van de 

personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen

Nog niet opgestart
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF ENERGIE 2017-2018 

 

OMGEVINGSAGENDA 

In juni 2017 werd een nieuwe REG-enquête afgenomen bij 1020 Vlaamse huishoudens. Uit de 

resultaten bleek dat veel huishoudens energiebesparing belangrijk vinden (93% vindt dit belangrijk of 

heel belangrijk), maar dat dit zich niet altijd vertaalt in energiezuinig gedrag of energiezuinige 

investeringen. Slechts 6 op 10 Vlamingen bestempelt zichzelf als zuinig. De overige 40% gaat niet 

bijzonder zuinig om met energie of staat er zelfs helemaal niet bij stil. 

Volgens de REG-enquête zou de isolatiegraad van de Vlaamse woningen verbeteren. Maar, een 

substantieel aantal woningen zal tegen 2020 meer dan waarschijnlijk niet voldoen aan de 

dakisolatienorm. Ook de aanwezigheid van enkel glas in woningen neemt quasi niet af (2013: 13%, 

2015: 10%, 2017: 10%). 

 

In de enquête werd ook gepolst naar de toekomstplannen van de Vlamingen. Zo blijkt de 

investeringsbereidheid het grootst te zijn voor dakisolatie, ketelvervanging en PV-panelen. 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 

Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent 

www.cibweb.be 
 

http://www.cibweb.be/
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LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN 2030-2050 

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. Voor de centrale tools (woningpas en 

renovatieadvies) werden door het VEA ontwikkelingstrajecten opgestart. 

De verdere uitwerking van het Renovatiepact zal worden ingebed in de uitvoering van de Vlaamse 

Energievisie 2030-2050. In het kader van de concretisering van de Energievisie is ook een 

langetermijnaanpak voor de grondige renovatie van niet-residentiële gebouwen in voorbereiding. 

Minister Tommelein geeft in zijn beleidsbrief aan dat er in nauw overleg met de stakeholders verder 

zal worden gewerkt aan de langetermijndoelstelling voor bestaande gebouwen, de woningpas, het 

renovatieadvies, de communicatie, …. Een aantal acties lopen verder door buiten de werkgroepen: 

het uitwerken van een opvolgingsindicator, de uitwerking van het actieplan “wegwerken ruimtelijke 

knelpunten”, …. 

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

gelanceerd in 2018.  

De invoering van het EPC+ en het renovatieadvies is gepland op 1 januari 2019. De beleidsbrief 

spreekt zich niet uit over een timing voor het aspect ‘EPC+ Mede-eigendom’.  
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2014-2019 

OD1 VERBETERING ENERGIEPRESTATIE BESTAANDE BOUW 

 Doelstellingen Energierenovatieprogramma 2020 

In 2016 en 2017 heeft de administratie gewerkt aan de concretisering van de hefboomacties voor het 

Renovatiepact. De meest actuele stand van zaken zit vervat in een conceptnota die op 8 december 

2017 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. 

Wat het EPC+ betreft, zullen de standaardaanbevelingen worden vervangen door een 

maatregelenpakket, inclusief energiebesparings- en kosteninschatting, in lijn met de 

langetermijndoelstelling 2050. Daarnaast wordt er een online softwaretool ontwikkeld waarmee 

eigenaars het maatregelenpakket uit het EPC+ kunnen personaliseren en uitwerken tot een concreter 

renovatieadvies. Vervolgens zullen zij geheel vrijblijvend de mogelijkheid hebben om dit 

renovatieadvies te laten verifiëren en valideren door een deskundige (energiedeskundige, 

verslaggever of architect). Doel is dat (nieuwe) woningeigenaars een beter zicht krijgen op hun 

renovatietraject richting de langetermijndoelstelling 2050. In 2018 zal het VEA het EPC+ en het 

renovatieadvies verder uitwerken met het oog op de lancering op 1 januari 2019. 

Het VEA bouwt in samenwerking met OVAM, het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en 

Informatie-Vlaanderen aan de ontwikkeling van een woningpas. De woningpas is opgevat als een 

uniek integraal digitaal dossier van iedere woning, raadpleegbaar door de woningeigenaar (Light-

versie 2018) en de door hem gemachtigden (Mediumversie, vanaf 2019). Het is een instrument om 

de gebruiker inzicht te bieden in alle relevante gebouwaspecten van zijn woning, waaronder 

energetische aspecten (isolatie & installatie), de bodem, de vergunde werken, de woningkwaliteit en 

de evolutie naar de langetermijndoelstelling.  

Van januari tot mei 2017 werd het prototype voor de woningpas Light ontwikkeld. Dit prototype 

werd op regelmatige tijdstippen afgetoetst bij de medewerkende entiteiten, stakeholders en burgers 

aan de hand van overleg, co-creatiesessies, burgerenquêtes, guerilla-testing (Batibouw) en diepte-

interviews met burgers. Sinds halfweg 2017 is er gestart met de ontwikkeling van het platform. Eind 

oktober wordt een eerste testversie van de woningpas opgeleverd. 

