Jaarverslag 2015

Woord
van de Voorzitter

Beste collega’s,
Beste vrienden,
De analyse van de vastgoedmarkt in 2015, die u
verderop zal lezen, toont aan dat de verschillende
vastgoedspelers een heel uiteenlopend lot kenden.
Met een woningmarkt die er stilaan weer bovenop
komt, een recordvolume qua investeringen in de
retail, maar een kantoormarkt die maar blijft achterop
sukkelen, is het moeilijk een eenduidige en heldere
rode draad te vinden om de gezondheidstoestand
van onze multi-disciplinaire sector te beschrijven nu
2015 ten einde loopt.
Wat daarentegen wel zeker is, is dat er dit eindejaar
– in tegenstelling tot een eerder zwaarmoedig
2014 – weer meer vertrouwen is in de economische
perspectieven van ons land. De macro-economische
voorspellingen van het Planbureau in het kader van
de federale begroting voor 2016 zijn bemoedigend
en hebben een belangrijke voorspellende waarde
voor de ontwikkelingen in onze sector. De BVSleden bevestigen me trouwens ook dat zij staan
te trappelen om ambitieuze vastgoedprojecten
te realiseren in de komende jaren. Na moeilijkere
tijden lijkt het er op dat onze sector goed op weg
is om er in zijn geheel weer bovenop te geraken en
daar kan ik alleen maar blij om zijn.
Het feit dat ik optimistisch durf te zijn, komt
doordat ik besef dat deze energieboost voor de
ontwikkeling van de vastgoedmarkt in ons land
alles behalve aan het toeval te wijten is. Wij krijgen
natuurlijk wel de hulp van macro-economische
ontwikkelingen waar onze sector geen invloed op
heeft (opnieuw economische groei op Europees
niveau, goedkope leningen dankzij de voordelige
Europese muntpolitiek), maar ik merk vooral ook
heel wat veranderingen op het vlak van regelgeving

en fiscaliteit in België (zowel op federaal als op
gewestelijk niveau) die – op een paar opmerkelijke
uitzonderingen na – allemaal toch min of meer in
de goede richting gaan, wat zeer bemoedigend is.
Nemen wij enkele voorbeelden:
de taxshift op federaal niveau zou een positief
effect moeten hebben op de tewerkstelling (en bijgevolg op de koopkracht van de
bevolking)
de nieuwe wetboeken voor ruimtelijke
ordening in de verschillende gewesten
(CoDT in Wallonië, BWRO in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest … ) evolueren positief
en worden doeltreffendere operationele
instrumenten (zowel voor de publieke als voor
de particuliere spelers)
de EPB-regels worden op een redelijke manier
versoepeld (ten opzichte van de koopkracht
van de bevolking) zonder minder ambitieus te
worden
….??
Een belangrijk gegeven dat ik dit jaar heb kunnen
vaststellen, is het feit dat onze Beroepsvereniging
door alle overheidsniveaus geraadpleegd werd voor
bijna alle onderwerpen die iets met onze sector te
maken hebben. Van de ruimtelijke ordening over de
EPB-normen, tot de regionalisering van de huur, de
fiscaliteit op vastgoed of het beheer van vervuilde
gronden (en er zijn er nog): wij werden telkens
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geraadpleegd en gehoord. Natuurlijk halen wij niet
altijd onze slag binnen, maar wij hebben ten minste
systematisch de kans om onze voorstellen uit te
leggen, te verdedigen en te beargumenteren.
Dit is een mooie erkenning door de overheid.
Globaal zou ik zeggen dat de BVS stilaan de vruchten
plukt van een werk van lange adem dat tot doel
heeft een betrouwbare partner te worden voor de
overheden door op een positieve, doeltreffende en
openbare manier bij te dragen aan maatschappelijk
belangrijke thema’s. Wij zijn ons terdege bewust
van onze belangrijke, maatschappelijke rol en
grijpen deze kans aan om die rol op een waardige
en verantwoorde manier ter harte te nemen.
Dankzij het dynamisme van onze verschillende
interne commissies (waar onze leden (heel) actief
aan deelnemen), voeren wij dagelijks talrijke en
ambitieuze gevechten:
proberen betaalbare (koop- en huur)
woningen op de markt te brengen voor alle
gezinnen
duurzaam vastgoed ontwikkelen dat voldoet
aan strenge energie-eisen
betaalbaar en aantrekkelijk kantoor- en
commercieel vastgoed ontwikkelen voor
bedrijven

waarin zij zich zullen ontplooien. Dit is een echte
kans voor ons, waar wij ons terdege van bewust zijn
en waar wij dagelijks gebruik van maken.
Wanneer ik naar de projecten van onze leden kijk,
ben ik oprecht onder de indruk. Als voorzitter moet
ik neutraal blijven en kan ik dus geen specifiek
project aanduiden, maar ik raad alle lezers wel aan
om dit jaarverslag 2015 door te nemen en even
stil te blijven staan bij de foto’s van de projecten
die voorgesteld worden. Dit is maar een greep uit
de vele realisaties, maar u zult snel merken dat al
deze ambitieuze vastgoedprojecten getuigen van
verfijning, denkwerk en vindingrijkheid.
Het is dan ook met veel enthousiasme en motivatie
dat ik aan 2016 begin. Ik besef dat wij nog veel
werk voor de boeg hebben binnen de BVS op
het vlak van opvolging van de veranderende
regelgevingen binnen de 3 gewesten en op federaal
niveau, maar ik twijfel er niet aan dat wij, samen
met onze overheidspartners, erin zullen slagen om
duurzame en voor iedereen positieve oplossingen te
ontwikkelen. Dit werd tot stand gebracht dankzij een
vertrouwensrelatie opgebouwd door het team van
de BVS, met de inzet van de Bestuurders, Voorzitters
van de werkgroepen en iedereen die aan deze
werkgroepen deelneemt. Ik wil dan ook van deze
gelegenheid gebruik maken om hen te feliciteren en
te bedanken voor de behaalde resultaten.

ons verouderd vastgoedpark moderniseren
Ik wens u alvast veel succes bij al uw projecten!
de stadskankers en andere verlaten buurten
opwaarderen
vastgoedprojecten ontwikkelen met een
(grote) architecturale en stedenbouwkundige
waarde
U merkt het: onze doelstellingen zijn dezelfde
als die van onze samenleving, onze gezinnen en
onze kinderen. Dankzij ons beroep kunnen wij
meewerken aan de wereld van morgen, kunnen wij
de woningen van onze kinderen bouwen en kunnen
wij de infrastructuur en de omgeving ontwikkelen

Etienne Dewulf
Voorzitter
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Inleiding

2015, het jaar van de investeerders
Het zou al te simplistisch zijn om de vastgoedbalans
van het voorbije jaar te beperken tot de taxshifts en
andere in de loop van 2015 voorbereide, ter sprake
gebrachte, aangekondigde en – uiteindelijk – uitgevaardigde fiscale hervormingen. Zeker, die wijzigingen
zijn niet onbeduidend, wel integendeel, en zouden
een invloed moeten hebben op vraag en aanbod. De
recentste statistieken waar wij aan het eind van dit jaar
over beschikken, lijken nochtans aan te geven dat dit
effect minder groot was dan de aankondiging, eind
2014, van de gewijzigde woonbonus in Vlaanderen.
In het beste geval zullen wij pas binnen een jaar de
impact van deze taxshifts kunnen zien en meten
aan de hand van de prijzen en de start van nieuwe
projecten. Op dat ogenblik zullen wij er dan ook over
moeten praten.
Van het voorbije jaar zullen wij eerder onthouden dat
2015 op de woningmarkt een vertekend beeld geeft
omwille van het schijnbaar al te groot succes in 2014;
dat de kantoormarkt nog steeds niet heropflakkert;
en vooral dat de investeerders zich gretig op de goede
verkopen hebben geworpen, met de retail op kop,
waarmee deze een ongezien record laten optekenen.
Borrelhapjes
De vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door basistrends, maar ook door meer ad hoc gebeurtenissen.
Laten wij deze balans voor 2015 beginnen door even
stil te staan bij enkele van die gebeurtenissen.
Zoals de fusie op wereldvlak tussen de makelaars
Cushman & Wakefield en DTZ die midden mei officieel
gemaakt werd en in september werd afgerond. Een
megafusie (5 miljard dollar omzet, 43.000 medewerkers, meer dan 400 miljoen vierkante meter in beheer
en 191 miljard dollar in transactiewaarde) die de
nieuwe groep in de wereldwijde Top 3 katapulteert,
naast CBRE en JLL.
Zoals de lancering op de beurs in december van
een 17e gereglementeerde vastgoedvennootschap
(ex-bevaks), Xior Student Housing, die – eenmaal is
geenmaal – gericht is op studentenwoningen.
Zoals ook de opening – midden september – van
6
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de eerste Apple Store in ons land. En dat werd tijd...
De Amerikaanse groep opende immers zijn eerste
Europese winkel al 11 jaar geleden, en intussen zijn
er al een honderdtal … Het merk heeft zijn intrek
genomen op één van de hoeken van het “Gulden
Vlies”-complex (Prowinko) in de gelijknamige laan,
spectaculair verscholen achter een dubbel gebogen
glazen vitrine.
Zijn naaste buur is ook een nieuwkomer of – juister
– een terugkomer: M&S (Marks&Spencer). Het Britse
merk had 14 jaar geleden ons land – en het hele
Europese vasteland – met veel tamtam verlaten. En
maakte in mei van dit jaar zijn rentree via de grote
poort. Dit verkooppunt blijft ongetwijfeld het enige
in België, tenzij het merk de ideale locatie vindt op de
Antwerpse Meir.
Maar het is niet het enige merk dat op zoek is... Het
Japanse modemerk Uniqlo had er jarenlang geprospecteerd vooraleer het er eindelijk zijn intrek kon
nemen begin oktober.
Niet enkel de winkelpanden zelf veranderden van
eigenaar. Dat gold ook voor de muren: zowat 5
winkelcentra stonden al maanden te koop in België.
Vier ervan vonden in een 2015 een koper. “Du jamais
vu”.
In juli werden het Waasland Center in Sint-Niklaas
en de helft van het Antwerpse Wijnegem Shopping
Center, net als 8 Franse – zij het minder grote – winkelcentra overgenomen door het autonome Chinese
fonds China Investment Corporation (CIC), in samenwerking met AEW, beheerder van onroerende activa.
Kostprijs: 1,3 miljard euro, waarvan het gros (zo’n 825
miljoen euro) voor de twee Belgische activa.
In diezelfde maand werd het Brusselse winkelcentrum
Basilix aan de Franse groep Primonial verkocht voor
een bedrag van 64 miljoen euro.
Het laatste centrum dat van eigenaar veranderde, is
het Luikse Galeries Saint Lambert, begin december
overgenomen door AG Real Estate tegen een prijs die
op 135 miljoen euro geschat wordt.
Ook een reeks retailparken werden in 2015 van de
hand gedaan. Negen daarvan zelfs in één pakket, in
20 jaar tijd samengesteld door Rockspring Property

Investment Managers, beheerder van Britse activa, en
overgenomen door Retail Estates. Goed voor zo’n 70
panden voor een totaalbedrag van 129 miljoen euro.
Om te vermijden dat de handel met al het applaus
gaat lopen, vermelden wij op de kantoormarkt de
verkoop van de Bastion Tower aan Schroder Reim
(Brussel, 105 miljoen euro) en – vooral – die van de
Gateway van Codic-Immobel aan Befimmo (Brussels
Airport, 140 miljoen).
Vermelden we ook nog dat het ook in 2015 was dat
het Brussels Gewest het iconische Citroën-gebouw
gekocht heeft, langs het Kanaal, met de bedoeling er
hét Museum voor Moderne Kunst van de hoofdstad
te maken; ook al denken heel wat observatoren dat
het misschien wel het gebouw heeft, maar nog niet
de collecties.
Een recordjaar voor de retail
Vijftien jaar lang stond 2001 op de eerste plaats in de
hitparade van de recordjaren op de investeringsmarkt
voor retail. 2015 heeft het intussen van de troon
gestoten.
In dat jaar verwierf Redevco de enorme Gib Immoportefeuille, waarmee het totale investeringsbedrag in
retail voor België op 1,4 miljard euro kwam. Een kaap
die al in de zomer van 2015 ruimschoots overschreden
werd met de Waasland, Wijnegem, Basilix en Retail
Estates-transacties. Begin december, bij de verkoop
van de Luikse Galeries Saint Lambert, kondigde
Cushman & Wakefield aan dat de grens van 2 miljard
al bereikt was en misschien zelfs nog hoger zou liggen
wanneer de jaarbalans gemaakt zou worden. Met
andere woorden meer dan de helft van de koek die
over een heel jaar tegen de 4 miljard euro zou liggen
qua investeringen in professioneel vastgoed, over
alle sectoren heen (kantoren, retail, semi-industrieel,
hotels, rusthuizen …).
De oorzaak: een tsunami van geld op internationaal niveau, voornamelijk afkomstig uit Azië en de
Verenigde Staten, dat geïnvesteerd moest worden in
kwalitatieve producten – en de Belgische retail heeft
die reputatie. Maar vooral ook een zeer groot volume

aan producten die te koop stonden.
Op de huurmarkt daarentegen, bleef de take-up
– ondanks de gemediatiseerde komst van verschillende merken – stabiel, zoals het al het geval was
sinds 2008. De AAA-straten, de winkelcentra en de
goede buitenwijken hebben niet tekortgeschoten,
maar verschillende regionale steden en vooral ook
secondaire straten hebben des te meer afgezien, o.a.
omwille van een correctie van de huurprijzen. Niet
met 20 of 30%, maar soms met 10 à 12%.
Op het terrein zijn het aantal ‘te huur’-affiches en
de leegstand sterk gestegen. In één van zijn laatste
tellingen, vermeldt Locatus een cijfer van zowat
19.000 leegstaande winkels in ons land! Dat wil
zeggen 9% van het totale aanbod van ongeveer
211.300. In 2009 telde Locatus slechts zo’n 11.400
leegstaande handelszaken (of 5,4% van een park
van 211.100 verkooppunten). Daar zijn verschillende
oorzaken voor: de crisis, een verminderde koopkracht,
de e-commerce, een onevenwicht tussen de huurprijzen en de omzet, enz.
Wat de oppervlakte betreft, zijn de leegstandcijfers
minder dramatisch (7,6%, of 2,3 miljoen vierkante
meter op een park van 20,8 miljoen), wat erop lijkt
te wijzen dat de zaken die het meest geraakt zijn, de
kleinere winkels zijn.
Op geografisch vlak is West-Vlaanderen de beste van
de klas (7% lege panden). De provincies Limburg
(bijna 12%) en Luik (11%) worden het hardst
getroffen door dit fenomeen. Ook de kuststeden
gaan erop achteruit. In 2009 had slechts één van de 9
kustgemeentes (De Panne) een huurleegstand groter
dan 10% van het aantal winkels. Vijf jaar later zijn dat
er al drie (Koksijde, Blankenberge en Bredene). Terwijl
Brugge slechts 4,7% leegstaande handelszaken telt.
Maar globaal gezien zijn het dus de secundaire wegen
en de kleine steden die in het rood gaan.
Ongetwijfeld meer dan andere jaren, waren er in 2015
twee grote trends. Enerzijds een verschuiving van het
aanbod van de kleine steden – waar de commerciële
oppervlakte zal dalen en ingenomen zal worden door
buurtwinkels – naar de grote stedelijke knooppunten,
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winkelcentra, retailparken en andere gespecialiseerde
zones, waar het aanbod zal stijgen en er een concentratie van grote internationale ketens en luxewinkels
zal komen. Anderzijds is er de komst met veel tamtam
van de tijdelijke winkels (pop-up stores) in de strategie
van de stadsmanagers en winkelcentra die ze voortaan
als een structureel gegeven zien om klanten aan te
trekken, terwijl ze tot voor kort nog een zeldzaamheid
waren.
Een kantoormarkt met drie snelheden
In vergelijking met de balans voor de retail, zou het
kunnen lijken alsof het kantoorsegment heel wat
minder vrolijk is. Ja, er is een grote leegstand, maar
niet overal. Ja, de huurprijzen zakken, maar opnieuw,
niet overal. Ja, de investeringstransacties waren
minder fantastisch dan ze in het verleden ooit waren,
maar er waren wel enkele paradepaardjes bij.
Cushman & Wakefield wijst er graag op dat dit
segment in 2015 twee en zelfs drie snelheden gekend
heeft.
Vooreerst is er een verschrikkelijke achteruitgang van
de take-up op de Brusselse markt. In het beste geval
werd er 350.000 m2 in gebruik genomen, met andere
woorden één van de laagste niveaus uit de voorbije
10 jaar, waarvan 100.000 m2 alleen al in het 4e
trimester. Er waren geen grote verhuringen (behalve
op het einde van het jaar, met de aanschaf van het De
Ligne-gebouw van 30.000 m2 door de Stad Brussel
en de huur van het Pacheco-gebouw, ook 30.000
m2, door de Federale Overheid); de vraag blijft onder
het gemiddelde; grote dossiers blijven in de pijplijn
zitten en er zou volgens de makelaar geen schot in
de zaak meer komen vóór 31 december, misschien in
2016. De markt blijft dus evolueren in het voordeel
van de huurders en de leegstandcijfers blijven hoog
(tot zelfs 10% in bepaalde subdistricten van het CBD,
en ergens tussen de 20 en 25% in de stadsrand,
afhankelijk van de gemeenten of buurten). Maar
dat is echter geen reden om de huurprijzen ineen te
doen zakken. In het Noordkwartier, waar er weinig
leegstand is op korte termijn (6%) en weinig grote
ruimtes die meteen beschikbaar zijn, werd de prime
rent door de makelaar zelfs opnieuw opgetrokken
tot 185 euro/m2/jaar. Net zoals buiten het centrum
en in de rand, omwille van transacties van Deloitte
en KPMG, waar de prijs gestegen is tot respectievelijk
170 en 185 euro/m2/jaar.
Ten tweede is er de geruststellende situatie op
de Antwerpse markt. De verwachte take-up van
ongeveer 115.000 m2 ligt in lijn met het gemiddelde
van de voorbije jaren, meldt Cushman & Wakefield.
8
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Die wijst het Kievitsplein aan als één van de goed
draaiende locaties en vooral ook het oude postsorteercentrum, dat nu Post X geworden is en grote huurders
aantrekt (waaronder Crelan dat er zijn nieuwe hoofdzetel bouwt). De prime rents zijn lichtjes gestegen tot
150 euro/m2/jaar, en zouden op hun elan moeten
verdergaan. En terwijl er iets meer leegstand is, blijft
deze rond de 6,5% hangen en zou hij stabiel moeten
blijven ondanks de komst van verschillende speculatieve projecten. Want in de Metropool is er een echte
vraag, voornamelijk naar gebouwen op maat van
grote huurders, en een echte dynamiek, die bemoedigender is dan de voorbije jaren.
De derde snelheid die Cushman & Wakefield vaststelt,
is een mooie versnelling in het invest-segment. Het
kantoorsegment profiteert mee van het belang van
buitenlands kapitaal en heeft enkele belangrijke transacties opgetekend, zoals de verkoop van de Gateway
(Brussels Airport), de Bastion Tower (Brussel), een
deel van de portefeuille van CBRE Global Investor
(waaronder één gebouw in het Corporate Village,
Zaventem), de Airport Plaza, de Livingstone II, de
Marnix 13-17 (Europese wijk), enz. Het gaat inderdaad
om paradepaardjes, die goed verhuurd raken en
een mooi rendement bieden.Ze hebben allen een
koper gevonden. Net zoals enkele exemplaren uit de
onderste regionen (leegstaande, ouderwetse, verouderde gebouwen) met het oog op hun reconversie
in woningen, scholen, hotels... Ook al waren deze
‘aanwervingen met het oog op herbestemmingen’
minder talrijk dan in het verleden en ook al zijn wij
nog ver van de piek van midden 2014, het fenomeen
zette zich toch door in 2015. En de voorraad kantoren
voor Groot-Brussel bleef dalen tot 13,5 miljoen
vierkante meter eind 2015, tegen 14,3 miljoen twee
jaar geleden.
Tot slot, is het enkel in het middensegment dat het
schoentje wringt, met kantoren die noch goed, noch
slecht verhuurd, gelegen of ingericht... zijn en die
achterop blijven.
De GVV’s op zoek naar parels
Terwijl er al een hele tijd geen nieuwe GVV’s (gereglementeerde vastgoedvennootschappen, de vroegere
bevak’s) meer opgericht werden, zagen er in twee jaar
tijd twee kleine nieuwe het daglicht: Qrf, gericht op
handelszaken in stadscentra, in december 2013; Xior,
gespecialiseerd in … studentenkoten in december
2015.
Xior Student Housing, zoals de vennootschap voluit
heet, tekent zo voor een primeur op het Europese

