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Beste collega’s, 
Beste vrienden,

Een voorzitterschap kunnen beginnen met een mooi 
jaar zoals 2017 er één was voor de vastgoedsector, 
is zonder twijfel een buitenkans. Zowel globaal 
als op diverse niveaus, kunnen we stellen dat alle 
segmenten – woningen, kantoren, retail en logistiek 
– een relatief goed jaar achter de rug hebben. En 
dat is een meevaller voor iedereen, zowel voor de 
vastgoedsector, als voor de bouwsector (in brede 
zin) als vanzelfsprekend ook voor de bevolking en 
de bedrijven, want hun tevredenheid is één van 
onze voornaamste zorgen.

In goede economische omstandigheden vind ik het 
belangrijk dat wij nog meer het voortouw nemen en 
dat onze sector nog meer voluit zijn rol speelt, zodat 
wij nog beter kunnen inspelen op de uitdagingen 
voor onze samenleving. Zo wou ik in het eerste jaar 
van mijn voorzitterschap alvast enkele krachtige 
boodschappen naar voren brengen, waarvan dit de 
3 belangrijkste zijn.

Openheid en dialoog met alle maatschappelijke 
sleutelspelers

Deze boodschap wordt ongetwijfeld de rode draad 
doorheen mijn volledige voorzitterschap. Ik kan 
het niet genoeg herhalen : de vastgoedsector staat 
ten dienste van de bevolking en de bedrijven. Die 
openheid uit zich trouwens op drie manieren : 
enerzijds openstaan voor transversale thema’s zoals 
duurzaamheid, nieuwe technologieën (smart cities) of 
mobiliteit (zie ook ons seminarie met de Minister voor 
Mobiliteit Bellot en het seminarie met sleutelspelers 
als de STIB/MIVB en De Lijn).

 
 
 
Anderzijds ook een geografische openheid naar 
het volledige Belgische grondgebied toe waar 
onze leden actief zijn. In die context verwijs ik 
onder andere naar het zeer boeiende seminarie 
dat wij georganiseerd hebben rond de vastgoed- 
en ruimtelijke ontwikkeling van de stad Charleroi 
(en dat ingeleid werd door Burgemeester Paul 
Magnette), maar ook naar de seminaries die 
wij samen georganiseerd hebben in Antwerpen 
(Antwerp Real Estate) en in Gent (Vastgoedevent 
Gent).
Tot slot is er ook de internationale openheid, met 
ons seminarie op Realty rond het Hafencity-project 
in Hamburg (dat in oktober gevolgd werd door een 
bezoek ter plaatse), een bijzonder ambitieus project 
dat ons ook op Belgische schaal kan inspireren.

Een dynamische speler die samenwerkingen op 
gewestelijk en nationaal niveau opzet

Eén van de grote projecten die wij dit jaar verwe-
zenlijkt hebben, is zonder twijfel de website 
www.business2Belgium.be. De site werd ontwik-
keld in de nasleep van de Brexit, met de bedoeling 
de beschikbare kantoorruimtes in België in de 
kijker te zetten bij bedrijven die zich hier wensen te 
vestigen. Maar de site is boven alles ook een fantas-
tisch tool om België op het internationale toneel te 
promoten. Hierdoor is de site dan ook een concrete 
reden voor samenwerking tussen de vastgoedsector 
en de andere economische sectoren in België (onder 
andere de banksector in het kader van de Brexit), 
maar ook met de gewestelijke en federale diensten 
belast met de promotie van België (de verschillende 

WOORD VAN DE 
VOORZITTER
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ministers met buitenlandse bevoegdheden en de 
gewestelijke agentschappen BIE, FIT en AWEX).

De website stond nauwelijks online of hij kon al 
op heel wat media-aandacht rekenen en bevestigt 
hiermee hoe belangrijk het is een doeltreffend 
communicatiemiddel te hebben en een concreet 
vastgoedplatform voor alle initiatieven die tot doel 
hebben bedrijven naar ons land aan te trekken.
Deze inspanning zal echter geen vruchten afwerpen 
als zij niet gepaard gaat met een gecoördineerde, 
doeltreffende en bewuste inspanning om ons land 
te positioneren als gastland voor zowel overheids- 
als privébedrijven. In een zeer concurrentiële 
omgeving, moeten dergelijke inspanningen verstrekt 
en structureel herhaald worden. Onze troeven zijn 
echter talrijk. Laten wij ze dan ook uitspelen!

Transparantie en dienstverlening naar onze leden 
toe 

Tot slot vind ik het belangrijk dat onze leden alle 
diensten en informatie krijgen waar zij recht op 
hebben door zich bij onze beroepsvereniging aan 
te sluiten. Zo werd omwille van de transparantie en 
efficiënte communicatie een extranet bibliotheek 
in het leven geroepen. Hier zullen we alle nuttige 
informatie verzamelen die onze leden nodig zouden 
kunnen hebben voor de uitoefening van hun 
beroepsactiviteiten. Die bibliotheek zal permanent 
geüpdatet worden en zal ook alle informatie 
bevatten van de verschillende commissies en 
werkgroepen. Zo beperken wij – met het oog op 
duurzaamheid – ook de papierberg.

Deze 3 boodschappen zullen de ruggengraat 
vormen van mijn voorzitterschap en ik zal proberen 
om ze in de komende jaren nog te versterken en 
verder uit te diepen. 

Ik wil ook de steeds terugkerende dossiers in de 
kijker zetten, meer bepaald de dossiers die met 
fiscaliteit te maken hebben. Voor ons moet die zo 
rechtvaardig en stabiel mogelijk zijn. Wat de BTW 
betreft, werd al heel wat werk verzet. De dialoog 
die hieruit voortvloeit, moet op korte of middellange 
termijn uitmonden in een kader dat afgestemd is op 
onze buurlanden.

Mijn prioriteiten voor 2018 zijn : een efficiëntere 
omgang met de onrechtmatige bezwaren tegen 
bouwaanvragen en een versnelde aflevering van 
bouwvergunningen. De gemeenteraadsverkiezingen 
in oktober 2018 worden ook een belangrijke 
gebeurtenis. We hebben dan ook nu al beslist dat ons 
seminarie tijdens Realty aan die verkiezingen gewijd 
zal zijn. Zo zullen wij de huidige burgemeesters 
van de grootste steden van de landen vragen 
welke projecten zij op stapel hebben voor hun 
respectievelijke steden.

Het is evident dat als onze Beroepsvereniging wil 
openstaan voor en luisteren naar de wereld die haar 
omringt, ikzelf ook beschikbaar moet zijn voor en 
moet luisteren naar de BVS-leden. Daarom, beste 
leden, nodig ik u allen uit om ons zeker te laten 
weten indien er bepaalde vastgoedonderwerpen 
zijn waarvoor u vindt dat de BVS iets moet 
ondernemen of een standpunt moet over innemen. 
Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om alle 
leden en commissievoorzitters hartelijk te bedanken 
voor hun tijd en de energie waarmee zij de 
volledige vastgoedsector in België verdedigen en 
vertegenwoordigen.

Ik ben dan ook bijzonder enthousiast én gemotiveerd 
om samen met u het jaar 2018 in te zetten.

Ik wens u alvast veel succes bij al uw projecten!

Serge Fautré
Voorzitter
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BALANS VASTGOEDMARKT 2017

EEN JAAR 2017 BEHEERST DOOR INVESTE-
RINGEN

De balans opmaken van een vastgoedjaar is een 
moeilijke oefening. Want wat betekent een jaar in 
een sector die bij de lange termijn zweert en waar 
gewerkt wordt met zowel huurcontracten van 9 jaar 
als met hypothecaire kredieten op 20 en zelfs 25 jaar?

Daartegenover staat dat een jaar een goed omlijnde 
periode is waarmee je kan vergelijken. En op dat vlak 
was 2017 best wel verdienstelijk. Het economische 
klimaat was alvast bemoedigender dan in 2016. En 
aangezien de Belgische baksteen nog steeds een 
toonbeeld van stabiliteit is, hebben de investeerders 
zich uitgeleefd en dit in alle marktsegmenten, van 
het residentiële over de handelszaken tot kantoren, 
logistiek, enz. Voor de huurmarkt oogt het plaatje iets 
ingewikkelder, voor zowat alle segmenten.

RESIDENTIEEL : NOG MEER TRANSACTIES DAN 
IN HET RECORDJAAR 2016

De Belgische residentiële markt stelt alvast gerust 
door het feit dat hij tegen alles bestand lijkt te zijn, 
zelfs tegen crises. Het is niet alleen een vaste waarde 
maar wordt – zeker wat de financiële rendementen 
betreft – ook steeds meer een veilige belegging. De 
hypothecaire rentevoeten staan immers al zo lang zo 
laag dat wij niet meer durven schrijven dat ze “histo-
risch” laag staan. De vraag én de prijzen blijven dus 
stijgen. In die mate zelfs dat de gemiddelde prijzen 
sinds 2010 onophoudelijk omhoog gegaan zijn. 

Ook in 2016 investeerden de Belgen volop in de 
residentiële markt. Begin 2017 was er een kleine 
pauze – alsof zij even op adem moesten komen voor 
zij zich weer op gang trokken: eerst nog traag in het 
2de trimester; vastberaden in het 3de. Voor zover de 
notarissen zich kunnen herinneren – althans sinds de 
start van hun kwartaalbarometer in 2007 – was een 
3de trimester nooit eerder zo dynamisch. Traditioneel 
kennen juli en augustus een dipje … maar niet in 
2017. In vergelijking met hetzelfde trimester in 2016 
zagen wij immers een stijging van het aantal transac-
ties met 5,7% in Brussel, 3,7% in Wallonië en 2,5% 

in Vlaanderen! Over de eerste 9 maanden van het jaar 
klokt de stijging af op 1%. Indien diezelfde trend zich 
in het 4de trimester doorzet, zal 2017 het transactie-
record van 2016 opnieuw breken.

De prijzen houden vrij natuurlijk gelijke tred en 
bereikten een historische top over het hele grond-
gebied: meer dan 243.000 euro voor een gewone 
woning, bijna 218.300 euro voor een appartement. 
In vergelijking met de gemiddelden voor 2016, 
stegen de huizenprijzen in de eerste 9 maanden van 
het jaar met zo’n 2,9% in Wallonië en met 1,4% 
in Vlaanderen, terwijl ze in Brussel met 6,3% naar 
beneden donderden. In diezelfde eerste 9 maanden 
van 2017 stegen de prijzen van de appartementen in 
vergelijking met het hele jaar 2016, met 1,3% en 1,4% 
in Brussel en Vlaanderen, tot zelfs 4,6% in Wallonië.

Verrassend genoeg: ondanks de continue stijging van 
het aantal transacties op de markt, steeg het aantal 
aangevraagde en toegekende hypotheekkredieten 
niet in eenzelfde mate. Nogmaals een bewijs dat 
investeerders, die minder vaak een beroep doen op 
een krediet, nog steeds belangrijk zijn op de markt. 
De bronnen zijn niet altijd even nauwkeurig, maar één 
vastgoedaankoop op vijf zou een belegging zijn, en 
zelfs één aankoop op twee in nieuwbouw. Dit gaat dan 
wel over alle soorten investeringen die particulieren 
zich kunnen veroorloven (appartementen, studenten-
kamers, handelszaken, kantoren…), inclusief tweede 
verblijven. Maar toch.

HYPOTHECAIR KREDIET : NAAR EEN VERSTREN-
GING VAN DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
EN HOGERE RENTEVOETEN

Wat de grote internationale spelers ook mogen 
beweren (IMF, BCE, Standard & Poor’s, The 
Economist…), de Belgische experts houden voet bij 
stuk : de vastgoedprijzen zouden niet kunstmatig 
overschat zijn en zouden geen risico op instorting of 
uiteenspatten van de bubbel inhouden. De Nationale 
Bank van België deelt die mening evenwel niet. Haar 
bezorgdheden met betrekking tot de vastgoedmarkt 
hebben 2017 getekend.
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Om de insolvabiliteitsrisico’s bij de ontleners te 
vermijden, stelde zij in eerste instantie voor dat de 
banken strenger zouden toezien op de inbreng van 
eigen middelen bij leningen van meer dan 80% van 
de aankoopprijs. Dit zou ongetwijfeld een impact 
hebben op de toekenningsvoorwaarden en dus op de 
rentevoeten die aangeboden worden aan de mensen 
die die eigen middelen niet hebben …

Die verstrenging, die als onevenredig ervaren werd, 
want met al te veel nadruk op de individuele kredieten, 
zorgde meteen voor politiek protest, waardoor het 
voorstel even opzijgeschoven werd, zonder evenwel 
helemaal te verdwijnen. Eind november dook het 
voorstel opnieuw op in een globalere vorm : de 
banken verplichten hun kapitaalreserves te verhogen 
in functie van het risico van de hypothecaire kredieten 
die zij in portefeuille hebben. Dat zou de regering ook 
beter uitkomen. Niet zonder impact trouwens op de 
stijgende hypothecaire rentevoeten. Wordt vervolgd 
in 2018.