Een eerste release van de woningpas is gepland in het voorjaar van 2018. Met de Light-versie zal de 

eigenaar via een overzichtelijk dashbord inzicht krijgen in meest relevante data waarover de overheid 

omtrent zijn woning beschikt. Daarnaast wordt de burger in de woningpas geïnformeerd over 

noodzakelijke stappen en attesten bij life-events (ik verbouw, ik verkoop, …). De woningpas zal ook 

via het burgerloket worden ontsloten. 

 De EPC-regelgeving vervolmaken 

De rekenmethodiek voor het EPC+ werd uitgewerkt en in het najaar start het VEA met de 

implementatie van de software en de uitwerking van het inspectieprotocol. Voor appartementen 

werd een specifieke aanpak uitgewerkt, om rekening te houden met het gegeven van mede-

eigendom. De vorm en de inhoud van het EPC+ werden samen met de gebruikers vastgelegd. 
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Tegen midden 2018 zullen het inspectieprotocol en de software voor het EPC+ beschikbaar zijn voor 

een opleiding van de lesgevers. Energiedeskundigen zullen zich in de tweede helft van 2018 moeten 

bijscholen over het EPC+, zodat vanaf 1 januari 2019 het EPC+ kan worden opgemaakt voor de 

verkoop of verhuur van een woning. 

 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. 

Parallel werd een traject opgestart om een vereenvoudigde rekenmethode en een inspectieprotocol 

op te stellen voor kleine niet-residentiële gebouwen. Een aanzienlijk deel van de niet-residentiële 

gebouwen bestaat immers uit kleinere gebouwen (bv. kleine handelszaken, dokterspraktijk,…), die 

vaak verweven zijn met residentiële gebouwen en die dezelfde bouwfysische eigenschappen 

vertonen als residentiële gebouwen. Deze vereenvoudigde methode voor kleine niet-residentiële 

gebouwen zal worden uitgewerkt als een uitbreiding op het EPC voor 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 

halfweg 2018 worden gegund, zodat in het najaar van 2018 met de effectieve ontwikkeling kan 

worden gestart.  

De rekenmethode voor kleine niet-residentiële gebouwen zal tegen eind 2017 zijn afgewerkt. Begin 

2018 zal er worden gestart met de software-implementatie. Hiermee gelijklopend zal de vorm en 

inhoud van het EPC voor zowel kleine als grote niet-residentiële gebouwen worden vastgelegd via 

een service design traject. 

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. 

De haalbaarheid van het BEN-niveau bij residentiële gebouwen werd onderzocht voor een 

uitgebreide set van realistische eengezinswoningen en appartementen. De studie naar de 

kostenoptimale energieprestatieniveaus voor niet-residentiële gebouwen is lopend en zal in de 

tweede helft van 2017 worden afgerond. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in de 

komende EPB-evaluatie. 
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OD4 GUNSTIG INVESTERINGSKLIMAAT VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE 

De zonnekaart werd in maart 2017 gelanceerd en kende een groot succes. Meer dan 500.000 

bezoekers bezochten de website om na te gaan of hun dak geschikt is voor zonnepanelen of voor een 

zonneboiler. Uit de REG-enquête 2017, uitgevoerd bij 1020 Vlaamse huishoudens, blijkt dat de 

zonnekaart reeds gekend is bij 1 op 3 Vlamingen. Van diegenen die hun woning reeds opgezocht 

hebben op de zonnekaart blijkt 15% ook effectief een offerte hebben opgevraagd en overweegt nog 

eens 25% om dat te doen. 

OD8 DRUKKEN ENERGIEKOSTEN VOOR GEZINNEN EN BEDRIJVEN 

 Geleidelijke invoering van digitale meters 

In februari keurde de Vlaamse Regering de conceptnota digitale meters goed. De VREG actualiseerde 

zijn kosten-batenanalyse aan de afgesproken principes en concludeerde dat de uitrol van digitale 

meters maatschappelijk de juiste beleidsbeslissing is. De baten voor de maatschappij liggen ruim 

hoger dan liggen dan de kosten: +336 miljoen euro voor een uitrol van digitale meters over 20 jaar. 

Gelet op deze positieve uitkomst stelde minister Tommelein een ontwerpdecreet digitale meters 

voor aan de Vlaamse Regering, dat op 14 juli 2017 principieel werd goedgekeurd. Het decreet zal in 

de loop van 2018 worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement en worden geïmplementeerd. Het 

Energiebesluit zal ook worden gewijzigd om daar de nodige aanpassingen te doen met het oog op de 

uitrol van digitale meters. De testen van de digitale meter door de netbeheerders worden verder 

opgevolgd om er over te waken dat begin 2019 de uitrol kan starten. 

OD10 INTERNE WERKING VLAAMSE ENERGIEADMINISTRATIE 

 Data ontsluiten 

Het VEA ontwikkelde in 2017 een nieuw generiek informatiemodel ‘Energie’ en een uitwisselling 

(webservice) voor het ontsluiten (‘alleen-lezen’) van publieksgerichte energiedata uit EPB- en EPC-

databronnen. Deze webservice “Mijn Energie” is sinds oktober 2017 via het MAGDA-platform 

ontsloten. De woningpas en het burgerloket zijn de eerste afnemers van deze dienst. 