vasteland, aangezien de enige andere beursgenoteerde vennootschap die in studentenkamers investeert, Brits is. Feit is dat haar doelstellingen ambitieus
zijn: meer dan 2.000 kamers, verdeeld over 48
gebouwen in België en Nederland, voor een totale
waarde van zowat 200 miljoen.
Wat niet wil zeggen dat de oude GVV’s wegkwijnen,
wel integendeel. 2015, dat gekenmerkt werd door de
lage rente, zag een stijging van het aantal kapitaalsverhogingen. Eind mei was er die van Retail Estates
(76 miljoen euro). Midden april, die van Cofinimmo,
die verraste door het hoge bedrag (300 miljoen euro;
meer dan een tiende van de waarde van de portefeuille van de vennootschap; ongeveer de omvang
van de kleine GVV’s). Midden juni was er Aedifica
(153 miljoen). Zouden de GVV’s blijk gegeven hebben
van opportunisme in de aanloop naar een nakende
renteverhoging? Misschien. En zouden zij verzwegen
hebben dat zij vooral hun schulden op een goedkope
manier wilden aanzuiveren? Niet echt. Aedifica had
van meet af aan aangekondigd in welke activa het de
opbrengst van zijn oproep wou besteden: rusthuizen
in West-Europa (België en Duitsland). En hoewel
Cofinimmo discreter was over zijn doelstellingen,
heeft het een deel van het opgehaalde bedrag geïnvesteerd in twee Aspria-centra (sport en welzijn) in
Duitsland. Retail Estates, tot slot, heeft zijn opbrengst
in de operatie Rockspring belegd.
De greep van de investeerder op de
residentiële markt
Op de residentiële markt was 2014 atypisch en
tegenstrijdig: somber op het vlak van activiteit tot
eind september, abnormaal actief vanaf oktober toen
de aankondiging van de verminderde woonbonus
(aftrekbaarheid van intresten) de situatie helemaal
omkeerde, vooral in Vlaanderen. Het is simpel: indien
het vierde trimester de trend van de drie eerste
gevolgd had, dan zou 2014 bijna identiek geweest zijn
aan 2009, het ergste jaar van dit millennium. Maar
er was dus een vierde trimester … Resultaat: een
recordaantal van meer dan 231.000 hypotheekcontracten die over het hele jaar afgesloten werden, voor
een totaalbedrag exclusief financiering van meer dan
25,5 miljard euro. Zonder dat er evenwel een impact
was op de prijzen, die nauwelijks beter deden dan de
inflatie (+1,1% voor de prijs van de huizen, +0,6%
voor de villa’s, +0,8% voor de appartementen).
Vandaar dus dat het zo moeilijk is om 2015 ermee te
vergelijken. Een jaar dat fantastisch lijkt in het eerste
semester, en zelfs naar recordhoogtes gaat in de loop

van de zomer – met stijgingen van 30% van de afgesloten kredietovereenkomsten (meer bepaald bijna
65.000 in het 2e trimester en bijna 66.000 in het 3e)
en een stijging van het aantal transacties met bijna
9% over de negen eerste maanden van het jaar –
maar dat rampzalig is naar het einde toe. Hierbij moet
opgemerkt worden dat de hypotheekrente, die op het
laagste punt was in april, sinds juni weer is beginnen
stijgen, maar nog steeds zeer laag en dus ook zeer
gunstig is.
Wat de prijzen betreft, moeten wij afwachten. Wij
zullen pas in februari of maart 2016 weten of de
voorspellingen van Standard & Poors, het IMF en
ING correct waren. Zij hadden een prijsdaling voor
het 2e semester aangekondigd. Een beperkte daling
weliswaar (-2% tot zelfs -3% over het hele jaar), maar
een daling die zich zou doorzetten in 2016 en voor
sommigen zelfs in 2017. De redenen volgens hen zijn
een reële apathie van de markt in 2013 en 2014, een
slechte toegankelijkheid (omwille van de wanverhouding tussen verkoopprijs en de gezinsinkomens), de
gevolgen van de regionalisering van de woonbonus
in Wallonië en Brussel, en het feit dat ondanks de
beperkte rentestijging, de Belgen aan de grenzen van
hun mogelijkheden gekomen zijn.
De laatste barometer van de notarissen, die betrekking
heeft op het 3e trimester van 2015, lijkt hen ongelijk
te geven. In vergelijking met het 3e trimester van
2014, stegen de huisprijzen met 2,4% in Vlaanderen
en Wallonië en 0,3% in Brussel. Voor de appartementen laat de vergelijking met het 3e trimester in
2014 een stijging zien van 6,3% in Vlaanderen, 0,2%
in Wallonië en 3,9% in Brussel. Met andere woorden,
zo’n 240.000 euro voor een huis (450.000 euro in
Brussel, 260.000 euro in Vlaanderen, 180.000 euro
in Wallonië) en 208.000 euro voor een appartement
(228.000 in Brussel, 213.000 in Vlaanderen, 153.000
in Wallonië).
Kortom, een markt die “het hoofd koel houdt”,
volgens het immo-netwerk Trevi. Maar een markt die
misschien nog al te vaak de jongeren uitsluit, die het
moeilijker hebben om gehoor te vinden bij de banken,
ten voordele van investeerders die vastgoed kopen
om het te verhuren.
Zij bleven ook in 2015 heersen. In 2014 waren zij goed
voor een kwart van de klanten van Paribas Fortis (1
lening op 4), een aandeel dat ongetwijfeld niet veel
verminderd is in 2015.
Hun favoriete doelwit: appartementen in nieuwe
gebouwen, waarvan zij tot 25 à 60% van de beschikbare loten opkopen. Het moet gezegd dat de diverse
BVS Jaarverslag 2015
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spelers – of het nu aannemers, projectontwikkelaars
of vastgoedmakelaars zijn – hen in de watten leggen.
Door hun aanbod aan te passen en door zoveel
mogelijk compacte en goed georganiseerde 1- en
2-kamerappartementen aan te bieden. Maar ook –
en dat was vooral in 2015 het geval – door tal van
waarborgen en beheerdiensten te bedenken (een
huurder vinden, de plaatsbeschrijving doen, een minimumrendement garanderen in geval van onbetaalde
huurgelden of een vervroegd vertrek van de huurder
…).

Acasa Projects
Project Het Park - Voskenslaan 56 te Gent
Arch.: Arch & Teco Architecture

Actibel
Projet Basse-Marcelle - Rue Basse Marcelle à Namur
Arch.: Olivier Godart

Aedifica
Project Service-Residenz Schloss Bensberg im Schlosspark 10 Bergisch Gladbach
10 - Duitsland
BVS Jaarverslag 2015
Arch.: WJD-Architekten Köln

In de watten gelegd, dat zijn de investeerders dus
door de ontwikkelaars. De eigenaars, of toch zeker
de kopers van een eerste woning, worden dan weer
door de Gewesten verwend. Maar, merkt de OECD
op, niemand verwent de huurders, terwijl zij de
meerderheid vormen in het vraag-aanbodverhaal. De
organisatie maakte zich daar overigens zorgen over
begin 2015 en stelde voor om in dit tijdperk van lage
rente het roer om te gooien. Dat wil zeggen geleidelijk
aan de belastingverminderingen voor een hypothecair
krediet afschaffen en de terugkerende belastingen
verhogen, of zelfs de werkelijke huurinkomsten
belasten; de transactiekosten, de erelonen van de
notarissen en vastgoedmakelaars verlagen; en de
huurders een duwtje in de rug geven, op een directe
manier (een toelage voor wie op de privé-markt
huurt), maar vooral ook op een indirecte manier via
hogere subsidies voor de sociale vastgoedkantoren en
andere incentives voor de bouw van betaalbare huizen
op openbaar domein, o.a. door de privé-sector. Er zijn
goede en minder goede aspecten in deze voorstellen
maar het is in ieder geval een positieve trend om
de private sector te betrekken bij de oplevering van
sociale huisvesting.
Zowel de Federale Overheid als de Gewesten hebben
de boodschap gehoord en deels uitgevoerd. Nu is het
wachten op de (goede?) resultaten.

Inhoudstafel
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samenstelling raad van bestuur

Volgens artikel 15 van de statuten van de BVS is de
Raad van Bestuur samengesteld uit maximum 27
Bestuurders, waaronder de twee Bestuurders die
belast zijn met het dagelijks beheer.

Samenstelling van de Raad van Bestuur op 31
december 2015

Voorzitter
Dewulf Etienne
(Etienne Dewulf bvba)

Ondervoorzitter
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van Caloen Didrik
(Banimmo)

Ondervoorzitter
Vlaams Gewest
Verbeeck Stéphane
(Gands)
Ondervoorzitter
Waals Gewest
Piron Louis-Marie
(Thomas & Piron)
Penningmeester
Creten Kim
(KBC Real Estate)

Secretaris
Hannecart Gaëtan
(Matexi Group)

14
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Leden
Anglade Patrick
(Immoflandria)

Sonneville Stéphan
(Atenor Group)

Carbonnelle Jean-Edouard
(Cofinimmo)

Van Wymersch Guy
(Axa Real Estate)

De Blieck Benoît
(Befimmo)

Verhaeghe Bart
(UPlace)

De Vlieger Johan
(Bouw Francis Bostoen)

Verhellen Kris
(Extensa – Group Ackermans & van Haaren)

De Wolf Jo
(Montea)

Weicker Philippe
(Codic International)

Dumortier Thibaut
(Burco)
Fautré Serge
(AG Real Estate)
Gillion Philippe
(Macan Development)

Dagelijks Beheer
			
Carrette Olivier
Afgevaardigd Bestuurder
Policam nv
Franck Pierre-Alain
Bestuurder
P.A. Franck bvba

Gurickx Michaël
(Novus Projects)
Algemeen Ereraadgever
Herinckx Edouard
(Eiffage Benelux)

Helleputte Philippe
(Immobel)

Hodac Alexander
(Immobel)
Erevoorzitters
Le Clercq Sophie
(JCX Immo)

Sougné André

Lefèvre Jacques
(BPI)

Thomas Jean

Maes Sophie
(Alides - Group Maes)

Verbeeck Eric E.

BVS Jaarverslag 2015
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Werkgroepen

Drie werkgroepen zijn opgericht volgens de
bedrijfsactiviteit van de BVS-leden:

Vier werkgroepen zijn transversaal ten opzichte van
bovenvermelde activiteitensectoren:

1.

Residentiële Ontwikkelaars & Verkavelaars

1.

Werkgroep Wetgeving & Europa

2.

Ontwikkelaars van kantoren, retail & logistieke
gebouwen

2.

Werkgroep Fiscaliteit

3.

Technische Werkgroep

3.

Beleggers
4.

Werkgroep Public Relations

Werkgroep Residentiële
Ontwikkelaars & Verkavelaars

Werkgroep Ontwikkelaars van
kantoren, retail en logistieke
gebouwen

Voorzitter:
Rik Missault

Voorzitter:
Philippe
Weicker

Werkgroep Belegers

Voorzitter:
Xavier Denis

Algemeen Ereraadgever van de Raad van Bestuur
Philippe
Helleputte
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Werkgroep Fiscaliteit

Technische Werkgroep

Werkgroep
Wetgeving & Europa

Werkgroep
Public Relations

Voorzitter:
Françoise Roels

Voorzitter:
Chris Lee

Voorzitter:
Filiep Loosveldt

Voorzitter:
Olivier Carrette

BVS Jaarverslag 2015

De werkzaamheden binnen alle werkgroepen
worden gecoördineerd door de Algemene Raadgever
van de Raad van Bestuur, de heer Philippe Helleputte
(Immobel).
Er worden subwerkgroepen opgericht binnen de
plenaire Werkgroepen met als doel zeer specifieke
materies te behandelen ; deze verschillende subwerkgroepen worden in onderstaande rubriek vermeld.
De onderwerpen die door de werkgroepen en
subwerkgroepen van de BVS behandeld worden,
worden hierna afzonderlijk toegelicht.
Ter herinnering, enkel de werkende leden van de
BVS kunnen deel uitmaken van de werkgroepen,
alsook de vertegenwoordigers van haar structurele
partners, voor zover de behandelde materie hen
aanbelangt. Voor specifieke materies nodigt de BVS
regelmatig experts en/of professionnals uit voor haar
werkgroepen en subwerkgroepen.

AG Real Estate
Projet The Mint - Place de la Monnaie-Rue de l'Evêque-Bld
Anspach-Rue du Fossé aux Loups à Bruxelles
Arch.: DDS & Partners

Alides
Project Zen-Park - Humaniteitslaan te Drogenbos
Arch.: Abetec architecten & ingenieurs

Allfin

BVS Jaarverslag
Projet Chambon
à Bruxelles2015
Arch.: A2RC - Jaspers-Eyers Architects

17

Kalender van de vergaderingen van de
werkgroepen en subwerkgroepen in 2015

Algemene vergadering
21 januari
2015
Raad van Bestuur
30 maart
18 juni
24 september
26 november

2015
2015
2015
2015

Werkgroep Wetgeving & Europa (plenair)
16 maart
2015
25 juni
2015
17 november 2015
 Subwerkgroep CWATUPE (CoDT)
13 februari
2015
02 december 2015
				
 Subwerkgroep PEB/NZEB Wallonië
– BVS & CCW
09 februari
2015
25 maart
2015
 Subwerkgroep BWRO (BHG)
30 april
2015

AP&D Verkavelingen - UNICAS
Project Villapark De Achterhof te Melle
Arch.: Architectenbureau Koen Vekeman

Arthus Projectontwikkeling
Project Kanaaltuinen - Populierenlaan 25
te Sint-Pieters-Leeuw
Arch.: MOP Urban Design & Kris Vandecasteele
en Karel Vanhooren Architectenbureau
18
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 Subwerkgroep Stedenbouwkundige lasten
(Wallonië)
		 29 januari
2015
13 februari
2015
26 maart
2015
17 juni
2015
11 augustus
2015

Atenor Group

AXA Real Estate

Projet The One, Brussels Europa - Rue de la Loi 107-109
à Bruxelles
Arch.: BURO II & ARCHI+I

Projet Belliard 65 à Bruxelles — Arch.: Archi 2000

Baltisse Comm V

Attis

Projet Rosenstiel - Grand Rue 82 à Luxembourg
Arch.: Ballinipitt Architectes Urbanistes (Luxembourg)

Project Residentie Kaai Nieuw Zuid - Ledeganckkaai 1-5 te
Antwerpen
Arch.: Polo Architects

Banimmo
Projet Veridis - angle Avenue Herrmann Debroux et
Boulevard du Souverain à Auderghem
BVS Jaarverslag 2015
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Arch.: Assar Architects

 Subwerkgroep Bodem (Wallonië) -BVS & CCW
15 juni
2015
 Subwerkgroep GSV (BHG)
		 15 juni
2015
 Subwerkgroep Regionalisering van
de huurwetgeving (BHG)
		 20 augustus
2015		
 - Subwerkgroep verplichte Verzekering
		 16 november 2015

Technische Werkgroep (plenair)
29 april
2015
19 november 2015
 Subwerkgroep « Asbest »
		 29 juni
2015
 Subwerkgroep Evaluatie EPB (BHG)
		 02 juni
2015
		 25 juni
2015
		 02 juli
2015
Werkgroep Ontwikkelaars van kantoren,
retail en logistieke gebouwen
19 maart
2015

Werkgroep Fiscaliteit (plenair)
15 september 2015
Werkgroep Beleggers (plenair)
 Subwerkgroep Registratierechten
& infrastructuurwerken
		 10 februari
2015
		 10 juni
2015
		 19 oktober
2015
 Subwerkgroep Registratierechten op grote
vastgoedtransacties
		 24 februari
2015
 Subwerkgroep Herziening van
de vastgoedfiscaliteit in het Waals Gewest
		 08 juni
2015
 Subwerkgroep BTW op bijhorende grond en op
renovatie/transformatie van gebouwen
		 27 augustus
2015
		 19 oktober
2015
 Subwerkgroep Splitsing & Herverkavelingen met
de DVB
		 07 mei
2015
		 15 juli
2015

20
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 Ronde Tafel Mobiliteit met Minister P. Smet
		 28 januari
2015
 Ronde Tafel BWLKE met Minister C. Fremault
		 23 juni
2015
		 19 oktober
2015
 Subwerkgroep Lucht-Klimaat-Energieplan
(BHG)
		 23 juni
2015
Werkgroep Verkavelaars & Residentiële Ontwikkelaars
05 juni
2015

Hetzij 44 werkvergaderingen in 2015.