KANTOREN IN BRUSSEL : DE BREXIT ZORGDE 
NIET VOOR EEN STIJGING IN 2017

Behalve onverwachte, uitzonderlijke deals, zal de 
bezettingsgraad (take up) op de kantorenmarkt 
in Brussel en in de brede rand in 2017 afklokken 
op 350.000 à 380.000 m². Heel wat lager dan de 
454.000 m² in 2016 en lichtjes onder het gemiddelde 
van de laatste 5 jaar (404.000 m²).

De oorzaken van die slapte zijn talrijk en divers: het 
gebrek aan grote operaties ; de Europese instanties 
die verstek laten gaan, wat gelukkig gecompen-
seerd wordt door een ijverige Belgische openbare 
sector (29% van de take up, o.a. dankzij het Riziv 
dat 30.000 m2 innam in het Galilée-gebouw) ; een 
Brexit die zijn beloftes niet nakwam (Lloyd’s, het para-
depaardje van het Britse verzekeringswezen, heeft 
Brussel gekozen, maar bijvoorbeeld niet het Europees 
Geneesmiddelenbureau) ; een daling van zowel het 
aantal transacties als van de verhuurde oppervlakken 
enz. Maar er is vooral ook een markttrend die zich 
al enkele jaren doorzet, nl. coworking, gedeelde 
kantoren, telewerk. Axa is hier het meest… drastische 

voorbeeld van : in zijn nieuwe hoofdzetel aan de 
Regentlaan, heeft de verzekeraar beslist nog maar 6 
werkplekken per 10 medewerkers te voorzien, zonder 
vaste bureaus, zelfs niet voor de CEO. Befimmo is 
het meest dynamische voorbeeld : die GVV – gere-
glementeerde vastgoedvennootschappen – gingen 
immers een samenwerking aan met Silversquare, de 
Belgische professional op het vlak van coworking, 
om de gebruikers van zijn gebouwen animatie, activi-
teiten, flexibiliteit en een netwerk aan te bieden.

Die zwakke take up heeft zich echter niet doorgezet in 
alle radertjes van de Brusselse kantoormarkt.

Zo blijft de leegstand dalen. Hij ligt gemiddeld rond de 
9% en zou, omwille van een gebrek aan speculatieve 
projecten, niet opnieuw moeten stijgen. In de kwali-
tatieve nieuwbouw – die nog steeds gewaardeerd 
wordt door de gebruikers – en in het stadscentrum 
– omwille van de bereikbaarheid – dook de leegstand 
zelfs onder de lat van de 6%.

Ander positief punt : de referentiehuur (de huur voor 
de kwalitatieve gebouwen in de triple A-zones) stijgt. 
Hij steeg van 275 euro/m²/jaar in het begin van het 
jaar naar 305 euro/m²/jaar aan het einde van het 3de 
trimester – wat niet meer voorgevallen was sinds 
2011 – en makelaars verwachten dat hij eind 2017 zal 
afklokken tussen de 325 en de 330 euro/m²/jaar.

Twee criteria die investeerders van heel nabij volgen, 
én waarderen. In de eerste drie kwartalen van 2017, 
werd meer dan 1,2 miljard euro geïnvesteerd in de 
Brusselse kantoren. En daar zou niet meteen een 
einde moeten aan komen. Indien de deals die zich in 
de pipeline bevinden, er ook tijdig uitkomen (Passport 
in Zaventem dat verkocht wordt door Codic, de Art 
56 in Brussel, aangeboden door Axa, Egmont in de 
Vijfhoek, aangeboden door Cofinimmo, enz.), zou de 
lat van de 2 miljard overschreden kunnen worden, 
waardoor 2017 voor de Brusselse markt het beste jaar 
zou zijn sinds 2007.

Sinds midden 2016 zijn de yields naar een historisch 
laag niveau gezakt. Die trend zette zich voort in 2017. 
Voor een klassiek product zijn zij het jaar inderdaad 
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gestart op 4,50% en tegen het einde zouden zij – 
tenminste, volgens voorspellingen van de makelaars 
– moeten zakken tot 4,30%, of zelfs 4,25%. En tot 
3,65% voor de gebouwen met huurcontracten op 
lange termijn.

Kers op de taart : de wereld wordt altijd nog een 
beetje groter voor de Brusselse markt, waarin steeds 
meer internationale spelers geïnteresseerd zijn dankzij 
zijn stabiliteit en solide yields. Meer zelfs, die spelers 
zien Brussel steeds vaker als een echt alternatief voor 
Parijs, Londen, Frankfurt en Amsterdam. Het gaat 
overigens niet alleen om Europese investeerders, 
maar ook Aziatische (Koreanen verwierven 60% van 
de hoofdzetel van Engie in de Noordwijk), Australische 
(in het Corporate Village in Zaventem) of Canadese 
(de Airport Plaza).

KANTOREN IN DE PROVINCIES : DE CORPO-
RATES HEBBEN TREK

 Antwerpen en Gent – in eerste instantie – en daarna 
ook Leuven, Luik, Waver of Namen, worden steeds 
belangrijker bij de makelaars. In de loop van de 3 eerste 
kwartalen werden 275 huurtransacties opgetekend, 
tegenover 264 in dezelfde periode in 2016. Net zoals 
voor het Hoofdstedelijk Gewest en de rand, was de 
gemiddelde grootte kleiner, waardoor de bezettings-
graad met 5% daalde tot 157.500 m², waarvan de 
openbare sector 8% voor zijn rekening nam. Maar in 
tegenstelling tot wat zich in Groot-Brussel afspeelde, 
waren er wel enkele mooie transacties : De Persgroep 
in Antwerpen (8.000 m²), de Forem op de site van Val 
Benoît in Luik (5.500 m²)… En er zijn vooral ook wat 
speculatieve projecten. Beginnen wij met Vlaanderen: 
Post X van Iret (de markt verwacht een huur van 
50.000 m² door de Politie) en The Link van Ghelamco 
in Antwerpen; Quantum en Forum van Alides in Gent. 
Voor Wallonië is het wachten tot 2018 wanneer de 
projecten Liège Office Center van Ardent Group en 
L’Escale van Liège Airport op de markt zullen worden 
gebracht.

Op het vlak van investeringen in kantoren kunnen 
deze provinciesteden zich nog niet met Brussel meten: 
slechts iets meer dan 100 miljoen in drie kwartalen, 

een daling van 23% in vergelijking met dezelfde 
periode in 2016. Maar de toekomst zou hen wel eens 
kunnen toelachen : de concurrentie voor de Brusselse 
producten is zo hevig en de context van de bezet-
tingsgraad in de provincies blijkt voldoende stabiel en 
betrouwbaar opdat de internationale investeerders ze 
als eerste keuze zouden beginnen te zien.

LOGISTIEK : EEN KOUDE DOUCHE

 Het tweede zwarte punt voor 2017 situeert zich bij 
de logistiek. Maar – ook hier opnieuw – enkel voor 
wat het huursegment betreft: de bezettingsgraad van 
325.000 m² in de loop van de eerste drie kwartalen 
van het jaar komt overeen met een daling van 57% 
in vergelijking met de eerste drie kwartalen in 2016!

Er waren inderdaad minder transacties (31 tegenover 
52), maar er zijn vooral ook veel minder grote trans-
acties geweest : nauwelijks drie boven de 20.000 
m² tegenover 13 vorig jaar. De eerste is evenwel één 
van de grootste transacties die ooit op het Belgische 
grondgebied opgetekend werd : het nieuwe distribu-
tiecentrum van Van Marcke (sanitair) in Menen, voor 
een oppervlakte van 83.000 m², ontwikkeld door 
Global Estate Group.

Volgens makelaars is deze daling te wijten aan het 
indrukwekkende aantal afgesloten consolidaties in 
2016. Maar ook aan het feit dat België niet op de 
radar staat van de grote e-commerce spelers, die nog 
steeds Nederland verkiezen voor hun mega-maga-
zijnen. Zelfs de onaantastbare as Brussel-Antwerpen 
kon niet bevestigen. Reden hiervoor zijn het gebrek 
aan gronden, die stilaan uitgeput raken, de vele files, 
maar ook de relatieve afwezigheid van e-commerce 
binnen de Belgische huishoudens. Zij kopen nog steeds 
minder online dan onze buren, maar toch al meer dan 
vroeger. Binnenkort zullen er dus extra sorteercentra 
nodig zijn op 30 minuten van de stadscentra, met een 
oppervlakte van max. 5.000 à 7.000 m². Een product 
waarvoor België meer dan één troef in handen heeft.

Wat de investeringen betreft, deed de sector het daar-
entegen vrij goed, met een investering van bijna 113 
miljoen euro in de eerste drie kwartalen van 2017, een 
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stijging van 9% in vergelijking met dezelfde periode in 
2016. Indien de eigenaars zich hadden laten verleiden 
door de sirenes van de verkoop, dan had de balans 
nog beter kunnen zijn. Maar goed, zij houden voet bij 
stuk en het aanbod aan kwalitatieve activa is zo goed 
als onbestaande. Enkel de plaatselijke investeerders, 
met de GVV’s op kop (43% van de investeringen in 
logistiek), trekken zich uit de slag en slagen erin goeie 
rendementen te halen dankzij creatieve overeenkom-
sten zoals een sale & lease back, huurcontracten op 
lange termijn, partnerships …

RETAIL : DE MILLENNIALS STELLEN DE WET

Wat de grote ketens betreft, zullen de professionals 
vijf lessen trekken uit het afgelopen jaar. Eén, de 
explosieve vraag van de consumenten, de millennials 
op kop (geboren tussen 1980 en 2000), naar leuke, 
jonge, originele, andere concepten, wat bijvoorbeeld 
het doodvonnis betekende voor een Vögele of een 
Habitat. Twee, de kwellingen voor de middelgrote 
winkels (Blokker, Mexx en MS Mode) ten voordele van 
zowel de kleinere formats als de grote concept-stores 
(Zara, Primark, Uniqlo…). Drie, de verveelvoudiging 
van retailers die zowel nieuwe formats als nieuwe 
doelgroepen verkennen (8 merken bij zowel H&M als 
bij Inditex bijvoorbeeld, die voortaan bijna allemaal 
aanwezig zijn in België). Vier, de evolutie van de 
Food&Beverage naar een monoproduct (maki, spring 
rolls …) of naar een upgrade van het klassieke fast-
foodaanbod (burgers, gehaktballen, hotdog…). Vijf, 
de vitaliteit van de cosmeticaproducten (Kiko, NYX, 
Rituals, Atelier Rebul…) en de sneakers (Athlete’s 
Foot en Solebox, en dan vermelden wij enkel de twee 
nieuwkomers). En wat voor de winkelstraten geldt, 
geldt ook voor de winkelcentra, waar men minder 
over boetieks en ketens spreekt dan over winkelerva-
ring, gemengd aanbod, ontspanning …

Een andere opvallende evolutie in 2017 is de vervaging 
en soms zelfs verdwijning van de traditionele schei-
dingslijn tussen de stadsrand enerzijds en de stads-
centra of winkelcentra anderzijds. Er zijn zo goed als 
geen zaken meer die exclusief voor het ene of het 
andere kiezen, wat de concurrentie nog vergroot. 
Niet alleen omdat de commerciële aanpak verandert, 

maar ook omdat de bakstenen waarin de winkels 
gehuisvest zijn, veranderen. Zonder het goed en wel 
te beseffen, zijn wij van de retail parks van de eerste 
generatie (de verzameling van middelgrote winkels 
rond een parking) geëvolueerd naar retail parks van 
de derde generatie (meer aandacht voor architectuur, 
meer diensten, meer animatie …).

Dat wil echter niet zeggen dat cijfers er niet meer toe 
doen …

Voor 2017 gaan makelaars uit van een bezettings-
graad van 320.000 m², lager dan het recordjaar 2016 
(399.000 m²), maar toch in lijn met het gemiddelde 
voor 2011-2015. Wat opvalt? Dat dat cijfer gevangen 
zit tussen twee tegenstrijdige trends. Het wordt 
immers naar boven getrokken door de bevolkings-
groei in België in vergelijking met de rest van Europa 
en door het grote consumentenvertrouwen (dat 
op een niveau piekt dat de voorbije 20 jaar nooit 
gezien werd). Terzelfdertijd wordt het naar beneden 
getrokken door de groeiende, verstorende werking 
van de e-commerce, waar bovendien enkel buiten-
landse spelers van profiteren zoals Zalando, Bol.com 
en Coolblue.

De leegstand baart meer zorgen. Hoewel die moeilijk 
te meten is, is die er wel degelijk. Indien Rive Gauche 
in Charleroi of The Mint in Brussel – die beide in 
2017 openden – verhuurd raakten, dan was dat ten 
koste van hun omgeving : de leegstand in de ‘rue 
de la Montagne’ in Charleroi was nooit zo groot ; 
terwijl er in de Nieuwstraat ook een echte leegstand 
te zien is, voor het eerst in vele jaren. De Antwerpse 
Meir is overigens, zowel op het vlak van gemiddelde 
huurprijzen als wat de prime rent betreft, duurder 
geworden dan zijn Brusselse evenknie, terwijl de 
drukst bezochte winkelstraten van België vroeger aan 
elkaar gewaagd waren.