Het VEA is samen met Het Facilitair Bedrijf, Ruimte Vlaanderen, Wonen Vlaanderen en het 

agentschap Informatie Vlaanderen partner in het Terra-project van het Vlaams Energiebedrijf. Dit 

project beoogt een energiedatabank uit te bouwen die als doel heeft om alle energie-informatie over 

gebouwen en infrastructuur bij publieke entiteiten in Vlaanderen te bundelen in één netwerk van 

databronnen die op termijn voor iedereen toegankelijk zijn en betrouwbare en actuele data leveren. 

Deze databank kan dan als basis dienen voor rapportering, analyses en uiteindelijk actie om de 

energie-efficiëntie van deze infrastructuur te verbeteren. 

In 2018 wordt de woningpas Light gelanceerd. Daarnaast wordt de woningpas en informatie over de 

energiescore van de woning (‘mijn energie’) in het burgerloket van Informatie Vlaanderen ontsloten. 

Via dit burgerloket zal de burger toegang krijgen tot verschillende aspecten in zijn relatie met de 

overheid (Mijn onderwijs, Mijn gezin, Mijn energie, …). 
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 De communicatie een versnelling hoger schakelen 

In 2018 wordt de communicatie over het Renovatiepact naar de doelgroepen verder gezet. De term 

BENOveren, volgens de REG-enquête 2017 reeds gekend bij 30% van de Vlamingen (het logo bij 1 op 

3 Vlamingen), wordt verder actief gepromoot. Via de BENOvatie-ambassadeurs of -voorlopers 

worden de diverse doelgroepen benaderd. In het kader van het Renovatiepact wordt in 2018 de 

woningpas Light gelanceerd. Dat is de eerste grote praktische tool die beschikbaar komt voor de 

burger. Het EPC+ en het renovatieadvies zullen begin 2019 worden gelanceerd. De communicatie 

hieromtrent zal in 2018 worden opgestart. De woningpas en het renovatieadvies/EPC+ zullen de 

volgende jaren de kern vormen van de communicatie over het Renovatiepact. 

 

LINKEN MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSNIVEAUS 

EUROPESE UNIE 

In de eerste helft van 2017 werd in de Europese Raad Energie prioriteit gegeven aan de herziening 

van de richtlijnen energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen waarover op de Raad 

Energie van 26 juni een politiek akkoord (‘algemene oriëntatie’) tot stand kwam. Nadat het Europees 

Parlement eind 2017 over deze dossiers een positie zal hebben bepaald kunnen in 2018 de 

onderhandelingen (trilogen) tussen Raad en EP starten over de definitieve versie van deze 

herzieningen. 

WONEN 

Bij de bespreking van zijn beleidsbrief in de commissie Energie lichtte minister Tommelein toe dat er 

volgens hem nog meer werk moet worden gemaakt van communicatie en sensibilisering richting 

eigenaars-verhuurders. De split incentive is bij deze groep erg hardnekkig. De eigenaars-verhuurders 

zouden nog meer moeten worden gewezen op de verplichtingen die ze hebben om daken te isoleren 

volgens de dakisolatienormen, en enkel glas te vervangen volgens de Vlaamse glasnorm. Het VEA zal 

hierover in 2018 een gerichte communicatie opstarten naar de eigenaars-verhuurders. 

Dakisolatie is een norm in de Wooncode. De vraag is volgens minister Tommelein echter hoe men de 

eigenaars-verhuurders overtuigt om te investeren. Sommige mensen zijn zeer hardnekkig en doen 

het niet. De minister begrijpt wel dat oudere mensen met een klein pensioen andere 

bekommernissen hebben dan de isolatie van hun dak. Die laatste groep zal het moeilijkst te 

overtuigen zijn. 
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SYNTHESE BELEIDSBRIEF FINANCIËN & BEGROTING 2017-2018 

 

FISCALITEIT 

SD1 EEN COHERENT FISCAAL KADER 

 OD1.3 Globale benadering Vlaamse woonfiscaliteit 

In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 werden, o.m. door het departement Financiën en 

Begroting, budgettaire simulaties gemaakt in het kader van de voorgenomen hervorming van het 

verkooprecht voor de gezinswoningen. De zoektocht naar een budgetneutrale vereenvoudiging van 

de registratierechten en het herwerken van de bestaande gunstmaatregelen (5%-tariefkorting op 

basis van het kadastraal inkomen, het hoofdabattement, renovatie-abattement, bij-abattement of 

hypotheekabattement) naar een globaal lager tarief stond daarbij centraal. De filosofie van de 

meeneembaarheid van betaalde registratierechten zal behouden blijven, conform het 

regeerakkoord. Minister Tommelein wil de mobiliteit op de woningmarkt en de arbeidsmarkt 

stimuleren, zoals ook door internationale instanties (IMF en OESO) gevraagd wordt. 

Zoals reeds in alle beleidsdocumenten van deze legislatuur werd aangekondigd staat ook nu in de 

beleidsbrief 2017-2018 dat zal worden onderzocht of een keuzerecht tussen de woonbonus en een 

verminderd registratierecht budgettair en technisch haalbaar is. 