© Befimmo
Photographer Jean-Michel Byl

© Van Laere
Cepezed b.v. - Samyn and Partners bvba

© Befimmo
Photographer Jean-Michel Byl

© Unibail - Rodamco
Photographer Frank Barylko

Real Estate advisory
Life Cycle Costing Bilan Carbon
TransactionManagement&Investment

Sustainable Development

Due Diligence PortfolioAnalysis

Cost studies GreenAssessments

ProjectManagement

Strategies for buy, sell, hold, renovate
BELGIUM - LUXEMBOURG
www.bopro.be
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1. VOORAFGAANDE
KADASTRERING
VOOR NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN

A. Context / BVS prioriteiten
Het Koninklijk Besluit van 12/05/2015 (BS 18/05/2015)
tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18/11/2013
tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende
goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk en tot regeling van de voorafgaande
neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie en de aflevering door
die algemene Administratie van een nieuwe identificatie,
is in werking getreden op 01/07/2015. Deze nieuwe
reglementering impliceert de uitvoering van vele nieuwe
administratieve formaliteiten en resulteert bijgevolg tot een
daadwerkelijk risico van vertraging van zeer veel notariële
aktes. De kopers worden echter geconfronteerd met
opgelegde termijnen door de banken voor de ondertekening van de hypothecaire leningen (handhaving van de
voorwaarden). Om de belangen van haar leden te verdedigen, heeft de BVS de praktische problemen met betrekking tot de onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe
reglementering op 01/07/2015 aan de kaak gesteld die de
realisatie van sommige woningverkopen in gevaar brengt.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft contact opgenomen met de heer Ph.

Herman, Bestuurder Opmetingen & Waarderingen
van de Administratie van het Kadaster, om hem op
de hoogte te brengen van de praktische problemen
met betrekking tot deze bepaling en om het officieel
standpunt van de Administratie te kennen in het
kader van de overgangsmaatregelen voor de lopende
dossiers.

b. Op 26 juni 2015 heeft de BVS de toelichting van de

Administratie van het Kadaster naar al haar leden
overgemaakt, alsook de drie formulieren die in het
Koninklijk Besluit werden opgenomen.

Befimmo
Projet Tour Paradis - Rue Fragnée 2 à Liège
Arch.: Jaspers-Eyers Architects & Architectenbureau Greisch

Belfius Immo
Projet de Belfius Immo & BPI : Erasmus Gardens à Anderlecht
Arch.: A2RC Architects
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c. Het probleem van de definitie van de netto opper-

vlakte moet eind 2015 nog worden opgelost ; de BVS
heeft aan haar leden gevraagd om de BVS Meetcode
die in 2010 werd uitgewerkt opnieuw te bestuderen
met het oog op een eventuele herziening en deze
over te maken naar de autoriteiten. De BVS blijft dit
onderwerp in 2016 verder opvolgen.

2. WERKMELDING & AANWEZIGHEID OP
BOUWWERVEN

A. Context / BVS prioriteiten
Pro memorie: het Belgisch Staatsblad van 20
december 2013 heeft de wet van 8 december 2013
gepubliceerd, tot wijziging van artikel 30bis van
de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale
zekerheid van de werknemers en met aanpassing van de wetsbepalingen van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk dat betrekking heeft op
de voorafgaande meldingsplicht en de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven.
Deze wet heeft betrekking op de opdrachtgevers
(iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens
rekening een bouwwerk werd verwezenlijkt), de
hoofdaannemers (iedere natuurlijke of rechtspersoon belast met het ontwerp en/of de uitvoering en/of de controle op de uitvoering van het
bouwwerk voor rekening van de opdrachtgever)
en de bouwaannemers (iedere natuurlijke of
rechtspersoon die activiteiten verricht tijdens de
uitvoeringsfase van de verwezenlijking van het
bouwwerk).

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft aan de RSZ verduidelijking

gevraagd inzake de interpretatie van 30bis,
5°, §7, betreffende de personen die onder
de toepassing vallen van de verplichte werkmelding (wet van 8 december 2013) en erop
aangedrongen dat men een dubbele melding
voorkomt EN van de aannemer EN van de vastgoedontwikkelaar.

b. In juni 2015 heeft de BVS persoonlijk contact

opgenomen met mevrouw Carine Volters,
Adviseur generaal AD-DG II / Inningdiensten bij
de RSZ. De BVS heeft haar aandacht gevestigd
op de verwarring tussen enerzijds de aannemers – aan wie deze meldingsplicht wordt
opgelegd – en anderzijds de vastgoedontwikkelaars / investeerders die geen vastgoedwerken
voor eigen rekening uitvoeren en deze laat
uitvoeren door één (meerdere) aannemer(s).

c. De BVS heeft bekomen dat de RSZ enkel
sancties voorziet voor geen werkmelding 30bis
voor « ontwikkelaars-aannemers » die tussenkomen en die duidelijk de dubbele bevoegdheid hebben van opdrachtgever en aannemer
die aangifte moeten doen, of in geval van
bewezen fraude.

d. In het kader van de evaluatie van deze proble-

matiek heeft de BVS eveneens haar standpunt
aan de Staatssecretaris voor de bestrijding van
de sociale fraude, de heer Bart Tommelein,
overgemaakt.

e. Met haar flashes 19/2015 van 29 juni 2015 en

23/2015 van 8 september 2015 heeft de BVS
uitgebreid de verduidelijkingen van de RSZ aan
haar leden overgemaakt, niet alleen inzake de
werkmelding maar tevens inzake de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven. Eind 2015
heeft de Administratie haar voornemen aangekondigd om gelijktijdig de twee regelgevingen
te evalueren. De BVS zal dit onderwerp in 2016.
blijven opvolgen.
BVS Jaarverslag 2015
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3. DYNAMIEKEN ROND
RESIDENTIEEL
VASTGOED

A. Context / BVS prioriteiten
Om de vastgoedontwikkelaars, verkavelaars en
investeerders trachten te steunen bij het nemen
van toekomstige beslissingen inzake residentiële
vastgoedinvesteringen en door zich te baseren
op verscheidene indicatoren (demografie, bouwsector en koopkracht) heeft de BVS statistieken
opgemaakt om op een objectieve manier de
huidige dynamieken op arrondissement-niveau te
beschrijven in België.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
Eind 2015 werd naar alle leden een syntheseverslag
overgemaakt.

Besix Red
Projet 'The Cosmopolitan' - Quai aux Pierres de Taille 16 à Bruxelles
Arch.: Bogdan & Van Broeck

Bouw Francis Bostoen
Project natuurbuurt KouterBurcht - Tuinwijkstraat te
Herzele
Arch.: B5 Architecten
26
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4. ANTI-MISBRUIK MAATREGELEN

A. Context / BVS prioriteiten
Sinds de inwerkingtreding van de anti-misbruik
bepaling van 2012, wordt de « split sale » naar
twee betrokken partijen beschouwd als een wetsmisbruik en bevindt deze zich op de « zwarte lijst
» van de fiscale Administratie. Om de mogelijke
impact van deze bepaling op de activiteiten van
haar leden beter te kunnen beheersen, is de BVS
in nauw contact gebleven met de DVB (Dienst
Voorafgaande Beslissingen), die haar houding met
betrekking tot ruling-beslissingen lijkt te wijzigen.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In mei en in juli 2015 werden twee informele
vergaderingen met mevrouw V. Tai georganiseerd, Lid van het College van de DVB en
verantwoordelijk voor Vastgoedzaken. Veel
advocaat-experten, leden van de BVS, hebben
eveneens aan deze vergaderingen deelgenomen.
Hierbij vermeld zij dat de ontmoetingen voornamelijk betrekking hebben gehad op 3 thema’s:

de splitsing « nieuwe generatie »
de herverkavelingen
het fiscaal stelsel van de overdrachten van
vastgoedondernemingen

b. De BVS heeft de verschillende standpunten van

de federale rulingdienst en van de Vlabel bekritiseerd en heeft haar onderhandelingen met de
federale en regionale autoriteiten hervat. Op
30 oktober heeft een gesprek met de heer E.
Aerts, raadgever fiscaliteit op het Kabinet van
Minister A. Turtelboom, plaatsgevonden.

c. Teneinde de posities van de DVB en VLABEL te

verduidelijken, heeft de BVS op 26 november
2015 een groot fiscaal debat georganiseerd
in aanwezigheid van de Vice-ministerpresident
van de Vlaamse Regering en Vslaams Minister
van Financiën, Begroting en Energie, mevrouw
Annemie Turtelboom, van mevrouw Véronique
Tai (Lid van het College van de DVB en verantwoordelijk voor vastgoedzaken), van mevrouw
Annick Ghysels (Adviseur Kenniscel erf- en
registratiebelasting bij VLABEL), van Professor Dr
Bruno Colmant (Vlerick, UCL en VUB) en van de
heer Ivan Massin (Deloitte).
De BVS blijft dit onderwerp in 2016 verder
opvolgen.
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5. VERKOOP VAN EEN NIEUWE WONING EN
OVERDRACHT ZAKELIJKE RECHTEN OP DE
BIJHORENDE GROND

A. Context / BVS prioriteiten
Sinds 1 januari 2011 moet de gelijktijdige verkoop
« door dezelfde persoon » van een nieuw gebouw
en de grond aan de BTW onderworpen worden.
Volgens de Administratie moet deze voorwaarde
strikt geïnterpreteerd worden.
Het komt vaak voor dat, in het kader van de ontwikkeling van vastgoedprojecten, economische en
financiële redenen rechtvaardigen dat een eerste
maatschappij eigenaar van de grond is en dat een
tweede eigenaar is van het gebouw. In zo’n geval is
geen enkele BTW verschuldigd op de verkoop van de
grond aangezien het niet dezelfde persoon is die het
gebouw en de grond overdragen; de verkoop van
een grond is onderworpen aan registratierechten en
de verkoop van het nieuwe gebouw, is volgens hen,
onderworpen aan het BTW-tarief van 21%.
Eind 2015 heeft de Administratie nochtans haar
intentie bekendgemaakt om de verkoop van de
grond te onderwerpen aan het BTW-stelsel, in de
situatie van een verkoop van een nieuw gebouw met
overdracht van erfpachtrecht voor de grond.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft een ad hoc subwerkgroep

opgricht die het onderwerp gaat onderzoeken.

b. Om de juridische zekerheid van haar leden te
garanderen, heeft de BVS haar standpunt op
23 september 2015 tijdens een vergadering
met de heer Jozef Marckx, Adviseur-generaal
bij de dienst BTW van de Fiscale Administratie
en met vertegenwoordigers van de Registratie,
bekendgemaakt:

een dubbele belastingheffing absoluut
vermijden (BTW en registratierechten) ingeval
van overdracht van zakelijke rechten op grond
geen terugwerkende kracht invoeren ingeval
van toepassing van een nieuwe regelgeving
(BTW op de totale transactie)
belangrijke overgangsmaatregelen voorzien
en overeenkomstig de verschillende gevallen:
in geval van verkoopovereenkomst maar nog
geen notariële akte, in geval van begin van
commercialisatiefase, in geval van ontwikkeling, en/of in geval van procedure voor de
aflevering van de vergunning.

c. In oktober 2015 heeft de BVS, na meerdere
interne vergaderingen, een officieel advies
overgemaakt aan de BTW-Administratie. De
BVS blijft het onderwerp in 2016 volgen.
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6. REGISTRATIERECHTEN
OVERDRACHT VAN INFRASTRUCTUURWERKEN

A. Context / BVS prioriteiten
Indien de BTW-beslissing n° E.T.124.513 van 23
december 2013 toelaat de BTW in verschillende
gevallen af te trekken tijdens de overdracht van infrastructuurwerken, blijkt echter dat in het kader van de
verkavelingen enkele registratiekantoren de prijs van
de verkochte infrastructuurwerken - inclusief BTW
– beschouwen als een kost bij de verkoop van de
grond, zodat de koper een dubbele belastingheffing
(BTW + registratierechten) op de verworven infrastructuurwerken ondergaat.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Na meerdere interne werkvergaderingen heeft

de BVS een brief voorbereid ter attentie van de
drie regionale Ministers van Financiën om hen
in eerste instantie te herinneren aan de exacte
omschrijvingen van de beroepen van « verkavelaars » en « vastgoedontwikkelaars » en hen
opnieuw de verschillen te verduidelijken tussen

de aangelegde infrastructuren op het
verkochte lot (de infrastructuur wordt
opgericht op het verkochte lot en de koper
koopt niet enkel het lot maar eveneens de
infrastructuur die er werd opgericht – opname
van bepaalde en geïmmobiliseerde materialen
die in de grond zijn gelegen, die vanaf dan als
onroerende goederen van nature beschouwd
worden)

koper van de kosten van een gedeelte van de
infrastructuur ondanks dat deze niet op het
perceel werd opgericht dat werd verkocht).
Indien de BTW-beslissing van 23 december
2013 meerdere scenario’s voor de twee hierbovenvermelde types infrastructuur voorziet,
heeft de BVS toch de autoriteiten willen ondervragen inzake de aanpak van deze verschillende
types verkoop ten aanzien van de registratierechten.

b. Op 30 oktober 2015 heeft een vergadering

plaatsgevonden met de heer Erwin Aerts,
Raadgever Fiscaliteit bij het Kabinet van Minister
Annemie Turtelboom en begin november werd
een brief naar Minister Annemie Turtelboom
verstuurd om haar te vragen dat het Kabinet
haar standpunt definitief zou bevestigen.

c. Minister Annemie Turtelboom heeft haar

standpunt terzake kenbaar gemaakt ter gelegenheid van het groot fiscaal vastgoeddebat
dat op 26 november 2015 door de BVS georganiseerd werd. De BVS blijft dit onderwerp in
2016 verder opvolgen.

de aangrenzende infrastructuren bij een
verkocht lot in het kader van een verkaveling (voor het verkrijgen van de vergunning,
verplichting voor de verkavelaars/vastgoedontwikkelaars om bepaalde infrastructuurwerken uit te voeren die zich in de verkaveling
van een gemeente moeten integreren en
vervolgens aan de gemeente moeten worden
overgedragen ; de verkoop van een perceel is
hier dus verbonden aan het overdragen aan de
BVS Jaarverslag 2015
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7. RENOVATIE VAN GEBOUWEN & WIJZIGING
HERBESTEMMING
oNDERWERPING AAN HET BTW- STELSEL

A. Context / BVS prioriteiten
Volgens de in werking zijnde BTW-regeling mogen
enkel de nieuwe gebouwen onderworpen worden
aan de BTW. Onder deze benaming van « nieuwe
gebouwen » vallen niet alleen de nieuwe gebouwen
maar ook de gebouwen die een aanzienlijke wijziging
ondergaan hebben. Voor deze « gerenoveerde
gebouwen » heeft de BTW-Administratie enkele
criteria vastgesteld. Deze laatse zijn vooral feitelijke
criteria, zodat in de praktijk regelmatig een akkoord
moet worden bereikt met de BTW-Administratie
betreffende de kwalificatie van het gebouw «
gerenoveerd » of « nieuw».

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
Volgens de tekst van het artikel 44, §3, 1° van het
Wetboek, moet niet enkel een nieuwe constructie
als een nieuw gebouw beschouwd worden, maar
eveneens een bestaand gebouw dat zodanig
getransformeerd werd dat het alle specifieke eigenschappen van een nieuw gebouw verworven heeft.
De Administratie onderscheidt drie gevallen:
 Transformaties van een gebouw die een
wijziging van zijn aard meebrengt, van zijn
structuur en van zijn functie -> beschouwd als
nieuw gebouw
 Transformaties van een gebouw met als doelstelling dit te willen stabiliseren of zijn comfort
te willen verbeteren -> niet beschouwd als
nieuw gebouw
 Transformaties van een gebouw dat, exclusief
BTW en grondwaarde, ten minste 60% van de
handelswaarde van het gebouw vóór de werken
kosten -> beschouwd als nieuw gebouw
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In de hierbovenvermelde gevallen 1 en 3 is een
BTW-tarief van 6% van toepassing ingeval van
verkoop van het gebouw of gedeelte van het
gerenoveerde gebouw, inclusief de bijhorende
grond.
Op vraag van de heer J. Marckx, Adviseur-generaal
bij de BTW-Administratie, behandelt de BVS de
evolutie van de 3 bovenvermelde gevallen.

8. AFBRAAK /
HEROPBOUW:
BTW aan 6%

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS blijft bij de wetgever het standpunt verdedigen, dat zij in 2010 had ingenomen, om objectieve
regels en een juridische zekerheid te bekomen, welke
toelaten de initiële doelstelling van de maatregel die
opgenomen werd in artikel 132 van de programmawet van 27 april 2007 (6% BTW voor afbraak- en
heropbouwwerken in één van de 32 opgenomen
grote steden of gemeenten) te bereiken, meer
bepaald de strijd tegen de toename van leegstaande
en verwaarloosde gebouwen die gelegen zijn in
achterstandswijken van grote steden.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
De BVS pleit eveneens voor de toepassing van het
verlaagd BTW-tarief in het voordeel van de particulieren die een woning kopen in één van de 32
opgenomen steden of gemeenten. Bijgevolg zou de
levering van de gebouwen (verkoop van een huis of
appartement dat na afbraak heropgebouwd werd)
ook van het verlaagd tarief moeten genieten.
Op die manier :
 past men de maatregel aan met het oog op het
recht op huisvesting voor iedereen – ongeacht
het gaat over het recht op huisvesting via een
afbraak/heropbouw van een eigen woning of
via aankoop van een heropgebouwde woning
 verhoogt men aanzienlijk het aanbod van de
huur-en koopwoningen in de 32 steden en
gemeenten
 blijft de maatregel verenigbaar met de Europese
Richtlijn die van toepassing is op het verlaagd
BTW-tarief « in het kader van een sociaal huisvestingsbeleid »
De BVS zal in 2016 hieraan aandacht blijven
besteden.