Dit heeft uiteindelijk een serieuze impact op de huur-
prijzen. Op de beste locaties blijven die stabiel, maar zij 
staan duidelijk onder druk op de secundaire plaatsen 
en in de kleinere steden, die niet meer over de wapens 
beschikken om zich te verdedigen.
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Toch lijkt dit de investeerders niet te verontrusten, 
want zij aanvaarden steeds hogere prijzen, en dus 
lagere rendementen, zowel voor de winkels als voor 
de winkelcentra. Op voorwaarde evenwel dat er 
voldoende voorbijgangers zijn en de omzet groot 
genoeg is.
Rekening houdend met de bijna 470 miljoen euro die 
de herkoop van de actieve vastgoedcertificaten in het 
Brusselse Woluwe Shopping Center zouden moeten 
vertegenwoordigen, verwachten makelaars dat 2017 
zal afsluiten op een totale investering van bijna 1,4 
miljard euro in de retail. Waarvan tussen de 600 en 
de 700 miljoen alleen al in de winkelstraten, die nog 
steeds in de smaak vallen bij de investeerders en 200 
miljoen in de stadsrand, een daling tegenover de 
voorbije jaren, onder andere omdat er weinig parken 
of portefeuilles te koop aangeboden werden.

In de drie vastgoedcategorieën haalden de rende-
menten een historisch laag niveau. En dat zou zo 
moeten blijven in 2018 vooraleer zij opnieuw stijgen 
vanaf 2019.

GVV : EEN TOEKOMST OVER DE GRENZEN 
HEEN

De Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen 
(GVV) zijn niet de enige lokale spelers, maar zij zijn 
wel de meest symbolische, in die zin dat zij samen 
alle vastgoedsegmenten dekken, van kantoren over 
studentenkoten tot logistiek, handel en het residen-
tiële segment. Hierdoor zijn zij ook het meest repre-
sentatief voor een markt en voor de balans die wij 
opmaken.

Wij moeten evenwel vaststellen dat zij in 2017, behalve 
voor het logistieke segment (43% van de investe-
ringen getekend door Montea, WDP en Intervest 
Offices & Warehouses), eerder terughoudend 
waren, tenminste in België, want het gaat hier over 
de Belgische markt. Zij hebben dan wel een tiental 
rusthuizen of gelijkaardige verworven of opgeleverd 
gekregen, maar slechts enkele studentenresidenties, 
een handvol handelszaken, enkele appartementen en 
geen enkel kantorencomplex (behalve het gebouw in 
de Jourdanstraat in Sint-Gillis, aangekocht door Home 
Invest Belgium met de bedoeling het om te bouwen 
tot woningen). WEB redt overigens de eer door de 

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

Actibel 
Projet Business Center Actibel à Belgrade (Namur) 
Arch. : Helena Pijcke 

Aedifica 
Project site Villa Temporis, Excelsiorlaan 6-8 te Hasselt 
Arch.: Laurijssens Architects
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grootste commerciële transactie van de eerste drie 
kwartalen te tekenen met het winkelcentrum Jaco 
Saint-Georges in Luik (20 miljoen euro).

Globaal gezien hebben de GVV’s zich uitgeleefd op 
andere locaties en weken zij met plezier uit naar andere 
landen : naar Nederland – het nieuwe walhalla voor 
de GVV’s –, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk 
… waar zij veel aantrekkelijkere rendementen op hun 
maat vonden.

Hun terughoudendheid op het Belgische grondge-
bied is volledig normaal : op een markt die overspoeld 
wordt door buitenlandse investeerders die bereid 
zijn buitensporige – of op z’n minst buitengewone 
– prijzen te betalen, moeten de plaatselijke spelers 
passen.

CONCLUSIE : IS HET EINDE VAN DE CYCLUS IN 
ZICHT?

De tegenstrijdigheid tussen de energieke aankoop-
markt en de apathische huurmarkt valt op. Is het 
gouden tijdperk voorbij? Verwacht men het einde van 
een cyclus? Wordt 2018 het jaar van alle gevaren?

Nu al verheffen stemmen zich om investeerders tot 
voorzichtigheid aan te manen.

En dat is voelbaar in de segmenten kantoren en 
logistiek.

Het is ook zichtbaar op de residentiële markt : de 
fierheid van de projectontwikkelaars is van kamp 
veranderd en steunt meer op de eigenaar-bewoners 
dan op de investeerder-verhuurders; want de “te 
huur”-borden die eeuwenlang blijven hangen, ogen 
niet ernstig.

Het wordt ook duidelijk in het commerciële segment: 
sommige ketens zitten aan hun maximum ; de vraag 
begint te kwakkelen ; de leegstand dringt door tot in 
de mooiste winkelstraten.

Terzelfdertijd is het stimulerend. Nooit eerder hebben 
de vastgoedprofessionals zoveel zaken in het leven 
geroepen, bedacht en vernieuwd.
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De bestuurdersmandaten vervallen in 2017 en de 
verkiezingen voor een nieuwe samenstelling van 
de Raad van Bestuur hebben tijdens de Algemene 
Vergadering van 19 januari 2017 plaatsgevonden.

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.

De Algemene Vergadering van 19 januari 2017 heeft 
dus 27 bestuurders verkozen voor een mandaat van 
drie jaar : 2017 – 2020.

Samenstelling van de Raad van Bestuur op 19 januari 
2017 : 

Voorzitter 
Fautré Serge 
(AG Real Estate) 

Ondervoorzitter Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
Sonneville Stéphan 
(Atenor) 

Ondervoorzitter Vlaams Gewest
Verbeeck Stéphane 
(Gands) 

Ondervoorzitter Waals Gewest
Piron Bernard 
(Thomas & Piron) 

Penningmeester
Creten Kim 
(KBC Real Estate)

Secretaris
Maes Sophie 
(Alides / Group Maes)

 

 

RAAD VAN BESTUUR
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Lefèvre Jacques 
(Bâtipont Immobilier)

Missault Rik 
(Matexi)

Van Bogaert Jurgen 
(Cores Development)

Van Wymersch Guy 
(Axa REIM)

Verhaeghe Bart 
(UPlace)

Dagelijks beheer  
  
Afgevaardigd Bestuurder
Carrette Olivier 
(Policam nv)

Bestuurder
Franck Pierre-Alain 
(P.A. Franck bvba)

Algemeen Ereraadgever

Helleputte Philippe 
(Immobel) 

Erevoorzitters

Dewulf Etienne

Thomas Jean

Verbeeck Eric E.

Leden

Anglade Patrick 
(Immoflandria)

Carbonnelle Jean-Edouard 
(Cofinimmo) 

Cavens Jeff 
(Parfinim)

Collard Thierry 
(Eiffage Development)

De Blieck Benoît 
(Befimmo)

Deforche Kasper 
(Wereldhave)

De Vlieger Johan 
(Bouw Francis Bostoen)

De Wolf Jo 
(Montea)

Dumortier Thibaut 
(Burco)

Gillion Philippe 
(Macan Development)

Gurickx Michaël 
(Novus Projects)

Hodac Alexander 
(Immobel)

Lambrighs Sophie 
(Home Invest Belgium)

Landell Therecia 
(Eaglestone)
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COMMISSIESIN MEMORIAM

ANDRE SOUGNE (1944 – 2017)

Via dit jaarverslag willen wij eer bewijzen 
aan onze vriend en collega André Sougné, 
overleden op 28 november 2017 aan de 
gevolgen van een langslepende ziekte.

André Sougné was Voorzitter van de BVS 
van 1997 tot 2000 en sindsdien nam hij als 
Erevoorzitter deel aan talrijke activiteiten van 
de BVS. Hij was enorm geliefd voor zijn enthou-
siasme, zijn eerlijkheid, zijn ideeën en zijn moed 
in moeilijke momenten.

Alle leden van de BVS zullen hem missen.

Sinds 2017 ziet het organigram van de Commissies 
van de BVS er als volgt uit :

5 Commissies per bedrijfsactiviteit die als doel-
stelling hebben :

 � een inventaris uitwerken van de praktische / 
dagelijkse problemen van de leden in de uitoe-
fening van hun beroepsactiviteiten

 � te ondernemen acties voorstellen om de 
problemen op te lossen

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

4 transversale Commissies voor de verschil-
lende bedrijfsactiviteiten die als doesltelling 
hebben :

 � de leden op de hoogte brengen van de nieuwe 
toegepaste wetgevingen

 � een advies geven over de wetsontwerpen, 
decreten, ordonnanties

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

In 2017 werden werkgroepen binnen de plenaire 
Commissies opgericht met als doel zeer specifieke 
materies te behandelen, meer bepaald

 � op Federaal niveau : 

- Werkgroep Brexit

- Werkgroep Hervorming van de vastgoedfis-
caliteit – Share deals

- Werkgroep BTW op verhuur professioneel 
vastgoed

- Werkgroep Wet Breyne – Vrijgeving van de 
garantie

WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN 
BESTUUR IN 2017

In november 2017 heeft de heer Guy Van Wymersch 
zijn ontslag als vertegenwoordiger van AXA REIM 
binnen de Raad van Bestuur van de BVS ingediend. Om 
hem te vervangen heeft AXA REIM de kandidatuur van 
de heer Nicolas Renders, Head of Asset Management 
Belux, Real Assets, ingediend.
De kandidatuur van de heer Nicolas Renders zal ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene 
Vergadering van de BVS op 17 januari 2018.
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Architects 

- Werkgroep Brandveiligheid in de parkings

- Werkgroep Ventilatie van de arbeidsplaatsen

- Werkgroep Gemeenteraadsverkiezingen 
oktober 2018

 � Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

- Werkgroep GPDO

- Werkgroep Publieke Parkings

- Werkgroep huurovereenkomst studenten

 � Voor het Waals Gewest :

- Werkgroep Stedenbouwkundige lasten

- Werkgroep Nutsvoorzieningen

- Werkgroep huurovereenkomst studenten

- Werkgroep « Priorités Wallonie »

De onderwerpen die door de commissies en de werk-
groepen van de BVS behandeld worden, worden 
hierna afzonderlijk toegelicht.

Ter herinnering, enkel de werkende leden van 
de BVS kunnen deel uitmaken van de commissies, 
alsook de vertegenwoordigers van haar structurele 
partners, voor zover de behandelende materie hen 
aanbelangt. Voor specifieke materies nodigt de BVS 
regelmatig experts en/of professionals uit voor haar 
commissies en werkgroepen.

Residentieel
Co-Voorzitters : 

A. Lefebvre
H. Bostoen

Kantoren
Voorzitter: 
R. Leeman

Retail
Voorzitter : 
N. Rosiers

Logistiek
Voorzitter : 
W. Heylen

Beleggers
Co-Voorzitters :

L. Carlier
M. Rorif

Algemeen Ereraadgever van de Raad van Bestuur

Fiscaliteit 
Voorzitter : E. Van Impe

Techniek
Voorzitter : Ch. Lee

Wetgeving & Europa
Voorzitter : F. Loosveldt

Public Relations
Voorzitter : O. Carrette
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Algemene Vergadering 
 19  januari  2017 

Raad van Bestuur 
 27  maart  2017
 20 juni  2017
 21  september  2017
 30  november 2017
   

Commissie Wetgeving en Europa (plenair) 
 2 mei 2017
 4  oktober  2017

 � Werkgroep GPDO (BHG)
 6 februari   2017   

 � Werkgroep Huur- / overeenkomst studenten
 23  februari 2017
 4    december 2017

 � Werkgroep Stedenbouwkundige lasten (WAL)
 24    maart         2017
 3      mei            2017

 � Werkgroep « Définitions Priorités WAL » 
  6 oktober 2017 

 

Commissie Fiscaliteit (plenair) 
 23  maart 2017 

 � Werkgroep fiscale hervorming GVBF (Federaal) 
  24 januari 2017 
  8  februari   2017 
  22  november   2017

 � Werkgroep BTW op verhuur professioneel 
vastgoed 
  31 augustus 2017  

 � Werkgroep BTW op professionele verhuur 
  31 augustus 2017 

AG Real Estate 
Projet réalisé 'The Mint', Place de la Monnaie 1 à Bruxelles 
Arch.: DDS+

Alides 
Project Elysia Park, Prins Boudewijnlaan te Edegem 
Arch.: POLO Architects

Kalender van de vergaderingen 
van de Commissies en werkgroepen in 2017
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Technische Commissie (plenair)  
 13  juni 2017

 � Werkgroep « Ventilatie van de arbeidsplaatsen » 
  11 januari 2017    
  25 januari 2017 
  1  juni 2017    
  27 oktober 2017

 � Werkgroep « Nutsvoorzieningen » (WAL) 
  10 februari 2017    
  8 maart 2017 

 � Werkgroep « Publieke Parkings » (BWLKE) 
  13  juni 2017    
  11 oktober 2017

 
Commissie Retail BVS & BLSC (plenair)
 16 mei 2017
 24 augustus 2017
 26  oktober 2017

