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WOORD VAN DE
VOORZITTER

Beste collega’s,
Beste vrienden,
2016 was globaal gezien een mooi jaar voor onze
vastgoedsector. Maar vooraleer dieper in te gaan
op de verschillende aspecten in het vastgoed, en
omdat het een sector is waar we dagelijks met
mensen bezig zijn, zou ik eerst in naam van de BVS
mijn medeleven willen betuigen aan de families
die, van ver of van dichtbij, geraakt werden door
de tragische terroristische aanslagen die in maart
ons land getroffen hebben. Deze gebeurtenissen
zullen een blijvende impact hebben op ons land. Ze
hebben er ons aan herinnerd hoe broos we zijn als
mensen, maar ook als overheid om op dergelijke
gebeurtenissen te anticiperen en te reageren.
Daarnaast moeten we ook nog enkele andere
opmerkelijke en destabiliserende elementen
aanhalen voor 2016: de Brexit bijvoorbeeld, maar
ook de verkiezing van Trump in de Verenigde Staten
of alleen al het feit dat onze Belgische economie
er maar niet lijkt in te slagen de zo broodnodige
tweede adem te vinden.
Is dat een reden om negatief te zijn of te
doemdenken? Absoluut niet. De analyse die wij van
al deze gebeurtenissen maken, doet ons beseffen
dat wij onze toekomst meer dan ooit zelf in handen
hebben. “Wij” als “mensen” tegenover onze
maatschappelijke uitdagingen en als “economische
spelers” tegenover onze economische uitdagingen.
Als BVS-voorzitter zou ik uw aandacht vooral willen
vestigen op dat tweede aspect.
Vanuit dat standpunt was 2016 inderdaad een jaar
met heel wat acties en resultaten. Als professioneel
overleg- en uitwisselingsplatform, is onze

organisatie 100% geslaagd in de evenementen
die ze georganiseerd heeft, waaronder het
seminarie “Cities : innovators of our future way of
living”, dat georganiseerd werd n.a.v. de Realtybeurs, en het seminarie over de “Ruimtelijke en
vastgoedontwikkeling van de stad Luik”. Beide
evenementen gaven zowel privé- als overheidsspelers
de kans tot rijke en interessante uitwisselingen, wat
toch één van de voornaamste doelstellingen van
onze organisatie is.
Naast de seminaries vind ik het belangrijk
de aandacht te vestigen op het grote aantal
werkgroepen en commissies die het hele jaar
door georganiseerd worden zodat onze leden de
moeilijkheden waar ze op het terrein mee te maken
krijgen, kunnen delen; er over kunnen spreken
en, tot slot, slimme en verantwoorde oplossingen
kunnen voorstellen. Ik maak van deze gelegenheid
gebruik om alle leden te bedanken die met inzet
en enthousiasme deelgenomen hebben aan al deze
werkgroepen. Vergeten wij immers niet dat de kern
van de meerwaarde van de BVS net in die talrijke
werkgroepen en commissies ligt. Al deze mensen –
die het nochtans al zeer druk hebben – deinzen er
niet voor terug hun kostbare tijd te investeren om
net die zo gewaardeerde meerwaarde te kunnen
aanbieden.
Dat werk achter de schermen bleef trouwens niet
zonder resultaat. Wij konden immers communiceren
en in dialoog treden met alle ministeriële kabinetten
die iets te maken hebben met onze sector. Wij werden
jammer genoeg niet altijd gevolgd in onze wensen
en vragen, maar wij werden tenminste wel altijd
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ontvangen door de politici en hun administraties.
Dankzij het werk van haar leden, heeft de BVS al
een jarenlange geloofwaardigheid opgebouwd,
waardoor wij systematisch geraadpleegd worden
tijdens de onderhandelingen over nieuwe
wetteksten. Dat is alvast één van de belangrijkste
inzetten voor onze organisatie.
Jaar na jaar ben ik onder de indruk van het aantal, de
kwaliteit en de diversiteit van de vastgoedprojecten
die op de markt gebracht worden. En dat zeg ik niet
zomaar want ook die realisaties dragen bij tot de
geloofwaardigheid van de BVS en haar leden. Van
projecten waarbij alles opgevat werd om betaalbare
kwaliteitswoningen te bouwen, over projecten
waar alles in het teken staat van energiezuinigheid
tot projecten die nieuwe, duurzame buurten doen
ontstaan of die verlaten buurten doen heropleven,
enz. Kunnen meebouwen aan een stad is en blijft
voor de BVS en haar leden een belangrijke uitdaging.
Toch staan er ons ook voor het komende jaar heel
wat uitdagingen te wachten: de doelstellingen die
het gevolg zijn van de COP21 en die onvermijdelijk
zullen leiden tot nieuwe energienormen (en
bijgevolg een stijging van de kosten), de constant
veranderende
samenlevingsvormen,
een
koopkracht die onder druk staat, de rentevoeten die
ongetwijfeld opnieuw zullen stijgen en vastgoed dat
steeds zwaarder belast wordt. In die optiek zal de
betaalbaarheid van woningen ongetwijfeld één van
onze belangrijkste uitdagingen zijn in 2017.

En de inzet is groot. Want dit is niet alleen belangrijk
voor de BVS maar voor de hele samenleving. Iedereen
droomt van een betaalbare woning of wil dat zijn
naasten een kwalitatieve nieuwbouw kunnen huren
of kopen. “Erop toezien dat de inwoners toegang
hebben tot een betaalbare en kwalitatieve woning”:
dat is alvast één van de vele boeiende uitdagingen
waar wij ons als organisatie volgend jaar voor zullen
inzetten.
Een tweede aandachtspunt voor 2017 bestaat erin
ervoor te zorgen dat België zich meer profileert
als een ondernemingsvriendelijk land (ongeacht of
het over kantoren gaat, winkelcentra, logistieke
centra of (semi-)industriële projecten). De BREXIT
heeft immers aangetoond dat ons land zich
absoluut beter moet verkopen in het buiteland om
zo nieuwe bedrijven aan te trekken. Samen met
andere beroepsfederaties zullen wij de nodige acties
ondernemen om deze ambitie waar te maken. Het
wordt ongetwijfeld eenn boeiende uitdaging.
Het is dus met heel veel dynamisme en motivatie dat
ik 2017 tegemoet zie.
Ik wens u alvast veel succes bij al uw projecten!

Etienne Dewulf
Voorzitter
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Inleiding

2016, HET JAAR VAN DE PARADOXEN
Er was alvast geen tekort aan grote wapenfeiten op
de vastgoedmarkt in 2016: de fusie tussen Immobel
en Allfin; het debacle van Optima Bank en de
gevolgen hiervan voor Optima Global Estate; een
aantal mooie verkoopovereenkomsten, waaronder de
Toison d’Or van Prowinko of, onder voorbehoud van
het verkrijgen van de vergunning, de Axa-hoofdzetel
in Watermaal-Bosvoorde aan de ambassade van de
Verenigde Staten; de opening van de uitbreiding van
het Bergense winkelcentrum Les Grands-Prés en van
Docks in Brussel; de aangekondigde komst van het
centre Pompidou in de oude Citroën-garage langs het
Kanaal; enz.
Maar meer nog dan andere jaren, moeten wij oog
hebben voor de tendensen.
MEER RESIDENTIËLE TRANSACTIES, MAAR
ZONDER INVLOED OP DE PRIJS
Van alle vastgoedsegmenten is en blijft de woningmarkt de grootste, omdat hij het hele land dekt,
terwijl de andere sectoren geconcentreerd zitten op
bepaalde locaties. Omdat het de sector ook is met de
meeste transacties. En omdat hij, meer dan de andere,
heel duidelijk verdeeld wordt tussen nieuw, oud en
renovatie.
In het 3e trimester van het jaar liet de barometer van
de notarissen een achteruitgang van de transacties
optekenen: 9,5% in vergelijking met het 2e trimester
en 1,9% in vergelijking met het 3e trimester 2015.
Reden hiervoor is een volledige windstilte in juli,
een lichte verbetering in augustus en een status quo
in september. Maar voor er sprake kan zijn van een
trendbreuk op jaarbasis wachten de notarissen liever
de resultaten van het 4e trimester af (die nog niet
beschikbaar waren toen dit jaarverslag in druk ging).
Toch blijft het een feit dat dit slechte 3e trimester de
rest van het jaar niet tenietgedaan heeft, wel integendeel: in de eerste 9 maanden van 2016, zien we
8,4% meer transacties in vergelijking met de eerste 9
maanden van 2015.
Zonder dat er een invloed is op de prijzen: 238.000
euro voor een huis, ongeacht de regio (-0,7% in
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vergelijking met het 3e trimester 2015), en 213.800
euro voor appartement (+2,9%). Deze gemiddelden
verbergen echter grote verschillen.
Zo kostte een éénkamerappartement eind september
2016 157.200 euro tegenover 210.200 voor een tweekamerflat (m.a.w. 34% meer voor een extra kamer)
en 270.700 voor 3 kamers (29% meer). In Wallonië
is het prijsverschil tussen 1 en 2 kamers nog groter
(+47%), terwijl dat in Vlaanderen en Brussel respectievelijk 30% en 33% is. Merken wij hierbij op dat de
2-kamerappartementen het vaakst verkocht worden,
terwijl de markt van de 1- en 3-kamerappartementen
volatieler is.
Er zijn ook grote regionale verschillen. Voor de ééngezinswoningen is en blijft Brussel het duurst (zo’n
460.500 euro). Daarna volgen – zij het met prijzen
die meer dan 160.000 euro lager liggen – Vlaamsen Waals-Brabant. Tussen 270.000 en 140.000 euro
volgen dan Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen,
Limburg, Luxemburg, Namen, Luik en Henegouwen.
Tussen de gemiddelde laagste prijs (Henegouwen)
en de gemiddelde hoogste prijs (Brussel), is er een
verhouding van 1 op 3.
Ook bij de appartementen is Henegouwen de
hekkensluiter (133.700 euro). Bovenaan de tabel
zien wij echter een ander beeld. Op kop staat WestVlaanderen, onder impuls van de Kust (250.000
euro), gevolgd door het Brussels Gewest (231.000
euro), Vlaams-Brabant (224.200 euro) en zijn
Waalse evenknie (221.100). In de andere provincies
liggen de prijzen tussen 215.000 en 160.000 euro,
van Oost-Vlaanderen tot Namen over Antwerpen,
Limburg, Luxemburg en Luik. Met, uiteindelijk, een
kleiner verschil tussen de gemiddelde laagste prijs
(Henegouwen) en de gemiddelde hoogste prijs (WestVlaanderen), waardoor de verhouding hier 1 op 2 is. En
dan nog. Het bewijs dat het hier wel degelijk over een
andere markt gaat, gedragen door de nieuwbouw,
maar ook door investeerders die gevoeliger zijn voor
rendementen dan voor emotionele voorkeuren.

KOUDWATERVREES VOOR
NIEUWBOUWWONINGEN
Meer nog dan deze cijfers, onthouden wij vooral van
2016 dat de hypotheekrente historisch laag gebleven
is, waardoor de gezinnen aangemoedigd werden in
bakstenen te investeren (+5,1% van het aantal hypothecaire leningen tussen de 3e trimesters 2015 en 2016
en zelfs +8,6% tussen de 2e trimesters 2015 en 2016).
De rente was trouwens zo laag dat voor het eerst in
meer dan 25 jaar, volgens ING, de maandelijkse aflossingen van de leningen gedaald zijn; m.a.w. het effect
van de rentedaling heeft niet tot een prijsstijging
geleid. Voor enkele duizenden Belgische gezinnen
met een lening met variabele rente, is de rente zelfs
tot 0% gezakt!
Van 2016 onthouden wij ook de enkele bezorgdheden met betrekking tot de nieuwbouwmarkt, en
meer bepaald de nieuwe appartementen. Het faillissement van Optima Bank midden juni bracht nl.
de ontsporingen aan het licht bij de investeringen
door particulieren die niet zozeer bakstenen gekocht
hebben, dan wel een rendementsbelofte. En die in
2015, net zoals in 2016 trouwens, sowieso minder
gekocht hebben dan verleden jaar. Er heeft weliswaar
geen massale doorverkoop plaatsgevonden, l’Office
des Propriétaires heeft het beheer van een deel van
de Optima Global Estate portefeuille overgenomen
(4.000 kavels in beheer en 5.000 als syndicus), en
de ontwikkelaars letten er vooral ook meer op dat
het aanbod geen overaanbod wordt. Desalniettemin
heeft de markt het gevoeld.
Zou het alternatief van de Kust kunnen komen? In
het 1e semester van het jaar was er in elk geval een
toeloop van investeerders, ook al hebben niet alle
badplaatsen er in gelijke mate kunnen van genieten.
Drie ervan (Knokke zonder Heist, Middelkerke en
Nieuwpoort) zagen tot 50% meer transacties! Voor
zes andere lag de stijging tussen de 20 en de 40%,
voor twee tussen 10 en 20%. Enkel Heist en Bredene
gaan, volgens het notariaat, achteruit. Zonder impact
op de prijzen: de appartementen werden slechts 1%
duurder, terwijl de prijzen voor de huizen zelfs 2,7%
zakten.

EEN KANTOORMARKT MET TWEE SNELHEDEN
Op de Brusselse kantoormarkt, sterkhouder voor dit
segment, zijn er grote verschillen in de evolutie van
de bezetting en de investeringen. Dat is niet de eerste
keer, maar nu, in 2016, is dit ongetwijfeld het meest
veelzeggende element.
Volgens de statistieken van Cushman & Wakefield zal
2016 een “goed jaar” zijn voor de Brusselse take-up.
Over de eerste 9 maanden komen wij uit op 390.000
m2. Dat komt zowat overeen met het jaargemiddelde van de laatste 5 jaar (400.000 m2), met nog
één trimester te gaan. “De cijfers liggen hoger dan in
2013, liggen niet ver van 2014 en een stuk boven die
van 2015 dat, met slechts 304.000 m2 take-up, het
slechtste jaar was dat ooit werd opgetekend,” merkt
de makelaar op.
Maar achter dit goede globale cijfer, is de realiteit
een stuk minder rooskleurig. Deze mooie take-up
voor 2016 is het gevolg van enkele zeer grote deals.
Wat het aantal transacties betreft, waren de eerste
drie trimesters nogal slap: slechts 280 transacties,
tegenover 430 gemiddeld per jaar, aldus Cushman &
Wakefield!
En wat het nog ‘erger’ maakt, is dat die take-up vooral
op rekening van de openbare instellingen komt: Europa
(o.a. Black Pearl, Mérode en Belmont Court voor een
totaal van 42.000 m2), Brussel en aanverwanten (de
Stad voor het Centre 58 van Real Estate, de Politie van
Brussel-Elsene op de oude hoofdzetel van Dexia in
de Lijnstraat, in totaal 60.000 m2), en… hoewel nog
altijd niet officieel, ook al is het een publiek geheim,
de Amerikaanse Ambassade die onder voorwaarden
de hoofdzetel van op de Vorstlaan gekocht heeft,
eigendom van Cofinimmo (50.000 m2). “Gelukkig
konden wij rekenen op de openbare sector,” erkent
de makelaar die bij de private spelers enkel de huur
opmerkt van Ergo DKV in het Central Plaza (10.000
m2), Danone in Docks Bruxsel (6.700 m2),de Brederode
9 door Interparking (4.600 m2 maar op 21 jaar), en de
aankoop voor eigen gebruik van de Moebius-toren in
de Noordwijk door Allianz (26.000 m2).
De leegstandcijfers zetten hun daling langzaam maar
zeker verder na de piek van meer dan 12% in 2010.
Eind september draaide de leegstand rond de 9,45%.
Het centrum laat overigens de beste cijfers optekenen
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met een leegstand rond de 5,4%. Wat de beschikbaarheid van nieuwe ruimtes betreft, laat Cushman &
Wakefield weten dat die gezakt is tot slechts 75.000
m2.
Wij zien een totaal tegengesteld beeld op het vlak van
investeringen en dat voor het hele land. Het volume is
absoluut aanzienlijk: 1,3 miljard euro eind september
tegenover 1,5 miljard voor heel 2015. Met een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen wij
zeggen dat het jaar boven het gemiddelde van de 5
laatste jaren zal afsluiten.
Toch is de markt ontgoocheld omdat hij, ondanks de
heropleving, veel meer verwachtte: de investeerders
hebben geld en heel veel zin om het uit te geven, ook
al zijn ze steeds voorzichtiger en trager om te beslissen
(een transactie vergt doorgaans 12 à 18 maanden
tgo. 6 maanden vroeger). Reden hiervoor is de steeds
groter wordende complexiteit van de contracten,
maar vooral ook de onverwachte Brexit natuurlijk, en
de aanslagen – vooral die van Brussel in maart, maar
daarvoor ook al de aanslagen van Parijs in november
2015. Bepaalde transacties die bijna afgerond werden,
sprongen in geen tijd af; althans die transacties waar
een buitenlandse investeerder bij betrokken was.
Behalve een serieuze break tussen 2010 en 2013,
blijven de buitenlanders met 70% van de geïnvesteerde volumes evenwel in de meerderheid op de
kantoormarkt. De grote winnaars dit jaar zijn de
Aziaten. Met twee transacties, de Astro-toren en de
Ellipse Building (385 miljoen euro, 29% van het geïnvesteerde volume in het kantoorsegment), komen ze
net voor de Duitsers met de Black Pearl, het South
City Station en een hele rits kleinere aankopen (320
miljoen euro, 24%). Wij verwachten ze trouwens nog
op de ‘C de Ligne’ tegen het jaareinde. De Duitsers
– en trouwens vooral Real-IS eigenlijk – die minder
hoog mikken dan de Aziaten, maar bereid zijn meer
inspanningen te leveren. “Wat de pricing betreft, zijn
ze agressiever,” merkt Cushman & Wakefield op, en
gaan ze zelfs onder de lat van de 4% rendement 3,90, 3,80, en zelfs 3,65! Nooit eerder gezien. Ook al
is het gebouw niet nieuw, maar op voorwaarde dat
het goed gehuurd wordt, op lange termijn en/of door
de overheid.
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DE RETAIL ONDERSTEUND DOOR DE
WINKELCENTRA EN ENKELE “HIGH STREETS”
Op de retailmarkt zien wij ongeveer hetzelfde beeld:
een degelijk jaar, statistisch gezien en ondanks de
aanslagen, maar zodra je het gordijn wegtrekt, kan je
je vragen stellen.
Eerst en vooral waren er in 2016 – in tegenstelling tot
andere jaren – niet echt grote spelers in zicht. Niet van
de grootteorde van de Apple Store, Marks & Spencer en
Uniqlo in 2015. Jawel, de Franse keten Kiabi deed zijn
intrede op de Belgische markt en zal er nog uitbreiden,
net als Weekday (H&M-groep) of Skechers. En ja,
ook grote referenties zoals JD Sports of Primark zijn
vastberaden om zich te verankeren in ons vlakke land
(met huurcontracten voor die laatste op de Meir, de
Elsensesteenweg in Brussel en de Grand’rue in Mons).
Maar dat weegt niet op tegen de vertrekkende spelers,
de problemen en/of faillissementen van Forever 21 (dat
België definitief verlaten heeft), Mc Gregor, MS Mode,
Vögele, Dod… en opnieuw Marks & Spencer.
Zeker, de take-up over de eerste 9 maanden van het
jaar loopt op tot 220.000 m2 (tegenover een jaargemiddelde van 300.000 over de laatste 5 jaar) waarvan
15% in winkelcentra, 30% in de steden en 55% in de
stadsrand. Maar wie beter kijkt, ziet dat de jaarbezetting gered werd door enkele “high streets” en door de
winkelcentra; vooral de uitbreiding van de Grands Prés
in Bergen (geopend op 17 augustus), Docks Bruxsel
(geopend op 20 oktober), Rive Gauche in Charleroi
(aangekondigd voor 9 maart 2017).
En vooral dat moet ons zorgen baren. Terwijl de
makelaars in het verleden de hoofdstraten (Nieuwstraat
in Brussel, Meir in Antwerpen, Veldstraat in Gent,
Vinâve d’Île in Luik, Steenstraat in Brugge, Hoogstraat in
Hasselt…) als het ware tegenover de secundaire straten
in diezelfde steden plaatsten, plaatsen ze in 2016 de
voornaamste steden (Brussel, Antwerpen, Gent…)
tegenover de secundaire steden (Verviers, Namur…),
die soms tot 20 à 25% leegstand hebben! Onder
andere ten voordele van de retail parks, die de klanten
bijzonder waarderen omwille van hun bereikbaarheid
en de parkeermogelijkheden, maar ook omwille van het
aanbod. Het tijdperk waarin de stadsrand overgelaten
werd aan de ketens uit het laagste segment is voorgoed