Bouygues Immobilier
Projet Park Lane - Rue Château d'Or 14 à Uccle
Arch.: Jan De Four

BPI - CFE IMMO
Project Oosteroever - Hendrik Baelskaai 12 te Oostende
Arch.: Conix Architects cvba
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Burco

City Mall

Projet résidentiel - Baelskaai à Oostende
Arch.: AWG Architecten

Projet Centre Commercial Mons les Grands Prés - chantier
extension/Ikea
Arch.: DDS & Partners / l'Atelier (JP Reynders)

BW Promo
Projet Rue Saint-Jean à Mont Saint Guibert
Arch.: Bureau d'Etudes Lenchant

CIP
Project MESOS - laatste deelproject van Kop van Kessel-Lo
32
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te Leuven — Arch.:
AR-TE
SeARCH 2015

Codic Belgique - Immobel
Projet de Codic Belgique-Immobel : Gateway à Zaventem
Arch.: Jaspers-Eyers Architects + A2RC Architects

BOUWEN zonder zorgen?
Het is geen utopie...
ABR-verzekering
Controleverzekering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voltooiingswaarborg Wet Breyne

Verzekeringsprofessionals
ten dienste van bouwprofessionals
Ieder zijn job. U brengt het bouwproject
tot een goed eind. Wij zorgen er voor
dat u dit kan doen zonder kopzorgen!
CEA BELGIUM is een onafhankelijk
verzekeringsadviseur en -makelaar
die uitsluitend actief is in de bouwsector.
Dankzij deze specialisatie zorgen wij
er telkens opnieuw voor dat scherpe
premievoorwaarden hand in hand gaan
met een optimalisatie van de dekking.
Door onze doorgedreven kennis
van de sector en de risico’s waarmee
u geconfronteerd wordt, zijn wij
uw ideale partner voor al
uw bouwverzekeringen.
Contacteer ons geheel vrijblijvend
voor een vergelijkende offerte.

www.cea-belgium.be

CEA BELGIUM
Notarisstraat 66 B-1050 Brussel
T +32 (0)2 761 94 00 F +32 (0)2 761 94 01
info@cea-belgium.be FSMA : 00000740
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1. STEDENBOUWKUNDIGE
GESCHILLEN

A. Context / BVS prioriteiten
Om de rechtszekerheid te waarborgen dankzij de beperking
& de regulering van de beroepen en om de voorspelbaarheid
van de vastgoedinvesteringen te waarborgen, vraagt de BVS
een herziening van het huidige systeem van de stedenbouwkundige geschillen echter met behoud van de burgerrechten.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft voorgesteld om het Frans werkingsmodel
over te nemen dat in Frankrijk van toepassing is (ordonnantie n° 2013-638 van 18 juli 2013 betreffende stedenbouwkundige geschillen) dat hetvolgende bepaalt:

de beroepen kunnen enkel ingediend worden op een
objectieve basis
in geval van onrechtmatige beroepsprocedures moet
de aanklager verantwoordelijk worden gesteld voor
de vertragingen en voor de betaling van de schadevergoeding.

b. Indien dit stedenbouwkundig geschil de drie Gewesten

betreft is het vooral in het Vlaams Gewest dat de
meeste ontwikkelingen in 2015 hebben plaatsgevonden. Op verzoek van de BVS heeft de Vlaamse
regering de geschiktheid van de « Raad voor
Vergunningsbetwistingen » geëvalueerd om een
snelle, efficiënte en kwaliteitsvolle rechtsbescherming
te garanderen. Deze evaluatie heeft in oktober 2015
geleid tot een reeks van nieuwe benoemingen van
rechters binnen deze Vlaamse Raad.

c. Tegelijkertijd met haar acties in het Vlaams Gewest heeft
de BVS de aandacht van de autoriteiten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op deze problematiek gevestigd
in het kader van de herziening van het BWRO.

Cofinimmo
Projet emblématique de bureaux - Rue Belliard 40 à Bruxelles
Arch.: Art & Build - Pierre Lallemand et Marc Thill

Compagnie Het Zoute
Project Strandresidentie - Boulevard de Wielingen 47 te
Cadzand-Bad, Nederland
Arch.: Arcas Architecture & Urbanism
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d. De BVS heeft een manifest uitgewerkt dat door de

leden-federaties van UEPC (Union Européenne des
Promoteurs-Constructeurs) tijdens de vergadering van 5
november 2015 te Utrecht goedgekeurd werd met het
oog op een nationale lobbying door de verschillende
federaties alsook op Europees niveau.
De BVS zal dit onderwerp in 2016 blijven opvolgen.

2. BWRO – BRUSSELS WETBOEK VOOR RUIMTELIJKE
ORDENING

A. Context / BVS prioriteiten
het regeerakkoord 2014-2019 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vooziet een herziening
van het BWRO, een belangrijk instrument voor de
vastgoed ontwikkelaars en -verkavelaars. Daar de
leden van de BVS ongeveer 70% van de nieuwe
woningen en 90% van de nieuwe kantoren en
handelszaken op het Brussels grondgebied bouwen,
is de BVS pro-actief geweest en heeft ze haar
opmerkingen en voorstellen aan het Kabinet van de
Minister-President overgemaakt.

verduidelijken en aanpassen van de uiterste
vervaldatum van de stedenbouwkundige
vergunning in geval dat de stedenbouwkundige lasten niet worden uitgevoerd
reorganiseren van de Administratie zodat de
kwantiteit en de kwaliteit van de door haar te
vervullen taken coherent zijn met de beschikbare werknemers om dit te doen
oplossingen bedenken tegen de onrechtmatige beroepsprocedures

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In april 2015 heeft Minister-President R.

Vervoort tijdens een parlementaire zitting het
opstarten van de herziening van het BWRO
aangekondigd. De BVS heeft onmiddellijk een
specifieke subwerkgroep opgericht – en op
pro-actieve wijze – een nota opgemaakt die
haar opmerkingen en voorstellen bevat, welke
zij eind mei 2015 aan de autoriteiten heeft
overgemaakt.

b. Na het versturen van haar nota naar het
Kabinet heeft de BVS op 16 november 2015
een overlegvergadering gehad met mevrouw
B. Waknine die de herziening van het BWRO
aanstuurt ; de BVS heeft nogmaals duidelijk
haar standpunt meegedeeld. De BVS hoopt
dat het Kabinet tegen eind 2015 rekening zal
gehouden hebben met haar overwegingen.

De BVS zal het onderwerp in 2016 blijven
opvolgen.

Bij de belangrijkste eisen van de BVS inzake de
vergunningen:
voorzien in de mogelijkheid om slechts één
gemengde vergunning te verkrijgen voor
gemengde projecten
voorzien in de mogelijkheid om een projectvergadering aan te vragen
voorzien in de mogelijkheid voor het College
van Burgemeester en Schepenen om afwijkingen toe te staan aan het BBP, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en
verkavelingsvergunningen
voorzien in de mogelijkheid voor de aanvrager
om een beroep in te dienen bij de Regering
enkel tegen de stedenbouwkundige lasten

BVS Jaarverslag 2015
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Cores Development

DMI Vastgoed

Project Groen Zuid - Louisalei/Berkenrodelei te Hoboken
Arch.: STAM Architecten, META, BOB361, Crepain Binst
Architecture, Stramien

Project Urban Villa's op be-MINE - Koolmijnlaan te Beringen
Arch.: RE-ST Architecten - Dhoore Vanweert Architecten - MASS
Architects

Danneels

Durabrik Group

Project te Lichtervelde - Nieuwe Veldstraat
Arch.: Jan Claeys

DCB
Project Lauwe-aan-de-Leie
- Koningin
Astridlaan te Lauwe
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Assebroek — Arch.: Groep III

Project te Destelbergen langs de Dendermondse Steenweg
Arch.: Architectenbureau Geert Berkein

E-maprod
Projet Louise430 - Avenue Louise 430 à Bruxelles
Arch.: Axent Architectes et Marc Corbiau

3. GLKE (Gewestelijk Lucht – Klimaat en
Energieplan)
PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het
Gebruik van Energie)

A. Context / BVS prioriteiten
Het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energie
(BWLKE) dat op 2 mei 2013 werd goedgekeurd,
beoogt tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen
in het Gewest met 30% te beperken. Daarmee gaat
het verder dan het Europese streefdoel. Dit Wetboek
voorziet in de goedkeuring van een instrument dat
van essentieel belang is om haar doelstellingen te
bereiken : het Lucht-Klimaat-Energieplan (GLKE).
Hoofdstuk 4 van het GLKE voert een verplichting in
om een Plan voor Lokale Actie voor het gebruik van
Energie (PLAGE) in te voeren voor eigenaars en/of
gebruikers van een gebouwenpark van meer dan
100.000 m2.
Krachtens ditzelfde Wetboek van mei 2013 wordt
het ontwerpplan van het GLKE, alsook het milieueffectenrapport dat er betrekking op heeft onderworpen aan een openbaar onderzoek van 25 mei
tot 31 juli 2015. Gezien het belang en de inzet van
dit Plan voor haar leden, heeft de BVS haar bezorgdheid geuit en enkele oplossingspistes voorgesteld
via haar antwoorden op het openbaar onderzoek.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Gezien het belang en de inzet van de nieuwe
regelgevingen heeft de BVS een Ronde Tafel
georganiseerd in aanwezigheid van Minister C.
Fremault op 23 juni 2015 en heeft ze de belangrijkste problemen besproken die haar leden
ondervinden met het GLKE en het PLAGE.

b. De BVS heeft een specifieke subwerkgroep

opgericht om de problemen op te sporen en
realistische en constructieve oplossingen aan
de autoriteiten voor te stellen in het kader van
het openbaar onderzoek.

aan de kaak stellen van de vermenigvuldiging
van de instrumenten die van toepassing zijn
op gebouwen die in het BHG gelegen zijn
(milieuvergunning, EPB certificaat, PLAGE,
certificaat duurzaam gebouw, enz) en de
juridische onzekerheid die daaruit voortvloeit
voor haar leden;
voorstellen dat de verschillende maatregelen die door het Gewest in het kader van
het BWLKE en het ontwerp van het PRACE
genomen werden, gepaard gaan met de
wijzigingen van het burgerlijk recht teneinde
de eigenaars van een gebouw de middelen te
geven om aan hun verplichtingen te voldoen,
met name:
- wijzigingen aan het verhuurrecht om aan de
huurder (i) de naleving van de voorwaarden
die werden vastgesteld in de milieuvergunning op te leggen, (ii) de naleving van
de exploiteringsvoorwaarden die uit de
doelstellingen van het PRACE zullen voortvloeien op te leggen
- voor de gebouwen in mede-eigendom,
wijzigingen van de stemquota op de vergadering van de mede-eigenaars om de beslissingneming te vergemakkelijken inzake de
investeringen die moeten gedaan worden
met het oog op de energiebesparing.

c. Ingevolge het openbaar onderzoek, werd de

BVS uitgenodigd door Leefmilieu Brussel om
het project te bespreken en wijzigingen aan
te brengen. Het dossier verloopt eind 2015
volgens plan en de BVS zal aandachtig blijven
in 2016.

Bij de elementen die door de BVS werden
aangeduid, vindt men onder andere:
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4. GSV – GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE
VERORDENING

A. Context / BVS prioriteiten
Het regeerakkoord 2014-2019 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voorziet een hervorming
van de GSV. Al is de BVS de mening toegedaan
dat de GSV een zekere coherentie in het Brussels
vastgoed en een levenskwaliteit voor de inwoners
van het Gewest heeft meegebracht, betreurt zij de
beperkingen van de huidige GSV die in bepaalde
gevallen tegen de ontwikkelingen van ambitieuze
vastgoedprojecten ingaat en vooral tegen de financiële middelen en de wensen van de bevolking en
haar ondernemingen.

Invoering van procedures die de ontwikkeling van grote stadsprojecten (woningen,
kantoren,…) – die systematisch van de huidige
GSV afwijken –op een efficiënte manier en in
een veilig juridisch kader mogelijk maken.
Invoering van een GSV dat coherent is met
de andere hervormingen (meer bepaald het
BWRO en de EPB) zodat de ontwikkeling
van vastgoedprojecten relatief eenvoudig en
aantrekkelijk blijft in het brussels Gewest.

b. De BVS werd door het Kabinet van van de

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Op vraag van Minister-President R. Vervoort

heeft de BVS haar opmerkingen en voorstellen
aan het Kabinet eind juni 2015 overgemaakt.
Deze opmerkingen en voorstellen werden
ingediend in aansluiting op een overleg met de
leden van de BVS ; zij weerspiegelen de moeilijkheden die zij op het terrein ondervinden door de
vastgoedontwikkelaars en -beleggers en pleiten
voor meerdere praktische oplossingen.
Drie van de belangijkste uitdagingen in de
hervorming van de GSV die door de BVS
werden benoemd:

Toestaan dat het woningaanbod op de markt
beter beantwoordt aan de behoeften van de
gezinnen van morgen (namelijk een grotere
flexibiliteit in de afmetingen van de ruimtes
en de woningstructuren) : momenteel is de
gemiddelde oppervlakte van de appartementen in België 85 m2 terwijl het Europees
gemiddelde rond de 65 m2 bedraagt !
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Minister-President uitgenodigd om deel te
nemen aan een Ronde Tafel op 1 juli 2015 en
meerdere eisen van de BVS werden opgenomen
in de officiële synthese van de overkoepelende
opmerkingen en doelstellingen.

c. De BVS werd door het Kabinet van Minister
Céline Fremault uitgenodigd voor een tweede
Ronde Tafel op 30 oktober 2015 om een stand
van zaken te geven, de problemen beter te
beschrijven en vervolgens oplossingen voor te
stellen.

d. Het juridisch parcours van de hervorming van de

GSV heeft nog een lange weg af te leggen en de
autoriteiten zijn van mening dat de hervorming
in januari 2017 in werking zou kunnen treden.

5. PACT VOOR DE HUISVESTING

A. Context / BVS prioriteiten
Om een antwoord te bieden aan één van de
doelstellingen die duidelijk werd uitgedrukt in de
Gewestelijke Beleidsverklaring van 2014-2019 van
de Brusselse Regering, heeft de BVS een « Pact
voor de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest » opgemaakt. De BVS stelt er voor om de
volgende maatregel toe te passen : aan gezinnen
met een gemiddeld inkomen toestaan om van een
BTW-tarief van 6% te genieten bij de aankoop
van een nieuwe woning die door de private sector
gebouwd werd in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid, zonder noodzakelijke tussenkomst
van CityDev en tegen een bij voorkeur op voorhand
vastgelegde verkoopprijs per m2 in overleg met de
overheidsinstanties. De maatregel is aanvullend bij
bestaande ondersteunende structuren die moeten
blijven voortbestaan. Via een (lichte) aanpassing van
het reglementair kader zullen de opdrachtgevers
commerciële woningen tegen betaalbare prijzen op
de markt kunnen brengen en op die manier beter
kunnen antwoorden op de (aan)vragen van de
middenklasse.
Bij uitbreiding, richt deze maatregel zich ook tot
de huursector om de vastgoedinvesteerders toe te
staan nieuwe woningen te kopen aan dit verlaagd
BTW-tarief op voorwaarde dat deze verhuurde
onroerende goederen op de markt worden aangeboden tegen verlaagde huurprijzen (in verhouding
tot de marktprijs). Deze maatregel zou gepaard gaan
met de mogelijkheid / verplichting voor de huurder
om het verschil van de huurprijs te kapitaliseren in
een investeringsproduct (eventueel belastingvrij) om
hem op termijn toe te laten te genieten van een
bijstand voor huisvesting op lange termijn in het
Brussels Gewest.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft in het jaar 2015 haar voorstel aan
alle politieke partijen kenbaar gemaakt.

b. In 2015 heeft de BVS ook vele overheidsamb-

tenaren en bekende economische experts
ontmoet om hun steun te verkrijgen : de heer
Etienne de Callataÿ in maart, de heren Nicolas
Bernard (FUSL) en Marc Bourgeois (ULg) in
juni, de heren Yvan Mayeur (Burgemeester
van Brussel) en Roland Gillet (Sorbonne –
Parijs) in september en de heer Marc Mahieu
(Kabinetschef van Minister G. Vanhengel) in
oktober.

c. De BVS heeft haar opmerkingen en voorstellen

aan Minister Céline Fremault overgemaakt
tijdens de Ronde Tafel die ze op 23 juni 2015
georganiseerd had en heeft de situatie bekeken
met de vertegenwoordigers van haar Kabinet
op 27 november 2015.

d. De BVS zal haar voorstel tijdens een colloqium
op 29 januari 2016 in aanwezigheid van Prinses
Claire van België, voorstellen.
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Eaglestone

Ertzberg

Projet Nautilus - Digue du Canal 112 à Anderlecht
Arch.: Axent Architects

Project Twist & Ark - Stapelhuisplein 2&3 te Leuven
Arch.: Stéphane Beel Architects bvba

Eiffage Development
Projet Faubourg St Job - Avenue du Prince de Ligne à Uccle
Arch.concepteur : Ph. De Bloos
Arch.réalisation : BURO II + ARCHI +I

Elbeko
Project Silvae te Sint-Denijs-Westrem
BVS Jaarverslag
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Arch.: Group O42Architecten
- Jan De Brabandere

Extensa
Project Gloria - Tour & Taxis - Picardstraat 5-15 te Brussel
Arch.: Jaspers-Eyers Architects

Federale Real Estate
Projet Tamaris à Molenbeek-Saint-Jean
Arch.: Roose & Partners Architects

6. WONINGVERHUUR

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van de VIde Staatshervorming werd
voortaan de bevoegdheid voor de woningverhuur,
handelsverhuur en pacht aan de Gewesten toevertrouwd.
In deze context heeft de Minister die bevoegd is
voor Huisvesting, mevrouw Céline Fremault, beslist
om een studie uit te voeren die erop gericht is om
concreet en duidelijk de problematische aspecten
van de woningverhuur in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te identificeren.
De studie die aan de faculteiten van de Universiteit
Saint-Louis (FUSL) werd toevertrouwd, heeft voornamelijk betrekking op de interactie van de verschillende toegepaste regelgevingen inzake huisvesting
(verschillende normen op verschillende machtsniveaus, voorafgaande informatie, herziening van de
huurprijs, invoering van een wettelijke opmeting,
verplichtingen ten aanzien van de verschillende
contractanten, gemeenschappelijke huur, studentenhuisvesting, enz).

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft in juli 2015 een specifieke
subwerkgroep opgericht om met haar leden
hierover te overleggen; meerdere werkvergaderingen hebben plaatsgevonden.

b. De BVS heeft geantwoord op de vragenlijst

van de FUSL en vooraf bepaald dat de huidige
wetgeving, resultaat van intense gesprekken
die in het verleden hebben plaatsgevonden,
een stabiel en evenwichtig karakter vertonen,
hetgeen een belangrijke juridische zekerheid
biedt voor de institutionele beleggers en
meer bepaald voor de eigenaars en huurders.
De BVS heeft aangedrongen op de voorzichtigheid die moet gehandhaafd worden in de
regionalisering van de wet met betrekking tot
de residentiële huurcontracten ten aanzien van
de bovenvermelde kwaliteiten die essentieel
zijn voor de sector ; de BVS heeft er ook op
aangedrongen dat de nieuwe teksten coherent
zouden moeten zijn tussen de 3 Gewesten.

c. De BVS heeft haar standpunt verdedigd bij de
verantwoordelijken van FUSL.

d. Eind 2015 verwacht de BVS een antwoord op

haar voorstellen ; de BVS zal dit onderwerp in
2016 aandachtig blijven opvolgen.
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7. EPB –
ENERGIEPRESTATIE
VAN GEBOUWEN

8. TAX SHIFT

A. Context / BVS prioriteiten

A. Context / BVS prioriteiten

Met inachtneming van het wettelijk Europees kader
(NZEB vanaf 2021) wil de BVS duurzame vastgoedprojecten ontwikkelen die financieel betaalbaar zijn
voor de Brusselaars met beheersing van de meerkost
voor het passief.