 � Werkgroep DIC WAL
 8 augustus 2017
 12 oktober 2017

 � Werkgroep Handelshuurovereenkomst korte 
termijn WAL

 22 maart 2017
 19 oktober  2017

Commissie Logistiek (plenair)
 30 maart 2017

Commissie Beleggers (plenair) 
 26 april 2017
 28  november 2017

 � Werkgroep Brexit 
  6 februari   2017

 4  april 2017
 2 mei 2017
 8 mei 2017
 7 juni 2017

Commissie Ontwikkelaars Residentieel Vastgoed  
 8  juni 2017

 � Werkgroep Wet Breyne – Vrijgeving garantie 
  5 juli 2017 

Hetzij 45 commissies in 2017.
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AXA Real Estate 
Projet HD54, Avenue Herrmann-Debroux 54 à Bruxelles 
Arch.: Architectassoc. sprl 

Baltisse 
Project Cathédrale - Place de la Cathédrale 14-18 à Liège 
Arch.: Bureau NJDA 

Banimmo 
Project Kantoren en co-working, Brusselsesteenweg 135 
te Terhulpen 
Arch. : Admos 

AP&D Verkavelingen 
Project Villapark De Achterhof te Melle 
Arch.: Architectenbureau Koen Vekeman 
 
Atenor Group 
Projet The One, Brussels Europa - Rue de la Loi 107-109/ Rue 
J. de Lalaing 40/Chaussée d'Etterbeek 25 à Bruxelles 
Arch.: BURO II & ARCHI + i 
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1. MEERWAARDEBELASTING OP OVERDRACHT VAN 
AANDELEN VAN VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN

A. Context / BVS prioriteiten 

De BVS werd door het Kabinet van Financiën geraad-
pleegd in het kader van de analyse van de kapitaalbe-
lastingen in België en het eventueel invoeren van een 
meerwaardebelasting op overdracht van aandelen 
van vastgoedvennootschappen (share deals).
Eén van de aandachtspistes van het Kabinet was het 
heffen van een exit-tax op latente meerwaarden bij 
share deals van vastgoedvennootschappen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a. Na analyse van 3 scenario’s die door de BVS 
Commissie Fiscaliteit werden uitgewerkt, heeft 
de Raad van Bestuur beslist om geen concreet 
voorstel op te maken inzake een meerwaarde-
belasting op overdracht van aandelen van vast-
goedvennootschappen (share deals).

b. De BVS heeft aan het Kabinet gemeld dat zij 
wou deelnemen aan een brainstorming en 
wou samenwerken met de werkgroep van het 
Kabinet om de herziening van de vastgoed-
fiscaliteit te kaderen in de context van een 
algemene herziening van de fiscaliteit.

c. Eind 2017 werd geen enkele herziening bij 
het Kabinet van Financiën doorgevoerd. De 
BVS blijft heel aandachtig voor de evolutie van 
het onderwerp en voor de standpunten van 
Vlabel (Vlaamse Belastingdienst) en de Ruling 
Commissie.

Befimmo 
Projet Quatuor Building, Boulevard Baudouin 30 à Bruxelles 
Arch.: Jaspers-Eyers Architects 

Belfius Immo 
Project Residentie Volte, Henri Lebbestraat 7 te Waregem 
Arch.: Wielfaert Architecten
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2. GVBF (GESPECIALISEERDE 
VASTGOEDBELEGGINGSFONDSEN)

A. Context / BVS prioriteiten 

Pro memorie, eind 2016 werd de BVS door Minister 
van Financiën, de heer Johan Van Overtveldt, uitge-
nodigd om deel te nemen aan verschillende inter-
kabinettenwerkgroepen inzake de oprichting van 
een nieuw investeringsinstrument, de zogeheten 
Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen 
(GVBF).
Dit investeringsinstrument heeft als doel de vast-
goedinvesteringen in België te stimuleren en 
bestaat dus uit een economische stimulerings-
maatregel en wil werkgelegenheid creëren.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a. Begin 2017 heeft de BVS een specifieke 
werkgroep opgericht, bestaande uit werkende 
leden ontwikkelaars & beleggers, vertegen-
woordigers van advocatenkabinetten, gespeci-
aliseerd in fiscaliteit en haar structurele partner 
Deloitte.

b. In maart 2017 heeft deze werkgroep een nota 
afgerond die bedoeld was om op bepaalde 
regelgevende en fiscale aspecten, aanpassingen 
aan de wet-en regelgevingen voor te stellen, 
die door het GVBF stelsel werden ingediend.

 � Regelgevende punten :

 �Statuut GVBF voor een joint venture of 
club deal structuur

 �Huur van een GVBF

 �Definitie van de onroerende goederen

 �Het openstellen van het stelsel voor andere 
stelsels

 � Fiscale punten :

 �Tarief van de exit tax

 �Verduidelijking van artikel 185bis van het WIB

 � Fiscale waarde van de effecten van een GVBF 
in geval van reorganisatie

 �Boekhoudkundige en fiscale regels ter gele-
genheid van de uittreding uit het stelsel

 �Algemene toelichting over de fiscale aspecten

c. Over het algemeen werden de voorstellen van 
de BVS positief ontvangen door het Kabinet.  
Dankzij de invoering van dit nieuw investe-
ringsinstrument, zijn een tiental GVBF tot stand 
gekomen. Rekening houdend met het aantal 
bestaande GVBF, het aantal op te richten GVBF 
en de fusies met de GVBF die gepland zijn in 
2018, worden de inkomsten voor de Staatskas 
geschat op 200 miljoen euro.

d. Eind 2017 heeft de BVS opnieuw contact 
opgenomen met het Kabinet van Financiën om 
de maatregel te evalueren, enkele wijzigingen 
voor te stellen en de stand van zaken op te 
maken over de termijnen voor 2018.
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3. IFRS 16 LEASES

A. Context / BVS prioriteiten  

De BVS heeft de aandacht van haar leden-beleg-
gers gevestigd op de mogelijk belangrijke impact 
van deze nieuwe boekhoudkundige norm op de 
huurders (op niveau van hun balans).

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a.  In april 2017 heeft de Commissie Beleggers 
van de BVS haar structurele partner, Deloitte, 
uitgenodigd om de essentiële elementen van 
de nieuwe norm IFRS 16 Leases te komen 
toelichten :

 �De nieuwe norm stelt een volledig nieuw 
model voor met betrekking tot de identificatie 
van de huurcontracten en hun verwerking in 
de jaarrekeningen zowel voor de huurders als 
voor de verhuurders. Ze schrapt en vervangt 
de IAS 17.

 �De belangrijkste wijzigingen werden 
ingediend omtrent de inboeking door de 
huurder, meer bepaald de afschaffing van het 
onderscheid tussen de eenvoudige huurover-
eenkomsten en de huur-financieringsovereen-
komsten alsook het inboeken van de activa  
(« gebruiksrecht ») en de passiva (« huurver-
bintenis ») voor alle huurovereenkomsten (met 
voorbehoud van de beperkte vrijstellingen 
voor de huurovereenkomsten van minder dan 
12 maanden en de huurovereenkomsten van 
geringe waarde).

 �De norm brengt geen belangrijke wijzigingen 
teweeg omtrent de eisen van de inboeking 
door de verhuurders.

 �De norm zal vanaf 1 januari 2019 in werking 
treden. 

BESIX RED 
Projet Les Promenades d'Uccle, Rue Engeland à Uccle 
(en face du n° 497)  
Arch.: A2RC et Espace Architectes

Blavier 
Projet Verger de Fayenbois, Rue des Noctuelles à Grivegnée 
Arch.: helium3 scrl

Bostoen 
Project De Biesten te Eke (projectwoning Bostoen) 
Arch.: Bostoen
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4. BTW IN DE 
LOGISTIEKE SECTOR 
BTW (OPTIONEEL) 
OP VERHUUR 
PROFESSIONEEL 
VASTGOED

A. Context / BVS prioriteiten

De nieuwe Commissie Logistiek van de BVS heeft 
verschillende problematieken in de logistieke sector 
geïnventariseerd. 

 � Ondanks meerdere geschillen en in tegen-
stelling tot de Europese rechtspraak, past de 
Administratie strikt het BTW-stelsel toe voor de 
terbeschikkingstellingen van bergruimtes voor 
de opslag van goederen. Desalniettemin geeft 
zij toe dat de hierbovenvermelde vrijstelling niet 
van toepassing is voor het volume opslagruimte 
en het volume van de plaats of ruimte die zal 
worden aangewend door het personeel dat 
belast is met het beheer van de opgeslagen 
goederen, voor zover de oppervlakte van deze 
kantoren of van deze ruimtes geen 10% van 
de totale oppervlakte van het gebouw over-
schrijdt.
Om op Europees niveau concurrentieel te 
blijven, zijn de leden van de BVS van mening 
dat deze 10% regel moet aangepast worden 
en stellen een 50% regel voor op basis van 
een belangrijk criterium « oppervlakte /  
volume » : de terbeschikkingstelling van de 
bergruimte voor opslag van goederen zou dus 
aan de BTW onderworpen worden op het 

moment dat de oppervlakte / grootte van de 
plaats die voorzien wordt voor de opslag, meer 
dan de helft van de totale oppervlakte/grootte 
van het gebouw bedraagt. 

 � De regelgeving inzake de flexibele arbeidsrege-
ling, het gebrek aan transportbedrijven en de 
moeilijkheid voor het verkrijgen van een vergun-
ning voor een logistiek gebouw, zijn de andere 
problemen die door de leden van de BVS, actief 
in de logistieke sector, ondervonden worden en 
waarvoor de BVS lobby-acties gevoerd heeft.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a. Begin 2017 heeft de BVS haar structurele 
partner Deloitte opgedragen een fisco-techni-
sche analyse en een economische argumentatie 
voor te bereiden om de verschillende problema-
tieken, met betrekking tot de logistiek, uiteen te 
zetten (meer bepaald de impact op de werkge-
legenheid en de BTW) voor de bevoegde auto-
riteiten, namelijk voor de Vice-Eerste Minister 
en Minister van Werk K. Peeters en voor de 
Minister van Financiën J. Van Overtveldt.

b. Eind mei 2017 heeft de BVS Minister K. Peeters 
ontmoet, die openstond voor de argumenten 
van de BVS.

c. In augustus 2017 heeft Minister van Financiën 
J. Van Overtveldt de « uitgebreide » maatregel 
bekendgemaakt, die door de Federale Regering 
in haar begrotingsakkoord van deze zomer werd 
voorgesteld : de verhuur van een onroerend 
goed zou voortaan aan de BTW kunnen onder-
worpen worden.
Een dergelijk optioneel stelsel zou het mogelijk
maken voor de verhuurder om de BTW in 
mindering te brengen op de verhuurprijs van 
het (professioneel) gebouw aangezien de 
huurder eveneens onderworpen wordt aan de 
BTW. De maatregel zou vanaf 1 januari 2018 
toegepast worden. 

d. De BVS heeft haar volledige steun aan het 
nieuwe voorstel gegeven en heeft gevraagd 
om betrokken te worden bij de uitwerking van 
de regelgevingen voor haar praktische toepas-
sing (voorwaarden voor de toepassing van de 
optie, impact op de bestaande contracten of 
regelgeving voor de BTW-recuperatie).

b. De BVS heeft haar leden-beleggers verzocht 
om

 � te onderzoeken welke de gevolgen zijn van de 
IFRS 16 op hun huurders

 �klaar te staan om hun huurders te helpen 
door hun bepaalde informatie met betrekking 
tot de huurovereenkomsten te verlenen

 �aandachtig te zijn voor de reactie van hun 
huurders
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e. In september 2017 heeft de BVS een speci-
fieke werkgroep opgericht en de « ad hoc » 
fiscalisten van CD&V, NVA, Open VLD en MR 
ontmoet.

f. In oktober 2017 heeft de overheid, om budget-
taire redenen, afgezien van de « uitgebreide » 
maatregel van BTW op verhuur van professio-
neel vastgoed.
Integendeel, tijdens haar vergadering van 25 
oktober 2017 heeft de Ministerraad officieel  
een omzendbrief aangekondigd inzake de 
onderwerping van de huurovereenkomsten aan 
de BTW voor de bergruimte voor de opslag van 
goederen (logistieke sector), dat vanaf 1 januari 
2018 wordt uitgewerkt, voor zover het volume 
van de ruimtes voor kantoren/administratie 
geen 50% van de totale oppervlakte van het 
gebouw overschreden wordt.