Het kabinet Financiën en Begroting heeft voortgewerkt op de resultaten van het budgettair 

onderzoek en VLABEL heeft een voorontwerp van decreet voorbereid. De teksten werden al 

meermaals besproken door werkgroepen gemandateerd door de Vlaamse Regering en zullen in het 

najaar van 2017 het voorwerp zijn van verder politiek overleg binnen de regering. Bij de bespreking 

van zijn beleidsbrief in het Vlaams Parlement lichtte minister Tommelein toe dat er ondertussen een 

positief advies is verleend door de Inspectie van Financiën rond het voorontwerp van decreet.  

In zijn beleidsbrief 2017-2018 stelt minister Tommelein dat het zijn stellige bedoeling is om samen 

met de partners in de regering te komen tot een definitief tekstvoorstel. Hij geeft aan ervan 

overtuigd te zijn dat de ‘nauwkeurige voorbereiding’ nu snel naar een ontwerp van decreet kan 

leiden dat ‘een maatschappelijk gedragen, maar ook voor de Vlaamse overheid een budgettair en 

technisch aanvaardbare woonfiscaliteit garandeert voor de komende decennia’. 

CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN 
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Minister Tommelein is tevens bevoegd voor Energie en wil van de opportuniteiten van de nakende 

fiscale hervormingen gebruik maken om renovaties te stimuleren. Ondertussen is de korting op de 

onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen uitgebreid naar ‘ingrijpende energetische 

renovaties’ voor bestaande woningen. Dit nieuwe voordeel geldt voor stedenbouwkundige 

aanvragen vanaf 1 oktober 2016. 

 OD 1.4 Vereenvoudiging van de tarieven schenkbelasting inzake onroerende goederen 

De doelstelling is gerealiseerd middels de hervorming van juli 2015. 

Er zullen wel nog enkele punctuele verfijningen worden aangebracht via het (ontwerp)decreet 

diverse fiscale bepalingen dat in het najaar van 2017 bij het Vlaams Parlement zal worden ingediend. 

Één van deze punctuele verfijningen heeft betrekking op de schenking van een onroerend goed 

waarbij de schenker zich het vruchtgebruik op het geschonken goed heeft voorbehouden. Voor het 

bekomen van de bijkomende vermindering van de schenkbelasting, als gevolg van de uitgaven met 

het oog op een verbetering van de energie-efficiëntie van de geschonken woning, wordt expliciet 

voorzien dat deze facturen ook op naam van de schenker-vruchtgebruiker mogen opgemaakt zijn. 

 OD1.6 Modernisering erf- en schenkbelasting 

Volgens de beleidsbrief heeft de administratie gedurende het voorbije werkingsjaar de 

modernisering van de erfbelasting grondig voorbereid. Daarbij werd rekening gehouden met de 

premisse dat de gemoderniseerde erfbelasting afgestemd moet worden op de hedendaagse 

samenlevingsvormen, zonder het familiale aspect uit het oog te verliezen. 

Het federaal parlement heeft op 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht 

aangenomen. Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; het nieuwe erfrecht zal van 

toepassing zijn op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018. 

Deze wet voorziet belangrijke vernieuwingen. Zo wordt het concept van de globale erfovereenkomst 

ingevoerd waarbij ouders met hun kinderen nog tijdens het leven afspraken kunnen maken over de 

verdeling van het vermogen. Zo kan een hoop ellende en frustratie worden voorkomen. Een 

nalatenschap kan voortaan in alle evenwicht en transparantie worden afgehandeld. 

Daarnaast wordt de reserve van de (klein)kinderen herleid tot de helft van de nalatenschap. De 

reserve van de (groot)ouders wordt vervangen door een onderhoudsplicht ten laste van de 

nalatenschap, wanneer die (groot)ouders behoeftig zijn. Door de reductie van deze reserves vergroot 

het beschikbaar deel van de nalatenschap. De erflater heeft dus meer ruimte om zijn vermogen door 

te geven. Dit kan ten voordele zijn van een verdere verwant of een begunstigde zonder 

verwantschap maar hij kan met het beschikbaar deel ook een nauwe verwant begunstigen. 

Voorts wordt de inbreng en inkorting in natura vervangen door een inbreng en inkorting in waarde. 

Belangrijk is ook dat de hervorming van het erfrecht nieuwe mogelijkheden aanbiedt om een 

erfenissprong mogelijk te maken. 

De administratie onderzoekt momenteel de draagwijdte van deze recente wijzigingen en de 

mogelijke impact op de Vlaamse erfbelasting. De nodig gebleken aanpassingen aan de Vlaamse 

erfbelasting zullen worden meegenomen bij de ruimere hervorming. Minister Tommelein 
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beklemtoont dat de hervorming van de erfbelasting alleszins klaar moet zijn tegen 1 september 

2018, de datum van inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht. Anders dreigen hiaten in de fiscale 

regelgeving te ontstaan, met rechtsonzekerheid tot gevolg. Keerzijde is dat ook het budgettaire 

belang van de Vlaamse erfbelasting nauwlettend bewaakt moet worden.  