voorbij. Tegenwoordig laten ook een H&M of een Zara
de buitenwijken niet meer links liggen.
Ook al moeten wij vaststellen dat hun kroonjuweel van
topstraten van het land voor de Meir en de Nieuwstraat
niet altijd volstaat om ze te beschermen: de wachtlijst
van vroeger is sterk ingekort en soms staat een winkelruimte die voor de buitenwereld gesloten lijkt omwille
van een verandering van huurder, eenvoudigweg leeg
omwille van… een gebrek aan huurder.
Eenzelfde indruk voor het invest segment: ogenschijnlijk
was 2016 fantastisch, maar in de feiten en de cijfers was
het jaar minder goed dan 2015 dat, het moet gezegd,
uitzonderlijk was met 2 miljard euro investeringen,
dankzij de transacties in Wijnegem, Waasland en de
galeries Saint Lambert in Luik. Toch blijft het een feit dat
op 30 september 2016 de retail slechts 680 miljoen euro
opgeslokt had. Waarvan 180 miljoen geboden werd
door de Belgische privégroep GH voor de Toison d’Or,
aan de Guldenvlieslaan in Brussel, voor 4 commerciële
units op 11.000 m2, de Apple Store, Marks & Spencer
(dat intussen zijn vertrek aangekondigd heeft), Zara
en Bodum. En 60 miljoen euro betaald door Redevco
voor het Aarlense Retail Park Hydrion (met een geschat
rendement van 6%), één van de eerste van het land,
dat in 2004 ontworpen werd, en één van de grootste
(42 winkels op 33.600 m2 GLA-oppervlakte en 900
parkeerplaatsen). Maar er werden ook andere grote
transacties verwacht voor het einde van 2016.
LOGISTIEK EN NACHTWERK
Dit jaar moeten wij ook even uitweiden over het logistieke en het semi-industriële segment, ook al blijven die
erg beperkt in vergelijking met de andere segmenten,
met gemiddeld slechts 200 miljoen euro aan investeringen per jaar, en 175 miljoen voor de eerste 9
maanden van 2016 volgens Cushman & Wakefield.
Maar toch 1.350.000 m2 take-up, met minder dan
een handvol aan grote volumes van meer dan 40.000
m2 (Van Maer, Domus Logistic, Decathlon…).
Dat komt doordat deze sector geleid wordt door
huurders die maatwerk vragen. Maar vooral ook
doordat België, ondanks zijn schijnbaar ideale ligging
in Europa, tussen Nederland, Duitsland en Frankrijk,
en ondanks een theoretisch perfecte bereikbaarheid,
moeite heeft om zich te profileren in dit segment,

althans bij de zeer grote logistieke spelers en andere
grote platformen (Amazon…). Reden hiervoor zijn de
arbeidskosten, maar ook het feit dat nachtwerk, dat
onontbeerlijk is in de e-commerce, moeilijk te implementeren is, ondanks de nieuwe wetgeving op dat
vlak.
Merken wij nog op dat 2016 een uitzondering is op
wat de laatste 5 jaar de regel geworden was: het
aandeel van de take-up door de logistiek stijgt tot een
niveau dat wij niet meer gezien hadden sinds 2011,
een referentiejaar (met 751.000 m² in de eerste 9
maanden van 2016 tegenover 640.000 voor het hele
jaar 2015), terwijl de take-up daalt in het semi-industriële segment (544.000 m² tgo. 859.000 m²).
SEGMENTEN DIE STEEDS MINDER
EEN ALTERNATIEF ZIJN
Het jaar 2016 bespreken zonder in te gaan op het
hotelwezen en de studentenkamers, is een aberratie.
Allebei hebben ze dit jaar hun adelbrieven verdiend,
ook al is het voorlopig nog maar de titel van … baron,
en nog niet van hertog.
In het hotelwezen zien wij een groeiende interesse
van de investeerders, maar onder invloed van de
aanslagen en Airbnb daalden de bezettingsgraden
vanaf eind maart tot na de zomer. Wij zagen dat
AG Real Estate zijn Wiltchers complex verkocht aan
AXA Investment Managers - Real Assets; de Hilton
Grand-Place (ex-Méridien die in juni 2014 de deuren
gesloten had na het faillissement van Starman Brussel)
kwam voor 55 miljoen euro in Zweedse handen bij
Pandox; de Métropole werd, althans voor 50%, te
koop gezet. In totaal vertegenwoordigt deze sector
volgens Cushman & Wakefield zo’n 300 miljoen euro
in de eerste 3 trimesters van het jaar. “Maar bovenal
institutionaliseert hij zich”.
Net als de studentenkamers trouwens, met de
ontwikkelingen en/of aankopen van de GVV’s Home
Invest en, vooral, Xior. Het moet gezegd dat een kot
niet meer is wat het vroeger was, ook al blijven ze
sterk verbonden met de verschillende universiteiten
van het land. Ook al blijft het leven in gemeenschap
belangrijk (op voorwaarde dat er niet meer dan 4
of 6 units zijn), toch zijn het voortaan de grootte
(ruimer), de luxe (luxueuzere afwerking…) en vooral
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de diensten (conciërgerie, studeer- of ontspanningsruimte, parking, BBQ…) die de overhand halen. De
huurprijzen stijgen dan ook (tot 500, 600 en zelfs 700
euro/maand), wat de interesse gewekt heeft van de
institutionele investeerders. En zo is de cirkel rond.
Zonder evenwel de particulieren uit te sluiten. Volgens
het Century 21 netwerk, zijn de ouders van één
student op 10 meer geneigd een kot te kopen voor
hun kinderen dan het te huren.
DE GVV’S NOG WISPELTURIGER ONDER
INVLOED VAN DE ROERENDE VOORHEFFING

Acasa Group

Project Stapelplein, Stapelplein 80/83 te Gent
Arch.: 360 Architecten bvba & BULK Architecten

Actibel

Projet résidentiel à Namur, Rue Nanon
Arch.: Helena Pijcke

Aedifica

Project Residentie Sporenpark, Stationsstraat 20 te Beringen
Arch.: a33 Architecten
10
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Dit jaar zijn het niet zozeer de koersen en de dividenden van de GVV’s (gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die het nieuws maakten, noch hun
acquisities – hoewel… – maar eerder de discussies en
bedenkingen over de roerende voorheffing waaraan
ze onderworpen zijn en zullen worden. Die steeg tot
27% en zal op 1 januari 2017 opnieuw stijgen tot
30%. Maar het zijn de uitzonderingen die veranderd
zijn. Terwijl de woningmarkt vroeger bevoordeeld
werd door de positieve discriminatie (15%), zijn het
voortaan de gebouwen die bestemd zijn voor de
gezondheidszorg die van deze maatregel genieten. Op
voorwaarde dat ze minstens 60% van de portefeuille
uitmaken en dat de wet gestemd raakt. Aedifica en
Care Property Invest behouden hun voordeel, terwijl
Home Invest het verliest.
Ander nieuwtje over de GVV’s en beursgenoteerde
vastgoedvennootschappen: ter voorbereiding op een
nieuwe rentestijging en vastberaden te profiteren
van een grotere flexibiliteit op de beleggingsmarkt,
hebben de enen nieuwe leningen afgesloten (Atenor,
Cofinimmo), terwijl anderen een kapitaalverhoging
doorvoerden (Befimmo).
Op het vlak van de aankopen bleven de GVV’s moeite
hebben om het op te nemen tegen de buitenlandse
concurrenten: slechts 415 miljoen geïnvesteerd over
alle sectoren heen in België, terwijl de volledige markt
goed was voor zo’n 2,8 miljard euro aan investeringen! Hun aandeelhouders eisen immers een hoger
rendement. De vennootschappen die zich dus op de
markt begeven hebben, zijn vooral actief in meer
“atypische” segmenten: logistiek (door WDP en
Montea), de rusthuizen (Aedifica vertegenwoordigt in

zijn eentje bijna een kwart van de investeringen door
GVV’s, met de verwerving van een portefeuille van
8 rusthuizen voor een totaalbedrag van 100 miljoen
euro), de studentenkamers (o.a. door Xior).
Ook al zorgde Cofinimmo – en da’s opmerkelijk
genoeg om het aan te halen – voor dé verrassing
door twee kantoortransacties te verrichten in de
CBD’s (Central business district), wat het al heel lang
niet meer gedaan had. En niet van de minste want
de 4 gebouwen (Art 46 en de NorthStar-portefeuille)
zijn niet op lange termijn en niet door één enkele
gebruiker gehuurd. De GVV koos de moeilijke weg,
maar met minder agressieve rendementen, tussen de
6,2 en de 6,5%.

BVS Jaarverslag 2016
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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 2016

Voorzitter
Dewulf Etienne
(Etienne Dewulf bvba)

Ondervoorzitter Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
ad interim
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)

16
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Leden
Anglade Patrick
(Immoflandria)

Mertens de Wilmars Patrick
(Banimmo)

Carbonnelle Jean-Edouard
(Cofinimmo)

Sonneville Stéphan
(Atenor Group)

Collard Thierry
(Eiffage Development)

Van Wymersch Guy
(Axa REIM Belgium)

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)
Erevoorzitters
Hodac Alexander
(Immobel)

Sougné André

Le Clercq Sophie
(JCX Immo)

Thomas Jean

Lefèvre Jacques
(BPI)

Verbeeck Eric E.

Maes Sophie
(Alides - Group Maes)

BVS Jaarverslag 2016

17

WERKGROEPEN

In september 2016 heeft de Raad van Bestuur beslist
om de Werkgroepen van de BVS te reorganiseren,
rekening houdend met de evolutie & de realiteit van
de vastgoedsector binnen onze maatschappij :
 toename van de bevoegdheidsniveaus
 specialisatie & complexiteit van de materies
 evolutie van de beroepen
Vanaf 2017 zal het organigram van de BVS
Werkgroepen er als volgt uitzien :
5 Werkgroepen per bedrijfsactiviteit :

4 transversale Werkgroepen voor de verschillende
bedrijfsactiviteiten :

1.

Residentiële Ontwikkelaars

2.

Ontwikkelaars van Kantoren

1.

Werkgroep Wetgeving & Europa

3.

Ontwikkelaars van Retail

2.

Werkgroep Fiscaliteit

4.

Logistiek

3.

Technische Werkgroep

5.

Beleggers

4.

Werkgroep Public Relation

Taken / Verantwoordelijkheden :

Taken / Verantwoordelijkheden :

 een inventaris uitwerken van de praktische /
dagelijkse problemen van de leden in de uitoefening van hun beroepsactiviteiten

 de leden op de hoogte brengen van de
nieuwe toegepaste wetgevingen

 te ondernemen acties voorstellen om de
problemen op te lossen

 een advies geven over de wetsontwerpen,
decreten, ordonnanties

 de follow-up van de acties verzekeren en de
informatie aan de Raad van Bestuur doorspelen

 een follow-up van de acties verzekeren en de
informatie aan de Raad van Bestuur doorspelen

18

BVS Jaarverslag 2016

5 Werkgroepen per bedrijfsactiviteit

Residentieel

Kantoren

Retail

Logistiek

Beleggers

Algemeen Ereraadgever van de Raad van Bestuur

4 transversale werkgroepen voor de verschillende bedrijfsactiviteiten

Fiscaliteit

Techniek

Wetgeving & Europa

Public Relations

In 2016 werden de subwerkgroepen binnen de
plenaire Werkgroepen opgericht met als doel zeer
specifieke materies te behandelen, meer bepaald
 Op Federaal niveau :
- Subwerkgroep fiscale Hervorming
- Subwerkgroep verplichte Verzekering
& tienjarige Verzekering

 Voor het Vlaams Gewest :
- Subwerkgroep Handelsvestigingen
De onderwerpen die door de werkgroepen en
subwerkgroepen van de BVS behandeld worden,
worden hierna afzonderlijk toegelicht.

 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
- Subwerkgroep Regionalisering van de
Huurwetgeving
- Subwerkgroep Bodembeheer
 Voor het Waals Gewest :

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 behandelende materie hen
aanbelangt. Voor specifieke materies nodigt de BVS
regelmatig experts en/of professionnals uit voor haar
werkgroepen en subwerkgroepen.

- Subwerkgroep CoDT
- Subwerkgroep Bodembeheer
- Subwerkgroep Nutsvoorzieningen
- Subwerkgroep Handelsvestigingen

BVS Jaarverslag 2016
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Kalender van de vergaderingen van de
werkgroepen in 2016

Algemene Vergadering
21 januari
2016
Raad van Bestuur
03 maart
16 juni
28 september
29 november

2016
2016
2016
2016

Werkgroep Wetgeving & Europa (plenair)
28 april
2016
29 september 2016
		
 Subwerkgroep CoDT
09 november 2016			
 Subwerkgroep Regionalisering van de huurwetgeving (BHG)
01 september 2016
 Subwerkgroep Bodem (BHG)
23 februari
2016
24 oktober
2016
 Subwerkgroep Bodem (WAL)
		 19 januari
2016
24 oktober
2016

AG Real Estate

Projet The Genesis, Parc de l'Alliance, Boulevard de France
3-5 à Braine-l'Alleud
Arch.: A2M (Sébastien Moreno)

Alides

Project ZEN-PARK, Driefonteinenstraat te
Sint-Pieters-Leeuw
Arch.: Abetec

AP&D Verkavelingen

Project Villapark
te Melle
20 De Achterhof
BVS Jaarverslag
2016
Arch.: Architectenbureau Koen Vekeman

 Subwerkgroep Verplichte Verzekering
12 januari
2016
02 februari
2016
09 juni
2016
 Subwerkgroep Rooster van indicatieve huurprijzen (BHG + WAL)
		 12 december 2016

Werkgroep Fiscaliteit (plenair)
10 mei
2016
 Subwerkgroep fiscale Hervorming (Federaal)
		 09 september 2016
		 30 september 2016
		 25 oktober
2016
		 21 november 2016

Werkgroep Beleggers
28 januari

2016

 Subwerkgroep Brexit
		 25 november 2016
Werkgroep Verkavelaars & Residentiële Ontwikkelaars
26 januari
2016
14 juni
2016
10 november 2016

Technische Werkgroep (plenair)
28 juni
2016
08 december 2016

Werkgroep Public Relations
17 februari
2016

 Subwerkgroep « Nutsvoorzieningen »
		 14 januari
2016

Hetzij 35 werkvergaderingen in 2016.

Werkgroep Ontwikkelaars van retail & kantoren
& logistiek
 Subwerkgroep « Handelsvestigingen in het
Vlaams Gewest »
08 februari
2016
06 juni
2016
 Subwerkgroep Handelshuur in het Vlaams
Gewest
01 september 2016
 Subwerkgroep « Handelsvestigingen in het
Waals Gewest »
15 september 2016

BVS Jaarverslag 2016
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Arthus Projectontwikkeling

Project Karmel, Louis D'Haeseleerstraat te Aalst
Arch.: Abscis Architecten

Atenor Group

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

AXA Real Estate

Projet futur siège social d'AXA Belgium, Place du Trône 1
à Bruxelles
Arch.: A2RC Architects

Baltisse

Projet La Cathédrale - Place de la Cathédrale 14-18 à Liège
Arch.: Njda architecture (Baudouin du Pré Werson)

Banimmo

Projet The Cube, Boulevard Roi Albert II, 9 à Bruxelles
BVS Jaarverslag 2016
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1. GVBF / GVV

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van het begrotingsconclaaf inzake de
fiscale hervorming op federaal niveau, werd de BVS
door de Minister van Financiën, J. Van Overtveldt
uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende
interkabinettenwerkgroepen over onder meer de
belasting op de meerwaarde bij de overdracht van
de aandelen van vastgoedmaatschappijen, de uitbreiding van het toepassingsgebied van de activiteiten van
de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen
(GVV) en de oprichting van een nieuw investeringsinstrument, de zogeheten Gespecialiseerde
Vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF).