5. BTW AFBRAAK - 
HEROPBOUW

A. Context / BVS prioriteiten

De BVS blijft haar standpunt verdedigen dat zij sinds 
enkele jaren heeft ingenomen om objectieve regels 
en een juridische zekerheid te bekomen, die toelaten 
de initiële doelstelling van de maatregel te bereiken, 
opgenomen in artikel 132 van de programmawet 
van 27 april 2007 (6% BTW voor afbraak- en herop-
bouwwerken in één van de 32 opgenomen grote 
steden of gemeenten), meer bepaald de strijd tegen 
de toename van de leegstaande en verwaarloosde 
gebouwen die gelegen zijn in achterstandswijken van 
grote steden.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a. De BVS heeft kennis genomen van het nieuwe 
wetsvoorstel dat in september 2017 door 
CD&V werd ingediend, tot uitbreiding van het 
verlaagd BTW-tarief dat van toepassing is voor 
de afbraak en heropbouw van gebouwen tot 
het gehele Belgische grondgebied in het kader 
van het sociaal beleid. Hierbij wordt meege-
geven dat in het wetsvoorstel de mogelijkheid 
voor de projectontwikkelaars om het verlaagd 
BTW-tarief toe te passen voorzien wordt, zodat 
het ook voor de professionals mogelijk wordt 
het verlaagd BTW-tarief toe te passen, wanneer 
zij woningen laten afbreken en heropbouwen 
ten behoeve van particuliere kopers. 

b. In november 2017 heeft de BVS de CD&V 
ontmoet om nogmaals haar standpunt uiteen 
te zetten. Om over concrete cijfers en doelstel-
lingen te kunnen beschikken inzake de impact 
van deze maatregel, heeft de BVS contact 
opgenomen met Professor J. Albrecht (UGent) 
voor een bijgewerkte versie van zijn studie van 
2014, getiteld « Impact van de BTW op de vast-
goedactiviteiten en de fiscale inkomsten ».

c. De BVS blijft in 2018 dit onderwerp aandachtig 
volgen.
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A. Context / BVS prioriteiten

De BVS heeft in het kader van de Brexit een nieuw 
initiatief ontwikkeld met de steun van de Federale 
Regering en de Gewesten om de economische 
ontwikkeling van ons land te promoten.
De BVS wou de troeven van België promoten en aan 
ieder bedrijf dat zich in België wil komen vestigen, 
de mogelijkheid bieden om in alle transparantie 
geschikte kantoren te vinden dankzij een vrij toegan-
kelijk en kosteloos platform :  
www.business2belgium.be
Dit platform moet een communicatiemiddel zijn voor 
elk initiatief dat ernaar streeft om ondernemingen 
naar België aan te trekken.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a. In januari 2017 stelde het rapport van de « High 
Level Brexit Group » vast dat België een belang-
rijke economische partner is van het Verenigd 
Koninkrijk, dat zij over belangrijke troeven 
beschikt om buitenlandse investeringen aan 
te trekken en dat zij een gemeenschappelijke 
aanpak tussen alle overheidsorganen moet 
ontwikkelen.

b. Tussen februari en juni 2017 heeft de BVS 
belangrijke contacten met de autoriteiten 
gelegd (regionaal en federaal), alsook met 
de agentschappen FIT-AWEX-BIE en inter-
nationale makelaars. Zij heeft eveneens een 
ronde tafel georganiseerd tijdens de Mipim in 
Cannes met de Staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, mevrouw Cécile 
Jodogne, belast met Buitenlandse handel, en 
dit alles om een gemeenschappelijke strategie 
uit te werken om de troeven van de Brusselse 
metropool voor te stellen. De BVS heeft samen 
met haar structurele partner Deloitte, een 
website opgericht www.business2belgium.be 
die het (bestaande en te bouwen) kantoren-
aanbod van de werkende leden van de BVS 
(beleggers en projectontwikkelaars), alsook de 
troeven van België, voorstelt.

c. De BVS heeft op 1 juli 2017 haar website 
opgericht en heeft officieel de steun gekregen 
van verschillende regionale agentschappen die 
belast zijn met de bevordering van de economi-
sche expansie van de Gewesten, meer bepaald 
BIE (Brussels Invest & Export), FIT (Flanders 
Investment & Trade) en AWEX (Agence 
wallonne à l’exportation et aux investissements 
étrangers). 

d. Eind 2017 bevat de site bijna 100 gebouwen, 
die ongeveer 700.000 m2 aan kantoren op het 
Belgisch grondgebied vertegenwoordigen.

6. BREXIT – BVS - WWW.BUSINESS2BELGIUM.BE
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7. VERPLICHTE VERZEKERING TIENJARIGE 
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE 
ACTOREN VAN DE BOUWSECTOR

A. Context / BVS prioriteiten

Pro memorie : eind 2016 had de Ministerraad een 
voorontwerp van wet goedgekeurd, tot invoering van 
de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke 
aansprakelijkheid voor de architecten, de aannemers 
en de andere betrokken partijen van de bouwsector 
van werken in onroerende staat (uitsluitend residen-
tieel).

Het voorontwerp streefde een dubbele doelstelling 
na :

 �een einde maken aan een discriminatie die 
door het Grondwettelijk Hof werd vastgesteld, 
daar de wet enkel de architecten verplichtte 
om deze verzekering af te sluiten. 

 � toezien op een betere regeling van de 
bouwmarkt en een betere bescherming 
voorzien van de opdrachtgever en de partijen 
onderling bij de bouw. 

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a. Na een intense lobby van de BVS (Kabinet K. 
Peeters, Confederatie Bouw & FABA, Kabinet 
W. Borsus, CEA Belgium en verzekeraars), 
bepaalde het wetsontwerp dat  « overige 
dienstverleners in de bouwsector » als zijnde 
« elke natuurlijke of rechtspersoon, anders dan 
de projectontwikkelaar, die zich ertoe verbindt 
te verrichten… ».

b. De wet van 31 mei 2017 inzake de verplichte 
verzekering van de tienjarige burgerlijke 
aansprakelijkheid werd op 9 september 2017 
in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd : de 
projectontwikkelaars worden uitgesloten van 
deze verplichte verzekering.

Bouygues Immobilier 
Projet Orangeraie, Rue Verrewinkel 95 à Uccle  
Arch.: MDW Architecture

BPI 
Projet Hauts Prés, Rue Egide Van Ophem 40-80  
Rue Vervloet - Avenue Ilya Prigogine à Uccle  
Arch.: A2RC Architects
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8. VERPLICHTE VERZEKERING BURGERLIJKE 
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VOOR DE ACTOREN 
VAN DE BOUWSECTOR

A. Context / BVS prioriteiten

Begin 2017 heeft de BVS kennis genomen van het 
voorontwerp van wet inzake de verplichte verzeke-
ring van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van 
de architecten, landmeters en andere dienstverleners 
in de bouwsector van werken in onroerende staat 
met als doelstelling een gelijke en niet-discrimine-
rende behandeling in te voeren. 
Deze wet zou niet beperkt zijn tot het residentieel 
vastgoed en zou van toepassing zijn op alle intellec-
tuele beroepen van het gebouw. 

B. Ondernomen acties en  
behaalde resultaten  

a. Aanvankelijk voorzag het voorontwerp van 
wet voor de projectontwikkelaar geen uitslui-
ting van de verplichte verzekering burgerlijke 
beroepsaansprakelijkheid. De BVS heeft dus 
opnieuw het Kabinet van Minister W. Borsus 
(juni 2017) ontmoet en ervoor gepleit dat de 
overheid de projectontwikkelaars uitsluit van  
« andere dienstverleners in de bouwsector van 
werken in onroerende staat », zoals zij gedaan 
hebben voor de wet van 31 mei 2017 inzake 
de verplichte verzekering tienjarige burgerlijke 
aansprakelijkheid. 

b. De BVS heeft eveneens een voorstel van 
amendement ingediend opdat het controle-
mechanisme door de notarissen zou behouden 
blijven. De BVS is van mening dat de contro-
letaak door de notaris, door het voorziene 
centrale register, mogelijk en realistisch wordt ; 
deze zal bijdragen tot de goede consumenten-
bescherming. 

c. In november 2017 heeft het Kabinet van 
Minister D. Ducarme een overleg bevestigd 
met de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat om de tekst in functie van dit register 
aan te passen. De BVS blijft in 2018 de evolutie 
van dit onderwerp volgen.
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Brummo 
Project Waterberg, Zemstseweg te Hombeek-Mechelen 
Arch.: Tecro & Krea en s3a

Brussels Airport Company 
Project Airport Business District, Brussels Airport Zaventem 
Arch.: XDGA

Burco 
Projet résidentiel M-Square à Molenbeek-Saint-Jean  
Arch.: DDS & Partners Architects + Archi 2000 

BVI.be 
Project Business Park Gate 7, prins Boudewijnlaan 7 te 
Kontich 
Arch.: Sebastian Mortelmans

Cit Blaton 
Projet Bella Vita, Drève des Dix Mètres 36 à Waterloo  
Arch.: TV Baudouin Courtens & FCM Architects

City Mall 
Projet Centre Commercial Au fil de l'Eau, Place du Martyr à 
Verviers  —  Arch.: DDS & Partners Architects 
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estate investment

Violetstraat 43 Rue de la Violette  |  B-1000 Brussels

www.upsi-bvs.be

member of

An initiative of the Belgian Professional 

Association of the Real Estate Sector

RELOCATION IN BELGIUM

THE PROFESSIONAL ASSOCIATION 
OF THE REAL ESTATE SECTOR (UPSI-BVS):

• Is the only federation in Belgium that brings 

together all the real estate developers and investors

• Is devoted exclusively to the development 

of the professional interests of its members

• Promotes and supports initiatives and administrative 

measures favourable to the real estate sector

• Represents its members to the federal and regional 

authorities, collaborates with and advises 

the public authorities

• Represents Belgium within the European Union 

of Developers and house Builders (UEPC)

THE BUSINESS2BELGIUM INITIATIVE: 

• Is a private independent initiative

• Aims to present all the available offices in Belgium

• Provides information which is updated continuously

www.business2belgium.be
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9. WET BREYNE

A. Context / BVS prioriteiten

Begin 2017 tijdens haar vele contacten met het 
Kabinet van Minister W. Borsus in het kader van de 
verplichte verzekering tienjarige beroepsaansprake-
lijkheid (zie hierboven), hebben de autoriteiten één 
enkele regelgeving met dezelfde waarborgregeling 
voorgesteld voor de erkende aannemers en de 
projectontwikkelaars (5% <-> 100%).

Al heeft de BVS enkele jaren geleden de beslissing 
genomen om geen stappen meer te ondernemen 
over het garantie « percentage », toch beschikt zij 
over genoeg argumenten om de discriminatie en 
de oneerlijke concurrentie tussen publieke – private 
sector aan te vechten, gelet op de Europese regels 
met betrekking tot de binnenlandse markt.

Ter herinnering : de initiële doelstelling van de wet 
was om de kandidaat-koper van een te bouwen of 
in aanbouw zijnde woning te beschermen tegen (i) 
de opname van onrechtmatige bedingen in de over-
eenkomsten en (ii) het risico van insolvabiliteit van de 
medecontractant.

Al is het toepassingsgebied van de wet Breyne heel 
ruim, toch worden de overheidsinstellingen ervan 
uitgesloten en bijgevolg worden deze niet verplicht 
een voltooiingswaarborg te bieden.
Deze voorkeursbehandeling van overheidsinstellingen 
ten opzichte van de privésector is juridisch gezien niet 
te rechtvaardigen en deze afwijkende situatie moet 
aangevochten worden.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a. De BVS heeft sinds juli 2017 een specifieke 
werkgroep opgericht. De BVS heeft met de 
hulp van Mr P. De Bandt een voorstel van advies 
opgemaakt op basis van becijferde elementen 
en heeft het in september 2017 ter advies aan 
de Raad van Bestuur voorgelegd.

b. Eind september 2017 besliste de Raad van 
Bestuur om te onderhandelen en heeft 
een geargumenteerde brief naar Minister 
K. Geens gestuurd om hem de oneerlijke 
concurrentie tussen publieke & private  sector 
mee te delen, gezien het arrest 66/2017 van 
het Grondwettelijk Hof.

c. In december 2017 heeft de BVS een afspraak 
op het Kabinet van Minister K. Geens. Het 
onderwerp zal verder opgevolgd worden in 
2018.
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10. WERKMELDING & AANWEZIGHEID OP  
 BOUWWERVEN 

A. Context / BVS prioriteiten

Sinds 2013 zijn de voorafgaande meldingsplicht 
van de werken en de aanwezigheidsregistratie 
op bouwwerven voor de opdrachtgever verplicht 
geworden (iedere natuurlijke of rechtspersoon voor 
wiens rekening een bouwwerk werd verwezenlijkt), 
de uitvoerder (iedere natuurlijke of rechtspersoon 
belast met het ontwerp en/of de uitvoering en/of de 
controle op de uitvoering van het bouwwerk voor 
rekening van de opdrachtgever) en de aannemers 
(iedere natuurlijke of rechtspersoon die activiteiten 
verricht tijdens de uitvoeringsfase van de verwezenlij-
king van het bouwwerk). 
De leden van de BVS zijn nauw betrokken bij deze 
regelgevingen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a. Ondanks het aangekondigd voornemen van 
de autoriteiten eind 2016 om de verplichte 
werkmeldingen en de aanwezigheidsregis-
tratie in één enkele regelgeving op te nemen, 
heeft de RSZ aan de BVS bevestigd dat zij de 
interpretatie die aan artikel 30bis van de wet 
werd gegeven, niet zou wijzigen en dat zij geen 
onderscheid zou indienen tussen  « projectont-
wikkelaar-investeerder » en een « projectont-
wikkelaar-aannemer ».