De BVS heeft kennis genomen van het eindrapport
van de « Taskforce fiscale hervorming » voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat als doel heeft
de contouren van de volgende fiscale hervorming
voor te stellen. De BVS heeft de ambitie toegejuicht
om een pakket van bepalingen te willen herzien
om de vastgoedfiscaliteit globaal aantrekkelijker
te maken en verheugd zich over het invoeren van
meer eenvoudige en meer leesbaarde procedures,
wat alleen maar kan leiden tot een grotere fiscale
rechtvaardigheid die op lange termijn elke Brusselse
belastingplichtige ten goede zal komen.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Tijdens haar ontmoeting met Minister Céline

Fremault in juin 2015 betreurde de BVS de
meerkost voor het passief en kondigde zij aan
dat zij een studie zal opmaken waarbij de cijfers
haar stelling zouden bevestigen.

b. In september 2015 werd de studie die door

de BVS met de hulp van BOPRO en VK
Engineering werd opgemaakt, aan de experts
van het Kabinet van Minister Céline Fremault en
Brussel-Leefmilieu, voorgesteld.
Deze studie toont volgende feiten aan:

stijging van de bouwkosten (kantoren en
appartementen): een meer technische
bouwschil, bijkomende technische infrastructuur en duurdere onderhoudskosten:
- meerkost voor de nieuwbouw: van 12 naar 14 %

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Tijdens haar contacten met Minister G.

Vanhengel – onder andere tijdens de zakenlunch van 24 september 2015, door haar talrijke
brieven en haar interviews met de pers, heeft
de BVS de aandacht van de Brusselse autoriteiten gevestigd op enkele belangrijke aspecten
die niet in het verslag van de Taskforce waren
opgenomen:

dringende noodzaak om de nieuwbouw te
stimuleren (niet gewoonweg het afschaffen
van de woonbonus maar eerder een heroriëntering naar een systeem dat de bouw van
nieuwe woningen EN renovatie ondersteunt)

- meerkost voor renovatie: van 14 naar 23 %
daling van de kosten voor energieverbruik.

c. Eind 2015 worden vergaderingen met de

verantwoordelijken van Brussel-Leefmilieu
voorzien om een stand van zaken te geven en
om een planning op te maken van de acties die
in 2016 moeten gevoerd worden.
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invoering van een voorkeurtarief voor
registratierechten voor de grote vastgoedtransacties « om de partijen te ontraden
gebruik te maken van deze juridische
complexe of onzekere constructies ».

9. overige

De BVS heeft het volgende standpunt
verdedigd:
- de professionals uit de vastgoedsector
verkiezen eerder om de volle eigendom van
een gebouw over te dragen/verkopen dan
gebruik te moeten maken van complexe of
onzekere constructies op juridisch vlak op
voorwaarde dat er een betaalbare fiscaliteit
is
- een tarief van de registratierechten van
3,25% is aanvaardbaar voor de professionele markt EN zal een positief effect
hebben op de inkomsten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
- een tarief van de registratierechten boven de
3,25% is afschrikkend EN zal zo geen enkel
positief effect hebben op de inkomsten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- de toepassing van een voorkeurtarief van
3,25% zal volgens de studie van de BVS
voor het Gewest aanvullende inkomsten
opleveren, die geschat worden op 70 Mio
euro per jaar.

b. In oktober 2015 heeft de BVS ingestemd met de

analyse, de positie en voorstellen van BECI en
verschillende sectoren om een dynamiek rond
vastgoed en een economische efficiëntie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te steunen.

c. Op 26 november 2015 heeft de BVS een groot

fiscaal debat georganiseerd in aanwezigheid
van Minister A. Turtelboom, van Professor Dr.
Br. Colmant (UCL & ULB) en van experts van de
DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen) en van
VLABEL (Vlaamse Belastingsdienst).
In 2016 zal de BVS haar voorstellen blijven
verdedigen en met de autoriteiten blijven
onderhandelen.

Ondanks het feit dat de bovenvermelde onderwerpen de prioriteit van de BVS in 2015 kregen,
werden andere dossiers opgevolgd en andere acties
ondernomen:
 Bodembeleid: de BVS heeft in mei 2015, in
het kader van het overleg met de experts dat
door Brussel Leefmilieu georganiseerd werd,
haar eisen en voorstellen kenbaar gemaakt en
deze tijdens een seminarie, georganiseerd door
Brussel Leefmilieu, verdedigd. Eind 2015 blijft
de BVS in nauw contact met de verantwoordelijke overheid om nieuwe wettelijke ontwerpteksten te bekomen.
 Strategische ontwikkelingszones: in samenwerking met het ATO (Agentschap voor Territoriale
Ontwikkeling) heeft de BVS haar leden op de
hoogte gebracht van de perimeters van de
strategische zones in het Brussels Gewest, over
de programma’s en de timing van de voorziene
ontwikkelingen en over de rol die de private
sector in de ontwikkelingen kan spelen ; een
nauw overleg BVS / ATO werd gestart.
 Totstandkoming partnership BVS – SVK (sociale
verhuurkantoor): om de toegang tot wonen
voor huishoudens met lage inkomens te vergemakkelijken heeft de BVS haar voorstellen bij
het Kabinet van Minister C. Fremault ingediend
inzake de totstandkoming van een partnership
met SVK : de duurtijd van de huurovereenkomst met de SVK verhogen, de duurtijd van
de erkenning van de SVK beperken om de
investeerders gerust te stellen over de kwaliteit
van hun beheer, het aantal SVK beperken en
aanvaarden om de huurprijs in functie van de
EPB en de kwaliteit van de woningen aan te
passen.
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1. WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

A. Context / BVS prioriteiten
Het regeerakkoord bepaalt dat goed gelegen woonuitbreidingsgebieden versneld kunnen aangesneden
worden en dat geen enkel slecht gelegen gebied
zonder planologische compensatie zal geschrapt
worden.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft haar standpunt tijdens de verga-

dering op het VBOC (Vlaams Bouw Overleg
Comité) van 2 februari 2015 in aanwezigheid
van andere federaties verdedigd.

b. Minister Joke Schauvliege heeft via een nota

De BVS

woonreservegebieden laten weten dat:

 vraagt een correcte toepassing van het regeerakkoord en een strikte toepassing van een «
level playing field »

goed gelegen woonuitbreidingsgebieden
sneller ontwikkeld zullen kunnen worden

 is van mening dat de ontwikkeling van een
woonuitbreidingsgebied niet in functie mag
staan van de « aard » van de inititatiefnemer

een beperkt percentage sociale woningbouw
zou moeten voorzien worden bij aansnijding
van goed gelegen woonuitbreidingsgebieden

 vindt het primordiaal dat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen sociale huisvestingsactoren en de private initiatiefnemers

dat slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden
geschrapt zullen worden

 beschouwt het als onverantwoord om woonuitbreidingsgebieden zonder planologische
compensatie te schrappen ; dit zou een rampscenario zijn, wetende dat enerzijds sinds 1997
in het Vlaams Gewest er een moratorium is
voor de creatie van nieuwe woongebieden (zie
ruimteboekhouding « Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen ») en anderzijds het Vlaams Gewest
een sterke demografische groei blijft kennen.
Een planologische compensatie kan op een
eenvoudige en transparante manier georganiseerd worden via een « oproep tot kerngebonden woonontwikkelingsprojecten », een
systeem gelijkaardig aan de oproep tot PPS in
het kader van stadskernvernieuwingen.
De BVS is geen voorstander van een systeem waarbij
in goed gelegen woonuitbreidingsgebieden als «
verkapte » last een percentage sociale woningen
veplicht wordt opgelegd ten behoeve van een specifieke doelgroep conform de Vlaamse Wooncode
(o.a. inkomensgerelateerd).
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een systeem van « verhandelbare ontwikkelingsrechten » onderzocht zal worden in
samenspraak met de sector.

c. In juni 2015 heeft de BVS een officiële brief

naar Minister Joke Schauvliege gestuurd om
haar standpunt te bevestigen: geen «verkapte»
sociale lasten tijdens de aansnijding van
woonuitbreidingsgebieden en planologische
compensatie tijdens afschaffing van woonuitbreidingsgebieden.

d. In oktober 2015 werd de BVS uitgenodigd bij

de eerste vergadering van de Subwerkgroep
« verhandelbare ontwikkelingsrechten ». Het
onderwerp zal in 2016 opgevolgd worden.

2. WOONBONUS

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS wenst dat de volgende principes
toegepast worden in het uitreikingssysteem van de
« woonbonus » in het Vlaams Gewest:
 hoofdzakelijk voor nieuwe woningen (om het
totale aanbod te stimuleren en zo de druk op
de prijzen te verlagen)
 hoofdzakelijk voor energiezuinige woningen (in
de brede zin : dus ook stedelijk gebied)
 onder de vorm van een premie bij de aankoop
(grotere impact op de economische situatie van
de koper in de beginjaren van de aankoop)

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft haar voorstellen tijdens de verga-

dering op het VBOC (Vlaams Bouw Overleg
Comité) van 2 februari 2015 uiteengezet.

b. De BVS heeft ook een onderzoek en overleg
gevraagd over de mogelijkheden waarover
de Vlaamse overheid beschikt bij de bepaling
van de BTW-tarieven voor de nieuwbouw en
renovatie van woningen.
Het voorontwerp programmadecreet 2016
dat de Vlaamse Regering op 9 oktober 2015
in eerste lezing heeft goedgekeurd houdt
evenwel geen rekening met de prioriteiten van
de BVS. De BVS blijft haar standpunt binnen de
Woonraad verdedigen en zal dit onderwerp op
de dagorde van de vergadering in januari 2016
op het VBOC (Vlaams Bouw Overleg Comité)
plaatsen.

Fenixco
Project Neo Frascati - Akkerstraat 63 te Gent
Arch.: Willy Vanden Bulcke - A&E Architectenbureau bvba en
Rieke Jacobs

Fidentia Real Estate Investments
Bâtiment E-Lite - Avenue Louise 143 à Bruxelles
Arch.: M. & J-M. Jaspers - J. Eyers & Partners
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3. ONROEREND ERFGOED

A. Context / BVS prioriteiten
De Vlaamse Regering heeft in juli 2015 in eerste
lezing een ontwerp van uitvoeringsbesluit inzake
archeologie goedgekeurd ; het luik « archeologie »
uit dit decreet zou op 1 januari 2016 in werking
moeten treden.
De BVS heeft gepleit opdat de professionele
bouwheren en verkavelaars premies zouden kunnen
verkrijgen voor de buitensporige kosten voor een
verplicht bodem(voor)onderzoek voor bepaalde
projecten. De BVS, VOKA en VCB zijn dan ook
van mening dat een verplicht (voor)onderzoek een
aanzienlijke vertraging en meerkosten zal inhouden;
de 3 organisaties hebben de invoering van een
overgangsfase voor de toepassing van de nieuwe
regelgeving gevraagd.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De SARO (Vlaamse Strategische Adviesraad

voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend
Erfgoed) heeft laten weten dat de overgangsmaatregelen essentieel zijn en betreurde de
discriminatie door het feit dat de professionele
bouwheren en verkavelaars uitgesloten zijn van
een premie voor buitensporige opgravingskosten.
De BVS, VOKA en VCB hebben bij de Vlaamse
Regering, in het bijzonder bij Minister-President
G. Bourgeois, gepleit opdat de aanbevelingen
van de SARO in aanmerking zouden worden
genomen.

b. In oktober 2015 werd het ontwerp van uitvoe-

ringsbesluit in 2de lezing goedgekeurd : de
vraag van de BVS inzake de overgangsmaatregelen werd besproken, maar niet degene
inzake de aanvraag voor premies voor de
professionele bouwheren en verkavelaars.

c. De BVS heeft nogmaals haar opmerkingen en
voorstellen tijdens een overlegvergadering op
het Kabinet van Minister-President G. Bourgeois
op 10 november 2015 op tafel gelegd.
De BVS blijft het onderwerp in 2016 opvolgen.
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4. ENERGIEPRESTATIE
(NZEB – Nearly Zero
Energy Building)

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS is van mening dat een nieuwbouwproduct
niet op de markt mag worden aangeboden indien
dit niet beantwoordt aan de kostenoptimale niveaus
inzake energieprestatie-eisen. De BVS is van mening
dat de BEN-woningen zou kunnen aangemoedigd
worden zonder dat men generieke verplichtingen
en concurrentievervalsing tussen actoren onderling
creëert.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De Vlaamse Regering heeft voorgesteld dat de

Europese regels niet verder dan noodzakelijk
zullen geïmplementeerd worden. De BVS heeft
haar standpunt nogmaals herhaald tijdens
de vergadering op het VBOC (Vlaams Bouw
Overleg Comité) van 2 februari 2015.
Meerdere overlegvergaderingen hebben plaatsgevonden betreffende het « cost optimum »
voor residentiële en niet-residentiële gebouwen.
De BVS (technische Werkgroep) heeft regelmatig aan deze vergaderingen deelgenomen.

b. In juli 2015 heeft de BVS in het kader van

een open consultatie van de Europese
Commissie en via UEPC (Union Européenne des
Promoteurs-Constructeurs) gepleit voor het
behoud van het principe van kostenoptimalisatie en voor de vrijheid van de Lidstaten om
geen BEN-verplichting in te voeren in geval van
niet-naleving van dit principe van kostenoptimalisatie.
G-Label
Project Ciboulette / Saumon d'Or - Driehoeksplein te Knokke
Arch.: Bureau Project, Piet Bailyu

Gands
Project Melopee - Rijnkaai-Amsterdamstraat - 't Eilandje
Antwerpen
Arch.: Crepain Binst Architecture

Ghelamco
Project Blue Towers - Sluisweg 1-2 te Gent
Jaarverslag
2015
Arch.: BontinckBVS
Architecture
and
Engineering
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5. BROWNFIELDS

A. Context / BVS prioriteiten
Bij de oproep van september 2014 inzake de
« brownfield » convenanten lag de focus op een
economische herontwikkeling. Concreet moest
minstens 50% van de vloeroppervlakte in het
project een economische bestemming krijgen ; het
moest daarbij gaan om activiteiten waarvoor op
bedrijventerreinen plaats wordt voorzien. De BVS is
van oordeel dat de herontwikkeling van de «brownfields » naar andere functies dan bedrijven of
industrie mogelijk moet zijn. In het verleden hebben
heel wat herontwikkelingen de renovatie van
gemengde stadsvernieuwingsprojecten mogelijk
gemaakt met een mix van wonen, winkels, recreatie
en andere niet-industriële functies. De overblijvende
« brownfields » blijven daarvoor uitermate geschikt.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft duidelijk haar standpunt (zie

hierboven) tijdens de vergadering op het VBOC
(Vlaams Bouw Overleg Comité) van 2 februari
2015 meegedeeld.

b. De BVS heeft ook gepleit voor een gecoördi-

neerde aanpak over de verschillende ministeriële bevoegdheden hetgeen zou moeten
leiden tot een strooomlijning van de toegepaste procedures voor bepaalde brownfields en
een gecoördineerde inzet van de beschikbare
budgetten.

c. Het Belgisch Staatsblad van 3 april 2015 heeft
Groep Huyzentruyt
Project Park Interlin - Koning Albertlaan te Beveren-Leie
Arch.: Cnockaert Architecture

Group GL International
Project Residentie Sensus - Vennestraat - Wilde Kastanjelaan te Genk
Arch.: UAU collectiv

Home Invest Belgium
Projet The Link - Rue Maurice Charlent 53 à Auderghem
52
BVS Jaarverslag 2015
Arch.: DSW Architects

een nieuwe oproep gelanceerd inzake het
indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een
brownfield convenant.
Ingevolge lobby-werk van de BVS kiest de
Vlaamse Regering nu voor een oproep waar
ook multifunctionele en stads- en dorpskernprojecten in aanmerking komen voor het
afsluiten van de convenanten.
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6. RULING (VLABEL)

A. Context / BVS prioriteiten
Ingevolge de VIde Staatshervorming en de overdracht van een aantal fiscale bevoegdheden aan
de Gewesten kon men sinds 1 januari 2015 vooraf
geen zekerheid bekomen over het fiscaal regime
dat zou toegepast worden op de splitsingen van de
eigendom via onder meer de erfpachtconstructies
met betrekking tot onroerende goederen in het
Vlaams Gewest.
Om toch enige rechtszekerheid te verschaffen bood
de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) begin 2015 de
mogelijkheid om vooraf een « interpretatieve beslissing » te vragen. Dergelijke interpretatieve beslissing
heeft echter niet dezelfde juridische verbindende
waarde als een (federale) ruling. Bovendien konden
dergelijke vragen enkel gesteld worden voor Vlaamse
materies. Wanneer een vraag betrekking heeft op
de toepassing van zowel Vlaamse als federale belastingen, is geen interpretatieve beslissing mogelijk;
en dit is precies het geval voor erfpachtconstructies die zowel betrekking hebben op het Vlaamse
verkooprecht van toepassing op de overdracht van
de tréfonds, als op het federale registratierecht
verschuldigd bij vestiging van het erfpachtrecht.
De BVS vraagt dan ook dringend een duidelijkheid
en een rechtszekerheid over de te volgen procedure
en de wijze waarop de Vlaamse Belastingdienst
(VLABEL) de fiscale anti-misbruikmaatregelen interpreteert.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Op 17 juli 2015 heeft de Vlaamse overheid

langs decretale weg haar eigen beleid betreffende de ruling meegedeeld. De Vlaamse regelgeving is in belangrijke mate geënt op de reeds
bestaande federale regelgevingen inzake de
voorafgaande beslissingen in fiscale materies.
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Sinds 14 augustus 2015 is het mogelijk om ook
bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een
aanvraag tot een ruling (voorafgaande beslissing) in te dienen ; sinds 15 september 2015
en in geval van gemengde dossiers (federale en
Vlaamse materies) kan de Vlaamse rulingcommissie een bindend advies verstrekken aan de
federale Rulingdienst, die dat advies dan integreert in de gezamenlijke ruling.

b. Begin

2015 publiceerde de Vlaamse
Belastingdienst een omzendbrief over de
toepassing van de anti-misbruikbepalingen
voor registratie- en erfbelasting; deze nieuwe
omzendbrief vervangt de Omzendbrief
n° 5/2013 van 10 april 2013 van de FOD
Financiën voor het Vlaams Gewest. Deze
nieuwe omzendbrief vermeldt een aantal
gevallen (geen exhaustieve lijst) die de Vlaamse
Belastingdienst (VLABEL) als fiscaal misbruik
beschouwt.

c. Op 30 oktober 2015 heeft de BVS haar onze-

kerheden en voorstellen overgemaakt aan de
verantwoordelijken voor het dossier ruling
(federaal) op het Kabinet van Minister Annemie
Turtelboom.

d. Op 26 november 2015 heeft de BVS een groot

fiscaal debat over de herverkavelingen/ ruling
georganiseerd in aanwezigheid van de Viceministerpresident van de Vlaamse Regering en
Vlaams Minister van Financiën, Begroting en
Energie, mevrouw Annemie Turtelboom, van
de heer Luc Saliën (Collegelid van de DVB), van
mevrouw Annick Ghysels (Adviseur Kenniscel
erf- en registratiebelasting bij VLABEL), van
Professor Dr Bruno Colmant (Vlerick, UCL en
VUB) en van de heer Ivan Massin (Deloitte).
De BVS blijft dit onderwerp met veel aandacht
in 2016 opvolgen.