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In april en mei 2016 hebben 5 overlegvergade-

ringen tussen de BVS en de bevoegde federale
overheden plaatsgevonden ; de onderhandelingen vonden plaats in nauwe samenwerking
met Deloitte, structurele partner van de BVS
en BE-REIT Association (beroepsvereniging
opgericht door een groep Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen – GVV – om
de belangen van de Belgische Real Estate
Investment Trusts – BE-REIT’s, te vertegenwoordigen en te steunen).

b. De lange onderhandelingen hebben tot de
volgende resultaten geleid :

versoepeling van het stelsel van de GVV
(Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen) met onder meer
- Uitbreiding van de investeringsperimeter
naar infrastructuurwerken
Befimmo

Projet Guimard 9, Rue Guimard 9 à Bruxelles
Arch.: SVR-Architects

Belfius Immo

Project Residentie Delvaux, Wahalaan / Emile Steenostraat
te Oudergem
Arch.: Urban Platform
26
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- Versoepeling van het stelsel van de filialen
(minder bindende clausules) en verschillende verbeteringen van het fiscaal stelsel
(namelijk exit tax)
oprichting en invoering van de GVBF
(Gespecialiseerde
Vastgoedbeleggingsfondsen), nieuw niet-beursgenoteerd instrument met betrekking tot vastgoedinvesteringen.

2. HERVORMING VAN DE VASTGOEDFISCALITEIT

A. Context / BVS prioriteiten
in de loop van het 4de trimester 2016 heeft de
Minister van Financiën, J. Van Overtveldt, contact
opgenomen met de BVS om de vastgoedfiscaliteit
te overlopen en te evalueren met de bedoeling
een eerlijke verdeling van de vastgoedfiscaliteit te
ontwikkelen.
Rekening houdend met de huidige begrotingssituatie vreest de BVS voor de komst van nieuwe belastingsmaatregelen, de vermindering/intrekking van
de vrijstellingsmaatregelen en/of de versterking
van de anti-misbruikmaatregelen, zowel inzake
de registratierechten als de vennootschapsbelastingen, de overdrachten van de vennootschapsaandelen, waar de meerderheid van de activa is
samengesteld uit vastgoed.
De BVS heeft op een proactieve manier beslist om
de grote lijnen van de vastgoedbelasting te analyseren en te bepalen en heeft aan het Kabinet van
Financiën voorgesteld om de hervorming van de
vastgoedfiscaliteit in het kader van een algemene
hervorming van de fiscaliteit te stellen.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Begin september 2016 heeft de BVS een speci-

fieke werkgroep opgericht, die samengesteld
is uit werkende leden ontwikkelaars & investeerders, adviseurs en vertegenwoordigers
van advocatenkantoren gespecialiseerd in
vastgoedfiscaliteit, met de bedoeling de grote
lijnen van de vastgoedbelasting te analyseren.

b. Naar aanleiding van de opmerkingen van

deze interne werkgroep en de beslissingen die
door de Raad van Bestuur van de BVS werden
genomen, heeft de BVS aan het Kabinet van
Minister van Financiën, ter gelegenheid van
een onderhoud voorgesteld om iedere hervorming van de vastgoedfiscaliteit in het kader van
een algemene hervorming van de fiscaliteit te
stellen.

c. Behalve de belangrijkste elementen die

hierboven werden toegelicht, heeft de BVS de
aandacht van de autoriteiten getrokken op de
voorstellen van de hervorming van het stelsel
van de vennootschapsbelasting, meer bepaald
inzake

het tarief van de exit tax
de beperking van de notionele intrestaftrek
De BVS zal haar werkzaamheden en onderhandelingen in 2017 blijven voortzetten.
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3. BTW « NIEUW
GEBOUW » VERSUS
« GERENOVEERD
GEBOUW »

A. Context / BVS prioriteiten
Volgens de BTW-Administratie worden enkel de
nieuwe gebouwen aan de BTW onderworpen.
Onder deze benaming van « nieuwe gebouwen » vallen
niet enkel de nieuwe gebouwen maar eveneens de
gebouwen die een zware renovatie ondergingen.
Voor deze « gerenoveerde gebouwen » heeft de
BTW-Administratie bepaalde criteria vastgesteld.
De Rulingcommissie wenst meer duidelijkheid te
scheppen inzake het toepassingsgebied van de
BTW op gerenoveerde gebouwen.
De Centrale Administratie heeft hierover het advies
van de BVS gevraagd.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Pro memorie : « nieuw gebouw » n « gere-

noveerd gebouw » : criteria die door de
BTW-Administratie in overweging worden
genomen :

1e geval : werken die werden uitgevoerd in een
oud gebouw, welke een ingrijpende wijziging
onderging in zijn belangrijkste elementen,
meer bepaald in zijn aard, zijn structuur (draagmuren, kolommen, vloeren, trappenhuizen
of liften,…) en eventueel zelfs zijn functie.
a nieuwbouw, ongeacht de kost van de
uitgevoerde werken

Besix Red

Projet Oxygen, Boulevard du Souverain 191 à Auderghem
Arch.: Assar Architects

Blavier

Projet Résidence la Commanderie, Rue de Grande Bretagne
17 à Frameries
Arch.: POULET & fils
28
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2de geval : de werken die werden uitgevoerd in het oude gebouw hebben het
gebouw in zijn belangrijkste elementen
niet gewijzigd, maar hebben als doelstelling
hetzij het behoud van het goed te bewaren,
hetzij het comfort ervan te verbeteren,
zoals dit het geval is voor de installatie van
centrale verwarming, plaatsing van een
badkamer, vernieuwing van het dak, enz.
a GEEN nieuw gebouw, ongeacht
de kost van de uitgevoerde werken

4. VERKOOP VAN EEN
NIEUW GEBOUW EN
OVERDRACHT VAN
ZAKELIJKE RECHTEN
OP GRONDAANDEEL
3de geval : de uitgevoerde werken zijn
zodanig belangrijk dat ze tot een wijziging
van het gebouw leiden, maar dat het
moeilijk is om te beoordelen of het goed
een ingrijpende wijziging in zijn belangrijkste
elementen heeft ondergaan. In dit geval kan
men aannemen dat men te maken heeft
met een nieuw gebouw indien de kost, excl
BTW, van de uitgevoerde werken aan het
gebouw zelf, door de eigenaar of door een
derde voor zijn rekening, ten minste 60% van
de marktwaarde van het gebouw bereiken
waarvoor de werken werden uitgevoerd,
exclusief grondwaarde, op het moment
van de afwerking van deze werken.
a nieuw gebouw, indien 60% werd bereikt

b. Naar aanleiding van verschillende interne

vergaderingen en vergaderingen met de
Administratie, heeft de Raad van Bestuur
van de BVS volgende voorstellen in juni 2016
gedaan :

Situatie

Momenteel

Voorstellen BVS

1 geval : structurele werken

Structurele
wijziging, aard,
bestemming

Structurele wijziging

2de geval : geen
structurele
werken

Geen structurele
wijziging van aard,
van bestemming

Geen structurele
wijziging

3de geval : kost
werken hoger
dan of gelijk
aan 60% van de
marktwaarde
van het gebouw

Verplichting /
keuze

- Keuze per
project
- Overgangsperiode
- Uitsluitend van
toepassing voor de
toekomst (exacte
datum)

ste

c. De voorstellen van de BVS werden in juli aan

de BTW-Administratie overgemaakt. Eind
2016 heeft de BVS het officieel advies van de
Administratie nog niet ontvangen.

A. Context / BVS prioriteiten
De geldende Belgische regelgeving onderwerpt aan
de BTW de overdracht - gelijktijdig en door één
en dezelfde persoon – van een nieuw gebouw en
bijhorende grond (en niet meer aan de registratierechten voor de grond).
Een overdracht van een nieuw gebouw en het
grondaandeel dat werd uitgevoerd door twee
verschillende personen, wordt dus NIET aan deze
regelgeving onderworpen (verkoop van het nieuwe
gebouw onderworpen aan BTW en verkoop van de
grond onderworpen aan de registratierechten).
Begin 2016 heeft de Europese Commissie uitleg aan
België gevraagd, omdat ze van mening was dat deze
gesplitste verkopen nieuw gebouw / grondaandeel
veel werden toegepast waren en ingaan tegen de
geest van de wet.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Gezien de hierboven vermelde context en

gezien de BTW inkomsten uit de gelijktijdige
verkopen nieuw gebouw & grondaandeel
volgens Europa te beperkt zijn, heeft België
een financiële vergoeding betaald om de
huidige praktijk te kunnen behouden, welke
het Federaal en de Gewesten tevreden stelden.

b. In juni 2016 is het Kabinet van Financiën niet op
de hoogte van andere reacties / tussenkomsten
van de Europese Commissie (TAXUD) in dit
dossier.

c. De BVS blijft, met de hulp van Deloitte, struc-

tureel partner van de BVS, heel aandachtig
over de evolutie van dit onderwerp.
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5. VERPLICHTE VERZEKERING TIENJARIGE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ACTOREN
VAN DE BOUWSECTOR

A. Context / BVS prioriteiten
Het initiële voorontwerp van wet dat door de
Ministers K. Peeters, W. Borsus en M. De Block in
oktober 2015 werd ingediend, werd naar aanleiding
van het intens lobbywerk van de BVS na vele malen
aangepast en leidde in juni 2016 tot een wetsontwerp
« inzake de verplichte verzekering van de tienjarige
aansprakelijkheid van aannemers, architecten en
andere dienstverleners in de bouwsector tot wijziging
van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming
van de titel en van het beroep van architect ».
Hoewel de BVS niet helemaal overtuigd is van de
economische noodzaak van een verplichte verzekering, heeft zij toch, als beroepsvereniging die de
bouwpromotoren, ontwikkelaars van residentieel &
kantoren & retail vertegenwoordigt, een constructief
gesprek gevoerd met de actoren die betrokken zijn in
het belang van de consumentenbescherming.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Na verschillende vergaderingen in januari en

februari 2016 (Kabinet K. Peeters, Confederatie
Bouw & FABA, Kabinet W. Borsus, CEA
Belgium en verzekeraars), bepaalde artikel 2
van het wetsontwerp in juni 2016 dat « overige
dienstverleners in de bouwsector » als zijnde
« elke natuurlijke of rechtspersoon, anders dan
de bouwpromotor, die zich ertoe verbindt te
verrichten… ».

b. Uit angst voor een verwerping van deze
uitsluiting door de Raad van State op grond
van discriminatie, heeft de BVS een ontwerp
van herformulering van de definitie « overige
dienstverleners » voorbereid en ingediend.
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c. In juni 2016 heeft de BVS haar standpunt aan
de verzekeraars herhaald :

de BVS pleit voor een facultatieve verzekering
de BVS vraagt een verzekeringsdekking per
project, onder toezicht van een gespecialiseerd bureau.

d. Op 20 oktober 2016 heeft de Ministerraad het

voorontwerp ter invoering van een verplichte
verzekering
tienjarige
aansprakelijkheid
voor de architecten, aannemers en andere
partijen van de bouwsector, goedgekeurd.
Volgens de overheid streeft het voorontwerp
een dubbele doelstelling na :

een einde maken aan een feitelijke discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd
vastgesteld door het feit dat de wet enkel de
architecten verplichtte om deze verzekering af
te sluiten.
toezien op een regeling van de bouwmarkt
en een betere bescherming voorzien van de
opdrachtgever en de partijen onderling bij de
bouwakte.
De BVS zal in 2017 de evolutie van dit onderwerp
heel aandachtig volgen.

6. 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
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).
De leden van de BVS zijn nauw betrokken bij deze
regelgeving en de BVS heeft meerdere acties ondernomen met de bedoeling haar verantwoordelijkheid
op dit gebied te vrijwaren.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Tijdens de gezamenlijke vergadering werkgroep

Ontwikkelaars van residentieel vastgoed &
Technische werkgroep op 26 januari 2016 zijn
vertegenwoordigers van de RSZ hun standpunt
komen uiteenzetten.
Uit deze presentatie volgt het volgende :

Wat de werkmelding (art. 30bis) betreft : eind
januari 2016 wachten de BVS en de RSZ op
het officiële antwoord van de Staatssecretaris
voor de bestrijding van de sociale fraude, de
heer Bart Tommelein, die zou moeten bevestigen dat de ontwikkelaars en investeerders
(zonder aannemer te zijn) niet onderworpen
zouden worden aan de melding (brief BVS
van 9 juni 2015).
In afwachting van dit officieel standpunt : overgangsperiode : de controles blijven doorgaan
maar de RSZ (exclusieve bevoegdheid) zal
geen administratieve boetes voorzien voor
niet-naleving van de werkmelding voor de
ontwikkelaars en investeerders.
Wat
de
aanwezigheidsregistratie
op
bouwwerven betreft (Wet welzijn op het
werk) : verschillende aanklachten en boetes
werden bepaald in het Sociaal Strafwetboek ; voor
deze materie is enkel de FOD Sociale Zekerheid
bevoegd (en niet de RSZ).

b. Hierbij wordt meegegeven dat de autoriteiten
van plan zijn om de verplichte werkmelding
en de aanwezigheidsregistratie in één enkele
regelgeving op te nemen.
Eind 2016 werd deze integratie nog niet
uitgewerkt ; de BVS blijft het onderwerp
volgen.
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7. PREVENTIE
VAN BRAND EN
ONTPLOFFING IN DE
PARKINGS

b. De gezamenlijke opmerkingen werden begin

september 2016 aan de Hoge Raad voor
Beveiliging overgemaakt (hierbij wordt meegegeven dat de Hoge Raad voor Beveiliging de
enige instantie is die tekstwijzigingen aan de
autoriteiten mag voorstellen).

c. Eind september 2016 heeft de Hoge Raad

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van de herziening van het KB van 7
juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor
de preventie van brand en ontploffing waaraan de
nieuwe gebouwen moeten voldoen, drongen de
publieke autoriteiten erop aan om de brandveiligheidsnormen in de parkings van nieuwe residentiële
gebouwen te verstrengen, rekening houdend met
de risico’s die de veiligheidsdiensten moeten nemen
tijdens interventies op het terrein (veiligheid is onbetaalbaar).
Nochtans liet de analyse van de voorgestelde teksten
ons verstaan dat de voorgestelde verstrengingen
buitensporig waren ten opzichte van de bijkomende
veiligheid welke zij concreet voorstelde, met belangrijke gevolgen op de kosten, in ieder geval voor de
parkings tussen 1.250 m2 en 2.500 m2).
Voor hetzelfde veiligheidsniveau blijkt dat deze
nieuwe normen een verhoging van de kosten van
+/- 3.700 euro per parkeerplaats / per appartement
met zich zouden meebrengen.
Begin 2016 was de BVS van mening dat een overleg
met ORI en WTCB noodzakelijk was inzake de
parkings kleiner dan 2.500 m2, om gezamenlijke
eisen aan de Hoge Raad voor Beveiliging in te dienen.

voor Beveiliging ingestemd om de beslissing
tot bekrachtiging van het voorstel van koninklijk besluit dat op de tafel lag, uit te stellen.
Tussen september en november 2016 hebben
overlegvergaderingen
tussen
belangrijke
brandweerdiensten van het land, de ORI en
de Confederatie Bouw, plaatsgevonden. Een
nieuw alternatief tekstvoorstel werd aan de
Hoge Veiligheidsraad in november 2016 voorgesteld, om op 19 januari 2017 bekrachtigd te
worden.

8. MEETCODE
A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van de regionalisering van de huurwetgeving in de 3 Gewesten, waren de leden van de BVS
van mening dat een herziening van de BVS-Meetcode
van 2010 noodzakelijk was ; de bedoeling van deze
herziening is om de meetcode van alle woningen op
de markt op elkaar af te stemmen.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In juni 2016 werd een eerste voorstel van

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Na

talrijke
overlegvergaderingen
met
Interparking op het Kabinet van Minister J.
Jambon, met SECO (lid van de ORI) en met
de Confederatie Bouw (lid van CSTC) en na
verschillende raadplegingen van haar werkende
leden (Technische Werkgroep), werd in juni
2016 een gezamenlijk advies opgemaakt.
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wijziging uiteengezet & onderzocht tijdens
een plenaire vergadering van de Technische
Werkgroep van de BVS.

b. Eind 2016 werd dit voorstel geformaliseerd

en voorgesteld aan de Raad van Bestuur van
de BVS ; concreet gaat het over de afschaffing van de BIO-methode (Bruto Inwendige
Oppervlakte).
De BVS zou van nu af aan 2 oppervlaktes voorstellen die tijdens de commercialisatie van een
woning meegedeeld worden : de kadastrale
oppervlakte enerzijds en de BUO (Bruto
Uitwendige Oppervlakte) anderzijds.

9. KADASTERGEGEVENS

A. Context / BVS prioriteiten
Door het feit dat verschillende leden van de BVS
klaagden over de moeilijkheid om kadastergegevens te bekomen in het kader van de aankoop van
gronden en de professionele ontwikkelingen, heeft
de BVS beslist om enkele stappen te ondernemen bij
de Administratie van het Kadaster en de « Privacy »
Commissie.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In juni 2016 heeft de BVS de regionale

verantwoordelijken
van
de
Dienst
Patrimoniumdocumentatie van de FOD
Financiën ontmoet. Het blijkt dat talrijke
eigenaars inderdaad gecontacteerd werden
door makelaars of projectontwikkelaars om
kadastergegevens te bekomen en dat deze
stappen niet zouden overeenstemmen met de
Privacywet.

b. In juli 2016 heeft de « Privacy » Commissie

de wettelijke rechtsgronden voor de afgifte /
weigering van kadastrale gegevens onderzocht.
In afwachting van de beslissing van deze
Commissie, zal geen enkele informatie aan
makelaars of projectontwikkelaars bezorgd
worden.

c. In september, oktober en november 2016

heeft de BVS herinneringen gestuurd naar FOD
Financiën om een overlegvergadering met de
BVS te organiseren. Eind 2016 werd geen enkel
voorstel aan de BVS overgemaakt.

d. Hoewel de regionale diensten van het kadaster
(over het algemeen) deze weigering van het
verlenen van kadastrale gegevens toepassen,
verleent de federale Dienst nog steeds
kadastrale gegevens op basis van een « online »
aanvraag via hun officiële website.