b. De RSZ heeft bevestigd dat het niet-naleven 
van de wetgeving inzake de verplichting van 
de werkmelding vanaf de zomer 2017 belast 
zou worden met zware sancties (tot 5% van de 
totale waarde van de werken). 

c. Gezien de belangrijke vereiste die de wetgeving 
aan haar leden oplegt, heeft de BVS in oktober 
2017 de Staatssecretaris voor de Bestrijding van 
de sociale fraude en de Privacy, de heer Ph. De 
Backer, ontmoet om :

 �de administratieve omslachtigheid aan te 
vechten

 � te vragen dat de verplichting van de melding 
opgelegd wordt aan de algemene aannemer 
die door de projectontwikkelaar/vastgoedin-
vesteerder aangeduid werd.
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11. HERZIENING  
 GEDWONGEN  
 MEDE-EIGENDOM  
 VAN GEBOUWEN  
 EN GROEPEN VAN 
 GEBOUWEN

A. Context / BVS prioriteiten

In maart 2017 heeft de BVS kennis genomen van 
de intentie van Minister K. Geens om enkele bepa-
lingen inzake de gedwongen mede-eigendom van 
gebouwen en groepen van gebouwen te hervormen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a. In oktober 2017 heeft de heer T. Wuyts (Adjunct 
Directeur Burgerlijk Recht - Kabinet Minister 
K. Geens) de grote lijnen van de hervorming 
binnen de BVS Commissie Wetgeving & Europa 
toegelicht :

 � flexibiliteit in de besluitvormingen

 �betere doeltreffendheid in het beheer van de 
gebouwen

 �het opnieuw in evenwicht brengen van de 
rechten & verplichtingen

 � verduidelijking van de wet van 2 juni 2010 tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde 
de werking van de mede-eigendom te moder-
niseren en transparanter te maken.

b.  Na de vergadering met de heer T. Wuyts, heeft 
de BVS haar leden verzocht om hun concrete 
vragen over te maken.

c. Na de parlementaire debatten van eind 
november en de definitieve goedkeuring in 
december 2017, zou de nieuwe tekst in werking 
moeten treden 3 maanden na publicatie in het 
Belgisch Staatsblad (wellicht begin juli 2018). 

12. PREVENTIE  
 VAN BRAND EN  
 ONTPLOFFING IN DE  
 PARKINGS 

A. Context / BVS prioriteiten

Pro memorie : 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 brandveilig-
heidsnormen 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. 
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 voorstelden, met een 
belangrijk gevolg voor de kosten.
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B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a. Reeds begin 2017 heeft de BVS haar vele 
contacten voortgezet : Kabinet van Minister 
J. Jambon, FOD Binnenlandse Zaken, Hoge 
Raad voor Beveiliging tegen Brand, ORI & CB & 
WTCB, om éénzelfde zekerheid voor de brand-
veiligheidsdiensten te garanderen (in geval 
van tussenkomst) en de verplichtingen en de 
noodzakelijke infrastructuur aan te passen om 
onnodige kosten te vermijden.

b. In mei 2017 heeft de Hoge Raad voor 
Beveiliging tegen Brand een tekst voorgesteld 
die beter beantwoordt aan de eisen van ORI 
& CB & WTCB & BVS. Er blijft evenwel een 
belangrijk redactioneel werk te doen om de 
communicatie van deze laatste versie te verge-
makkelijken (goedgekeurd door de Hoge Raad 
voor Beveiliging tegen Brand).

c. Eind 2017 maken de verschillende federaties 
zich zorgen over de officiële bekendmaking 
van de goedgekeurde versie. Als de officiële 
toepassing van de nieuwe normen echter maar 
in 2019 van start gaat, moet men zorgen dat 
deze termijnen duidelijk vermeld worden in de 
teksten. Dit zou alle actoren van het terrein 
(studiebureaus, bouwondernemingen, project-
ontwikkelaars, ….) de mogelijkheid bieden 
om te weten welke regelgevingen zij officieel 
moeten toepassen. De BVS zal aandachtig 
blijven voor de evolutie van dit punt.

13. VENTILATIE  
 ARBEIDSPLAATSEN 

A. Context / BVS prioriteiten

Het koninklijk besluit van 25/03/2016 inzake de 
ventilatienormen van de arbeidsplaatsen betrekt alle 
sectoren en de BVS heeft de moeilijkheden aan de 
kaak gesteld welke de nieuwe wetgeving met zich 
meebrengt qua ontwerp en technische installatie, 
alsook de toepassing door de werkgevers, die de 
onuitvoerbaarheid van deze wetgeving in de praktijk 
benadrukken. Bovendien zou volgens de strikte 
toepassing van dit nieuwe besluit, geen enkel gebouw 
in België aan de nieuwe normen beantwoorden. 

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a. In de loop van het jaar 2017 hebben Agoria, 
Confederatie Bouw, Bouwunie, WTCB, NBN 
Commissie Ventilatie, Ventibel, NAV, AriB, 
Union Wallonne des Architectes, Fedelec, ICS, 
ORI, UGent, BCCA en de BVS een intense lobby 
georganiseerd bij het Kabinet van Minister K. 
Peeters.
Naar aanleiding van de vele gesprekken 
en vergaderingen hebben de verschillende 
beroepsorganisaties een ontwerpstructuur van 
« Code van goede praktijk » opgemaakt om de 
concrete toepassing van het koninklijk besluit 
te vergemakkelijken (definitie van de ruimtes 
bestemd voor menselijke bezetting, technische 
eisen, kader voor de berekening en voor het 
meetmateriaal, onderscheid tussen nieuwe en 
oude gebouwen, verantwoordelijkheden van 
de tussenpersonen, overgangsperiode, enz).
In juni 2017 werd de ontwerpstructuur van 
de Code van goede praktijk aan het Kabinet 
Peeters voorgesteld. 

b. In oktober 2017 kwam een specifieke werkgroep 
WTCB & BVS samen om het ontwerp van de 
Code van goede praktijk door te nemen, om 
enkele punten toe te lichten en om eventuele 
wijzigingen aan te brengen.
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Cores Development 
Project Groen Zuid, Halmaelshof te Hoboken  
Arch.: Crepain Binst Architecture, META Architectuurbureau, 
Bob 361 Architecten, Stam Architecten & Stramien

Cornerstones 
Project Assistentiewoningen Heiderode, Van Uytvenlaan 7 
te Bonheiden  
Arch.: Drieskens & Dubois

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

Verzekeringsprofessionals 
ten dienste van bouwprofessionals

ABR-verzekering
Controleverzekering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voltooiingswaarborg Wet Breyne

BOUWEN zonder zorgen?
Het is geen utopie...

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.

Codic 
Project Kantoorgebouw PassPort (rechts), Brussels Airport 
Zaventem  
Arch.: Jaspers-Eyers & Partners

Cofinimmo 
Projet Quartz, Avenue des Arts 19 H à Bruxelles  
Arch.: POLO Architects (Mauro Poponcini)

Compagnie Het Zoute 
Project La Rive - la Réserve II, Elizabetlaan 160 te Knokke 
Arch.: EL Architects
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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.
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A. Context / BVS prioriteiten 

Pro memorie : het regeerakkoord 2014-2019 van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een herzie-
ning van het BWRO, een belangrijk instrument voor 
de projectontwikkelaars die vastgoedprojecten in 
het BHG ontwikkelen.
De herziening voorziet immers om een aantal 
aspecten van het Wetboek te wijzigen, meer 
bepaald omtrent informatie over stedenbouw en de 
vergunningen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a.  Ook al was de BVS niet noodzakelijk voor-
stander van een fundamentele hervorming van 
het BWRO, toch heeft zij haar opmerkingen en 
voorstellen inzake enkele problematieken die 
haar leden aanbelangen, overgemaakt : BBP, 
stedenbouwkundige verordeningen, gemengde 
vergunningen, dwingende termijnen, proce-
dures voor de vergunningsaanvraag, milieuef-
fectenbeoordeling, beheer van de beroepen, 
de project-vergaderingen en erfgoed.

b. In mei 2017 werd het ontwerp van ordon-
nantie tot hervorming van het BWRO door de 
Brusselse Regering in 3de  lezing goedgekeurd. 

Enkele belangrijke elementen van de hervor-
ming :

 �de planologie : integratie in het BWRO van het 
richtschema, omgedoopt tot « Richtplan van 
Aanleg » (RVA) en herdefinitie van de inhoud 
van de BBP’s

1. BWRO – BRUSSELS WETBOEK VOOR RUIMTELIJKE 
ORDENING 

 �de stedenbouwkundige verordeningen : 
binnen de hiërarchie van de voorschriften 
van de ruimtelijke ordening, afschaffing 
van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordeningen, goedgekeurd door iedere 
gemeente en toepassing van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening (GSV)

 �de vergunningen en certificaten : reorga-
nisatie van de vergunningsstelsels en van 
de onderzoeksprocedure van de vergun-
ningsaanvragen (gemengde vergunningen, 
dwingende termijnen, reorganisatie van de 
onderzoeksprocedure, milieueffectenbeoor-
deling en beroepen)

 �de ordonnantie betreffende de omgevings-
vergunning (vereenvoudigde administratie, 
wijziging van de lijst van de vergunningsplich-
tige installaties)

c. Op 13 oktober 2017 heeft het Brussels 
Parlement haar akkoord gegeven voor de 
uitgebreide hervorming van het BWRO. De 
BVS heeft de nieuwe teksten bestudeerd en 
heeft haar leden op de hoogte gebracht van 
de belangrijkste wijzigingen voor de sector. De 
BVS zal een seminarie over het BWRO organi-
seren van zodra de besluiten over het BWRO 
goedgekeurd zullen zijn.
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A. Context / BVS prioriteiten

Het voorontwerp van besluit inzake publieke 
parkings mag niet gelezen, noch begrepen worden 
zonder alle aspecten, zoals aangeduid in het BWLKE, 
in overweging te nemen. Deze duidt aan dat 
beschouwd mogen worden als « publieke parkings», 
alle « overtollige parkeerplaatsen » die de houders 
van de milieuvergunnning (meer bepaald privé) 
toewijzen aan de functies van publieke parking.

Zoals beschreven door de publieke autoriteiten : 
« het BWLKE wil het aantal beschikbare parkeer-
plaatsen rond kantoorgebouwen verminderen, om 
werknemers te ontraden de auto te nemen voor 
hun “woon-werk”-verplaatsingen ». Het BWLKE wil 
specifiek het aantal parkeerplaatsen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest regulariseren door het aantal 
plaatsen per gebouw te beperken. De doelstelling 
van het BWLKE is dus de vermindering van het 
aantal parkings.

De BVS is van mening dat het nieuwe besluit  
« publieke parkings » veel verder gaat dan de  geest 
van het BWLKE en dat het rechtstreeks inbreuk 
maakt op het beheersmodel van de publieke 
parkings, dat door private actoren beheerd wordt.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a.  Na analyse van het voorontwerp van besluit 
in juli 2017 heeft de BVS de volgende opmer-
kingen gemaakt :

 �Noodzakelijk evenwicht tussen kosten en 
inkomsten : kosten van de terbeschikkingstel-
ling, beheerskosten en de zeer hoge exploi-
tatiekosten  <-> moeilijk voorspelbare inkom-
stenbronnen 

 �Dubbele interpretatie mogelijk over de kwalifi-
catie van een publieke parking door erkenning 
en/of milieuvergunning => noodzaak om 
een overgangsregeling te voorzien voor de 
publieke parkings die reeds onder een milieu-
vergunning vallen en noodzaak om de erken-
ningsprocedure te verduidelijken

b. Op 24 oktober 2017 heeft de BVS tijdens 
ontmoetingen met Minister P. Smet, haar 
opmerkingen kunnen overmaken en onder 
andere kunnen voorstellen een onderscheid 
te maken in de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan tussen pulieke parkings, gesi-
tueerd in zone A, B of C.

2. BWLKE (BRUSSELS WETBOEK VAN LUCHT, KLIMAAT 
EN ENERGIE ) – BESLUIT PUBLIEKE PARKINGS 
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Cotimvest 
Projet immeuble de bureaux Régent Park,Bld du Régent 35 
à Bruxelles  —  Arch.: Archi 2000

Danneels 
Project 22 nieuwbouwwoningen, George Vanhoorenstraat 
te De Haan  —  Arch.: Jonckheere ir-architecten

DCB
Project Rupelzicht, Hoek te Boom (tussen De Schorre en de 
Rupel)  —  Arch.: De Architecten nv

De Vlier Retail Development 
Project Frun Park Asten, Handelsring 8-10 à Asten 
(Oostenrijk)  —  Arch.: Architektur Weismann

DMI Vastgoed 
Project The Residence, Jan Van Gentstraat 4 te Antwerpen 
('t Zuid)  —  Arch.: HUB-architecten 

Durabrik 
Project 17 stapelwoningen, Nijverheidsstraat  
te Destelbergen  
Arch.: Architectenburo (Geert) Berkein te Aalter
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A. Context / BVS prioriteiten

Om het energieverbruik van gebouwen te vermin-
deren, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
de verplichting ingevoerd om een PLAGE in te 
voeren voor eigenaars en/of privé gebruikers van 
een gebouw of gebouwenpark van meer dan 
100.000m². De doelstelling is om een vermindering 
van rond de 10% van het gemiddeld energiever-
bruik per eigenaar en/of privé-gebruiker te behalen 
op het geheel van grote vastgoedparken op het 
grondgebied en om de uitstoot van broeikasgassen 
tegen 2025 met 30% te verminderen. 