7. REGISTRATIERECHTEN
VOOR
BEROEPSVERKOPERS

8. overige

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van de VIde Staatshervorming is VLABEL
(Vlaamse Belastingdienst) bevoegd geworden
voor de inning van sommige registratiebelastingen
(voorheen « registratierechten »). Daar deze
overgang van bevoegdheid niet duidelijk gedefinieerd was, heeft de BVS duidelijkheid gevraagd over
de praktische details inzake (onder andere) verminderde registratierechten voor beroepsverkopers.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
Dankzij het verzoek van de BVS (fiscale Werkgroep)
heeft de Vlaamse overheid nuttige verduidelijkingen
aangebracht tijdens het seminarie dat op 26 februari
2015 door de BVS georganiseerd werd in aanwezigheid van mevrouw Saskia Arijs (Afdelingshoofd
bij de fiscale Administratie – Afdeling Coördinatie
Taxatie) en de heer Erwin Aerts (Raadgever Fiscaliteit
bij het Kabinet van Minister Annemie Turtelboom).

Ondanks het feit dat de bovenvermelde onderwerpen de prioriteit van de BVS in 2015 kregen,
werden andere dossiers opgevolgd en werden
andere acties ondernomen:
 Afschaffing van de concurrentievervalsing
uitgaande van de sociale koopsector : sinds
enkele jaren betreurt de BVS de concurrentievervalsing van de sociale koopsector en in het
bijzonder de subsidiëring van grondverwervingen en bouw van sociale koopwoningen.
In 2015 heeft Minister L. Homans dankzij de
tussenkomst van de BVS, beslist om de subsidies
voor grondverwerving en aanleg van infrastructuur voor de bouw van sociale koopwoningen,
afgeschaft; er zal wellicht een beperkte overgangsperiode ingevoerd worden.
 Handelsvestigingen : de VIde Staatshervorming
verzekert de regionalisering inzake de handelsvestigingsvergunning. De BVS heeft in samenwerking met VOKA, BLSC (Belgian Luxembourg
Council of Shopping Centers) en Comeos
duidelijk gesteld dat zij voorstander is van een
integratie van de handelsvestigingsvergunning
in de Omgevingsvergunning.
De BVS heeft zich gekant tegen het feit dat de
gemeenten het voornemen kunnen hebben
om zones af te bakenen waar het commerciële aanbod beperkt zou zijn of verschillende
assortimentsbeperkingen zouden invoeren
via een instrument genaamd « kleinhandelsreglementen». Een juridisch advies werd in
november 2015 door de BVS-Werkgroep
Wetgeving & Europa geanalyseerd. De BVS zal
het onderwerp in 2016 blijven volgen.
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1. CODE DU
DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL (CoDT)

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van een betere ontwikkeling van het
Waalse grondgebied, is de BVS in 2015 blijven
pleiten voor de ontwikkeling van regelgevende
instrumenten die een administratieve vereenvoudiging en kortere afleveringstermijnen van de vergunningen zouden toelaten en die ook een juridische
zekerheid en een grotere voorspelbaarheid voor de
investeringen zou verzekeren.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft gunstig geantwoord op de

vraag tot overleg met Minister C. Di Antonio
die, teneinde de juridische stabiliteit en de
investeringszekerheid in het Waals Gewest te
verzekeren, beslist heeft om de problematische
aspecten van de CoDT, die door de vorige
Regering goedgekeurd waren, te herzien.
De BVS heeft op die manier haar standpunt
kunnen geven over

de dwingende termijn in het kader van de
afleveringsprocedure van de vergunningen en
de alternatieve maatregelen
de vrijstelling van vergunningen
de samenstelling van vergunningsaanvragen,
certificaten en de vereenvoudigde inhoud van
de “permis d’urbanisation”
de openbare onderzoeken en de bekendmakingen

b. Na goedkeuring van de CoDT 2.0 in 2de lezing
in mei 2015, heeft de BVS een aantal vooruitgangen geboekt, meer bepaald:

De goedkeuringsprocedure van een “SAR
perimeter” werd vereenvoudigd en de goedkeuring van de SAR perimeter geldt voortaan
als stedenbouwkundige vergunning voor de
aktes en herstelwerkzaamheden en renovaties.
Perimeter van de “remembrement
urbain”: mogelijkheid om gezamenlijk de
erkenningsprocedure van de perimeter van
de “remembrement urbain” en deze van de
vergunning met betrekking tot het urbanisatieproject en de verwezenlijking, de wijziging
en de opheffing van het gemeentelijk wegenistracé van de site uit te voeren, wanneer
het project toegekend kan worden aan de
afwijking van het bestemmingsplan.
De mogelijkheid om af te wijken van het
bestemmingsplan in de SAR perimeters of
SRPE dat werd heropgenomen in de CoDT
2.0, rekening houdende met de evolutie van
dit operationeel instrument.
De CoDT 2.0 bevestigt dat de eigenaar(s) van
meer dan de helft van het terrein/de grond
kunnen vragen om belast te worden met de
uitvoering van de aanleggingswerken.
Een permis d’urbanisation met vereenvoudigde inhoud wordt voorzien wanneer geen
wegenistracés worden voorzien.
De vrijstelling van de permis d’urbanisation
in geval van PUCG is weerhouden.

de nutsleidingen
de alternatieve compensaties
de stedenbouwkundige lasten
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De vrijstelling van de permis d’urbanisation
in een “schéma d’urbanisation” – die een
nieuwe benoeming kreeg “schéma d’orientation local” – is weerhouden.

De verdeling tussen de gemachtigde
ambtenaren en de gemeenten: ter verduidelijking werd een herformulering voor de
gemengde projecten uitgewerkt.
De CoDT 2.0 stelt voor dat bij gebreke van de
ontvangstbevestiging binnen de 20 dagen, de
vergunningsaanvraag beschouwd wordt als
zijnde geldig en de procedure wordt voortgezet.
Naar het voorbeeld van het syntheseverslag
bij de procedure met betrekking tot de milieuvergunning, bevat het advies van de gemachtigde ambtenaar een gemotiveerde beslissing
dat als stedenbouwkundige vergunning
zal gelden wanneer het gemeentecollege
geen beslissing neemt in de haar toegekende
termijnen.
De CoDT 2.0 neemt de verplichte « bekendmaking » in geval van overdracht van de
vergunning op, maar bepaalt ook duidelijk
dat deze verplichting slechts geldt voor de niet
volledig uitgevoerde vergunning.

c. De tekst werd in oktober 2015 in 3de lezing

door de Regering goedgekeurd en een goedkeuring door het Parlement is voorzien voor
januari 2016. De invoering van de CoDT 2.0 zou
nog niet in werking zijn vóór midden 2016. De
BVS blijft heel aandachtig omtrent de evolutie
van dit onderwerp.

Hoprom

Project Residentie Magritte - Julius Hostestraat 5-7 te
Knokke-Heist — Arch.: EL Architects

Horizon Groupe

Projet 'Les Terrasses de l'Ourthe' - Avenue des Ardennes 24
à Tilff
Arch.: Bureau Lignes - Architecte Laurent Godin

Huysman Bouw
Kijkwoning - Brugsesteenweg 265 te Eeklo
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Architectenkantoor
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2. STEDENBOUWKUNDIGE
LASTEN

A. Context / BVS prioriteiten
Momenteel zijn de stedenbouwkundige lasten in
Wallonië enkel bepaald door de Omzendbrief van
20 mei 2009. Teneinde de praktische negatieve
gevolgen van deze Omzendbrief te bespreken –
negatieve gevolgen zoals het feit dat vergunnende
overheden de vergunning van projecten slechts
tegen onredelijke stedenbouwkundige lasten
verlenen – heeft de BVS concrete voorstellen aan de
autoriteiten gedaan.
De herziening van de CoDT is de gelegenheid om
bij uitstek alle besluiten die eraan verbonden zijn
te herzien, met name degene met betrekking tot
de stedenbouwkundige lasten en de betrokken
Omzendbrief van 20 mei 2009.

bijeengekomen om hun standpunt over het
ontwerpdecreet mede te delen dat zowel
positieve als negatieve punten bevat, namelijk:
De mogelijkheid om de sociale lasten op te
nemen in de stedenbouwkundige lasten lijkt
definitief te zijn verwijderd.
Het vrijheidsbeginsel om te onderhandelen
werd behouden en daarmee de mogelijkheid
om op bepaalde vastgoedprojecten geen
stedenbouwkundige lasten te zien opgelegd.
Het evenredigheidsbeginsel werd definitief
verkregen en de bewijslast berust bij de
vergunnende overheid.
Het onderwerp van de stedenbouwkundige
lasten werd duidelijk bepaald.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In nauw overleg met de Confédération de la
Construction Wallonne (CCW) heeft de BVS,
met de medewerking van een specifieke
werkgroep, een officieel standpunt uitgewerkt
dat aan de Waalse Regering werd overgemaakt. In dit document en bovenop specifieke
punten is de BVS nader ingegaan op het zeer
belangrijk en gevarieerd aantal stedenbouwkundige lasten waarmee de vastgoedontwikkelaars en -beleggers reeds geconfronteerd
zijn. Dit standpunt kon worden voorgesteld en
verdedigd tijdens de ronde tafels die georganiseerd werden door het Kabinet van Minister
C. Di Antonio, in aanwezigheid van andere
betrokken partijen (UVCW, verantwoordelijken
van de afdelingen stedenbouw van het Gewest
en van bepaalde steden, notarissen, architecten, enz).

b. In juni 2015 heeft het Kabinet van Minister

C. Di Antonio een nieuw ontwerpdecreet
ingediend over de stedenbouwkundige
lasten. De subwerkgroep BVS is meermaals
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De vergunnende overheid zal de vraag naar
stedenbouwkundige lasten moeten rechtvaardigen. In dit kader lijkt dat het feit dat men het
argument dat een vastgoedproject al dan niet
zou passen in de strategie van de ruimtelijke
ontwikkeling van de stad / gemeente, in overweging zou genomen worden, een goede
zaak te zijn (anders gezegd: indien het project
in deze strategie opgenomen wordt, zouden
de lasten kunnen worden verlaagd – bijvoorbeeld de herontwikkeling van probleemwijken, bodemsanering, …).
Er zijn geen drempels.
Het beginsel waarbij borgstellingen geleidelijk
aan zouden worden vrijgesteld, zou ingevoerd
kunnen worden, zoals dat het geval is in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

c. Verschillende beprekingen tussen betrokken

partijen hebben plaatsgevonden om de tekst
aan te passen naar iets pragmatischer, duidelijker en nuttiger voor de betrokken partijen. De
BVS blijft in 2016 dit onderwerp aandachtig
opvolgen.

3. PACT VOOR DE
HUISVESTING

4. WONINGVERHUUR

A. Context / BVS prioriteiten

A. Context / BVS prioriteiten

De BVS pleit opdat jonge gezinnen met een
gemiddeld inkomen zouden kunnen genieten van
een verlaagd BTW-tarief van 6% (in plaats van
21%) bij de aankoop van een nieuwe woning tegen
maximumprijzen. Deze maatregel zou zich moeten
richten tot alle spelers en zou dus eveneens de
vastgoedsector stimuleren, welke over financiële
middelen beschikt en alle technische vaardigheden
om meer woningen te bouwen.

De VIde Staatshervorming heeft een nieuw deel van
de bevoegdheden inzake huisvesting aan het Waals
Gewest overgedragen; zodoende is het Gewest
bevoegd geworden om specifieke regels inzake de
verhuur van de onroerende goederen of gedeelten
van onroerende goederen, die bestemd zijn voor
woning, vast te leggen.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Pro memorie: nadat ze uitvoerig haar Pact voor

de Huisvesting aan de Waalse autoriteiten heeft
bekendgemaakt, werden verschillende voorstellen van de BVS in het Waals Regeerakkoord
van 2014 opgenomen.

b. In juni 2015 werd de BVS door de MR uitgeno-

digd om deel te nemen aan een Ronde Tafel
over de huisvesting in het Waals Gewest.
Op basis van een interne studie heeft de BVS er
haar voorstellen voor volgende thema’s voorgesteld:

Welke woningproductie is voldoende om aan
de demografische ontwikkeling in Wallonië te
beantwoorden?
Door welke middelen kan men de vastgoedinvestering in het Waals Gewest aantrekkelijk
maken?

c. Door de talrijke acties die voor het Pact voor

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In juli 2015 heeft de BVS deelgenomen aan een

Ronde Tafel, georganiseerd door Minister P.
Furlan.

b. In september 2015 heeft de BVS op basis van

het werk, dat door de subwerkgroep voor
de regionalisering van de huurwetgeving in
het BHG werd verricht, een uitgebreid advies
ingediend over de voorstellen van de Waalse
Regering inzake de hervorming van de private
huisvesting.
De BVS heeft er onder andere op aangedrongen
dat de wetgevingen tussen de 3 Gewesten
geharmoniseerd moeten blijven om

geen oneerlijke concurrentie te scheppen op
basis van betwistbare elementen
de wetgevingen niet complexer te maken
voor de huurders die hun rechten zullen zien
evolueren volgens de Gewesten waarin ze
wonen zonder er werkelijk van op de hoogte
te zijn.

de Huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werden gevoerd en naar aanleiding
van haar vele contacten met juridische en
economische experts heeft de BVS eveneens
steun verkregen om haar initiatief in het Waals
Gewest te ontwikkelen. De BVS blijft dit
onderwerp in 2016 volgen.
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5. EPB –
ENERGIEPRESTATIE
VAN GEBOUWEN

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van de verstrenging van de EPB normen
werd de BVS uitgenodigd door DGO4 en door het
Kabinet van Minister P. Furlan om deel te nemen aan
onderhandelingen en overleg inzake de definitie van
het begrip NZEB (Nearly Zero-Energy Buildings) en
de uitwerking van een stappenplan. In het algemeen
heeft de BVS gepleit voor een niveau van eisen en
een stappenplan die haalbaar zijn in verhouding tot
de koopkracht van de Walen en voor een vereenvoudiging van de administratieve procedures.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Begin 2015 en in nauwe samenwerking met

Confédération de la Construction Wallonne
(CCW), heeft de BVS haar opmerkingen en
voorstellen ingediend inzake de voorstellen van
het Kabinet van Minister P. Furlan betreffende
de definitie van NZEB en het stappenplan,
zowel voor de residentiële sector als voor de
tertiaire sector.
De BVS heeft aan de autoriteiten gevraagd
om aandachtig te zijn betreffende het « cost
optimum »-niveau van de eisen en om een
onderscheid te maken tussen de eengezinswoningen en de appartementsgebouwen
enerzijds en de ruimten met als bestemming
kantoor- en winkelactiviteiten anderzijds.

b. In april 2015 heeft de BVS aan het Kabinet

van Minister P. Furlan en aan de Administratie
de zorgen van de vastgoedsector inzake de
inwerkingtreding van de nieuwe administratieve EPB-procedures overgemaakt, namelijk de
oorspronkelijke en tijdelijke EPB verklaringen –
zonder performante software - , de informatie
in de EPB advertenties, haalbaarheidsstudies en
de overdrachten van de aangever naar de EPB
verantwoordelijke. Deze nieuwe beperkingen
brengen een belangrijke werkoverlast met
zich mee en gaan niet in de richting van een
betere communicatie naar het grote publiek
toe; ze zijn onaanvaardbaar voor de sector.
De BVS heeft er ook op aangedrongen opdat
de autoriteiten verschillende eisen inzake het
energieprestatieniveau zou uitwerken voor de
renovatieprojecten (inclusief die gelijkgesteld
aan nieuwbouw) en nieuwbouw.

c. Tijdens verschillende publieke toespraken heeft

Minister P. Furlan verklaard de sector te hebben
gehoord en bevestigd in deze richting te willen
meegaan. De BVS blijft het onderwerp in 2016
opvolgen.
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6. overige

Ondanks het feit dat de 5 bovenvermelde onderwerpen de prioriteit van de BVS in 2015 kregen,
werden andere met veel aandacht gevolgd en werd
er vooruitgang geboekt:
 Fiscale hervorming: de Waalse autoriteiten
streven naar twee doelstellingen met de herziening van de vastgoedfiscaliteit: beperking van
de begrotingsmiddelen en een grotere doeltreffendheid van de gebruikte middelen in
vergelijking met de beoogde doelstellingen.
De studie die door het Gewest in februari 2015
uitgevoerd werd, heeft onder andere betrekking op de hervorming van de woonbonus, de
registratierechten et de onroerende voorheffing. De BVS heeft aan de Ministers P. Furlan en
Ch. Lacroix laten weten dat zij bereid was om
positief bij te dragen tot de herziening van de
vastgoedfiscaliteit en heeft haar opmerkingen
en voorstellen overgemaakt. De BVS heeft ook
een informeel gesprek gehad met de heer M.
Bourgeois, Co-Voorzitter van het Tax Institute
van de Universiteit Luik.
 Bodembeleid: begin 2015 heeft de heer Ph.
Henry, voormalig Minister en momenteel
Waals parlementslid, voorgesteld om het
dossier «bodemdecreet» opnieuw te activeren;
een reeks besprekingen werd door de Union
Wallonne des Entreprises (UWE) gevoerd met
als doel een algemeen advies uit te brengen
aan de Waalse Regering. In dit kader heeft de
BVS haar opmerkingen en eisen meegedeeld,
die in het bijzonder door de Confédération
Wallonne de la Construction (CCW) tijdens
een hoorzitting in het Waals Parlement werden
opgenomen. Omwille van de doeltreffendheid heeft de BVS gepleit voor het schrijven
van een nieuw decreet (eerder dan voor een
wijzigingsdecreet), dat de saneringen door de
private sector zou aanmoedigen via ondersteuningsmiddelen, dat de vastgoedtransacties
zou beveiligen en de beheersing van de saneringskosten en het beheer van de historische
vervuiling zou verbeteren. De BVS heeft zich
nogmaals als partner van de publieke autoriteiten geprofileerd voor de invoering van een
nieuw decreet voor de verontreinigde bodems
in het Waals Gewest.