Bouw Francis Bostoen

Project De Minard, Kerkstraat te Olsene
Arch.: Elise Kerckhof

Bouygues Immobilier

Projet Quadrian, Avenue Louise 306-310 à Bruxelles
Arch.: ALTA + Bureau d'Architecture Marc Corbiau

BPI - Belfius Immo

Projet Erasmus Gardens, Bd Henri Simonet-Route de LennikRue du Chaudron à Anderlecht
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Arch.: A2RC & MDW Architecture

Brummo

BW Promo

Project De Bergen, Zemstseweg te Hombeek
Arch.: Tecro & Krea en S3Architecten

Projet immobilier à Soignies, Chaussée du Roeulx 50
Arch.: Association d'architectes - Osmose - Loft & Partners

Burco

CIP

Projet Royal à Bruxelles, Rue Royale 101
et Rue du Gouvernement Provisoire 10-20
Arch.: Art & Build
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Project STUDAX, Martelarenlaan 40 te Leuven
Arch.: Tijdelijke architectenassociatie AR-TE / SeARCH

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. BWRO – BRUSSELS
WETBOEK VOOR
RUIMTELIJKE ORDENING
A. Context / BVS prioriteiten
Het regeerakkoord 2014-2019 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voorziet een herziening van het
BWRO, een belangrijk instrument voor de bouwpromotoren die vastgoedprojecten ontwikkelen in het BHG.
De herziening voorziet immers om een aantal aspecten
van het Wetboek te wijzigen, onder meer inzake informatie over stedenbouw en vergunningen.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In 2015 had de BVS haar opmerkingen aan de

Minister-President overgemaakt, die de herziening van het BWRO binnen de Brusselse Regering
aanstuurt.
In haar opmerkingen en voorstellen had de BVS
hoofdzakelijk de problematiek toegelicht van de
BBP, de gemengde vergunningen, de verkavelingsvergunningen, de project-vergaderingen, de
vervaldatum van de vergunningen, het beheer van
de afwijkingen van de GSV, het beheer van de
termijnen en van de milieueffectenstudies.

b. – Na de adviezen van de Gewestelijke
Ontwikkelingsraad, de Economische en Sociale
Raad en van de Adviesraad voor Huisvesting in
april 2016,
– na meerdere gesprekken van de BVS met
verschillende ministeriële Kabinetten (CdH, Défi,…)
en een seminarie bij ARAU in mei 2016,
– bij gebrek aan het verkrijgen van een afspraak
op het Kabinet van de Minister-President om haar
eisen duidelijk mee te delen,

City Mall

Projet Les Grands Prés, Shopping de Wallonie, Place des
Grands Prés 1 à Mons
Arch.: DDS & Partners

Codic Belgique - Immobel

Projet Gateway à Zaventem
Arch.: Jaspers-Eyers Architects + A2RC Architects

Cofinimmo

Projet Guimard 10-12, Rue Guimard 10-12 à Bruxelles
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Arch.: LD2 Architecture

heeft de BVS in juni 2016 een persbericht verspreid
waarin zij de lange procedure van de afleveringstermijn van de vergunningen aanklaagde (in
de 3 gewesten, maar voornamelijk in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest).

c. Eind 2016 wacht de sector op een tweede lezing

die door de Regering wordt goedgekeurd om na te
gaan op welke manier zij van plan is om de afleveringstermijn van de vergunningen te versnellen.

2. BWLKE (BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT
EN ENERGIEBEHEERSING) PARKINGS BUITEN DE
OPENBARE WEG
A. Context / BVS prioriteiten
Tijdens iedere vernieuwing of verlenging van een
milieuvergunning voorziet het BWLKE om geleidelijk aan op bestaande kantoorgebouwen de normen
toe te passen, die het aantal parkeerplaatsen per
m² bepalen die sinds de jaren negentig reeds van
toepassing zijn voor nieuwe gebouwen.
In geval dat de drempel, die door het BWLKE vastgelegd werd, overschreden wordt, zal de houder van
de milieuvergunning beschikken over de volgende
mogelijkheden :

c. Er bestaat verwarring tussen « publieke traditio-

nele parkings » en de « publieke parkings door
de toepassing van het BWLKE ». De gevolgen
zijn behoorlijk belangrijk, omdat door deze
verwarring, het principe van een abonnement
in een « traditionele publieke parking » – door
de BWLKE wetgeving – moeilijker aanvaard
wordt door Leefmilieu Brussel. Dit is juridisch
en economisch onbegrijpelijk. De BVS heeft
gepleit opdat het Koninklijk Besluit inzake de
publieke parkings in het Brussels Gewest zo
snel mogelijk bekend wordt gemaakt, en dit
om transparantie en duidelijkheid te brengen in
de toe te passen regels.

 de overtollige parkeerplaatsen ter beschikking
stellen van het grote publiek
 de overtollige parkeerplaatsen toekennen aan
nieuwe activiteiten
 een milieuheffing betalen (250 – 450 € per
parkeerplaats en afhankelijk van het type
vergunning).

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Pro memorie : sinds 2015 betreurde de

BVS het ontbreken van een voorafgaande
milieueffectenrapportage en het waardeverlies
van gebouwen, welke een aantal overtollige
parkeerplaatsen hadden volgens de normen
die door het BWLKE waren uitgewerkt.
De BVS heeft een vergoeding gevraagd voor
de waardevermindering van het goed alsook
een versoepeling en een correct beheer van de
toepassing van het BWLKE.
De ordonnantie werd in december 2015 gepubliceerd.

b. In juni 2016 heeft de BVS, in samenwerking

met Leefmilieu Brussel, voor haar leden een
informatie- en uitwisselingssessie georganiseerd inzake de moeilijkheden bij de toepassing
van de ordonnantie. Dit seminarie leidde tot
meer inzicht over de manier waarop Leefmilieu
Brussel het BWLKE in de praktijk toepaste.
BVS Jaarverslag 2016

39

Compagnie Het Zoute

DCB

Project De Groote Duynen, Noord-Beveland-Kamperland /
Jacobadijk
Arch.: Bedaux de Brouwer Architecten

Project Molenkant te Harelbeke

Cores Development

Project The Residence, Jan van Gentstraat 4 te Antwerpen
Arch.: HUB

Project Cadiz, Kattendijkdok te Antwerpen
Arch.: Meta Architectuurbureau & Polo Architects

Danneels

Project te Jabbeke,
Kroondreef-Dwarsstraat
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Arch.: Architect Jonckheere

Arch.: Conix RDBM Architects
DMI Vastgoed

Durabrik Group

Project Verkaveling te Dilbeek, Stichelgatstraat
Arch.: Angeline Nys

3. PLAGE (BWLKE) – PLAN VOOR LOKALE ACTIE VOOR
HET GEBRUIK VAN ENERGIE

A. Context / BVS prioriteiten
Om het energieverbruik van gebouwen te verminderen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
verplichting ingevoerd om een PLAGE in te voeren
voor eigenaars en/of privé gebruikers van een
gebouwenpark van meer dan 100.000 m2. Het zijn
dus de grote patrimoniumbeheerders die het doelwit
zijn. De oppervlakte van 100.000 m² verwijst naar
de instanties die over een ploeg van infrastructuurbeheerders beschikken om de verschillende acties
op een effectieve manier te kunnen voeren.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een
PLAGE in 3 fases :
 12 maanden voor Fase 1 : aanstelling van een
PLAGE coördinator
 12 maanden voor Fase 2 : kadaster, herkenning
van belangrijke gebouwen, invoering van een
energieboekhouding, uitwerking van een actieprogramma, bepaling van de doelstelling van
de vermindering door Leefmilieu Brussel
 36 maanden voor Fase 3 : invoering van een
actieprogramma, beoordelingsrapport, toezicht
door een PLAGE-revisor, waardering in geval
van tekortkoming, nieuw PLAGE

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Pro memorie : in 2015 heeft de BVS in het kader

van het openbaar onderzoek over het BWLKE,
dat uitdrukkelijk het PLAGE vermeldt, haar
vragen en opmerkingen overgemaakt en werd
door het Kabinet van Minister C. Fremault en
Leefmilieu Brussel uitgenodigd om de standpunten uit te wisselen over de regels die van
toepassing zijn door het BWLKE.

b. In 2016 bleef de BVS aandringen op een gefa-

seerde inwerkingtreding die gebaseerd is op een
doelstelling die betrekking heeft op de energieprestatie van gebouwen en niet op die van het
gebouwenpark. Het verschil is dat de BVS wenst
dat de nadruk niet willekeurig gelegd wordt
op een gebouwenpark waarvoor men theoretisch gezien de energieprestaties zou moeten
verbeteren (zelfs indien deze reeds uitstekend
zouden kunnen zijn !), maar eerder op de slecht
geïsoleerde gebouwen, die de werkelijke energieverbruikers zijn in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

c. Eind 2016 lijken de Regering en Leefmilieu

Brussel het standpunt van de BVS te begrijpen
en zouden ze overgaan tot de vaststelling van
drempels van energieprestaties per gebouw
vanaf het moment dat het PLAGE van toepassing (of niet) zou zijn.
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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.
De drie belangrijkste uitdagingen van deze hervorming voor de BVS zijn :
 toestaan dat het woningaanbod op de markt
beter beantwoordt aan de behoeften (cfr.
nieuwe samenstellingen van de gezinnen)
en beperkingen (namelijk financiële) van de
gezinnen van morgen (namelijk een grotere
flexibiliteit in de grootte van de ruimtes en de
woningstructuren).
 invoeren 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 procedure »).
 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. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Na vele contacten, gesprekken en ronde tafels
met de vertegenwoordigers van het Kabinet
van de Minister-President in 2015 heeft de BVS
begin 2016 de ontmoetingen met verschillende
ministeriële kabinetten (CdH, Défi,..) opnieuw
gelanceerd en dit om hun te herinneren aan
haar eisen.

b. In maart 2016 heeft de BVS een persbericht

opgesteld met als titel « Doorsnee appartement moet minstens 10% kleiner worden » ;
de bedoeling was om de publieke autoriteiten
meer bewust te maken van de moeilijkheden
die de kleine gezinnen ondervinden (singles of
éénoudergezinnen) en/of de gezinnen met een
gemiddelde inkomen die geen grote nieuwe
woningen kunnen kopen, maar enkel kleine
woningen (welke onvoldoende op de markt
worden aangeboden). Hoewel dit persbericht
hoofdzakelijk betrekking heeft op het Brussels
Gewest en de GSV, zijn haar argumenten ook
van toepassing in het Vlaams en Waals Gewest.
Hierbij wordt meegegeven dat dit bericht vele
positieve reacties teweegbracht, zowel in de
geschreven pers, als in de televisiemedia.

c. Het juridische parcours van de hervorming

van de GSV heeft nog een lange weg af te
leggen en de autoriteiten zijn van mening dat
de hervorming begin 2017 zou kunnen voorgelegd worden, maar zij zal desgevallend het hele
juridische parcours moeten volgen om officieel
goedgekeurd te worden.
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5. REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van de VI-de Staatshervorming werd
voortaan de bevoegdheid voor de woningverhuur,
handelshuur en pacht aan de Gewesten toevertrouwd.
In deze context heeft de Minister die bevoegd is
voor Huisvesting, mevrouw Céline Fremault, in
2015 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 herkennen; de
studie werd toevertrouwd aan de Faculteiten van de
Universiteit Saint-Louis (FUSL).

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Eind 2015 heeft de BVS een nota bij de FUSL
ingediend, welke 3 belangrijke grondbeginselen vervat :

eenvoud
evenwicht tussen de rechten van de eigenaars
en de huurders
samenhang tussen de 3 Gewesten

b. Begin 2016 heeft de FUSL haar officiële nota

« Leidende principes van de huurwetgeving »
meegedeeld.
Als lid van de Adviesraad voor Huisvesting en
de Economische en Sociale Raad – waarbij de
BVS voorzitter is van de Commissie Huisvesting –
heeft de BVS deelgenomen aan de uitwerking
van het advies op deze nota van de FUSL.

c. Op 30 juni 2016 werd in eerste lezing het voor-

ontwerp van ordonnantie door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd. De BVS
heeft haar advies over dit voorontwerp bilateraal meegedeeld alsook via de verschillende
Brusselse Raden waarin zij zetelt (Economische
en Sociale Raad, Adviesraad voor Huisvesting).
De tekst zou eind 2016 in tweede lezing moeten
goedgekeurd worden.

d. De Regering heeft eveneens voorzien om in

oktober - november 2016 een indicatief rooster
met richthuurprijzen uit te brengen. Het is
uiteraard een heel belangrijk onderwerp dat de
BVS met de grootste aandacht zal volgen.

BVS Jaarverslag 2016
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Eaglestone

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

Equilis

Projet Docks Bruxsel- Boulevard Lambermont 1
à Bruxelles
Arch.: Art & Build Architect

Eiffage Development

Projet Clos Brugmann, Avenue Brugmann 27 B
à Saint-Gilles
Arch. : Atelier MA2
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Ertzberg

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

6. BODEMBEHEER

A. Context / BVS prioriteiten
De Minister die bevoegd is voor Huisvesting,
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, mevrouw
Céline Fremault, heeft Leefmilieu Brussel aangesteld
om een wijziging aan de ordonnantie van 5 maart
2009 betreffende het beheer en de sanering van
verontreinigde bodems, voor te bereiden.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In februari 2016 werd de BVS geraadpleegd om
een advies uit te brengen inzake het gewijzigde
ontwerp van ordonnantie.

De tekst werd in juli 2016 in eerste lezing
bekrachtigd en de BVS heeft haar advies zowel
bilateraal als multilateraal via BECI, die in de
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zetelt,
overgemaakt.

c. In oktober 2016 werd de tekst in tweede lezing

bekrachtigd en de Raad van State zal tegen eind
2016 een advies uitbrengen. Dit advies zal door
de BVS geanalyseerd worden en de opmerkingen van de BVS zullen aan de Regering
meegedeeld worden zodat deze er rekening
mee zal houden voor de 3de lezing maar vooral
voor de parlementaire besprekingen over het
onderwerp.

b. In juni 2016 heeft de BVS een informatiesemi-

narie voor haar leden georganiseerd, met de
medewerking van het Kabinet van Minister
Céline Fremault en Leefmilieu Brussel, met
de bedoeling de grote lijnen van de lopende
hervorming aan de BVS leden uit te leggen.
Het Kabinet en Leefmilieu Brussel hebben hierin
ook de bedoelingen van de tekst uitvoerig
beschreven :

vermindering van de administratieve lasten
verbetering van financiële hulp (vb. oprichting
van een gewestelijk fonds)
verhoging van de doeltreffendheid van de
wetgeving
verbetering van de diensten naar de begunstigden, van de toegang tot informatie, van de
opleiding en de communicatie
de procedures versnellen en de kosten
verlagen
optimalisatie van de financiële instrumenten
(onschuldige bedrijven en particulieren)
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7. HERVORMING VAN DE
WOONBONUS

A. Context / BVS prioriteiten
Het 2de luik van de Tax Shift voorziet een hervorming van de woonbonus. Het hervormingsvoorstel
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaat
in het schrappen van de woonbonus en deze te
vervangen door een abattement op de registratierechten (175.000 euro in plaats van 60.000 euro of
75.000 euro). Naast het feit dat deze oplossing een
ongelijkheid teweegbrengt tussen de nieuwe en
de bestaande woning (de verminderingen hebben
slechts betrekking op de registratierechten en dus op
de bestaande woningen), is deze oplossing uiterst
nadelig voor de Brusselse economie, aangezien zij
geen enkele economische activiteit stimuleert en
niet aanzet tot het bouwen van nieuwe woningen.
De gevolgen zijn mogelijk drastisch in die zin dat de
verschillen tussen het aanbod van en de vraag naar
woningen des te belangrijker zal worden, hetgeen
onvermijdelijk een impact zal hebben op de prijs van
bestaande woningen. In fine zal het de prijs van alle
woningen zijn die beïnvloed zal worden door deze
onevenwichtige fiscale hervorming.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten

Stedenbouwkundige vergunning
Zowel voor de nieuwbouw als voor de renovaties
Inkomenscriteria bedoeld voor de behoeftigde gezinnen (gemiddelde inkomens) g→
buitenkanseffecten vermijden

b. In mei 2016 heeft Minister Guy Vanhengel het

advies van zijn Administratie ontvangen over
het voorstel BVS – BECI – CBB-H en dit was niet
« unaniem positief ».

c. In september 2016 hebben de BVS, BECI en

C-BBH een tweede voorstel van amandement
van de hervorming ingediend :

Premie van een totaalbedrag van 21.875 euro
bij de aankoop
Zowel voor de nieuwbouw als voor de
bestaande woning, maar niets in het stadium
van de renovatie

Belastingkrediet

Voor de verkochte nieuwbouw onder de vorm
van verkaveling, zal de premie zich aanpassen
in functie van de belastingaftrek op de registratierechten, teneinde een totaal voordeel
te hebben van 21.875 euro (dat dus identiek
hetzelfde is als voor de bestaande woningen)
– het is de notaris die de premie-aanvraag zal
doen tijdens de ondertekening van de akte.