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. In mei 2017 houdt het nieuwe voorstel van de 
Regering rekening met 90% van de eisen van de 
BVS, meer bepaald :

 �gefaseerde inwerkingtreding, gebaseerd op 
een objectief in verhouding tot de prestatie 
van gebouwen -> meer eisen voor de « ener-
gie-intensieve » gebouwen dan voor de ener-
gie-efficiënte gebouwen

 � verschillende eisen volgens het primaire ener-
gieverbruik van gebouwen

 � verschil van de eisen naargelang de functie 
van de gebouwen

b. Eind 2017 is de BVS nog steeds in nauw contact 
met het Kabinet van Minister Céline Fremault 
en Leefmilieu-Brussel om bepaalde punten te 
verduidelijken : quid de oppervlaktecriteria voor 
het meten van de waarde van het specifiek 
verbruik ? Wanneer is het PLAGE afgelopen ? 
Quid de eisen voor de gebouwen anders dan 
kantoren?

De BVS zal in 2018 aandachtig blijven voor het 
onderwerp.

3. PLAGE (BWLKE) – PLAN VOOR LOKALE ACTIE EN 
HET GEBRUIK VAN ENERGIE 
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A. Context / BVS prioriteiten 

Het GPDO, een instrument voor de globale planning 
van de gewestelijke ontwikkeling, wil de algemene 
en sectorale ontwikkelingsdoelstellingen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op middellange/
lange termijn vaststellen (2025-2040). Het GPDO 
verzamelt heel concrete projecten over huisvesting, 
mobiliteit, economie en leefklimaat, voorgesteld 
door de Brusselse Regering en gebouwd rond de 
aangeboden mogelijkheden door het grondgebied 
van het Gewest. Het GPDO is niet verplicht voor de 
projectontwikkelaars ; het heeft voor hen slechts 
een indicatieve waarde.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

Al zijn haar leden niet meteen betrokken door het 
GPDO, toch heeft de BVS deelgenomen aan verschil-
lende vergaderingen met Perspective Brussels en aan 
alle vergaderingen van de Sociaal en Economische 
Raad en de Adviesraad voor Huisvesting die aan dit 
onderwerp gewijd werden.

4. GPDO – GEWESTELIJK 
PLAN VOOR DUURZAME 
ONTWIKKELING

Eaglestone 
Projet H14, Avenue Hamoir 14 à Uccle  
Arch.: Archi 2000

Eiffage Development 
Projet Lappersfort, Vaartdijkstraat 44-50 te Sint-Michiels 
(Brugge) 
Arch.: M2 Architecten (Philip Mortelmans)

Entreprises Simonis
Projet Avenue Lequime 44 à Rhode-St-Genèse  
Arch.: Volume Architecture
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A. Context / BVS prioriteiten 

Artikel 15 van de bijzondere wet inzake de VI-de 
Staatshervorming (2014) voorziet namelijk de 
regionalisering van de huurwetgeving en indirect 
de herziening van de huurovereenkomst voor 
studenten.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. Op uitnodiging van de FUSL en als lid van 
de Economische en Sociale Raad en van de 
Adviesraad voor Huisvesting, heeft de BVS deel-
genomen aan de uitwerking van de « leidende 
beginselen van de regionalisering van de huur-
wetgeving ».
Indien de regionalisering van de huurwetgeving 
een mogelijkheid creëert om de huidige regels 
aan te passen, die als te strikt beschouwd 
worden voor de verbetering van de ener-
giekwaliteit van de woningen, heeft de BVS 
erop aangedrongen dat de nieuwe wetgeving 
een duurzaam en evenwichtig karakter zou 
bieden en rechtszekerheid voor de (institutio-
nele) investeerders.

b. Na goedkeuring van een ontwerp van ordon-
nantie (huurwetgeving voor de hoofdverblijf-
plaats) in 3de lezing door de Regering begin 
2017 en na de parlementaire debatten in het 
voorjaar 2017, werd de ordonnantie over de 
huurovereenkomst in het BHG in juli 2017 door 
het Parlement gestemd. De publicatie wordt 
eind 2017 voorzien.

c. In het kader van de regionalisering van de 
huurwetgeving wou het Gewest eveneens de 
studentenhuisvesting beter omkaderen. De 
BVS heeft aan talrijke overlegvergaderingen 
deelgenomen en heeft concrete eisen gesteld : 
overeenkomst voor de verhuurder en de huurder 
voor 1 jaar, geen verlenging van de contracten, 
maar systematisch nieuwe contracten van 1 jaar 
en geldigheidsduur van het studentenhuisves-
ting Label verlengd tot 10 jaar. 

5. REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING & 
HUUROVEREENKOMST STUDENTEN  
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Equilis 
Projet les Papeteries de Genval, Avenue Franklin Roosevelt 100  
à Genval  
Arch.: Atelier d'Architecture de Genval SCRL, DDS+ SC SCRL & Agua

Ertzberg 
Project Brandweer site, Vaartkom te Leuven  
Arch.: TAB architects 

Extensa 
Project Herman Teirlinck (Vlaamse Overheid), Tour & Taxis, 
Havenlaan 88 te Brussel  
Arch.: Neutelings Riedijk Architecten

Fenixco 
Project Eikenpark te Eke  
Arch.: B2Ai
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A. Context / BVS prioriteiten

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet de oprich-
ting van een indicatief huurrooster en een formalise-
ring van de praktische aspecten inzake raadpleging. 
In het kader van haar zetels binnen de Economische 
en Sociale Raad en de Adviesraad voor Huisvesting 
heeft de BVS de opportuniteit gehad om haar 
opmerkingen en voorstellen mee te delen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. Indien het aanvankelijke rooster niet meer dan 
4 evaluatiecriteria mocht bevatten (geografi-
sche ligging, type woning, oppervlakte en staat 
van de woning), dan heeft de BVS erop aange-
drongen dat deze criteria uitgebreid zouden 
worden en beter worden omschreven. De BVS 
heeft ook gevraagd dat het rooster op termijn 
niet « verplicht » zou worden maar dat het zijn 
louter indicatief karakter zou behouden .

b. De BVS heeft haar standpunt meermaals publie-
kelijk kunnen verdedigen, meer bepaald tijdens 
de seminaries, georganiseerd door de BBRoW 
(Brusselse Bond voor het Recht op Wonen), 
alsook bij de SER Huisvesting en bij ARH.

6. INDICATIEF 
HUURROOSTER 
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A. Context / BVS prioriteiten

Op vraag van Minister C. Fremault heeft Leefmilieu-
Brussel een wijziging van de ordonnantie van 5 
maart 2009 betreffende het beheer en sanering van 
verontreinigde bodems, voorbereid. De BVS heeft 
ook nauw samengewerkt aan de voorbereidende 
werkzaamheden van de nieuwe ordonnantie.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

Na verschillende raadplegingen en een nauwe 
samenwerking met de bevoegde autoriteiten en 
met Leefmilieu-Brussel, verheugde de BVS zich over 
de publicatie van de nieuwe ordonnantie van 23 juni 
2017 (BS 13/07/2017).
De nieuwe ordonnantie houdt rekening met de 
belangrijkste eisen van de BVS :

 � Vermindering van de administratieve lasten

 � De procedures versnellen en de kosten verlagen

 � Optimalisatie van de financiële instrumenten 
(meer bepaald gewestelijk fonds voor de 
behandelingswerken van weesverontreiniging 
en financiële garanties)

 � Verbetering van de toegang tot informatie, van 
de opleiding en van de communicatie.

7. BODEMBEHEER
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Groep Heylen 
Project Antwerp East Port, Industrieweg 38 te Grobbendonk 
Arch.: Wastiau & Co 

Groep Huyzentruyt 
Project Balneae, Stormestraat te Waregem  
Arch.: Wielfaert Architecten bvba

Group GL 
Project Centrumontwikkeling AS, Dorpsstraat te As  
Arch.: UAU Collectiv

G-Label 
Kantoorproject G-Label, Brusselsesteenweg te Melle  
Arch.: Arch & Teco 

Gands 
Project Midden, Ijzerlei - Molenlei - Heuvelstraat  
te Boechout 
Arch.: FVWW Architecten + BULK Architecten

Ghelamco 
Project The Link, Posthofbrug te Antwerpen  
Arch.: Jaspers-Eyers Architects & ABV+
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A. Context / BVS prioriteiten 
 
Na lange onderhandelingen en vele overlegvergade-
ringen, trad de Code du Développement Territorial 
(CoDT) op 1 juni 2017 in werking ; hij voert een 
nieuwe wetgeving in die geldende regels verzamelt 
inzake Ruimtelijke Ordening.
Indien de CoDT belangrijke vooruitgangen voor de 
sector bevat, zal zijn succes echter afhangen van de 
toepassing op het terrein.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten  

a.  In oktober 2017 zijn de ervaringen van de leden 
van de BVS betreffende de toepassing van de 
CoDT over het algemeen positief.
Er werden echter wel enkele problemen op het 
terrein ondervonden, meer bepaald  

 �de verklaringen van een « volledig dossier »

 �de neiging om de dossiers, ingediend onder 
de « CWATUPE » procedure, niet als prioritair 
te behandelen ten voordele van de dossiers 
die onder de « CoDT » ingediend werden, 
waardoor aanzienlijke vertragingen in de afle-
veringstermijn van de vergunningen ontstaan.

b. Eind 2017 is de BVS met haar leden overeen-
gekomen om een lijst op te stellen van de 
gemeenten die het meest problemen met de 
procedures ondervinden en deze te richten tot 
de Waalse Regering en de DGO4. De BVS heeft 
eveneens haar opmerkingen kenbaar gemaakt 
aan Minister C. Di Antonio.

 

1. CODE DU 
DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL (CODT)

Home Invest Belgium 
Projet The Pulse, Rue de la Célidée 19,21,23,25,27 - Rue 
Schols 10 à Molenbeek 
Arch.: A2RC Architects 

Hoprom 
Project Villa Zilverlinde, Doorniksewijk 68 te Kortrijk  
Arch.: Adins - Van Looveren Architecten bvba

Horizon Groupe 
Projet Résidence Albert 1er, Avenue Albert 1er à Visé  
Arch.: Stéphane Adam -Bureau sAmH
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A. Context / BVS prioriteiten
 
Het besluit van 22/12/2016 dat het reglementair 
deel van de CoDT behelst en meer bepaald de 
stedenbouwkundige lasten, werd op 3 april 2017 
gepubliceerd.

Ondanks het feit dat de Raad van State de CoDT 
in haar vorm bekrachtigd heeft, is ze echter van 
mening dat het besluit betreffende de stedenbouw-
kundige lasten niet nauwkeurig genoeg was en dat 
de lasten er niet duidelijk genoeg in omschreven 
waren. Een begeleidend comité werd opgesteld 
voor een studie « Recherche Charges d’Urbanisme 
et Principe de Proportionnalité » waarvan de CPDT 
(Conférence Permanente pour le Développement 
Territorial) belast werd met de uitvoering. De Waalse 
Regering heeft voorgesteld dat de BVS samen met 
de Universiteit van Luik, deel zou uitmaken van dit 
begeleidend comité.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a. Na meerdere overlegvergaderingen heeft het 
begeleidend comité de positieve en negatieve 
punten van het besluit van 22 december 2016 
beoordeeld.
De belangrijkste eisen van de BVS zijn de 
volgende :

 � zich niet enkel focussen op sociale lasten -> 
enkel stedenbouwkundige lasten in de vorm 
van infrastructuurlasten 

 �een nauwkeurig en evenredig juridisch kader 
behalen voor de berekening van de steden-
bouwkundige lasten om een juridische 
zekerheid voor de projectontwikkelaars in 
het Waals Gewest te scheppen en hen aan te 
zetten tot het ontwikkelen van projecten.

b. Om tastbare referenties aan de CPDT te kunnen 
geven, heeft de BVS in oktober 2017 aan 
haar leden voorgesteld om haar voorbeelden 
van bouwvergunningen te bezorgen waarbij 
stedenbouwkundige lasten en/of voorwaarden 
werden opgelegd.