Volgens minister Tommelein biedt het nieuwe erfrecht echter een belangrijke opportuniteit om de 

erfbelasting te moderniseren en rekening te houden met de nieuwe grotere vrijheid van een erflater 

om zijn nalatenschap toe te wijzen aan personen naar zijn keuze. Het is daarbij de bedoeling om de 

federale hervorming waar mogelijk ook fiscaal te faciliteren. Een belangrijke voorloper hiervan is de 

schrapping van de zogenaamde verwerpingsregel die door de Vlaamse Regering is goedgekeurd en 

die nog in 2017 in het Vlaams Parlement zal worden besproken. Met deze schrapping wil de minister 

de erfenissprong die vandaag al bestaat – maar die dus nog verder zal uitgebreid worden vanaf 1 

september 2018 – fiscaal niets in de weg leggen. 

Het voorstel tot modernisering van de erfbelasting zal ergens in de komende maanden gelanceerd 

worden. In dit voorstel wordt rekening gehouden met de voorstellen, inzichten en bemerkingen die 

naar voor kwamen uit het onderzoek van de administratie. Bijzondere aandacht zal geschonken 

worden aan de hoge belastingdruk in de zijlijn. Tezamen met een modernisering wil minister 

Tommelein ook een vereenvoudiging van het huidige belastingstelsel doorvoeren, naar het model 

van de hervormde schenkbelasting voor onroerende goederen. 

De verschillende berekeningsmethodes die in de zijlijn van toepassing zijn. Het tarief van de 

erfbelasting tussen broers en zussen wordt toegepast op de individuele verkrijging van de broer of 

zus, terwijl voor andere verwanten of niet-verwanten het tarief op de samengevoegde verkrijgingen 

wordt toegepast. Dit kan verrassende en moeilijk te verklaren effecten opleveren. 

Ook een eventuele uitbreiding van de fiscale gelijkschakeling van sommige verkrijgingen tussen niet-

verwante of verdere verwante personen met verkrijgingen in de rechte lijn wordt onderzocht. In het 

Vlaams Parlement werd gesproken over onder meer stiefkleinkinderen, maar er worden tevens 

valabele alternatieven onderzocht.  

Tegelijk zal het uit te werken voorstel rekening houden met de gevolgen van het gewijzigde erfrecht. 

Dat zal de tweede component van de hervorming zijn. De Vlaamse Regering heeft ervoor geopteerd 

om maximaal faciliterend op te treden. De erflater moet kansen krijgen om de verruimde 

beschikkingsvrijheid te benutten naar eigen wensen. Tevens moet voor de nieuwe rechtsfiguren 

zoals de erfenissprong, de globale erfovereenkomst, en de nieuwe wettelijke voortzetting van het 

vruchtgebruik door de langstlevende echtgenoot een correcte fiscale benadering worden uitgewerkt. 

 OD 1.9 Onderzoek naar fiscale stimuli onroerend erfgoed 

Met het decreet van 21 april 2017 werden de beoogde stimulansen in het verkooprecht en de 

schenkbelasting bij de verkoop en de schenking van beschermde monumenten gerealiseerd. 

 OD 1.12 Alternatieve grondslag onroerende voorheffing 

Het RETAX-projectvoorstel (Rethinking Real Estate Taxation in Flanders) werd in de eerste versie niet 

gehonoreerd met financiering voor Strategisch Basisonderzoek (SBO) vanuit het Fonds voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 
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Gezien het belang van het onderzoek hebben de betrokken onderzoekers beslist om alsnog te 

proberen om SBO-financiering (Strategisch BasisOnderzoek) te bekomen met een tweede 

projectvoorstel (RETAX II). De belangrijkste doelstelling blijft de ontwikkeling van econometrische 

modellen die moeten toelaten een alternatieve grondslag voor de onroerende voorheffing te 

simuleren, rekening houdend met alle moderne vereisten inzake energie-efficiëntie en 

duurzaamheid. 

Indien het RETAX II onderzoeksvoorstel gehonoreerd wordt door het FWO zal de uitwerking hiervan 

gebeuren met terugkoppeling naar en in wisselwerking met de betrokken onderzoekers. Indien er 

geen honorering zou komen van het RETAX II project door het FWO, dan zal de administratie vanuit 

de dienst Beleidsondersteuning en regelgeving een eigen onderzoek uitwerken naar de 

mogelijkheden tot alternatieve grondslag. 

Teneinde na te gaan of de gewijzigde context na de overname van de erf- en registratiebelasting 

bijkomende mogelijkheden biedt in de zoektocht naar een alternatieve grondslag werd de analyse 

van de bestaande data en datastromen vooropgesteld in het kader van de Mergus-werkgroep van 

het departement FB. 

Bij de nakende hervorming van het verkooprecht zal het klein beschrijf, samen met het abattement, 

het bij-abattement en het renovatieabattement, worden vervangen door een alternatief 

gunstregime. Voor de onroerende voorheffing is er op korte termijn nog geen Vlaams of federaal 

alternatief voor het kadastraal inkomen voorhanden; alternatieve mogelijkheden zullen uit de 

onderzoeksresultaten moeten blijken. 