20.000€euro op 5 jaar

Eigen en enige woning

4.000 euro /jaar

Verplichting tot domiciliëring in de woning
voor de volgende 5 jaar

a. In maart 2016 hebben de BVS, BECI en de
CBB-H (Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad)
gemeenschappelijke voorstellen opgemaakt
voor een « nieuwe formule » van de woonbonus:

Maximum 30% van de factuur
Stedenbouwkundige vergunning
Eigen woning (en enige)
Verplichting tot domiciliëring in de woning
voor de volgende 5 jaar
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Geen toepassing voor de woningen waarvan
de prijs meer dan 500.000 euro bedraagt

d. De BVS heeft in samenwerking met BECI en

CBB-H alle sociale partners overtuigd van de
grote tekortkomingen van het voorstel van
fiscale hervorming en het is uiteindelijk de
Economische en Sociale Raad die een unaniem
negatief advies heeft uitgebracht over dit aspect
van de fiscale hervorming. De Adviesraad voor
Huisvesting had al eerder een unaniem negatief
advies uitgebracht over het hervormingsvoorstel.

e. In oktober 2016 heeft de Regering haar

begroting voor het jaar 2017 afgesloten en er is
gebleken dat er uiteindelijk geen rekening werd
gehouden met de voorstellen van de BVS. Wij
betreuren het voor alle gezinnen die een betaalbare en kwalitatieve woning willen kopen in het
BHG (meer bepaald de nieuwe woningen die
aan alle meest veeleisende normen voldoen,
meer bepaald in EPB termen). Maar de strijd
van de BVS om deze hervorming te wijzigen zal
in de komende maanden en jaren blijven duren.

Extensa

Project Herman Teirlinck - Tour & Taxis Brussel
Arch.: Neutelings Riedijk Architecten

Fenixco

Project Cambre 33, Boulevard de la Cambre 33 à Bruxelles
Arch.: Arcade-Archi scprl
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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 2016 blijven
pleiten voor het opmaken 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 doen verzekeren.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Ten gevolge van de goedkeuring van de CODT.2

in 3de lezing, is de BVS op 15 februari 2016 op
het Waals Parlement gehoord geweest en heeft
ze concrete voorstellen gedaan op vlak van :

administratieve vereenvoudiging en versnelling voor de aflevering van vergunningen
(ontvangstbewijs voor de gedelegeerde
ambtenaar, projectvergadering die juridisch
meer bindend zou zijn, advies van de
Brandweerdienst via erkende instantie, nood
om de verlenging van termijnen tot 30 dagen
te rechtvaardigen, advies dient als beslissing
voor de gedelegeerde ambtenaar, « monitoringsysteem » om de naleving van de
termijnen te controleren).
beperking van de beroepsmogelijkheden bij
de Raad van State
afschaffing van de vergunningsaanvraag bij
een wijziging van de verkoopoppervlakte en
van de toegelaten handelsactiviteiten
nood aan proportionaliteit bij de stedenbouwkundige lasten.
verhoging van de mogelijkheden voor de
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private sector om initiatieven te nemen betreffende de “schémas d’orientation locale” en
het behouden van de minimale densiteit van
de “plans communaux d’aménagement”.
verhoging van de mogelijkheden voor de
private sector om initiatieven te nemen betreffende de SAR (Sites à réaménager).

b. Van maart tot juni 2016, nadat enkele hevige

debatten op het Waals Parlement hadden
plaatsgevonden, nadat enkele amendementen
naar de Raad van State werden gestuurd en
nadat enkele discussies met het Kabinet van
Minister C. Di Antonio werden gevoerd, werd
de CODT gestemd op 20 juli 2016 op een
plenaire zitting op het Waals Parlement.

c. De BVS heeft de nieuwe CODT geanalyseerd
zoals gestemd op 20 juli 2016 en heeft zich
verheugd dat ze enkele vooruitgangen heeft
geboekt, waaronder :

In het geval van een “schéma d’orientation
local” : mogelijkheid voor een natuurlijk of
rechtspersoon, publiek of privé om vergunningsaanvraag in te dienen (voor de eigenaar
van een aaneengesloten zone van 2 ha).
De
goedkeuringsprocedure
van
een
SAR-perimeter werd vereenvoudigd en de
goedkeuring van de SAR-perimeter geldt
voortaan als stedenbouwkundige vergunning
voor de aktes en saneringswerkzaamheden
en renovaties ;
Mogelijkheid om gezamenlijk en facultatief :
- De erkenningsprocedure van de perimeter
SAR/SRPE van de “remembrement urbain”
uit te voeren

- De procedure met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunning, de “permis
d'urbanisation”, de milieuvergunning of de
“permis unique” uit te voeren.
Mogelijkheid om af te wijken van een bestemmingsplan in geval van “SAR” of “SRPE”
De eigenaar(s) van meer dan de helft van de
gronden mogen voorstellen om zelf voor de
uitvoering van de inrichtingswerken te zorgen.
Vrijstelling van de “permis d’urbanisation” in
geval van PUCG is weerhouden.
Vrijstelling van de “permis d’urbanisation” in
de perimeter van een weerhouden “schéma
d’urbanisation” – die een nieuwe naam kreeg
“schéma d’orientation local”.

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, en dus niet
voor alle overdrachten van vergunningen.
Het onderwerp van de overtreding op de
“permis d’urbanisation” werd aangepast
zodat er geen overtreding meer wordt veroorzaakt in geval de grenzen van de loten worden
aangepast, in de mate dat de verdeling in
percelen nu als indicatief wordt beschouwd.

d. Nadat de CoDT werd geanalyseerd zoals
gestemd op 20 juli, heeft de BVS in samenwerking met de Confederatie Bouw, verschillende
brieven naar Minister C. Di Antonio verstuurd,
waarbij onder andere werd herinnerd aan :

De verdeling tussen de gemachtigde ambtenaren en de gemeenten (“projets mixtes”)

de vragen van de BVS betreffende de monitoring en de stedenbouwkundige lasten

De CoDT 2.0 stelt voor dat bij gebrek aan de
ontvangstbevestiging binnen de 20 dagen,
de vergunningsaanvraag beschouwd wordt
als zijnde ontvankelijk en de procedure wordt
voortgezet ; de aanvrager moet hiervoor
echter bijkomende administratieve formaliteiten vervullen.

de specifieke vragen betreffende de uitvoeringsbesluiten en de verklarende omzendbrieven.

Naar het voorbeeld van het syntheseverslag
bij de procedure met betrekking tot de milieuvergunning, bevat het advies van de gemachtigde ambtenaar een gemotiveerde beslissing
die als stedenbouwkundige vergunning zal
gelden wanneer het gemeentecollege geen
beslissing neemt in de haar toegekende
termijnen (echter op voorwaarde dat de
gemachtigde ambtenaar een kopij van zijn
beslissing aan de aanvrager verstuurt).

e. Eind september 2016, nadat er kennis werd

genomen van de uitvoeringsbesluiten, heeft
de BVS een brief verstuurd naar Minister C. Di
Antonio betreffende « de belangrijke aanpassingen van het bodemreliëf », de samenstelling
van de vergunningsaanvragen, de gebieden
extractie-afhankelijk en de stedenbouwkundige lasten.

f. De BVS zal op 10 januari 2017 voor haar leden
een seminarie organiseren.

BVS Jaarverslag 2016

51

2. HERVORMING VAN DE
WOONBONUS

A. Context / BVS prioriteiten
De woonbonus of de belastingvermindering op de
hypothecaire lening, werd sinds verschillende jaren
en door verschillende experten in het Waals Gewest
afgekeurd omdat deze maatregel de toegang tot
eigendom niet zou bevorderen ; ze woog bovendien
zwaar in de publieke financiën en liet niet toe om
de ondersteuningsmaatregelen sociaal te richten.
Dit zijn de redenen waarom de Waalse Regering
de woonbonus heeft afgeschaft en sinds 1 januari
2016 een nieuw systeem heeft ingevoerd : « chèque
habitat ».
De BVS heeft haar steun aan dit initiatief verleend,
welke de toegang tot eigendom stimuleert, buitenkanseffecten afschaft en de huishoudens helpt om
een woning aan te schaffen.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In januari 2016, op de werkgroep Residentiele

Ontwikkelaars en Verkavelaars, heeft de BVS
de hervorming & specificiteiten & voordelen
van de woonbonus in de 3 Gewesten toegelicht.

b. In augustus 2016 heeft de BVS aan haar leden

Galika

Projet Ilot Sacré, Rue Marché aux Peaux, Rue Marché aux
Herbes, Rue des Bouchers, Rue d'Une Personne à Bruxelles
Arch.: DDS & Partners Architects

Gands

Project De Oude Gasfabriek,
Gaslei 31 - Frederik Peltzerstraat 72 te Lier
Arch.: De Architecten nv
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het decreet van 20 juli 2016 met betrekking
tot het belastingvoordeel voor de aanwerving
van een eigen woning toegelicht. Dit nieuw
fiscaal voordeel, dat sinds 1 januari 2016 van
toepassing is, heeft de vorm van een belastingvermindering, converteerbaar in een belastingkrediet en is genaamd « chèque habitat »;
het voordeel bestaat uit 2 delen : een forfaitair
voordeel « kinderen » en een variabel deel in
functie van de inkomsten van de belastingplichtige. Hierbij wordt meegegeven dat dit voordeel
voor de eerste 10 jaren volledig toegekend zal
worden en de 10 jaren daarop voor 50% zal
verminderd zijn. Het voordeel houdt eveneens
rekening met het niveau van inkomsten ; de
huishoudens waarvan de inkomsten 81.000
euro overschrijden zullen van dit voordeel niet
kunnen genieten.

3. REGIONALISERING
VAN DE WONINGHUURWETGEVING

A. Context / BVS prioriteiten
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.
In het kader van deze hervorming zijn de door de BVS
nagestreefde doelstellingen de volgende :
 zoeken naar oplossingen om het vastgoed (zowel
koop als huur) betaalbaar te houden voor bewoners
en ondernemingen
 de economische groei stimuleren door de ontwikkeling van betaalbare, innovatieve en duurzame
vastgoedprojecten
 deelnemen aan de ontwikkeling van een duidelijk
en beschermend juridisch kader dat investeerders
stimuleert om in het Waals Gewest te investeren.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In september 2016, ten gevolge van de goedkeuring

in eerste lezing van de woninghuurdecreet, heeft
de BVS haar voorstellen van amendementen via
de UWE (Union Wallonne des Entreprises) aan de
Waalse Socio Economische Raad overgemaakt.

b. Naast het pleidooi voor een coherente regionalisatie
van de wetgevingen in de 3 Gewesten en voor een
evenwicht tussen de verhuurder en de huurder, heeft
de BVS eveneens de aandacht van de overheid willen
trekken op specifieke punten zoals de huurwetgeving voor de hoofdverblijplaats, de medehuurovereenkomst, de studentenhuur, de paritaire commissies
en de overgangsmaatregelen.

c. In 2017 zal de BVS aandachtig blijven voor de
goedkeuringen in tweede en derde lezing en voor
het opstellen van de uitvoeringsbesluiten. Het is
een belangrijk onderwerp, want Wallonië moet een
aantrekkelijk gebied blijven voor de mensen die er
wensen te investeren in de woning, zowel private als
institutionele investeerders.

Ghelamco

Project Spectrum, Bischoffsheimlaan 12-21 te Brussel
Arch.: Jaspers-Eyers en Partners

Groep Heylen

Project Antwerp East Port te Grobbendonk
Arch.: Architectenbureau Wastiau & Co

Groep Huyzentruyt

Project Heirhof, Klarenhof te Merelbeke
BVS Jaarverslag 2016
Arch.: Arcas
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4. HERWAARDERING
VAN HET VASTGOEDPATRIMONIUM
A. Context / BVS prioriteiten
Met het doel om het Waals vastgoedpatrimonium
te herwaarderen, heeft de BVS als doelstelling de
ontmoeting te bevorderen tussen
 enerzijds : het aanbod (private en publieke investeerders) van beschermd (of niet beschermd
maar kwaliteitsvol) erfgoed
 anderzijds : de vraag (Belgische en buitenlandse
investeerders/ontwikkelaars).
De BVS heeft aan de autoriteiten voorgesteld om te
werken met een dynamische inventaris (regelmatig
geactualiseerd) van de beschikbare panden met hun
karakteristieken, ter attentie van de investeerders
(rekening houdend met de verwachtingen en eisen
van de markt).
De potentiële panden (« niches ») kunnen kastelen,
kerken, industriële gebouwen, …. zijn. Het hergebruik kan gaan onder een deel van of over een
volledig pand.
De panden kunnen gebruikt worden als sociale
zetels of kantoren, voor horeca (hoog niveau),
assistentiewoningen, rusthuizen, handelsactiviteiten
(hoog niveau) en woningen (bescheiden, midden en
hoog niveau, afhankelijk van het type project).

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In april 2016 heeft de BVS de vertegenwoordi-

Group GL International

Project Belisia in het centrum van Bilzen
Arch.: Drieksens & Dubois

Home Invest Belgium

Projet The Horizon, Avenue Ariane 4
à Woluwe-Saint-Lambert
Arch.: Art & Build / Studio Farris
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gers van het Waals Gewest en de stakeholders
(taskforce) ontmoet om een stand van zaken te
maken van de bestaande initiatieven en om een
strategie uit te voeren. Hebben aan de vergadering deelgenomen : het Kabinet Prévot, het
Kabinet Marcourt, het IPW (Institut Patrimoine
Wallon), de CCW (Confédération Construction
Wallonne), de AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation et à l’Investissement Etranger), Belfius
en de BVS.

b. In juli 2016 heeft de IPW aan de BVS en de

CCW de namen van ontwikkelaars en investeerders doorgegeven die samen met de IPW
aan herwaarderingsprojecten van beschermd
erfgoed in Wallonië hebben gewerkt.
Op basis van deze lijst heeft de BVS een groot
deel van de ontwikkelaars ontmoet en heeft
ze een lijst opgesteld van de problemen die
voorkomen bij de herontwikkeling van erfgoed.

c. In september 2016 werd de analyse van de

BVS openlijk besproken met de andere leden
van de algemene taskforce van de Regering.
Hierbij wordt meegegeven dat de volgende
aandachtspunten betrekking hebben op de
analyse / het onderzoek van de BVS :

d. In 2017 is het voorzien dat de Regering de

officiële en specifieke taskforces zal opvolgen
die de nodige hervormingsvoorstellen zullen
aanduiden die zullen moeten uitgevoerd
worden om de herontwikkeling van Waals
erfgoed te vergemakkelijken. De IPW zal een
lijst van een 50-tal projecten voorstellen die
kans zouden kunnen maken op een ambitieus
vastgoedproject.
Zodra het initiatief duidelijk zal worden gedefinieerd, zullen de BVS en de Confederatie
Bouw, met de steun van Minister M. Prévot,
een seminarie organiseren met de presentatie
van de projecten en de te volgen procedures.

er is een grote interesse van de leden van de
BVS (ontwikkelaars en vastgoedinvesteerders,
pensioenfondsen en verzekeringen inbegrepen)
men moet realistisch zijn ten opzichte van de
verschillende beperkingen ; bijv : de EPB-eisen,
de vergunningen, de administratieve stappen,
de classificatie
men moet absoluut zorgen voor de verkorting van de termijnen (o.a. verlenen van
vergunningen) want ze hebben een financiële
negatieve impact op de projecten en hun
haalbaarheid
het is aangeraden om een drastische selectie
te maken van de beschikbare goederen en
men moet de panden bevoorrechten die in
een zone gelegen zijn met een sterke demografische en economische densiteit en/of
met de mogelijkheid voor een haalbaar en
commercialiseerbaar programma
voor deze panden moet men nakijken of de
politieke verantwoordelijken genoeg open
staan voor financiering en/of voor vereenvoudiging van de procedures. Financiering
via financiële steunmaatregelen moet kunnen
overwogen worden
globaal gezien zijn er te veel onzekerheden
wanneer een ontwikkelaar een beschermd
erfgoed wenst te herontwikkelen ; er moet
dus gewerkt worden aan een werkingskader
dat deze onzekerheden kan minimaliseren of
wegwerken.

Hoprom

Project Residentie Gauguin, Paul Parmentierlaan 180
te Knokke-Heist
Arch.: Luc De Beir + Architecten
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5. NUTSVOORZIENINGEN

A. Context / BVS prioriteiten
Omdat de leden van de BVS regelmatig geconfronteerd worden met problemen met de nutsmaatschappijen, heeft de BVS besloten om deze problematiek aan te pakken en een gesprek aan te gaan
met de nutsmaatschappijen. Dit komt trouwens
overeen met een verzoek van bepaalde nutsmaatschappijen die, eveneens, de nood ondervinden
om een constructievere aanpak met de vastgoedontwikkelaars in het Waals Gewest te ontwikkelen,
alsook een meer « klantgerichte » en concurrentiële
aanpak.
De BVS heeft de specifieke wensen van de leden
voorgesteld :
harmonisatie van de termijnen voor de realisatie van studies door de nutsmaatschappijen
harmonisatie van de kostprijs van de studies
harmonisatie van de geldigheidstermijnen van
de offertes / studies opgesteld door elke nutsmaatschappij
de private ontwikkelaars toelaten om de
netwerkuitbreidingen zelf uit te voeren via
hun eigen erkende onderaannemers om de
kosten en de planning te kunnen beheersen
harmonisatie van de tarificaties (minder
belangrijke verschillen tussen provincies /
regio’s, zelfs binnen eenzelfde regio)
transparantie (duidelijke voorstelling van de
berekeningsmethode van de niet-periodieke
tarieven – berekening van de gas-rendabiliteit, berekening van de prijzen om bouwrijp te
maken voor elektriciteitsaanleg, …)
een open dialoog hebben betreffende de
facturatie.

56

BVS Jaarverslag 2016

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Sinds januari 2016 is de BVS gestart met het

opstellen van een werkgroep « nutsvoorzieningen » in het Waals Gewest, om de wensen
en voorstellen van de leden te identificeren.

b. In april 2016, na een onderhoud met de direc-

tieleden van de CWAPE, heeft de BVS het
Kabinet van Minister P. Furlan aangesproken en
heeft ze haar wensen bekendgemaakt.

c. In mei 2016 heeft de BVS de vertegenwoordigers van het Kabinet van Minister P. Furlan
ontmoet.

d. In augustus 2016 heeft de BVS ORES, Opérateur

de Réseaux d’EnergieS, ontmoet. Het is duidelijk
gebleken dat er een gemeenschappelijke wens
is om het samenwerkingsproces tussen de
private promotoren / ontwikkelaars en ORES te
verbeteren.

e. In 2017 zal een samenwerkingsprotocol tussen

de BVS en ORES ontwikkeld worden. Nadat
deze door de private bouwpromotoren /
ontwikkelaars zal getest / aangepast / bekrachtigd worden, zal een generiek protocol kunnen
worden ontwikkeld en worden voorgesteld aan
de andere nutsmaatschappijen, zowel in het
Waals Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en in het Vlaams Gewest.