Immo Bam
Project Duurzame wijk Tivoli te Laken
Arch.: Adriana (Cerau, Atelier 55, Atlante, YY & Eole)

Immoflandria
Projet 2x12 appartements à Wetteren
Arch.: OVG - Architect Orens - Van Grimbergen
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Immpact Ontwikkeling

Investpro

Woonproject Nieuwe Kade - Park Spoor Noord & 't Eilandje
te Antwerpen — Arch.: Poponcini & Lootens IR Architecten

Project Tweemolens - Schorsmolenstraat 32 te Mechelen
Arch.: Architectenbureau Signa nv

Intégrale
Projet Immeuble de bureau BIM - IBGE - Avenu du Port 86C à
Bruxelles — Arch.: Cepezed bv -Samyn & Partners bvba

Interparking
Parking 'Entre-2-Portes' - Avenue de la Toison d'Or à Ixelles
BVS Jaarverslag
Arch.: UNStudio64
/ Jaspers-Eyers
Architects2015

Altijd
dichtbij
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1. EXTERNE
LIDMAATSCHAPPEN & ZETELS

A. Op Europees niveau
UEPC (Europese Unie van
Vastgoedontwikkelaars)
UEPC (Europese Unie van Vastgoedontwikkelaars) is
een Europese federatie van nationale federaties die
vastgoedontwikkelaars groepeert.
Sinds september 2014 wordt de BVS binnen UEPC
vertegenwoordigd door :
 De heer Etienne Dewulf (Voorzitter van de BVS)
als Ondervoorzitter van UEPC
 De heer Olivier Carrette (Afgevaardigd
Bestuurder van de BVS) als Bestuurder van
UEPC
 De heer Didrik van Caloen (Bestuurder en
Ondervoorzitter van de BVS voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) als Bestuurder van
UEPC.
De heer A. Sougné, Erevoorzitter van de BVS en
UEPC neemt eveneens deel aan de vergaderingen
van deze Europese organisatie.

B. In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
BECI (Brussels Enterprises Commerce and
Industry)
Sinds verschillende jaren is de BVS lid van BECI
(Brussels Enterprises Commerce and Industry) net
zoals zij lid is van UWE in het Waals Gewest en van
VOKA in het Vlaams Gewest.
Huisvestingsraad in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
De BVS zetelt sinds eind 2011 binnen de
Huisvestingsraad en is er sinds april 2013
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vertegenwoordigd door de heren Olivier Carrette,
werkend lid en P.A. Franck, plaatsvervangend lid; De
BVS maakt regelmatig op die manier haar adviezen
en voorstellen bekend over de behandelende onderwerpen van de Huisvestingsraad.
Economische en Sociale Raad van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
De BVS wordt als plaatsvervangend lid binnen
ESRBHG vertegenwoordigd en maakt er haar
adviezen voor alle vastgoedgerelateerde materies
en Ruimtelijke Ordening bekend.

C. In het Vlaams Gewest
VOKA (Vlaams Economisch Verbond – Kamer
van Koophandel)
Sinds verschillende jaren werken de BVS en VOKA
op een positieve en constructieve manier samen
voor materies die de twee organisaties aanbelangen. In 2015 waren het Huisvestingsbeleid in het
Vlaams Gewest en de Reservegebieden voor Wonen
de belangrijkste onderwerpen die gezamenlijk door
de twee organisaties gevolgd werden.
Vlaamse Woonraad
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni
2015 zetelen twee leden van de BVS sinds 1 juli
2015 binnen de Vlaamse Woonraad: Mevrouw
Cl. Callens (Durabrik) als werkend lid en de heer J.
Van Gool (Gands) als plaatsvervangend lid.
De Vlaamse Woonraad adviseert de Regering en
het Vlaams Parlement op strategisch niveau inzake
het huisvestingsbeleid ; deze aanwezigheid binnen
de Vlaamse Woonraad staat toe dat de BVS haar
ideeën en voorstellen aan de autoriteiten kan laten
uitwerken.

D. In het Waals Gewest
UWE (Union Wallonne des Entreprises)
In het kader van haar lidmaatschap bij UWE heeft
de BVS aan talrijke vergaderingen van de subwerkgroepen Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van
UWE deelgenomen.
In 2015 heeft het overleg tussen de twee professionele organisaties vooral betrekking gehad op
het ontwerp van de Code du Développement du
Territorial (CoDT), de stedenbouwkundige lasten en
het « bodemdecreet ».
Commission Régionale de l’Aménagement du
Territoire (CRAT) van het Waals Gewest
De heer E. Schartz (Matexi) zetelt sinds 2013 als
plaatsvervangend lid binnen de CRAT in de Section
Aménagement Actif waar hij de BVS vertegenwoordigt.
Hoge Huisvestingsraad van het Waals Gewest
In het kader van de vernieuwing van de samenstelling van de Hoge Huisvestingsraad heeft de BVS
haar kandidaatstelling bij Minister Furlan in juni
2015 ingediend.

ION
Project Waregem Business Park - Vredestraat 49-59
te Waregem — Arch.: Architectenbureau Govaert & Vanhoutte

JCX Immo
Projet Ducuroir - Avenue Van Volxem 308 à Bruxelles
Arch.: Archi 2000

JM Construction
Quartier des Musiciens & Immeuble Clos Ysaye à Anderlecht
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Luminus & UPSI-BVS
Een partnership met sterke troeven
FASE 2

FASE 3

VOORBEREIDING VAN DE WERF

BOUWFASE
(NIEUWE AANSLUITING)

EINDKLANT

Luminus Construct FIX

Luminus Ecofix Pro

Luminus Ecofix (Pro)

LUMINUS

DE BOUWPROMOTOR

FASE 1

AANVULLENDE
DIENSTVERLENING

ONZE PARTNERS
ATS

DAUVISTER

•Volledige,geïntegreerdeelektriciteits-en
verwarmingsoplossingen.
•Automatiseringsprojecten.
•Branddetectieenhydraulischesystemen.

•Plaatsingvanverwarming,sanitairenventilatie.
•Ontwerpeninstallatievanzonnepanelen.
•Herstellingenvervangingvan
verwarmingsketels.

RAMI SERVICES
•Herstellingenenonderhoudop
energievlak.
•Netwerkvan250erkende
herstellersinBelgië.

Wenst u meer informatie over het partnership Luminus – UPSI-BVS?
ContacteerDhr.NielsDejonghe:0471/980800•niels.dejonghe.EXT@luminus.be
Voor vragen, contracten en advies gelieve contact op te nemen met uw regionale
adviseur. Dit is uw persoonlijke contactpersoon met kennis van de vastgoedsector. 
BijafwezigheidkuntucontactopnemenmetonzeImmo&BouwServiceDeskop:
078/180187•immo&bouw@luminus.be

2. samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerking met de Confederatie Bouw
De BVS heeft een samenwerkingsakkoord met de
Confederatie Bouw (CB) op federaal niveau en heeft
veelvuldige contacten met de 3 regionale Kamers
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest en
Vlaams Gewest). De organisaties overleggen over
materies die hun respectievelijke leden aanbelangen.
Samenwerking met BLSC
In het kader van hun samenwerkingsakkoord onderzoeken de BVS en BLSC (Belgian Luxembourg Council
of Shopping Centers) samen hoofdzakelijk de problematiek van de handelsvestigingen. De regionalisering
van het handelsvestigingsbeleid is het belangrijkste
onderwerp dat door deze twee organisaties gevolgd
werd.
Samenwerking met RICS
De BVS en RICS geven, in onderlinge overeenstemming, voorrechten aan hun respectievelijke leden ter
gelegenheid van de organisatie van evenementen.
Samenwerking met CIB
De BVS en CIB-Vlaanderen hebben sinds verscheidene
jaren een samenwerkingsakkoord.
De twee federaties hebben een structurele samenwerking uitgewerkt met als doel hun leden wederzijds te
informeren en de verdediging van hun belangen te
verbeteren.
Brussels Agentschap voor de Ondernemingen
(BAO) en CityDev

Kairos

Dankzij haar samenwerkingsakkoord met BECI heeft
de BVS een mandaat verkregen voor de Algemene
Vergadering van het BAO en CityDev.

KBC Real Estate

Project Kievit II - Van Immerseelstraat te Antwerpen
Arch.: Stéphane Beel Architects & Jaspers-Eyers Architects

Project Renovatie Weyveld-complex - Weyveldlaan 35-37
te Zaventem
Arch.- en studiebureau : Architeam – Technum – Signum
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3. INFORMATIE NAAR DE
LEDEN

A. WEBSITE
De website van de BVS www.upsi-bvs.be draagt
bij tot een betere visibiliteit van de Vereniging ten
opzichte van haar leden, de autoriteiten en de
Vastgoedsector in het algemeen.

B. FLASHES
In 2015 hebben de leden van de BVS systematisch
belangrijke uittreksels uit het Belgisch Staatsblad per
e-mail ontvangen, alsook interessante en belangrijke
berichtgevingen binnen de vastgoedsector.
Hieronder een samenvatting van de « flashes » die
in 2015 verstuurd werden:
Flash 01/2015

Uittreksel BS – Vlaams Gewest
– Vlaamse Vastgoedcodex –
uitvoeringsbesluit

Flash 02/2015

Waals Gewest – CoDT.2 – 10
belangrijke wijzigingen

Flash 03/2015

Waals
Gewest
handelsvestigingen

Flash 04/2015

Partnership BVS - Proximus

Flash 05/2015

Seminarie 26/02/15 « Praktische
toelichting bij het regime van de
beroepsverkopers » - slides

Flash 06/2015

Seminarie 03/03/15 « Strategische
ontwikkelingszones in het BHG » slides

Flash 07/2015

Zakenlunch BVS : Presentatie Luc
Coene en artikel De Tijd

Kolmont Woonprojecten
Project luxeappartementen Zuidzicht - Kanaalkom te Hasselt
Arch.: Buro II & ARCHI+I

Koramic Real Estate
Koramic Real Estate & Van Roey Vastgoed - Project K-Tower
Diksmuidekaai 11 te Kortrijk
Arch.: Philippe Samyn and Partners

–

Decreet

Kumpen

Les Entreprises Louis De Waele

Project Jordaenspark - Lazarijstraat te Hasselt
Arch.: Architectengroep J. Drieskens & Dubois

Projet Ambassade du Qatar - Avenue Franklin Roosevelt 79
à Bruxelles
Arch.: M & J-M Jaspers & J. Eyers Architects

Leasinvest Real Estate

Macan Development

Bâtiment Royal 20 - Boulevard Royal 20 à Grand-Duché de
Luxembourg
Arch.: Agences Elisabeth & Christian de Portzamparc

Projet TAGAWA - Avenue Louise 321-325 à Bruxelles
Arch.: Bureau d'Architecture Altiplan

Flash 08/2015

Nieuwe Wet Consumentenbescherming – Advies FOD Economie
en Laga

Flash 09/2015

Uittreksel BS - Vlaams Gewest –
oproep «brownfieldconvenanten»

Flash 10/2015

Project MediaPark Brussel –
Raadpleging van de Vastgoedsector

Flash 11/2015

Waals Gewest – Handelsvestigingen
– inwerkingtreding decreet
Uittreksel BS – BHG – Gewestelijk
Lucht-Klimaat-Energieplan
–
openbaar onderzoek

Flash 12/2015

Flash 22/2015

BHG – Economische en Sociale
Raad – vertegenwoordiging BVS

Flash 23/2015

RSZ– Aanwezigheidsregistratie op
bouwwerven

Flash 24/2015

BHG – Brussel Passief 2015 –
Financiële impact

Flash 25/2015

BGHM – Jaarverslag 2014

Flash 26/2015

Wet
van
6
april
2010
betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming

Flash 27/2015

Vlaams Gewest – Energiekwaliteit
van het Vlaamse Woningenpark
« Steunpunt Wonen »

Flash 28/2015

Waals Gewest – Enquête de l’UWE
sur la demande de terrains en
Wallonie

Flash 13/2015

Verplichte werkmelding – Interpretatie van artikel 30bis, 5°, § 7

Flash 14/2015

Nieuwe federale regeling inzake
voorafgaande kadastrering

Flash 15/2015

Algemene Administratie van de
Fiscaliteit – Fiscale verplichtingen

Flash 29/2015

Vlaams Gewest – Visie 2050
Vlaamse Regering

Flash 16/2015

Vlaams Gewest – Samenstelling
van de Vlaamse Woonraad 2015 2019

Flash 30/2015

Real Estate Housing Statistics &
Dynamics

Flash 31/2015
Flash 17/2015

Deloitte Residential Property Index
2015

Groot fiscaal debat 26/11/2015 Presentaties

Flash 32/2015
Flash 18/2015

Voorafgaande kadastrering vanaf
01/07/2015: overgangsmaatregelen
& praktische aspecten

Waals
Gewest
nouveaux

Flash 33/2015

Real Estate Newsflash – Verlaagd
BTW-tarief renovatie

Werkmelding RES – Interpretatie
van artikel 30bis, 5°, §7

Flash 34/2015

Vlaams Gewest –
decreet betreffende de
omgevingsvergunning

Flash 19/2015
Flash 20/2015

Vlaams Gewest : Verhandelbare
Ontwikkelingsrechten (VOR)

Flash 21/2015

Waals Gewest – Demografische
evolutie – Woningbouwproductie
– Vastgoedinvesteringen

–

Quartiers

Alle informatie en flashes van de BVS zijn terug te
vinden op haar website www.upsi-bvs.be.
Alle leden beschikken over een code en een
paswoord om toegang te krijgen tot de voor hen
voorbehouden documenten.
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Today’s world is changing faster than ever before, also in the Real Estate & Construction industry.
Investors, developers and building contractors need to respond to their changing customer and
competitor landscape through digital transformation. Learning how to use data to predict what
their customers want tomorrow is key. Businesses need to be agile. Embrace intuition and drive
continuous innovation. The future belongs to those who are preparing for tomorrow, today.
Contact Frédéric Sohet, Real Estate & Construction Industry Leader: fsohet@deloitte.com

TomorrowIsToday.be
BVS Jaarverslag 2015
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Maisons Baijot

Matexi

Projet à Kleinbettigen (Luxembourg)
Arch.: Frédéric Delarbre

Project Havenkwartier te Hasselt
Arch.: De Gregorio & Partners

Maisons Blavier

Mitiska REIM

Projet les Jardins de la Senne - Chaussée de Mons à Soignies
Arch.: FAR

Makhzen
Project Avian- Amelia Earhartstraat 11-15
te Sint-Denijs-Westrem
76
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Arch.: Bontinck Architecture & Engineering

Project Dansaert Park - Robert Dansaertlaan 7
te Groot-Bijgaarden — Arch.: AAVO Architects

Montea
Project Site Heerlen, huurder DocMorris
Arch.: Bouwbedrijf Van de Ven

Nacarat
Projet Parc Schlumberger - Rue du Wagon à Uccle
Arch.: DDS & Partners & Philippe De Bloos

Novus Projectontwikkeling
Verkaveling Stekene - Kemzekestraat
Arch.: Studiebureau Irtas

Odebrecht
Project De Capucien - Capucienenlaan 93 te Aalst
Arch.: Jaspers - Eyers architects

Oryx Projects
Project Les Balcons - Marcel Thirylaan 194-200
te St-Lambrechts-Woluwe — Arch.: A2M sc sprl

Palladium Belgium
Résidence Donatello à Ganshoren
Arch.: Walter Van Besien & Co

Promobuild
Project Residentie Bareel - hoek Leuvensesteenweg en
Stationstraat te Kortenberg
BVS Jaarverslag 2015
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Arch.: AEEN Architecten bvba

Re-Vive

Resiterra

Project Den Indruk - Gentpoortvest te Brugge
Arch.: Cameleon Architects

Project Janseniushof fase II - Minderbroedersstraat te Leuven
Arch.: De Gregorio & Partners - Conix RDBM Architects

Real Houses

S.I.G.G.

Project Zilt Residences - Nieuwpoortlaan 151 te De Panne
Arch. : Marc Corbiau

Redevco Retail Belgium
Project Viva Shopping - Gentseweg 524 te Sint-Eloois-Vijve
78 + Goedefroo
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Arch.: Goedefroo

Projet La Traviata - Rue Maus et Rue des Pierres à Bruxelles
Arch.: A2RC Architects

4. EVENEMENTen

A. REALTY

18 juni 2015 :

De BVS was officiële partner van de zevende editie
van het vastgoedsalon van België « Realty 2015 »
dat plaatsvond op 19, 20 en 21 mei 2015 op de
site van Tour & Taxis te Brussel.
Op woensdag 20 mei heeft de BVS een conferentie
georganiseerd getiteld « Trends & Evolutions in
Real Estate – Future Living – Working & Playing »
met als sprekers de heren Stefaan Vandist (Futurist
& Trendwatcher), Stéphane Verbeeck (CEO
Gands), Jo Vandebergh (CEO Ertzberg), Nicolas
Laisné (Nicolas Laisné Associés) en Manal Rachdi
(Oxo Architects).

gastspreker:

B. ZAKENLUNCHES /
CONFERENTIES
24 maart 2015 :
gastspreker:

De heer Luc Coene
Erevoorzitter van de NBB

20 mei 2015 (Realty) :
gastsprekers: De heer Stefaan Vandist
Futurist & Trendwatcher
		
	De heer Stéphane Verbeeck
CEO Gands

De heer Yvan Mayeur
Burgemeester van de Stad Brussel

24 september 2015 :
gastspreker:

De heer Guy Vanhengel
Minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering 		
verantwoordelijk voor Financiën

26 november 2015 :
gastsprekers: Mevrouw Annemie Turtelboom
Vlaams Minister van Financiën,
Begroting en Energie
De heer Luc Saliën
Collegelid Dienst Voorafgaande
Beslissingen – DVB
Prof. Dr. Bruno Colmant
Professor aan Vlerick, UCL en VUB
Mevrouw Annick Ghysens
Fiscale Administratie VLABEL
De heer Ivan Massin
Deloitte

	De heer Jo Vandebergh
CEO Ertzberg
		
	De heer Nicolas Laisné
Nicolas Laisné Associés
	De heer Manal Rachdi
OXO Architects
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500 kN/m2
GEMOEDSRUST,
ALSTUBLIEFT
Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de
vastgoedsector zijn niet altijd in eenheden
te vatten. U kunt er echter te allen tijde op
rekenen dat onze experten het verschil maken,
van projectfase tot beheer van uw vastgoed.
Onze expertise en uw reputatie zijn de perfecte
bouwstenen voor een duurzaam vastgoedproject.

U mag gerust zijn.
Vinçotte vinkt het voor u af.

Veiligheid, kwaliteit en milieuvriendelijkheid
Met onze inspecties, testing, certificatie en opleidingen bieden wij alle oplossingen onder één dak om u en uw
omgeving veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit te garanderen en te zorgen dat uw investeringen renderen.