 Vereenvoudiging fiscaliteit 

In de commissie lichtte minister Tommelein dat zijn kabinet een voorontwerp van decreet heeft 

opgemaakt, dat inzet op fiscale vereenvoudiging. In het voorontwerp worden enkele onbenutte of 

achterhaalde bepalingen opgeruimd, vaak uit een ver verleden. Er wordt echter niet enkel gesnoeid 

en geschrapt. Sommige onderbenuttingen van goedbedoelde maatregelen zijn immers te wijten aan 

verkeerde of overdreven voorwaarden, die met hetzelfde decreet zullen bijgestuurd worden. 

Het voorontwerp van decreet zal binnenkort aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd voor een 

eerste principiële goedkeuring. 

SD2 CORRECT INNEN VAN BELASTINGEN 

 OD 2.1 Overname van de registratie- en successierechten 

Er zijn fiscale voordelen inzake registratie- en erfbelastingen die onmiddellijk kunnen worden 

toegekend bij de initiële taxatie, maar waaraan voorwaarden verbonden zijn die de 

belastingplichtigen nadien moet naleven. Typisch voorbeeld is de bewoningsverplichting na het 

bekomen van het klein beschrijf, abattement of de meeneembaarheid. Er werden door VLABEL 

procedures en toepassingen ontwikkeld om de naleving van deze voorwaarden efficiënt op te volgen. 

Het uitgangspunt voor beide belastingen is een snelle correcte taxatie op basis van de informatie die 

beschikbaar is op het moment van registratie van de akte voor registratiebelasting, op basis van de 
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aangifte van nalatenschap voor de erfbelasting, gevolgd door een grondige controle en eventuele 

aanvullende taxatie binnen een aanvaardbare termijn.  

Voor wat betreft de controle op de gunstregimes in registratiebelasting, hebben de 

semiautomatische controles de verwerking gevoelig versneld. De historische achterstand voor de 

oude dossiers is sterk ingelopen. Tegelijkertijd werd voor de nieuwe voordelen die vanaf 1 januari 

2015 werden toegepast door VLABEL ingezet op een veel snellere controle. De termijn tussen het 

moment van het niet langer voldoen aan de voorwaarden tot het behoud van het voordeel en het 

moment waarop een aanvullend aanslagbiljet in de bus valt, moet volgens minister Tommelein zo 

kort mogelijk worden gehouden. 

De voortvarendheid van VLABEL is evenwel controversieel gebleken omdat burgers plots werden 

geconfronteerd met significante aanvullende aanslagen. Dat heeft o.m. de Vlaamse Ombudsman 

aangegeven. Minister Tommelein heeft hieromtrent aan de Commissie voor Algemeen Beleid, 

Financiën en Begroting een plan voorgesteld met actiepunten waarmee zoveel als mogelijk wordt 

vermeden dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met plotse en onverwachte 

aanslagbiljetten. 

Wanneer enkele jaren na de aankoop van de woning, na een controle blijkt dat een gunstregime ten 

onrechte werd toegekend en een navordering wordt verstuurd, heeft dit een zware financiële 

impact. Bovendien gebeurt dit op een moment dat de belastingplichtige zich er allicht niet aan 

verwacht. Daarom wordt bij dit type aanvullende aanslagen sinds begin 2017 een extra brief met 

verduidelijking rond het hoe en waarom van die aanvullende aanslag meegestuurd, en wordt tegelijk 

gewezen op de mogelijkheid om een afbetalingsplan te verkrijgen, dat vlot wordt toegestaan. Door 

wijzigingen in de gezinssituatie eveneens te aanvaarden als een geval van ‘overmacht’ kunnen al te 

grote drama’s grotendeels worden vermeden (belastingen.vlaanderen.be/sp-14013-en-14019-klein-

beschrijf-overmacht ). 

De minister denkt dat VLABEL ondertussen – binnen de grenzen van wat wettelijk mogelijk is – 

menselijker omgaat met dit type controledossiers. 

In het ontwerp van decreet met diverse fiscale bepalingen wordt ook voorzien dat de 

betalingstermijn, die voor de registratiebelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit universeel is 

bepaald op “onmiddellijk te betalen”, voor deze navorderingsdossiers zal worden omgezet in een 

betalingstermijn van twee maanden. 

In het kader van de controle op de waardering van onroerende goederen wordt verder gewerkt aan 

een eigen databank met referentieverkopen en een eigen schattingstool, in samenwerking met 

universiteiten en private spelers. Het opzet bestaat erin dat het model voor elke onroerende 

transactie een inschatting maakt van de normale verkoopwaarde, zodat afwijkingen met de 

opgegeven waarden kunnen worden gedetecteerd voor een gerichte controle. 