6. BODEMBEHEER

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS is zich bewust van de noodzaak en de ernst
van de situatie, waar teveel strategische gronden
(meestal goed gelegen voor vastgoedontwikkelingen, maar (te) verontreinigd) onbenut blijven. Dit
is de reden waarom in 2016 de BVS zich duidelijk
als een partner van de publieke overheden heeft
vooropgesteld voor de ontwikkeling van een nieuw
decreet over de (verontreinigde) bodems in Wallonië
dat effectief zou toelaten om de doelstellingen van
het regeerakkoord te behalen, namelijk een efficiënt
beheer van de verontreinigde bodems om deze
snel beschikbaar te stellen voor maatschappelijke
projecten (uitrustingen, woningen, economische
activiteiten, …).

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In februari 2016, nadat de BVS een samenvat-

ting van de opmerkingen en voorstellen van
haar leden had gemaakt, heeft de BVS een
brief naar Minister C. Di Antonio verstuurd.

b. Na de goedkeuring van het decreet in tweede
lezing in juli 2016 en een nieuwe raadpleging
van haar leden, heeft de BVS een tweede brief
met haar samenvatting naar Minister C. Di
Antonio verstuurd.
De BVS heeft aan de Minister haar tevredenheid over verschillende belangrijke punten
geuit, namelijk :

de mogelijkheid om een gecombineerde
studie uit te voeren, zijnde een oriëntatiestudie en een “étude de caractérisation”, via
een eenvoudige administratieve procedure
(artikel 46-47)
de uitvoering van een versnelde saneringsprocedure, onder bepaalde voorwaarden
(artikel 58)
de ontwikkeling van noodprocedures in geval
van onverwacht ongeval en ontdekking van
een vervuiling tijdens een bouw (artikel 70-71)
de afschaffing van de controlediensten
(artikel 3)
de verhoging van de duurtijd van de geldigheidsduur van de verschillende studies, uitgevoerd in het kader van het decreet (artikels
40,45,47)
In haar brief heeft de BVS benadrukt dat de
vastgoedontwikkelaars
die
vergunningen
indienen niet steeds op de hoogte zijn van een
mogelijke vervuiling van de bodems/ vervuilingsgraad van de gronden waarvoor ze een
vergunning aanvragen.
De Raad van State zal zich tegen einde 2016
over de tekst uitspreken en een versie, goedgekeurd in 3de lezing, zal in de weken daarop
volgen. Het nieuwe decreet zou vóór 1 maart
2017 in werking moeten treden ; de BVS zal het
onderwerp aandachtig opvolgen.

aanpassing van de term « terrain » om de
limieten van een onderzoekszone te begrenzen
en, indien nodig, te saneren (artikel 3)
de overdracht van een grond dat geen "fait
générateur” meer is (artikel 22)
de herziening van de saneringsdoelstellingen
om de kosten te kunnen beheersen (artikel
50-51)
BVS Jaarverslag 2016
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1. GESCHILLEN INZAKE
HET TOEKENNEN VAN
DE VERGUNNINGEN

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS pleit in het algemeen voor een snellere
afhandeling van de geschillen inzake het
toekennen van de vergunningen bij de « Raad voor
Vergunningsbetwistingen ».

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. In het kader van de Europese vereniging van
de vastgoedsector (UEPC) had de BVS het initiatief genomen om een manifest op te stellen
waarin alle vastgoedfederaties bij de nationale
en gewestelijke overheden blijven aandringen
om een halt toe te roepen aan de onrechtmatige beroepen die derden indienen tegen het
verkrijgen van een vergunning.

b. De BVS heeft haar standpunt meermaals

tijdens vergaderingen van het Vlaams
Bouwoverlegcomité (VBOC) uiteengezet.

c. In 2016 hebben de Vlaamse autoriteiten

rekening gehouden met meerdere voorstellen
van de BVS, via opname van nieuwe teksten in
diverse ontwerpen of voorstellen van decreet :

De toegang voor derden om vergunningen
aan te vechten wordt ontmoedigd door
volgende bepalingen :
- Indien derden geen bezwaar hebben
ingediend tijdens het openbaar onderzoek,
kunnen ze de vergunning achteraf in
principe niet meer in beroep aanvechten.
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- Een onwettigheid zal slechts aanleiding
geven tot een vernietiging, indien de partij
die deze aanvoert wordt benadeeld door de
ingeroepen onwettigheid. Deze partij moet
bijgevolg belangenschade lijden door de
ingeroepen onregelmatigheid.
- De partij die in het ongelijk wordt gesteld
zal een rechtsplegingsvergoeding moeten
betalen, met name een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van
de advocaat van de partij die ten gronde in
het gelijk wordt gesteld.
- Er wordt voorzien in een verhoogd rolrecht
voor vorderingen tot nietigverklaring.
Ook worden de vergunningverlenende
overheden geresponsabiliseerd. Indien zij geen
tijdige beslissingen nemen m.b.t. de omgevingsvergunning, riskeren zij vergoedingen of
dwangsommen. Bovendien zullen gemeenten
die stilzwijgende vergunningen weigeren principieel geen beroep meer kunnen instellen bij
de Rvvb tegen vergunningen die de deputatie
in beroep heeft verleend.
Mede op verzoek van de BVS had de Vlaamse
Regering eerder de capaciteit van de “Raad
voor Vergunningsbetwistingen” geëvalueerd
om een snelle, efficiënte en kwaliteitsvolle
rechtsbescherming te garanderen. Dit heeft
eind 2015 geleid tot een rits van nieuwe
benoemingen van rechters bij de Raad om
de slagkracht van de Raad aanzienlijk te
verhogen.

2. STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS stelt vast dat heel wat verouderde stedenbouwkundige voorschriften, zoals oude BPA’s, een
rem vormen op een duurzame herontwikkeling van
bepaalde sites en noodzakelijke verdichting aanzienlijk bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
De Vlaamse Regering heeft in 2016 een hervorming
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
opgestart, waarbij voorzien wordt in een verruiming
van de mogelijkheden om ruimtelijk rendement te
optimaliseren :
 vereenvoudiging van de wijzigingsprocedure
van verkavelingen op verzoek van de eigenaar(s)
 vereenvoudiging van de herzienings- en opheffingsprocedure van verkavelingen op initiatief
van de gemeente
 schrapping van verkavelingsvoorschriften van
verkavelingen ouder dan 15 jaar, als weigeringsgrond voor aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunning
 invoering van een vereenvoudigde procedure
tot wijziging van verouderde inrichtingsvoorschriften van algemene en bijzondere plannen
van aanleg en van gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen ouder dan 15 jaar.

Horizon Groupe

Projet Résidence Athéna, Rue du Travail 1,3,5 à Sart-Tilman
Arch.: Fabrice Torbol Architecte sprl

Huysman Bouw

Project te Lembeke, Gravin M. D'Alcantaralaan 70
Arch.: Architectenbureau Jan Vanderplaetsen bvba

Immo Bam

Project Vandermaelen, Sint-Mariastraat te Molenbeek
Arch.: Atlante - Eole
BVS Jaarverslag 2016
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3. ZELFREALISATIE BIJ
ONTEIGENING
A. Context / BVS prioriteiten
In 2016 blijft de BVS pleiten voor het principe van
« zelfrealisatie » : de private grondeigenaars die over
zakelijke en/of eigendomsrechten beschikken op
gronden en die over de technische en administratieve know-how en financiële middelen beschikken,
moeten de mogelijkheid hebben om deze gronden
te ontwikkelen in eigen beheer en voor eigen
rekening.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
In het ontwerp van Vlaams onteigeningsdecreet
werd weliswaar het principe van zelfrealisatie
ingeschreven, maar er wordt te weinig rekening
gehouden met de situatie van projectontwikkelaars
die niet de volledige site in eigendom hebben, maar
reeds een relatief groot deel. Spijtig genoeg hebben
de onderhandelingen met het Kabinet van MinisterPresident Bourgeois op dat vlak geen vooruitgang
geboekt.

Immobel

Projet BELAIR (RAC 4), Rue de Ligne 40 à Bruxelles
Arch.: Jaspers-Eyers Architects & Archi 2000

Immoflandria

Project nieuw kantoorgebouw groep Immoflandria NV,
Brusselsesteenweg 69 te Melle
Arch.: Caan Architecten (Koen Heijse)
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4. WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

A. Context / BVS prioriteiten
In het regeerakkoord wordt bepaald dat goed
gelegen
woonuitbreidingsgebieden
versneld
kunnen aangesneden worden, maar a contrario dat
slecht gelegen gebieden vlakweg zullen geschrapt
worden.
De BVS
 vraagt ook hier een correcte toepassing van
een « level playing field »
 is van mening dat het al dan niet aansnijden
van een woonuibreidingsgebied niet in functie
mag staan van de aard van de initiatiefnemer
 vindt het dan ook primordiaal dat er op dat
vlak geen onderscheid wordt gemaakt tussen
sociale huisvestingsactoren en private initiatiefnemers
 vindt het onverantwoord om woonuitbreidingsgebieden te schrappen zonder planologische
compensatie. Dit laatste zou een rampscenario
zijn, wetende dat, enerzijds er reeds sinds 1997
op Vlaams niveau een moratorium is voor de
ontwikkeling van nieuw woongebied (zie
ruimteboekhouding « Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen ») en anderzijds Vlaanderen een
sterke demografische groei blijft kennen en
dus niet behoort tot de krimpregio's maar tot
de groeiregio 's binnen Europa. Een planologische compensatie kan op een transparante
en eenvoudige wijze worden georganiseerd
via een « oproep tot kerngebonden woonontwikkelingsprojecten », een systeem gelijkaardig
aan de oproep tot PPS stadskernvernieuwing.
De BVS is geen voorstander van een systeem
waarbij goed gelegen woonuitbreidingsgebieden
als « verkapte » last van de stedenbouwkundige
vergunning of verkavelingsvergunning een percentage sociale woningen verplicht wordt opgelegd ten
behoeve van een specifieke (o.a. inkomensgerelateerde) doelgroep conform de Vlaamse Wooncode.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS heeft haar standpunt met andere
federaties op het Vlaams Bouwoverlegcomité
(VBOC) van 2 februari 2015 verdedigd. Dit
werd nog eens onderstreept op het VBOC van
20 januari 2016.

b. Minister Schauvliege had eerder via een
conceptnota
weten dat :

“woonreservegebieden”

laten

goed gelegen woonuitbreidingsgebieden
sneller ontwikkeld zullen kunnen worden
een beperkt percentage sociale woningbouw
zou moeten voorzien worden bij aansnijding
van goed gelegen woonuitbreidingsgebieden
slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden
eenvoudigweg geschrapt zullen worden
een systeem van « verhandelbare ontwikkelingsrechten » onderzocht zal worden in
samenspraak met de sector.

c. De BVS verzet zich alvast met klem tegen

een « verkapte » herinvoering van de sociale
lasten bij aansnijding van woonuitbreidingsgebieden en blijft ijveren voor een planologische
compensatie van te schrappen woonuitbreidingsgebieden.

d. Tijdens een parlementair debat van 23 februari
2016 heeft Minister Schauvliege aangekondigd
dat zij een ontwerp van decreet zou voorbereiden om het schrappen van slecht gelegen
woonuitbreidingsgebieden via een « negatieve »
lijst mogelijk te maken.

e. De BVS werd eind 2015 uitgenodigd op een

eerste werkgroep « verhandelbare ontwikkelingsrechten » en heeft begin 2016 deelgenomen aan diverse werkgroepen.
Door het instrument van de verhandelbare
ontwikkelingsrechten te generiek te willen
toepassen wordt het volgens de BVS onnodig
complex. Het is beter de toepasbaarheid eerst
af te toetsen via een aantal proefprojecten.
Eind 2016 is er nog geen concreet ontwerp van
decretale tekst beschikbaar.
BVS Jaarverslag 2016
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5. WOONBELEID
– SOCIALE
KOOPWONINGEN

6. REGIONALISERING VAN
DE WONINGHUURWET

A. Context / BVS prioriteiten

A. Context / BVS prioriteiten

Sinds jaar en dag heeft de BVS de concurrentievervalsing van de sociale koopsector aangeklaagd,
in het bijzonder de subsidiëring van grondverwervingen en bouw van sociale koopwoningen.

Ingevolge de VIde Staatshervorming is de woninghuur geregionaliseerd. Voor de BVS is het aangewezen om de huurwetgeving in de 3 Gewesten
zoveel mogelijk coherent te houden, want de
meeste professionele residentiële ontwikkelaars
en investeerders zijn actief in drie of minstens 2
Gewesten en de onderscheiden regelgeving zorgt
voor extra kosten.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Mede op aandringen van de BVS heeft de

Vlaamse Regering op initiatief van Minister
Homans beslist om de subsidies voor grondverwerving en aanleg van infrastructuur voor de
bouw van sociale koopwoningen af te schaffen
in 2015, weliswaar met een beperkte overgangsmaatregel (die nog wat werd aangepast
in 2016).

b. Bovendien heeft de Vlaamse Regering via

een hervorming van de Vlaamse Wooncode
volgende zaken afgeschaft :

afschaffen gewestelijke objectieven
sociale koopwoningen en koopkavels

voor

afschaffen van middelgrote koopwoningen en
kavels
afschaffen van het aankooprecht van de
sociale huurwoning door de zittende sociale
huurder
De BVS juicht deze maatregelen toe.
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De BVS wenst uiteraard wel maatregelen te steunen
die objectief verantwoord zijn, effectief en efficiënt
zijn, zoals het voorzien in de mogelijkheid voor de
verhuurder om de huurprijs te verhogen bij energiezuinige en energie-efficiënte renovatie als de
woningkost hierdoor neutraal blijft voor de huurder.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS verdedigt dit standpunt op diverse fora,

o.a. het Vlaams Bouwoverlegcomité (VBOC),
de Vlaamse Woonraad,...).

b. Eind 2016 wordt een conceptnota private

huur uitgewerkt door Minister Homans. Deze
heeft het onderwerp uitgemaakt van diverse
hoorzittingen in het Parlement. De BVS zal dit
onderwerp in 2017 aandachtig blijven volgen.

7. HANDELSVESTIGINGEN

A. Context / BVS prioriteiten
Ingevolge de VIde Staatshervorming is het beleid
inzake de handelsvestigingsvergunning geregionaliseerd. De BVS heeft met Voka, BLSC (Belgian
Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers)
en Comeos duidelijk gesteld dat zij voorstander is
van een integratie van de handelsvestigingsvergunning in de stedenbouwkundige vergunning.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Het decreet integraal handelsvestigingsbeleid

van 15 juli 2016 (publicatie BS 29 juli 2016)
heeft bevestigd dat de handelsvestigingsvergunning vanaf 1 januari 2018 zal geïntegreerd
worden in de « omgevingsvergunning ».

b. De BVS vindt dit positief, maar betreurt dat
een « stilzwijgen » in eerste aanleg wordt
gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering.
Ondertussen heeft de Vlaamse Regering
bevestigd dat zij voorziet in een decretale
vergoeding indien er geen tijdige beslissing
wordt genomen. Dit is alvast een stap in de
goede richting.

Immogra

Project Het Vrije, Markt te Harelbeke
Arch.: Geurst & Schulze, Architectenbureau Bart Dehaene, Arch.
Els Claessens en Tania Vandenbussche, Sileghem & Partners

Immpact

Woonproject Park Oost, Park Spoor Oost te Antwerpen
Arch.: Crepain Binst Architecture

Intégrale

Projet 'Building Green One', Avenue du Port 86 à Bruxelles
Arch.: Samyn andBVS
Partners
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8. HANDELSHUURWET

9. ARCHEOLOGIE

A. Context / BVS prioriteiten

A. Context / BVS prioriteiten

Ingevolge de VIde Staatshervorming is het beleid
inzake de handelshuur geregionaliseerd.
De BVS beklemtoont het duurzaam en evenwichtig
karakter van de huidige wetgeving die een belangrijke rechtszekerheid biedt aan de (institutionele)
investeerders. De BVS dringt er dus op aan om voorzichtig om te gaan met de regionalisering van de
handelshuurwetgeving en de eventuele hervorming
ervan.

Sinds de inwerkingtreding van Hoofdstuk 5 van het
Decreet Onroerend Erfgoed op 1 juni 2016, worden
heel wat archeologienota’s door het Agentschap
Onroerend Erfgoed meermaals geweigerd alvorens
uiteindelijk een goedkeuring te bekomen.
Dit heeft een grote impact op de budgetten die
moeten worden vrijgemaakt voor de opmaak van
de archeologienota's (gemiddelde prijzen voor
de opmaak van een archeologienota variëren
momenteel van 2.000 euro tot 5.000 euro).
Er moeten veel te uitgebreide archeologienota's
opgemaakt worden voor bouwwerken op locaties
waar naar alle waarschijnlijkheid geen archeologische meerwaarde te vinden is en waar een vereenvoudigde procedure zou kunnen ingevoerd worden.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
Tijdens een parlementaire hoorzitting op 20
september 2016 heeft de BVS haar kernboodschap
uiteengezet en bijkomende opmerkingen overgemaakt via 2 conceptnota’s voor nieuwe regelgeving
over de handelshuur en betreffende de overdracht
en modernisering van de handelshuurwet.
De BVS volgt de regionalisering van de handelshuurwet verder op in 2017.
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Volgens de BVS moeten private professionele
bouwheren en verkavelaars de mogelijkheid krijgen
om premies voor buitensporige kosten bij opgraving
te verkrijgen.