80// volg BVS
vincotte.be
ons Jaarverslag 2015

YOUR REPUTATION IS MINE.

C. EVENEMENTEN / SEMINARIES
21 januari 2015

22 oktober 2015

Nieuwjaarsreceptie
In samenwerking met Solvay Brussels School of
Economics and Management, RES (Real Estate
Society vzw) en RICS (Royal Institution of Chartered
Surveyors)

Partnerday « Visit of the New Port House of
Antwerp »
Bezoek van het project « New Port House of
Antwerp » en lunch met alle structurele partners
van de BVS, de Raad van Bestuur en de Voorzitters
van de BVS-werkgroepen

26 februari 2015
10 november 2015
Registratierechten « onroerende goederen » in
het Vlaams Gewest
Seminarie georganiseerd door de BVS voor haar
leden die actief zijn in het Vlaams Gewest, in
aanwezigheid van Dhr. E. Aerts (Raadgever bij het
Kabinet van Minister A.M. Turtelboom) en Mevr. S.
Arijs (Afdelingshoofd bij de Belastingen)
03 maart 2015
Strategische ontwikkelingszones in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Seminarie georganiseerd door de BVS in aanwezigheid van de heer Y. Rouyet (Verantwoordelijk voor
de strategische Ontwikkelingszones bij het ATO)
22 april 2015
« Building Brussels: een uitnodiging »
Seminarie georganiseerd door de BVS onder
de bescherming van de heer E.E. Verbeeck,
Erevoorzitter, in aanwezigheid van de heer K. Borret,
Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
29 september 2015
« Antwerp Real Estate »
Georganiseerd door de Stad Antwerpen in samenwerking met VOKA, RES en de BVS
Thema : « Verdichting & Stads-vernieuwing »

« Vastgoedevent Gent »
Georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse
Confederatie Bouw, de BVS en CIB (Confederatie
van Immobiliënberoepen in België), RES (Real
Estate Society), BLSC (Belgian Luxembourg Council
of Shopping Centers), RICS (Royal Institution of
Chartered Surveyors) en FIABCI (International Real
Estate Federation) en met de steun van de autoriteiten van de Stad Gent en de Provincie OostVlaanderen.
Thema : « Gent Metropool »
01 december 2015
« Bezoek Résidence Palace » Brussel
Uitnodiging ter attentie van de afgevaardigd
bestuurders van ondernemingen-werkende leden
van de BVS, met een bezoek aan het project «
Residence Palace », toekomstige nieuwe zetel van
de Europese Raad en een lunch aangeboden door
de BVS
08 december 2015 :
« Strategische ontwikkelingszones te Namen »
Seminarie georganiseerd door de BVS in samenwerking met het Kabinet van de Burgemeester van de
Stad Namen, in aanwezigheid van de Burgemeester
van de Stad Namen en de Burgemeesters die
bevoegd zijn voor Huisvesting & Stedenbouw &
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

BVS Jaarverslag 2015
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5. STRUCTURELE PARTNERS

Real Estate

Eind 2015 telt de BVS 8 structurele partners:
Artexis - Realty
Deloitte & Laga Real Estate
Vinçotte
CEA Belgium
Bopro
Proximus
Luminus

82
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Alle partners hebben activiteitenbranches die een
verband houden met de activiteiten van de leden
van de BVS.
De partners van de BVS wonen regelmatig werkvergaderingen / werkgroepen bij waar hun kennis over
specifieke materies met onze leden gedeeld wordt.

Skyline Europe
Project Duinenzee - Dynastielaan te De Panne
Arch.: PVL-Architecten

Sogerim Construction
Projet Résidence Monceau - Val des Seigneurs 65 à
Woluwe-Saint-Pierre
Arch.: Jean Bodart

Thomas & Piron Bâtiment
Projet Domaine de Cromwell - Rue Par-Delà l'Eau 11 à Nivelles
Arch.: Montois Partners Architects sa & Architecture Hervé Gilson
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Upgrade Estate

Virix

Project 't Eilandje Upkot - August Michielsstraat 19-21 te
Antwerpen — Arch.: 8office

Project KanaalPark (Gebouw Cantecleer) - Maria
Theresialaan 33-45 te Vilvoorde
Arch.: A33 Architecten en BOB361 Architecten

Uplace
Project Uplace Machelen
Arch.: Benoy en Jaspers&Eyers Architects

Vanhaerents Development
Project ZuidBoulevard - Zuiderlaan-Holstraat te Waregem
Arch.: Robbrecht & Daem Arch., Goedefroo & Goedefroo Arch.

Vlasimmo
Verkavelingen te Heule - Mellestraat, te Braives - Rue
Grande - Rue de Genon en Rixensart - Rue du Réservoir

A wise choice
to see the full legal picture
A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm. Laga
comprises approximately 140 qualified lawyers, based in Brussels, Antwerp and
Kortrijk.
Laga offers expert advice in the fields of banking & finance, commercial,
corporate/M&A, employment, IT/IP, public/administrative, insolvency and
reorganisations, real estate, tax law and litigation.
Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients
ranging from multinational companies, national large and medium-sized enterprises,
financial institutions and government bodies, to high-net-worth families and
individuals (Greenille by Laga).

www.laga.be

Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, Tel. + 32 2 800 70 00
© 2015 Laga
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6. VERGADERINGEN MINISTERIELE KABINETTEN &
ADMINISTRATIES

Federaal
BTW op bijhorende grond
13/03/2015 Dhr. Yvan Dupont, Eerste Attaché Centrale Administratie van de BTW
23/09/2015 Dhr. J. Marckx, Algemeen
Raadgever - Centrale Administratie
van de BTW
Registratierechten in geval van overdracht infrastructuurwerken
10/06/2015 Dhr. J. Marckx, Algemeen
Raadgever - Centrale Administratie
van de BTW
30/10/2015 Dhr. E. Aerts, Raadgever fiscaliteit
Kabinet Minister A. Turtelboom

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pact voor de Huisvesting / BTW op aankoop
woningen
27/01/2015 Kabinet
Minister-President R. Vervoort
24/03/2015 Dhr. Etienne de Callataÿ – onafhankelijk deskundige economie
08/06/2015 Professor M. Bourgeois (Ulg)
11/06/2015 Professor N. Bernard (FUSL)
23/06/2015 Kabinet Minister C. Fremault
10/09/2015 Burgemeester van de Stad Brussel,
Dhr. Yvan Mayeur
21/09/2015 Professor R. Gillet (Sorbonne Parijs)
13/10/2015 Kabinet Minister G. Vanhengel
27/11/2015 Kabinet Minister C. Fremault
09/12/2015 Professor E. Traversa (KUL)
Stedenbouwkundige lasten
27/01/2015 Kabinet
Minister-President R. Vervoort
Memorandum / Opvolging regeerakkoord
27/01/2015 Kabinet
Minister-President R. Vervoort
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Energieprestatie van gebouwen (EPB)
12/01/2015 Kabinet Minister C. Fremault
02/06/2015 Leefmilieu Brussel en SES
25/06/2015 Leefmilieu Brussel en SES
02/07/2015 Leefmilieu Brussel en SES
21/09/2015 Kabinet Minister C. Fremault +
Leefmilieu Brussel
Asbest problematiek
01/10/2015 Kabinet Minister C. Fremault
Mobiliteit
28/01/2015 Ronde Tafel BVS
met Minister P. Smet
18/03/2015 Kabinet Minister P. Smet
Strategische ontwikkelingszones
14/04/2015 onderhoud met MVV (Maatschapij
voor Verwerving van Vastgoed)
Hervorming van het BWRO
16/11/2015 overlegvergadering met B. Waknine,
Adjunct-Kabinetschef Kabinet
Minister-President Vervoort
Hervorming van de GSV
01/07/2015 Ronde Tafel Kabinet
Minister-President R. Vervoort
30/10/2015 Ronde Tafel Kabinet
Minister C. Fremault
Vastgoedinvesteringen – Brussels Invest & Export
16/07/2015 Ronde Tafel
Kabinet Minister C. Jodogne
Regionalisering van de huurwetgeving
24/08/2015 Faculteiten Universiteit Saint-Louis,
gemandateerd door het Kabinet
Minister C. Fremault

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Onteigeningsdecreet
04/03/2015 Kabinet
Minister-President G. Bourgeois

Energieprestatie van gebouwen - NZEB
28/01/2015 Kabinet Minister Furlan
03/04/2015 Kabinet Minister Furlan / Administratie

Archeologie – Solidariteitsfonds
31/03/2015 Kabinet Minister G. Bourgeois
10/11/2015 Kabinet Minister G. Bourgeois
Memorandum / Opvolging regeerakkoord
28/05/2015 Open VLD
Statuut & dubbele taxatie beroepskopers
15/01/2015 Kabinet A. Turtelboom

CoDT.2
25/02/2015 Dwingende termijn in het kader van
de afleveringstermijn van de vergunningen + Alternatieve vergoedingen
- Kabinet Minister C. Di Antonio
02/03/2015 + 24/04/2015
Tabel nomenclatuur : vrijstelling
vergunning – kleine vergunning –
vrijstelling architect – Kabinet
Minister C. Di Antonio
04/03/2015 + 28/04/2015
samenstelling van vergunningsaanvragen – certificaten – vereenvoudigde inhoud van de permis d’urbanisation - Kabinet
Minister C. Di Antonio
11/03/2015 + 27/04/2015
Openbare onderzoeken – bekendmakingen – Kabinet
Minister C. Di Antonio
13/03/2015 + 22/04/2015
Nutsvoorzieningen – Kabinet
Minister C. Di Antonio
03/06/2015 Alternatieve vergoedingen – Kabinet
Minister C. Di Antonio
Stedenbouwkundige lasten
08/01/2015 UWE
23/02/2015 Kabinet Minister C. Di Antonio
01/06/2015 Kabinet Minister C. Di Antonio
Waardering van haven- en luchthaventerreinen
21/08/2015 PWC, gemandateerd door het Kabinet
B. Prevot
Nieuwe wijken – Oproep tot belangstelling
17/11/2015 Kabinet Minister C. Di Antonio
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Vooruitzicht
Project Zenith - Aalscholverlaan 2 te Linkeroever
Arch.: Marc Corbiau en Styfhals & Partners

Vossemeren
Residentieel project 't Zuid Antwerpen
Arch.: Stijn Mertens

Wereldhave Belgium

Wilhelm & Co

Genk Shopping 1 - Europalaan te Genk
88
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Arch.: THV B-Architecten
& Jaspers-Eyers

Les Résidences de La Strada à La Louvière
Arch.: Skope

7. dankwoord

Via dit jaarverslag wil de BVS in het bijzonder
iedereen bedanken die hun steun en medewerking
verlenen aan al haar acties en initiatieven.
De BVS bedankt:
 alle werkende en steunende leden
 de leden van de Raad van Bestuur, haar
Voorzitter, alsook haar Erevoorzitters zonder
wiens samenwerking de BVS niet zou kunnen
functioneren
 in het bijzonder de Voorzitters van de
BVS-werkgroepen voor hun toewijding en
expertise
 haar leden die gratis vergaderzalen, conferentie- of lunchruimten ter beschikking stellen
 haar structurele partners: Artexis-Realty,
Deloitte & Laga Real Estate, Vinçotte, CEA
Belgium, Bopro, Proximus en Luminus
 de gastsprekers die aanvaard hebben het
woord te nemen tijdens haar conferenties of
andere informatiesessies.

Willemen Real Estate
Projet Résidence Ardea - Rue Beckers à Etterbeek
Arch.: A2M sc sprl

Xior Group
Project Voskenslaan 58 te Gent
Arch.: Arch & Teco, Sebastien Cools
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Werkende leden
(Ontwikkelaars, verkavelaars en investeerders)

Acasa Projects
Actibel
Aedifica
AG Real Estate
Alides (Group Maes)
Allfin
Allianz
APE
Ap&D Verkavelingen
Arthus
Atenor Group
Attis
Axa Real Estate
Baltisse Comm V
Banimmo
Banque Degroof - Petercam
BBR Belgique/ E-maprod
Befimmo
Belfius Immo
Bene Property (Ikea Groep)
Besix RED
Bouygues Immobilier
Bouw Francis Bostoen
BPI
Brummo
Buelens
Burco
BW Promo
Canal Properties
CBRE Global Investors Belgium
City Mall
Codic Belgique
Cofinimmo
Compagnie de Promotion
Compagnie Het Zoute
Connectimmo
Construction & Investment
Partners
Cores Development
Danneels Projects
DCB
Dedeyne Projects
DMI Vastgoed
Eaglestone
Eiffage Development
Elbeko
Ertzberg
Ethias
Etienne Dewulf sprl
Eurostation
Extensa Group
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Faregan
Fenixco
Federale Real Estate
Fidentia Real Estate Investments
G-Label
Galika
Gands
Generali Real Estate Investments
Ghelamco
Group GL International
Groep Huyzentruyt
Home Invest Belgium
Hoprom
Horizon Groupe
Huysman Bouw
ICM
Immo BAM
Immo Durabrik
Immo Pottelberg
Immobel
Immoflandria
Immpact Ontwikkeling
Imroder
Inclusio
Indimmo
Intégrale
Interparking
Intervest Offices & Warehouses
Investpro
Invimmo
ION
J.M. Construction
JCX Immo
Kairos
KBC Real Estate
Kolmont Woonprojecten
Koramic Real Estate
Kumpen
Leasinvest Real Estate
Les Entreprises Louis De Waele
Macan Development
Machon Vastgoedpromotoren
Maisons Baijot
Maisons Blavier
Makhzen / Probam
Matexi Group
Mitiska REIM
Montea
Nacarat
Nexity Belgium
Novus

Odebrecht
Orbis
Oryx Projects
Palladium Belgium
Projenor
Prologe
Promobuild
Propintra
ProWinko België
Re-Vive
Real Estate International
Management (REIM)
Real Houses
Redevco Retail Belgium
Resiterra
Retail Estates
Rockspring
Simonis Entreprises
Socatra
Société Internationale de Gestion
et de Gérance (SIGG)
Sogerim Construction
Thomas & Piron
Upgrade Estate
Uplace
Vanhaerents
Vastned Retail Belgium
Virix
Vlasimmo
Vlerick Vastgoed
Vooruitzicht
Vossemeren
Warehouses Estates Belgium
Wereldhave Belgium
Wilhelm & Co
Willemen Real Estate
Wilmarc Invest
Xior Group

Steunende leden

4 MJ
A-RES
A.2R.C Architects
Aareal Bank AG
ABO
ADE Architects - Marc Stryckman
& Partners
Advisers
Agence Rosseel
Alfi
Alg. Aannemingen Van Laere
Allen & Overy LLP
Alma Consulting Group
Altius CVBA
Anixton
AON Belgium
Archi 2000
Architectes Associés
ARQ Architectenstudio
Art and Build
Asap Avocats
Assar Architects
Astridcenter
Atelier des Architectes Associés
Atelier Broos
Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars
B Legal
BakerMcKenzie
BDO Corporate Finance
Bel Square
Belgibo
Belvi
Berquin Notarissen
Blue Properties
BNP Paribas Fortis
Bontinck Architecture &
Engineering
Bours & Associés Avocats
Buro II & Archi+I
CAP – Carpet Land Projects
C02LOGIC
CBRE
Cegelec
CERAU
Chapman Taylor Benelux
Clifford Chance
Colliers International Asset
Management Belgium
Corbus
Crepain Binst Architecture
Cuisenaire consultancy

Cushman & Wakefield VOF
DDS & Partners
De Crombrugghe & Partners
Decathlon
Desso
Diversis
DLA Piper UK LLP
DTZ Winssinger Tielung
E.T.A.U.
Editions & Séminaires
Emix
Ernst & Young
Establis Group
ESV Consulting
Eubelius
Eversheds Brussels
Fair Estate
FL Consult
Freshfields Brückhaus Deringer
GOM
GSJ Advocaten
Haumont - Scholasse & Partners
Hooox Real Estate
Communication
Immo Dussart
Immobiliën Hugo Ceusters
Immoni
ING Belgique
Ingenium
Inowai Property Partners
Interbuild
I.T.B.
Janson Baugniet
Jones Lang Lasalle
JPB Consulting
K Law
KPMG Tax and Legal Advisers
Latour & Petit
LD2 Architectes
Le Tissage d'Arcade
Lenders Advocaten
Les Portes de l’Immobilier
Liedekerke Wolters Waelbroeck
Krikpatrick
Linklaters Advocaten
Loyens & Loeff Advocaten
Luissan
Lydian Lawyers
M. & J.M. Jaspers - J. Eyers &
Partners
M & R Engineering

Mazars - Reviseurs d'Entreprises
MBG
MCS
MDW Architecture
Miele
Mitsubishi Electric Europe BV
Montois & Partners
Mourik
NautaDutilh
Nibelle Avocat
Orens-Van Grimbergen
Architecten
Orys Advocaten
Panarea
Phicap
Pierre Van den Eynde & notaires
associés
PriceWaterHouseCoopers
Progressive
REI Consult
Relaw
Rova
Santerra
Savviva Lifestyle Management
Seco
SGI Ingenieurs
Siemens
Sigoma
Simont Braun
Socotec
Sofidev
Stabo
Stibbe
Style at Home
Tase
Technum
TecnoSpace
The Crew
Tiberghien Advocaten
Triodos Banque
Universoil
Urban Nation Associates
Urban Platform
Valens
Van Marcke
Van Roey
Viessman Belgium
VK Engineering
White Capital
Widnell Europe
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Lijst van logo's zoals deze werden ter beschikking gesteld door de werkende leden.
Sommige bedrijven deden dit niet, anderen beschikken over geen logo.
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Beroepsvereniging van de Vastgoedsector
Violetstraat 43
B-1000 Brussel
tel.: 02/511 47 90
fax: 02/219 71 99
e-mail: info@upsi-bvs.be
website: www.upsi-bvs.be

De BVS, opgericht in 1956, is een beroepsvereniging
die de vastgoedontwikkelaars, verkavelaars en vastgoedbeleggers groepeert.
Het logo van de BVS verwijst naar het Chinese
tangram; een vierkant wordt verdeeld in 7
geometrische stukken waarmee een oneindig aantal
figuren kunnen gecreëerd worden.
De vastgoedontwikkelaar brengt juridische, financiële, technische, en stedenbouwkundige elementen
samen tot een coherent, duurzaam, milieubewust
en creatief geheel.

DISCLAIMER

Onderhavig document werd opgemaakt met de nodige
aandacht en werd enkel en alleen opgesteld met als doel
de opmerkingen en voorstellen van de Beroepsvereniging
van de Vastgoedsector (BVS) over te maken.
Dit document is louter informatief en niet limitatief; noch
de auteurs noch zij die het document verspreiden, kunnen
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.
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