Heden wordt via het Kwaliteitscharter van VLABEL een overgangsprocedure toegepast met 

betrekking tot voorafgaande schattingen in het kader van nalatenschappen. Daarvoor zal nu echter 

een decretale regeling worden uitgewerkt. Deze regeling is opgenomen in het ontwerp van decreet 

houdende diverse fiscale bepalingen en voorziet de nodige juridische waarborgen. De procedure zal 

gelden in afwachting van de overgang naar de definitieve procedure van kosteloze ramingen door 

eigen ambtenaren-experten van de Vlaamse Belastingdienst. 
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FINANCIEEL BEHEER EN RISICOMANAGEMENT 

Minister Tommelein bevestigt in zijn beleidsbrief dat een samenwerking tussen de Dienst 

Vastgoedtransacties en externe partijen mogelijk is, onder meer voor de opmaak van de ramingen of 

voor de onderhandelingen met betrokken partijen. Essentieel hierbij is wel dat de Dienst de 

‘controle’ over het verwervingstraject volledig behoudt. Het doel van deze samenwerking is een 

snellere dossierafhandeling. 
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SYNTHESE OVERIGE BELEIDSBRIEVEN 2017-2018 

 

GELIJKE KANSEN 

Begin 2017 werd een sensibiliseringscampagne tegen discriminatie gelanceerd. Daarbij wordt 

ingespeeld op meer subtiele uitingen van vooroordelen. De campagne raakt alle mogelijke 

discriminatiegronden en richt zich naar alle burgers om te werken aan een positieve beeldvorming. 

De campagne kent haar vervolg in golven, waarbij op bepaalde tijdstippen bijkomende 

sensibiliserende filmpjes gelanceerd zullen worden, telkens met de focus op een bepaald thema of 

vooroordeel. De campagne wordt afgerond in november, aan de vooravond van de dag voor 

verdraagzaamheid. 

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 non-discriminatierichtlijnen. 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. 

Nog voor het eind van het jaar zal de herziening van het Gelijkekansendecreet ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Er wordt bekeken in welke mate de federale 

evaluatie van de drie non-discriminatiewetten uit 2007 implicaties kan hebben voor de Vlaamse non-

discriminatiewetgeving. 

 

LANDBOUW & VISSERIJ 

PACHTWETGEVING 

De beleidsbrief Landbouw & Visserij 2017-2018 gaat slechts in zeer beperkte mate in op de kwestie 

van de pachtwetgeving. Er staat louter dat er in 2017 verder werd gewerkt aan de evaluatie en dat 

de resultaten daarvan binnenkort zullen worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. 

Uit het voorgaande traject weten we evenwel dat er geen consensus is gevonden tussen de actoren 

voor een ingrijpende modernisering van de Pachtwet. Daardoor zouden de wijzigingen beperkt 
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blijven tot een aantal kleinere aanpassingen, waarover wel overeenstemming bestond. Ook deze 

discussie loopt echter blijkbaar nog. In de komende weken zal duidelijk worden of er al dan niet een 

wijziging aan de Pachtwet zal worden doorgevoerd.  

Bij de bespreking in commissie beklemtoonde Francesco Vanderjeugd namens Open VLD dat een 

modernisering van de pachtwetgeving noodzakelijk is. In de nieuwe Pachtwet moet volgens de 

Vlaamse liberalen in elk geval de mogelijkheid voor korte pachten worden opgenomen, naast 

incentives zoals het verlagen van schenkingsrechten in ruil voor gronden die op langere termijn in 

pacht worden gegeven. De genderneutraliteit moet worden bewaakt en pachters moeten de 

teeltvrije keuze kunnen behouden. 

Ook over mogelijke stimulansen voor eigenaars om hun grond beschikbaar te stellen, vernemen we 

in de beleidsbrief weinig meer. Vorig jaar was aangegeven dat minister Schauvliege de piste van 

erfenis- en schenkingsrechten zou onderzoeken. In de editie voor 2017-2018 lezen we echter niets 

over de hele kwestie van fiscale stimulansen. 

LANDBOUWIMPACTSTUDIE 

Voor het adviseren van ruimtelijke processen wordt schijnbaar steeds meer gebruik gemaakt van een 

landbouwimpactstudie (LIS). Dit is een desktopstudie die snel een beeld geeft van de 

landbouwkundige en landbouweconomische waarde van een bepaald gebied. Een LIS vertrekt van de 

Vlaamse Landbouwimpactkaart die jaarlijks zal worden geactualiseerd. Minister Schauvliege wil ook 

de gebruiksvriendelijkheid optimaliseren.  

Op verzoek van een openbaar bestuur kan ook voor een projectuitvoerder een LIS opgemaakt 

worden. Op basis van een aantal kaarten en begeleidende informatie krijgt de projectuitvoerder dan 

meer inzicht in de landbouwsituatie in zijn projectgebied en kan hij de impact op de landbouw 

beperken. De opmaak van een LIS op verzoek kan volgens de minister een goede aanleiding zijn om 

betrokken te raken in voor landbouw belangrijke ruimtelijke processen of om minstens de 

betrokkenheid bij projecten te versterken. 

 

BESTUURSZAKEN 

SD1 FUNCTIONEREN VOLGENS EEN HOLDINGSTRUCTUUR 

Momenteel werkt het kabinet van minister Homans aan een decreet betreffende de vervreemding 

van onroerende domeingoederen. Ook wordt de haalbaarheid van een vastgoeddecreet onderzocht 

waarbij de principes van de omzendbrief domeinbeheer kunnen veralgemeend worden. 