10. BTW OP AFBRAAK EN
HEROPBOUW

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. De BVS / Boerenbond / ORI / NAV / VCB &

Voka hebben diverse contacten gehad met het
Kabinet van Minister-President Bourgeois, die
tevens bevoegd is voor onroerend erfgoed.
Onder druk van de stakeholders wordt er nu
vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed
gewerkt aan een vereenvoudigde versie van
de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering
van en de rapportering over archeologische
vooronderzoeken, archeologische opgravingen
en het gebruik van de metaaldetectoren.

b. Eind 2016 is het de BVS nog niet gelukt dat

de privé ontwikkelaars en verkavelaars van
de premies zouden kunnen genieten voor de
buitensporige kosten die de onderzoeken met
zich meebrengen.
Het Onroerenderfgoeddecreet zal in 2017 aan
een grondige evaluatie onderworpen worden
en de BVS zal dit in 2017 verder op de voet
volgen.

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS is van mening dat het verlaagd BTW-tarief
van 6 % bij afbraak en heropbouw eveneens van
toepassing moet zijn voor de koper van een nieuwe
woning, aangekocht na afbraak en heropbouw.

B. Ondernomen acties en
behaalde resultaten
a. Hoewel dit een federale materie betreft, heeft

de BVS op het VBOC van 20 januari 2016 steun
gevraagd bij de Vlaamse Regering.

b. De Vlaamse Regering is het eens met het

standpunt van de BVS en beloofde in maart
2016 om vanaf 2017 een overleg met de
federale autoriteiten te organiseren.

BVS Jaarverslag 2016
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Interparking

ION

Intervest Offices & Warehouses

JCX Immo

Parking Mercado Centro, Jerez de la Frontera - Espagne
Arch.: ZM Jaime Gutiérrez

Project Greenhouse Antwerp, Uitbreidingstraat 66
te Berchem
Arch.: Conix RDBM

Investpro

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

Project Waregem Business Park - Vredestraat 49-59
te Waregem — Arch.: Architectenbureau Govaert & Vanhoutte
Projet Lochten, Rue des Coteaux-Rue Van Hoorde à Schaerbeek
Arch.: Urban Platform

JM Construction

Projet Quartier des Musiciens - bâtiment Clos Chopin - Rue
Félicien Rops à Anderlecht
Arch.: Axent Architects
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1. EXTERNE
LIDMAATSCHAPPEN &
ZETELS

A. Op Europees niveau
UEPC (Union Européenne des PromoteursConstructeurs)

Huisvestingsraad in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

UEPC (Union Européenne des PromoteursConstructeurs) is een Europese federatie van
nationale federaties die vastgoedontwikkelaars
groepeert.

De BVS zetelt sinds eind 2011 binnen de
Huisvestingsraad en is er sinds april 2013 vertegenwoordigd door de heer P.A. Franck ; de BVS maakt
regelmatig op die manier haar adviezen en voorstellen bekend over de onderwerpen, behandeld
binnen de Huisvestingsraad.

Sinds september 2014 wordt de BVS binnen UEPC
vertegenwoordigd door :
 De heer Etienne Dewulf (Voorzitter van de BVS)
als Ondervoorzitter van UEPC

Economische en Sociale Raad van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

 De heer Olivier Carrette (Afgevaardigd
Bestuurder van de BVS) als Bestuurder van
UEPC

In januari 2016 heeft de BVS het voorzitterschap van
de Commissie Huisvesting binnen de Economische
en Sociale Raad verkregen.
De heer Pierre-Alain Franck, Bestuurder van de BVS,
fungeert er als Voorzitter.

 De heer Didrik van Caloen (Ondervoorzitter
van de BVS voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest) als Bestuurder van UEPC.

Dankzij deze vertegenwoordiging zal de BVS :

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. In 2016 was de BVS
hoofdzakelijk geassocieerd en actief in gemeenschappelijke werkzaamheden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest inzake de tax shift en de
Brexit.
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 « initiatiefadviezen » kunnen voorstellen inzake
alle soorten onderwerpen (problematiek) die
betrekking hebben op de huisvesting in het
BHG ;
 verplicht moeten geraadpleegd worden iedere
keer wanneer de Brusselse Regering zich tot
de Economische en Sociale Raad zal richten
om een officieel advies te verkrijgen voor een
wetsontwerp met betrekking tot de huisvesting
in het BHG.
Brussels Agentschap voor de Ondernemingen
(BAO) en CityDev
Dankzij haar samenwerkingsakkoord met BECI,
heeft de BVS een mandaat verkregen voor de
Algemene Vergadering van het BAO en CityDev.

C. In het Vlaams Gewest
VOKA (Vlaams Economisch Verbond – Kamer
van Koophandel)
Sinds verschillende jaren werken de BVS en VOKA op
een positieve en constructie manier samen voor materies
die de twee organisaties aanbelangen.
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 maakt het mogelijk dat de BVS haar ideeën
en voorstellen in de autoriteiten kan laten infiltreren.

D. In het Waals Gewest
UWE (Union Wallonne des Entreprises)
In het kader van haar lidmaatschappij bij UWE heeft de
BVS aan talrijke vergaderingen van de subwerkgroepen
Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van UWE deelgenomen.
In 2016 heeft het overleg tussen de 2 professionele
organisaties vooral betrekking gehad op de Code du
Développement du Territorial (CoDT), de stedenbouwkundige lasten en het « bodemdecreet ».
Commission Régionale de l’Aménagement du
Territoire (CRAT) de la Région wallonne
Sinds de vernieuwing van de samenstelling van de CRAT
in maart 2016, wordt de BVS er vertegenwoordigd door
twee van haar werkende leden in de afdeling « Actieve
Huisvesting », meer bepaald door de heer Bernard Piron
– plaatsvervangend lid dat de bouwberoepen vertegenwoordigd en door de heer Eric Schartz – plaatsvervangend lid dat de beroepsverenigingen vertegenwoordigt.

Jumatt
Projet Bernimont, Rue Bétrivau à Bernimont
Arch.: B.A. Lux (Benoit Borceux)

Kairos

Project Montoyer 25, Montoyerstraat 25 te Brussel
Arch.: A2RC Architects
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Would Sir Edmund Hillary have conquered
Mount Everest without sherpa Tenzing Norgay?

ARE YOU THE ONE TO STRENGHTEN OUR TEAM?
More is better than one. Throughout the years, our team of talented lawyers have built a reputation by
delivering outstanding services to clients, day in, day out. Our teams go beyond what others think possible:
beyond technical expertise, beyond just rational advice, beyond the traditional. Are you a team player that can bring
refreshing insights and that knows how to take a clear and firm stand when dealing with even the most complex
problems? Then you are ready to be part of the strong team that is Laga.

www.laga.be
© 2016, Laga, Belgium.

2. SAMENWERKINGSAKKOORDEN

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 respectievelijk leden aanbelangen.
Samenwerking met BLSC
In het kader van hun samenwerkingsakkoord onderzoeken de BVS en BLSC (Belgian Luxembourg Council
of Retail and 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.

KBC Real Estate

Project Kantoorgebouw KBC Groep 'MECccm1', Egide
Walsschaertstraat 3 te Mechelen
Arch. : TV Arcadis en Goedefroo+Goedefroo Architecten

Kolmont Woonprojecten

Project Ursulinenhof, Groenplein te Hasselt
Arch.: a2o

Koramic Real Estate

Project Raveel, Consciencestraat 11-19 te Kortrijk
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3. COMMUNICATIE

A. SAMENWERKING VisiYou
Op 15 november 2016 heeft de BVS een contract
afgesloten met het bedrijf VisiYou om haar externe
visibiliteit te vergroten via haar « LinkedIn » account.
Dankzij deze samenwerking wil de BVS haar activiteiten / acties / initiatieven met alle professionelen
van de vastgoedsector delen, met de bedoeling
om het grote publiek te bereiken en bijgevolg haar
populariteit aanzienlijk te verhogen.

B. SAMENWERKING BEREAL
Op 1 januari 2016 ging het communicatieplan dat
door Bereal werd voorgesteld en goedgekeurd door
de BVS, van kracht : de BVS beter profileren via de
Media.
In maart, juni, oktober en november 2016 werd
de BVS in talrijke media vermeld (geschreven pers,
radio en televisie) dankzij haar vier berichtgevingen
over de volgende thema’s :
 « Doorsnee appartement moet minstens 10%
kleiner worden »
 « Nieuwe woning kan duizenden euro’s
goedkoper bij efficiënter vergunningenbeleid »
 « Brusselse Regering maakt verwerven van
eigen woning moeilijker »
 « Nieuwe woonvorm : supermarktwonen »

Kumpen
Project Alverpark, Alverbergstraat/Haarbemdenstraat
te Hasselt
Arch.: MAMu Architects and more

Leasinvest Real Estate

Project gelegen in de Montoyerstraat 63 te Brussel
Arch.: ASSAR Architects

C. WEBSITE
De website van de BVSI 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.

Les Entreprises Louis De Waele

Projet Alliance ABC, Av. de l'Alliance-Av. de l'Autriche
à Braine l'Alleud
Arch.: CERAU

Macan Development

Projet Les Saules, Boulevard de la II armée Britannique
à Bruxelles — Arch.: DDS & Partners

Maisons Baijot

Projet à Houyet, Route de Ciney
Arch.: Emmanuel Mennen

Matexi

Project Leopold Views, Genèvestraat 10 te Evere
Arch.: Architectes Associés

Mimob

Projet Rue du vieux moulin à Bassenge
Arch.: Mimob

Mitiska REIM

Project Winkelpark Ninouter, Brakelsesteenweg te Ninove
Arch.: OSK-AR Architecten

D. FLASHES
In 2016 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 2016 verstuurd werden :

Flash 01/2016

Waals Gewest – Publiciteit EPB

Flash 02/2016

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
–
Voorzitterschap
Commissie
Huisvesting ESRBHG

Flash 03/2016

Waals Gewest – Publiciteit EPB
(vervolg)

Flash 04/2016

Save the dates 2016

Flash 05/2016

Vlaams Gewest - Overdracht
infrastructuur in verkaveling : geen
heffingregistratiebelasting

Flash 06/2016

Vlaams Gewest - VBOC (Vlaams
Bouw
Overleg
Comité)
–
25/01/2016

Flash 07/2016

Vlaams
Gewest
–
omgevingsvergunningen

Flash 08/2016

Perscommuniqué BVS « Doorsnee
appartement moet minstens 10%
kleiner worden »

Flash 09/2016

Perscommuniqué BVS
« oppervlakte van woningen » –
Debat Vlaams Parlement

Flash 10/2016

Perscommuniqué BVS
« oppervlakte van woningen » –
Debat Brussels Parlement
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Decreet

Flash 11/2016

BVS Seminarie
Presentaties

op

Realty

–

Flash 12/2016

Brussels Hoofdstedelijk Gewest –
Bouwmeesternota

Flash 13/2016

Fiscaal seminarie BVS 16/06/2016 Presentaties

Flash 14/2016

De BVS in de pers « Brusselse
Regering maakt verwerven van
eigen woning moeilijker »

Flash 15/2016

Région wallonne – Présentation
officielle
des
10
"quartiers
Nouveaux" wallons

Flash 16/2016

GVBF (Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen) – Ontwerp van
KB

Flash 17/2016

Vlaams Gewest – Woonbonus

Flash 18/2016

Seminarie BVS 22/11/2016 :
“Stratégie
de
développement
territorial et immobilier à Liège” –
Presentaties

Flash 19/2016

BVS Lunch-conferentie 29/11/2016
– Presentaties van Dhr. B. Van
Craeynest en Dhr. E. de Callataÿ

Ale 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.

Een partnership met sterke troeven

Exclusieve voordelen voor
UPSI-BVS leden
FASE 1

Voorbereiding van de werf
• Elektriciteitsverbruik aan een vaste prijs
gedurende 1 jaar
• Beste marktvoorwaarden voor al uw werven

Luminus
Construct Fix

FASE 2

Bouwfase (nieuwe aansluiting)
• 4 maanden gratis verbruik (elektriciteit & gas)
• 1 factuur (geen tussentijdse facturatie/
betalingen meer)

Luminus
#BeGreen.pro Fix

FASE 3

Eindklant
• 4 maanden gratis elektriciteitsverbruik
• 25 € korting op de gasfactuur

Luminus
#BeGreen(.pro) Fix

Contacteer Ralph De Beul voor meer informatie over het partnership Luminus - UPSI/BVS:
0486 13 80 87 / ralph.debeul.ext@edfluminus.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.
Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met REDProjects op: 011 84 24 54 / red.projects@edfluminus.be
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Montea

Project Federal Mogul, Schoondonkweg 17 te Willebroek
Arch.: MG Real Estate

Nacarat

Projet Jardins de Diane, Av. Henri Bourgys à Waterloo
Arch.: Formatis

Novus Projects

Project Residentie Waterfront, Kolenkaai te Brugge
80
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Odebrecht

Project Le Domaine du Parc, Chaussée de Tervuren 99/101
te Waterloo
Arch.: Atelier d'Architecture DDV

Oryx Projects

Project Les Balcons te Sint-Lambrechts-Woluwe
Arch.: A2M Architecten

Palladium Belgium

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

Parfinim

Redevco Retail Belgium

Project Nieuw Zuid Antwerpen
Arch.: Secchi-Viganó

Project Herontwikkeling Retail Park Carrefour, Zemstbaan
242 te Mechelen-Zemst
Arch.: Groep Infrabo nv

Promobuild

Resiterra

Project Residentie Leeuwerikenpark te Heverlee
Arch.: a33
Re-Vive
Project 't Fineer - Elisabethwijk (Truweelstraat) te Sint-Niklaas
Arch.: CAAN Architecten

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

Retail Estates

Project be-MINE Boulevard, Be-Mine 5-16 te Beringen
BVS Jaarverslag 2016
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Arch.: UAU Collectiv

Skyline Europe

Project Beukenhof, A. Boudrystraat 10 te Oostduinkerke

Arch.: Marie-José Van Hee ism PVL-architecten

Sogerim Construction

Projet Résidence Stresa, Rue des Merisiers à Ixelles
Arch.: Archi2000

Texaf

Socatra

Projet Leiegardens, Berthe Springaelstraat & Nadine
Crappestraat à Gand
Arch.: Arch & Teco
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Projet Clos des Musiciens, Concession Utexafrica, Kinshasa,
R.D. Congo — Arch.: JLP Concept (Kinshasa)

Thomas & Piron Bâtiment

Projet Résidences Pastel & Aquarelle, Avenue de toutes les
couleurs à Woluwe-Saint-Lambert
Arch.: Architecture & Environnement sprl

4. EVENEMENTEN

A. REALTY

25 mei 2016 (Realty) :

De BVS was officiële partner van de achtste editie
van het vastgoedsalon van België « Realty 2016 »,
dat plaatsvond op 24, 25 en 26 mei 2016 op de
site van Tour & Taxis te Brussel.
Op woensdag 25 mei heeft de BVS een conferentie
georganiseerd getiteld « Cities : innovators of our
future way of living », met als sprekers

thema :

 De heer Stefaan Vandist 		
Futurist, Trendwatcher & Keynote Speaker
« The future of living, working and playing »
 De heer Jean-Louis Missika			
Deputy Mayor of Paris in charge of urban
planning
« Reinventing Paris : explore new way of living
/ working & trading »
 De heer Manal Rachdi		
Architect - Oxo architects
« La forêt habitée à Paris »

The future of living, working and
playing

gastspreker :
De heer Stefaan Vandist
Futurist & Trendwatcher
		
thema : Reinventing Paris : explore new
wey of living / working & Trading
gastspreker :
De heer Jean-Louis Missika
Deputy Mayor of Paris in charge of
urban planning
thema :

La forêt habitée à Paris

gastspreker :
De heer Manal Rachdi
OXO Architects
16 juni 2016 :

B. ZAKENLUNCHES /
CONFERENTIES
03 maart 2016 :
thema :

Trends & Perspectives in Professional
R.E.

gastsprekers :
De heer Kim Verdonck
Head of Research CBRE
De heer Christophe Golenvaux
Associate Director JLL
De heer Jean Baheux
Head of Retail Belgium Cushman
& Wakefield
De heer Boris van Haare Heijmeijer
Partner Retail Agency

thema :

GVV : het nieuwe reglementaire
kader

gastsprekers :
De heer Laurent Carlier
Chief Financial Officer Befimmo
Voorzitter Be-REIT
De heer Michael Van Gils
Partner / Global Business Tax Deloitte
thema :

GVBF : het nieuwe instrument van
de vastgoedfondsen in België

gastsprekers :
De heer Gregory Jurion
Partner PwC
De heer Laurent Stalens
Chief Legal Officer AG Real Estate
De heer David Roelens
Head of Laga’s Corporate – M&A
Practice
BVS Jaarverslag 2016
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Altijd
dichtbij

Benieuwd naar de voordelen voor jouw bedrijf en je klanten?
Contacteer ons:
Koen Van Hove - 0476 32 90 31 - koen.van.hove@proximus.com
Ann De Schryver - 0475 52 59 20 - ann.deschryver@proximus.com
Sylvie Blairvacq - 0475 80 06 80 - sylvie.blairvacq@proximus.com
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Close partner of

thema :

De antimisbruikbepalingen in de
praktijk : update

gastsprekers :
Mevrouw Véronique Tai
Collegelid van de DVB
Meester Christophe Laurent
(Loyens Loeff)
Dept Real Estate & General Tax
Loyens & Loeff
28 september 2016 :
gastspreker :
De heer Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën
en fiscale Fraudebestrijding
29 november 2016 :
gastsprekers :
De heer Etienne de Callataÿ
Chief Economist, Orcadia AM
& Université de Namur
De heer Bart Van Craeynest
Chief Economist Econopolis

22 juni 2016
Bodembeheer in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Seminarie georganiseerd door de BVS voor haar
leden die actief zijn in het Brussels Gewest, met de
medewerking van Leefmilieu Brussel
04 oktober 2016
« Antwerp Real Estate »
Georganiseerd door de stad Antwerpen in samenwerking met VOKA, RES en de BVS
Thema : « Hoogbouw in de stad »
08 november 2016
« 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 Retail and Shopping Centers) en RICS (Royal
Institution of Chartered Surveyors) en met de steun
van de autoriteiten van de Stad Gent en de Provincie
Oost-Vlaanderen.
Thema : « Trends in Gent »
22 november 2016

C. EVENEMENTEN / SEMINARIES
21 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie
In samenwerking met Solvay Brussels School of
Economics and Management, RES (Real Estate
Society vzw) en RICS (Royal Institution of Chartered
Surveyors)

« Zones stratégiques de développement à
Liège »
Seminarie georganiseerd door de BVS in samenwerking met het Kabinet van de Burgemeester van de
Stad Luik, in aanwezigheid van de Burgemeester
van de Stad Luik en de Schepenen bevoegd voor
Huisvesting & Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening
en Mobiliteit

21 juni 2016
BWLKE – Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat
en Energiebeheersing
Seminarie georganiseerd door de BVS voor haar
leden die actief zijn in het Brussels Gewest, met de
medewerking van Leefmilieu Brussel
BVS Jaarverslag 2016
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5. STRUCTURELE PARTNERS

Eind 2016 telt de BVS de volgende structurele
partners :
Artexis - Realty
Deloitte & Laga
Vinçotte
CEA Belgium
Bopro
Proximus
Luminus
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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.
De partners van de BVS bieden onder meer heel wat
commerciële & financiële voordelen die uitsluitend
voor de werkende leden van de BVS bestemd zijn.