Nieuw sinds 2017 is de verplichte publicatie op de interne vastgoedmarkt, voor een verkoop van een 

gebouw of grond aan de markt kan gebeuren. Zo wil men vermijden dat entiteiten, toch allemaal 

onderdeel van de Vlaamse overheid, tegen projectontwikkelaars en andere moeten concurreren op 

vlak van prijs. 
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SD2 VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL 

In 2018 wordt verder ingezet op de ontwikkeling van het gebouwenregister, hetgeen onder meer 

bijdraagt tot de monitoring van de energie-efficiëntie van de overheden in Vlaanderen. Minister 

Homans wil ook verder bouwen aan het Vlaams percelenregister dat de kadastrale plannen en de 

beschikbare eigendomsinformatie zal integreren. 

 

BRUSSEL 

In februari 2017 werd de nieuwe kotzoeker ‘MyKot’ voor de privé-kotenmarkt gelanceerd. Sinds 2017 

is ook het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten operationeel. Het gewestelijk kotenlabel is in 

ontwikkeling en MyKot zal in de toekomst de gewestelijke databank van gelabelde koten worden. 

 

VLAAMSE RAND 

Het lijkt er sterk op dat er deze legislatuur vanuit de Vlaamse Regering geen concreet initiatief meer 

zal volgen 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. Wel is er 

door de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement een conceptnota voor nieuwe regelgeving rond WIES 

ingediend. Begin 2018 zullen hierover hoorzittingen worden georganiseerd. Minister Weyts verwijst 

in zijn beleidsbrief naar deze conceptnota. Het zal bijgevolg van de besprekingen in het Vlaams 

Parlement afhangen of er hier nog een voorstel of ontwerp van decreet rond wordt uitgewerkt. Bij 

de bespreking in commissie lichtte minister Weyts toe dat de Vlaamse Regering meestal de praxis 

huldigt dat ze zelf geen decretaal initiatief neemt als het parlement zijn rol daarin opneemt, ook als 

het gaat over het uitvoeren van het regeerakkoord. De regering verleent wel assistentie bij de 

uitwerking van het initiatief. 

 

WELZIJN 

BRANDVEILIGHEID 

De regelgeving rond brandveiligheid voor de groepen van assistentiewoningen wordt in het najaar 

van 2017 aangepast. Dit moet volgens minister Vandeurzen leiden tot een significante 

administratieve vereenvoudiging. De specifieke normen voor nieuwe constructies worden herleid tot 

een minimum. Dat kan omdat wordt uitgegaan van actieve brandveiligheidsmaatregelen. 

De technische commissie brandveiligheid van het Departement WVG onderzoekt de mogelijkheden 

voor een verdere actualisatie van de regelgeving voor ouderenvoorzieningen en zal de leidraad 

brandveiligheid finaliseren. De resultaten van de VIPA-studie ‘Brandveiligheid in 
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ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de doelmatigheid van alternatieve 

brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten.’ Vormen daarvoor het referentiekader. 

In een volgende stap wordt voor de sectoren personen met een handicap en bijzondere 

jeugdbijstand nagegaan hoe deze leidraad praktisch kan vertaald worden in specifieke regelgeving 

brandveiligheid. In beide sectoren ontbreekt momenteel immers een aangepaste regelgeving 

brandveiligheid waardoor er onduidelijkheid is over de toe te passen maatregelen. 

PREVENTIE UITHUISZETTINGEN 

In december 2016 werd het globaal plan dak- en thuisloosheid ter mededeling aan de Vlaamse 

Regering voorgelegd. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen trekt de uitwerking van het plan en het 

daaraan gekoppelde platform, dit afgestemd met de minister van Wonen. Het plan bevat vier grote 

doelstellingen: verminderen het aantal uithuiszettingen, dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen 

vermijden, het aantal chronisch dak- en thuislozen laten dalen en het installeren van een 

doeltreffende governance structuur. De focus ligt op preventie en op een meer woongerichte 

aanpak, eerder dan op een curatief opvangbeleid. 

De komende periode zal het globaal plan verder worden uitgewerkt. Zo wil minister Vandeurzen de 

bovenlokale netwerken tegen dak- en thuisloosheid verder uitbouwen en zal hij verder inzetten op 

vroegdetectie door afstemming met de vrederechters en andere betrokken sectoren. In dit verband 

is er al overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van vrederechters. 

Wat de preventie van uithuiszettingen betreft, wil de Regering inzetten op vroegdetectie en een 

uitbreiding van de capaciteit aan woonbegeleiding. Concreet zijn de projecten ter preventie van 

uithuiszetting op de private huurmarkt structureel ingebed in de werking van de CAW’s. Om het 

aantal dak- en thuislozen te verminderen, wordt de focus gelegd op het implementeren en 

verruimen van de Housing First methodiek, die in de regelgeving zal worden verankerd. Er zijn extra 

middelen toegekend aan de CAW’s om de lopende Housing First projecten structureel in hun werking 

in te passen. Het is de bedoeling deze op termijn uit te breiden naar alle Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk. 