Upgrade Estate

Project Bru Upkot, Arnaud Fraiteurlaan 25 te Elsene
Arch.: Archipl

Vanhaerents

Project Stadsbibliotheek Waregem, deel stadskernvernieuwingsproject ZuidBoulevard - Hoek Zuiderlaan - Holstraat
Arch.: Robbrecht & Daem en Goedefroo & Goedefroo Architecten

Uplace

Project Uplace, Beaulieustraat te 1830 Machelen
Arch.: Benoy en Jaspers&Eyers Architects

Virix

Project Studentenresidentie #94, Vaartstraat 94 te Leuven
Arch. : Jaspers-Eyers Architects

Vlasimmo

BVSBraine-le-Château
Jaarverslag 2016
Verkavelingsproject
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Vooruitzicht

Project Hemixveer, Scheldeboord te Hemiksem
Arch.: Polo Architects

Vossemeren

Project Poort op 't Zuid, Brederodestraat-GelijkheidstraatBalansstraat te Antwerpen
Arch.: Mertens-Architecten

Warehouses Estates Belgium SCA

Projet Bultia Village, Rue du Bultia 85-87 à Gerpinnes
Arch.: Florence Jacquet

Wereldhave Belgium

Proj.: Retail Park Les Bastions, Rue des Bastions à Tournai
Arch.: H&V Architecture Laurent Vermeersch / ASSAR Architects

Wilhelm & Co

Projet La Strada à La Louvière
Arch.: L35

CIRCULAR
ECONOMY
FUTURE PROOF
BUSINESS
MODEL

CO CREATION

EU T
203

EHOLDER
ALOGUE

ANSWERS TO
CLIMATE CHANGE

SMART &
SUSTAINABLE
CITIES

PROJECT

VISION & AMBITIO

your Ambitions, your Goals, your Strategy, our Expertise

to get your Real Estate ready for the future
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6. VERGADERINGEN MINISTERIELE KABINETTEN &
ADMINISTRATIES & ORGANISATIES

EUROPESE MATERIES

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

UEPC
Londen 18-19-20/05/2016
Nice 16-17-18/11/2016

Fiscale hervorming / Tax shift
25/01/2016 vergadering Minister D. Gosuin
09/02/2016 vergadering bij BECI in aanwezigheid
van Minister G. Vanhengel
26/02/2016 vergadering Confederatie Bouw en
Professor Traversa
01/03/2016 gemeenschappelijke vergadering
Kabinet Vanhengel en Kabinet
Fremault, in aanwezigheid van BVS,
BECI en CBB-H
08/07/2016 vergadering BECI
Minister G. Vanhengel
11/08/2016 vergadering Confederatie Bouw &
BECI & Minister Vanhengel
03/09/2016 paneldiscussie Brussels Creative Forum
04/10/2016 contact Kabinet Minister Vanhengel

FEDERAAL
Verplichte Verzekering BA voor de bouwactoren
12/01/2016 vergadering CEA Belgium
21/01/2016 vergadering Kabinet K. Peeters
02/02/2016 vergadering CEA Belgium
03/02/2016 vergadering met de Confederatie
Bouw en de FABA
17/02/2016 vergadering Kabinet W. Borsus
09/06/2016 vergadering met CEA Belgium en
verzekeraars
18/10/2016 vergadering CEA Belgium
Brandnormen in de parkings
25/01/2016 vergadering Kabinet Jan Jambon
25/03/2016 vergadering Kabinet Jan Jambon
04/05/2016 vergadering SECO
17/05/2016 vergadering WTCB / ORI
28/06/2016 vergadering met ORI/SECO
02/09/2016 vergadering BVS & ORI & CB
Fiscale hervorming - GVBF + GVV
13/04/2016 overleg BVS & Deloitte
21/04/2016 IKW Kabinet J. Van Overtveldt
25/04/2016 overleg BVS & Deloitte
27/04/2016 IKW Kabinet J. Van Overtveldt
12/05/2016 vergadering Kabinet J. Van Overtveldt
28/06/2016 vergadering Kabinet J. Van Overtveldt
09/11/2016 vergadering Kabinet J. Van Overtveldt
18/11/2016 vergadering Adviseurs J. Van
Overtveldt & BVS deskundigen
Privacy Commissie
14/06/2016 toegang kadastrale gegevens
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Buitenlandse investeringen in Brussel
18/02/2016 BECI / BEI (Brussels Invest & Export)
13/05/2016 definitieve gids met Brussels Invest
& Export
25/10/2016 ontmoeting met Chinese Investeerders
Huisvestingspact / BTW op aankoop woningen
04/01/2016 vergadering met Prof. Traversa (KUL)
15/01/2016 vergadering op Kabinet C. Fremault
25/01/2016 vergadering met Minister D. Gosuin
29/01/2016 colloquium georganiseerd door de FUSL
18/11/2016 vergadering Kabinet D. Gosuin
BWRO (+ GSV)
15/01/2016 vergadering ESRBHG
28/01/2016 vergadering Brussel Stedelijke
Ontwikkeling
10/02/2016 vergadering ESRBHG
12/02/2016 vergadering ESRBHG
15/02/2016 vergadering ESRBHG
19/04/2016 seminarie ARAU
28/04/2016 vergadering Kabinet C. Fremault
12/05/2016 vergadering
Kabinet C. Jodogne & D. Gosuin

BWLKE
21/06/2016 seminarie BVS & BIM
04/07/2016 vergadering met Interparking
06/09/2016 contact met Kabinet Minister P. Smet
Regionalisering van de huurwetgeving
28/01/2016 vergadering ESRBHG
12/02/2016 vergadering ESRBHG
19/02/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
04/03/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
18/03/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
20/05/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
10/06/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
19/08/2016 vergadering ESRBHG – Werkgroep
Huisvesting
26/08/2016 ESRBHG – Commissie Huisvesting
01/09/2016 vergadering ESRBHG
02/09/2016 vergadering Adviesraad voor Huisvesting
08/09/2o16 vergadering ESRBHG
09/09/2016 vergadering Adviesraad voor Huisvesting
15/09/2016 vergadering ESRBHG – Commissie
Huisvesting
16/09/2016 vergadering Adviesraad voor Huisvesting
19/09/2016 vergadering ESRBHG – Commissie
Huisvesting
23/09/2016 vergadering Adviesraad voor Huisvesting
07/10/2016 vergadering Adviesraad voor
Huisvesting - Commissie Huisvesting
21/10/2016 vergadering Adviesraad voor Huisvesting
10/11/2016 vergadering Adviesraad voor
Huisvesting - Commissie Huisvesting
23/11/2016 vergadering Adviesraad voor
Huisvesting - Commissie Huisvesting

BREXIT
06/07/2016 vergadering met BECI
en Kabinet C. Jodogne
08/09/2016 vergadering met BECI
en Kabinet C. Jodogne
25/11/2016 vergadering met Duval Guillaume
Raadpleging Laag Koolstofgehalte
16/02/2016 vergadering Leefmilieu Brussel
Mobiliteit (tunnels)
15/04/2016 vergadering Admin. Mobiliteit BHG
& Vinçotte
Stadsvernieuwing
05/01/2016 ESRBHG
15/01/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
15/04/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
22/04/2016 plenaire vergadering Adviesraad voor
Huisvesting
26/04/2016 ESRBHG
21/10/2016 Adviesraad voor Huisvesting –
Commissie Huisvesting
Bodembeheer
22/06/2016 seminarie BVS & BIM
Brussels Urban Landscape
23/09/2016 symposium geleid door
Minister C. Fremault
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VLAAMS GEWEST
VBOC
25/01/2016 jaarlijks overleg

VLD Bouw
18/10/2016

Studentenkamers
04/02/2016 hoorzitting op het Vlaams Parlement
BVS – CIB - VVF

Vlaamse Woningmarkt
24/10/2016 begeleidingsgroep – Steunpunt
Wonen

VOR (Verhandelbare OntwikkelingsRechten)
19/01/2016 vergadering Stuurgroep
21/04/2016 vergadering Departement
Ruimtelijke Ordening / Kabinet
21/06/2016 vergadering Stuurgroep
12/07/2016 vergadering Stuurgroep
Stadsvernieuwing
14/01/2016 vergadering Administratie
Ruimtelijke Ordening
Handelsvestigingen
31/03/2016 vergadering Cabinet Schauvliege
06/06/2016 gemeenschappelijke vergadering
BVS & BLSC
“Handelshuur”
01/09/2016 vergadering BVS & BLSC – voorbereiding parlementaire hoorzitting
20/09/2016 hoorzitting Vlaams Parlement
Vergunningsproblematiek
07/09/2016 gesprek E. Storms (Raad Voor
Vergunningbetwistingen)
Onteigeningen
03/05/2016 vergadering Kabinet Bourgeois
Mobiliteit
31/08/2016 vergadering Mobiscore –
Departement Leefmilieu Vlaanderen
Brownfieldconvenanten
02/09/2016 vergadering met Dirk Henckens
(ir. Architecte Ovam)
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WAALS GEWEST
CoDT.2
04/02/2016 vergadering CCW – Voorbereiding
hoorzitting
15/02/2016 hoorzitting op het Waals Parlement
16/06/2016 Kabinet Minister C. Di Antonio, met
CCW
12/10/2016 brief aan Minister C. Di Antonio,
met CCW
23/11/2016 Seminarie IFE te Namen
Ontwikkeling van braakliggend terrein
31/05/2016 SPAQUE
Nutsvoorzieningen
20/04/2016 vergadering CWAPE
19/05/2016 vergadering Kabinet P. Furlan
18/08/2016 vergadering met ORES
Waardering van zeehavengebieden
10/10/2016 vergadering Kabinet M. Prevot
Nieuwe wijken
18/10/2016 colloquium met
Minister C. Di Antonio

7. DANKWOORD

Via dit jaarverslag wil de BVS in het bijzonder
iedereen bedanken die zijn/haar steun en medewerking verleent 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 of zich niet zou kunnen ontwikkelen op een constructieve manier
 in het bijzonder de Voorzitters van de
Werkgroepen voor hun toewijding en expertise
 de leden die gratis vergaderzalen, conferentieof lunchruimten ter beschikking stellen
 haar structurele partners : Artexis-Realty,
Deloitte & Laga, 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

Project Metropolis, Belliardstraat 222 te Brussel

Arch.: A.D.E. sprl
Xior Student Housing

Project Campus Schoonmeersche,
Overwale 42-44 te Gent
Arch.: Arch & Teco
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Werkende leden
(Ontwikkelaars, verkavelaars en investeerders)
Acasa Group
Actibel
Aedifica
AG Real Estate
Alides (Group Maes)
Allianz
Ap&D Verkavelingen
APE
Arthus Projectontwikkeling
Atenor Group
Axa Real Estate
Baltisse
Banimmo
Banque Degroof - Petercam
Befimmo
Belfius Immo
Bene Property (Ikea Groep)
Besix RED
Blavier
Bouw Francis Bostoen
Bouygues Immobilier
BPI
Brummo
Burco
BW Promo
CBRE Global Investors Belgium
CIT RED
City Mall
Codic Belgique
Cofinimmo
Compagnie Het Zoute
Connectimmo
Construction & Investment
Partners
Cores Development
Danneels Projects
DCB
Dedeyne Projects
DMI Vastgoed
Durabrik
Eaglestone
Eiffage Development
Equilis
Ertzberg
Ethias
Etienne Dewulf sprl
Eurostation
Extensa Group
Faregan
Federale Real Estate
Fenixco
Fidentia Real Estate Investments
G-Label
Galika
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Gands
Ghelamco
Groep Heylen
Groep Huyzentruyt
Group GL International
Home Invest Belgium
Hoprom
Horizon Groupe
Huysman Bouw
ICM
Immo BAM
Immo Pottelberg
Immobel
Immoflandria
Immogra
Immpact
Imroder
Inclusio
Indimmo
Intégrale
Interparking
Intervest Offices & Warehouses
Investpro
Invimmo
ION
J.M. Construction
JCX Immo
Jumatt
Kairos
KBC Real Estate
Kolmont Woonprojecten
Koramic Real Estate
Kumpen
Leasinvest Real Estate
Les Entreprises Louis De Waele
Macan Development
Machon Vastgoedpromotoren
Maisons Baijot
Makhzen / Probam / Mentres
Matexi Group
Mimob
Mitiska REIM
Montea
Nacarat
Nexity Belgium
Novus Projects
Odebrecht
Oryx Projects
Palladium Belgium
Parfinim
Prologe
Promobuild
Propintra
ProWinko België

Re-Vive
Real Estate International
Management (REIM)
Redevco Retail Belgium
Resiterra
Retail Estates
Rockspring
Simonis Entreprises
Socatra
Société Internationale de Gestion
et de Gérance (SIGG)
Sogerim Construction
Texaf
Thomas & Piron
Tribeca Capital Partners
Upgrade Estate
Uplace
Vanhaerents
Vastned Retail Belgium
Virix
Vlasimmo
Vooruitzicht
Vossemeren
Warehouses Estates Belgium
Wereldhave Belgium
Wilhelm & Co
Willemen Real Estate
Wilmarc Invest
Xior Student Housing

Steunende leden

2Build Consulting
4 MJ
A-RES
A2RC Architects
Aareal Bank AG
ADE Architects - Marc Stryckman
& Partners
Advisers
Agence Rosseel
Alg. Aannemingen Van Laere
Allen & Overy LLP
Altius
Anixton
Antea Belgium
AON Belgium
Archi 2000
Architectes Associés
ARQ Architectenstudio
Art and Build
Asap Avocats
Assar Architects
Astridcenter
Atelier Broos
Atelier des Architectes Associés
Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars
Ayming Belgium
B Legal
Baker & McKenzie
BDO Corporate Finance
Bel Square
Belgibo
Bereal
Berquin Notarissen
Blue Properties
BNP Paribas Fortis
Bontinck Architecture &
Engineering
Bours & Associés Avocats
Buro II & Archi+I
C02LOGIC
CAP Carpet Land Projects
CBRE
Cegelec
CERAU
Chapman Taylor Benelux
Clifford Chance
Colliers International Asset
Management Belgium
Creas Accepto
Createrra
Cuisenaire consultancy
Cushman & Wakefield
DDS & Partners
De Crombrugghe & Partners

Decathlon
Desso
Diversis
DLA Piper UK LLP
Drees & Sommer Belgium
Dupro
E.T.A.U.
Editions & Séminaires
Ernst & Young
Establis Group
ESV Consulting
Eubelius
Eversheds Brussels
Fair Estate
FL Consult
Freshfields Brückhaus Deringer
GOM/ Facilicom
Groep Van Roey
Group Hugo Ceusters - SCMS
GSJ Advocaten
Haumont - Scholasse & Partners
Hooox Real Estate
Communication
Houben
I.T.B.
Immo Dussart
Immo Tax Consulting
Immeractive
Immoni
ING Belgique
Ingenium
Inowai Property Partners
Interbuild
Janson Baugniet Lawyers
Jones Lang Lasalle
JPB Consulting
K Law
KPMG Tax & Legal Advisers
Ktapult Group
Latour & Petit
Lawsquare
LD2 Architecture
Le Tissage d'Arcade
Lenders Advocaten
Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick
Linklaters Advocaten
Loyens & Loeff Advocaten
Luissan
Lydian Lawyers
M & R Engineering
M. & J.M. Jaspers - J. Eyers &
Partners
Mazars - Reviseurs d'Entreprises

MBG
MDW Architecture
Miele
Mitsubishi Electric Europe
Monard Law
Montois Partners Architects
Mourik
NautaDutilh
Nibelle Avocat
Orens-Van Grimbergen
Architecten
Orys Advocaten
Panarea
Phicap
Pierre Van den Eynde & notaires
associés
PriceWaterHouseCoopers
Progressive / Sthree Belgium
REI Consult
Relaw
Roose Partners Architects
Rova
Santerra
Seco
SFS Belgique
SGI Ingenieurs
SIA – Société Internationale
d’Architecture
Siemens
Sigoma
Simont Braun
Socotec
Sofidev
Sophia Belgium
Stabo
Stibbe
Strabag Belgium
Style at Home
Tase Solutions
TecnoSpace
The Crew
Tiberghien Advocaten
Tractebel Engineering
Triodos Banque
Universoil
Urban Nation Associates
Urban Platform
Valens
Van Marcke
Viessman Belgium
VK Group
White Capital
Widnell Europe
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R E A L

E S TAT E

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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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.
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vincotte.be // volg ons

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.

designed by

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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STRUCTURELE PARTNERS

BVS
Violetstraat 43, B-1000 Brussel
Tel: 02/511 47 90 - Fax: 02/219 71 99
info@upsi-bvs.be - www.upsi-bvs.be
BTW 0850 070 881