A. Context / BVS prioriteiten
 
Naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, heeft de VI-de Staatshervorming een 
nieuw deel van de bevoegdheden inzake huisves-
ting en specifieke regels inzake de verhuur van 
onroerende goederen of gedeelten van onroerende 
goederen, die bestemd zijn voor woning, naar het 
Waals Gewest overgedragen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. De BVS heeft, in de loop van het juridische 
parcours van de teksten haar opmerkingen en 
voorstellen van amendementen aan CES wallon 
via UWE (Union Wallonne des Entreprises) 
meegedeeld. 

b. In het kader van de regionalisering van de huur-
wetgeving wou het Waals Gewest eveneens de 
studentenhuisvesting beter omkaderen. 
De BVS heeft aan verschillende overlegverga-
deringen deelgenomen om juridische zekerheid 
te scheppen en grotere voorspelbaarheid voor 
de eigenaars / beheerders van studentenhuis-
vesting en om – in fine – meer betaalbare huur-
prijzen voor studenten te kunnen voorstellen. 
De BVS heeft haar concrete eisen voorgesteld, 
zoals zij ook gedaan heeft voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald : over-
eenkomst voor de verhuurder en de huurder 
voor 1 jaar, geen verlenging van de contracten, 
maar systematisch nieuwe contracten van 1 
jaar, vergoedingen in geval van opzegtermijn 
en geldigheidsduur van het studentenhuisves-
ting Label verhoogd naar 10 jaar. 

c. Eind 2017 volgt de BVS hierover aandachtig de 
vergaderingen van de Regering en interkabi-
nettenwerkgroepen, zodat haar eisen in over-
weging zouden worden genomen. 

2. STEDENBOUWKUNDIGE 
LASTEN 

3. REGIONALISERING VAN 
DE HUURWETGEVING & 
HUUROVEREENKOMST 
STUDENTEN
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A. Context / BVS prioriteiten 
 
De Waalse autoriteiten hadden de bedoeling een 
huurrooster te ontwikkelen dat (1) bruikbaar zou zijn 
voor het gehele Waalse grondgebied in functie van de 
plaatselijke grondbelastingen, (2) dat zou dienen als 
indicatief model door een betaalbare huurprijs voor te 
stellen, vastgesteld door een onderbreking waarin de 
onderhandeling met de eigenaar kan geregeld worden 
en (3) dat een toekenning van premies aan de eige-
naars-verhuurders zou verstrekken ten aanzien van dit 
indicatief rooster.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. Teneinde een toepassing, aangepast aan de Waalse 
woninghuurmarkt, toe te laten, was het nood-
zakelijk om een overlegfase en een testfase van 
het rooster in te voeren. DGO4 en CEHD (Centre 
d’Etudes en Habitat Durable) werden belast met 
het samenstellen van een representatief panel van 
burgers van een welbepaald publiek (50% huurders 
– 50% eigenaars).

b. Volgens de antwoorden van haar leden lijkt het 
huidige rooster inderdaad te beantwoorden aan de 
realiteit van de woninghuurmarkt in Wallonië.

4. INDICATIEF 
HUURROOSTER 

Huysman Bouw 
Project Gn. M. d'Alcantaralaan 70 te Kaprijke  
Arch.: Jan Vanderplaetsen, Architectenbureau 

Immo Retail 
Projet Liège Office Center (bureaux + hôtel), Angle Rue des 
Guillemins et Place des Guillemins à Liège  
Arch.: Nadine Buol
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A. Context / BVS prioriteiten 
 
De centrale doelstelling van het initiatief voor de 
herwaardering van het vastgoepatrimonium is om 
de synergie te verbeteren tussen

 �enerzijds : het aanbod (private en publieke 
investeerders) van beschermd (of niet 
beschermd maar kwaliteitsvol) erfgoed

 �anderzijds : de vraag (Belgische of buiten-
landse investeerders/ontwikkelaars). 

De BVS heeft aan de autoriteiten voorgesteld om 
te werken met een dynamische inventaris van de 
beschikbare panden met hun karakteristieken, ter 
attentie van de investeerders.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

Nadat een lijst werd opgesteld van de problemen die 
voorkomen bij de herontwikkeling van erfgoed, heeft 
de BVS haar analyse voorgesteld en openlijk de proble-
matiek met de leden van de algemene Task Force van 
de Waalse Regering besproken. Er werd beslist om een 
« soort » fiche (template) voor te bereiden die als basis 
zal dienen om alle onroerende goederen met vermo-
genswaarde voor te stellen.

Immobel 
Projet Infinity, Avenue JF Kennedy, Rue du Fort,  
Niedergrünewald à Luxembourg
Arch.: Arquitectonica architects (Miami) & M3 architectes (Lux)

Immobilière Guido Eckelmans
Projet Agora : complexe résidentiel et hôtelier au centre de 
Louvain la Neuve  
Arch.: Altiplan

5. HERWAARDERING VAN HET 
VASTGOEDPATRIMONIUM



60 BVS Jaarverslag 2017

A. Context / BVS prioriteiten 
 
Ook al wil de Waalse Regering de publiek-private 
samenwerking (PPS) in haar ‘Déclaration de Politique 
Régionale’ aanmoedigen en de ontwikkeling van de  
« nieuwe wijken » steunen, toch heeft de BVS veel 
beperkingen vastgesteld die te veeleisend zijn voor de 
verwezenlijking van de PPS en de ontwikkeling van 
projecten van « nieuwe wijken ». De BVS heeft als doel 
gesteld gunstigere voorwaarden te creëren, zowel voor 
de PPS als voor de ontwikkeling van nieuwe wijken.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

a. In oktober 2017 heeft de BVS, op basis van de 
verworven ervaring van haar leden, haar eisen aan 
de gewestelijke autoriteiten meegedeeld om een 
constructief debat over de PPS aan te gaan en heeft 
zij een kritisch advies uitgebracht over de inzetbaar-
heid van de  « nieuwe wijken »

b. Dit belangrijk onderwerp – zowel voor de publieke 
autoriteiten als voor de sector – zal in 2018 van 
dichtbij gevolgd worden.

Immoflandria 
Project 'De Mystiekers', Latemstraat 101-103  
te Sint-Martens-Latem  
Arch.: X. Donck & Partners Architecten cvba

Immogra
Project Broelkant, Groeningestraat 1 te Kortrijk 
Arch.: Studio Lens°Ass Architecten 
 

Immpact
Project Dok33, Doornzelestraat 33 te Gent  
Arch.: element architecten

6. PUBLIEK- PRIVATE 
SAMENWERKING (PPS) 
– NIEUWE WIJKEN
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Inclusio 
Projet Bon Pasteur - Norga, Rue du Bon Pasteur 24-28 & Rue 
Gustave Norga 29 à Evere  
Arch.: SUEDE 36 sprl

Intégrale 
Project Tertis, Adoplhe Pégoudlaan te Gent  
Arch.: Arch & Teco

A. Context / BVS prioriteiten 
 
Door de hervorming van de Wooncode heeft de voor-
gaande meerderheid in het Waals Gewest het inkom-
stenplafond van de begunstigden van een publieke 
woning verhoogd. Aangezien de publieke operatoren 
van bijzondere voorwaarden genieten voor de woning-
bouw (gronden aan verlaagde prijs/kost, BTW aan 
6%,..) en dat ze zich kunnen richten tot een doelgroep 
die identiek is aan de private actoren, concurreren zij 
rechtstreeks met deze laatsten. De BVS heeft deze 
oneerlijke concurrentie in de sector van de woningbouw 
bij de bevoegde autoriteiten aangeklaagd.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

In oktober 2017 heeft de BVS een herziening van de 
Huisvestingscode voorgesteld om de inkomens die 
in aanmerking komen voor een publieke woning, te 
herzien.
 

7. HERVORMING 
HUISVESTINGSCODE 
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A. Context / BVS prioriteiten
 
Om een veilig juridisch kader voor haar leden mogelijk 
te maken, opdat zij met zekerheid en precisie de 
omvang van de kosten voor het aansluiten van 
de nutsvoorzieningen voor hun projecten zouden 
kunnen voorzien, heeft de BVS beslist om een 
dialoog aan te gaan met de publieke autoriteiten 
met de volgende doelstellingen : een meer klantge-
richte aanpak van de DNB (Distributienetbeheerders 
en Netoperatoren) en een meer concurrentiële 
aanpak die moet dienen om de doeltreffendheid 
van de diensten en de prijsherziening te verbeteren.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. De BVS heeft de specifieke wensen van haar 
leden voorgesteld :

 �harmonisatie van de termijnen voor de reali-
satie van studies door de nutsmaatschappijen

 �harmonisatie van de kostprijs van deze studies

 �harmonisatie van de geldigheidstermijnen van 
de offertes / studies opgesteld door elke nuts-
maatschappij

 �de private projectontwikkelaars 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 voor het bouwrijp 
maken van de elektriciteitsaanleg,…)

 �een open dialoog hebben betreffende de 
facturatie.

Begin 2017 hebben de projectontwikkelaars en de 
DNB (in het bijzonder ORES) een samenwerkings-
protocol ontwikkeld voor de aansluiting van de 
nutsvoorzieningen tijdens de uitvoering van vast-
goedprojecten. 

b. Begin augustus 2017 werd een testfase met 
Ores uitgevoerd en aan de leden van de BVS 
meegedeeld.
De BVS heeft eveneens meerdere vergade-
ringen met CWAPE gehad om meer transpa-
rantie en voorspelbaarheid te bekomen inzake 
de aangerekende tarieven voor de aansluiting 
van de nutsvoorzieningen.
Wat Proximus en SWDE (Société Wallonne des 
Eaux) betreft, heeft de BVS ze in oktober 2017 
opnieuw gecontacteerd opdat praktische en 
duurzame oplossingen zouden aangeboden 
worden voor de praktische problemen die op 
het terrein ondervonden worden.

c. Eind 2017 wil de BVS met de Waalse DNB aan 
de twee andere Gewesten een model van 
samenwerkingsprotocol voorstellen.

8. NUTSVOORZIENINGEN
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A. Context / BVS prioriteiten
 
Om efficiënt de verontreinigde bodems te beheren 
teneinde deze snel beschikbaar te stellen voor maat-
schappelijke projecten (uitrustingen, woningen, 
economische activiteiten, …), hebben de Waalse 
autoriteiten een reeks van wijzigingen ingevoerd 
aan het decreet van 5 december 2008 inzake het 
bodembeheer en hebben zij gekozen om een nieuw 
decreet uit te werken. De BVS heeft zich duidelijk 
vooropgesteld als partner van de publieke autori-
teiten voor de invoering van dit nieuwe decreet, om 
voor haar leden, die vastgoedprojecten op mogelijk 
verontreinigde bodems in het Waals Gewest ontwik-
kelen, een juridische zekerheid te creëren.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. In augustus 2017, na goedkeuring van het 
ontwerp van het nieuwe decreet dat in 3de 
lezing door de Regering werd goedgekeurd, 
heeft de BVS de tekst geanalyseerd en de 
volgende positieve aanpassingen  samengevat :

 �aanpassing van de term « terrain » om 
de limieten van een onderzoekszone te 
begrenzen en, indien nodig, van de zone voor 
het saneren 

 �de overdracht van een grond is geen ‘fait 
générateur’ meer 

 �de herziening van de saneringsdoelstellingen 
om de kosten te kunnen beheersen 

 �de mogelijkheid om een gecombineerde 
studie uit te voeren, d.w.z. een oriëntatie-
studie en een karakteriseringsonderzoek, via 
één enkele administratieve procedure 

 �de uitvoering van een versnelde saneringspro-
cedure onder bepaalde voorwaarden 

 �de ontwikkeling van noodprocedures in geval 
van onverwacht ongeval en ontdekking van 
een vervuiling tijdens de bouw

 �de afschaffing van de controledienst

 �de verhoging van de duurtijd van de geldig-
heidsduur van de verschillende studies, uitge-
voerd in het kader van het decreet.

b. Zelfs als de BVS positieve punten heeft ontdekt 
in het tekstontwerp, dan nog dienen amende-
menten erin aangebracht aangezien in feite de 
teksten teveel financiële risico’s voor de project-
ontwikkelaars inhouden, die stedenbouwkun-
dige vergunningen indienen voor de (mogelijk) 
verontreinigde terreinen.

c. In oktober 2017 heeft de BVS haar opmer-
kingen & voorstellen aan de bevoegde auto-
riteiten overgemaakt en zou kunnen vragen 
om gehoord te worden in een parlementaire 
hoorzitting.
Het nieuwe decreet inzake bodembeheer zou 
begin september 2018 in werking moeten 
treden.

9. BODEMBEHEER
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A. Context / BVS prioriteiten

De verstrenging van de energienormen en de 
nieuwe ventilatienormen zijn de oorzaak van een 
verhoging van de bouwkosten die variëren tussen 
8% en 20% naargelang de projecten.
De gevolgen van deze kosten op de verkoopprijs 
maken de woningen voor de Waalse gezinnen meer 
en meer ontoegankelijk.
De BVS heeft als doelstelling om de inflatie van de 
productiekosten voor het vastgoed in Wallonië af te 
remmen en de coherentie tussen de wetgevingen te 
controleren.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a.  Eind 2017 heeft de BVS een moratorium 
gevraagd over de verstrenging van de 
bouwnormen (energienormen, ventilatie-
normen en ook ten opzichte van de grootte van 
de woningen).

b. De BVS heeft de Waalse Regering en de 
Administratie attent gemaakt op het principe 
dat cost-optimum niet gelinkt is aan het passief 
en heeft een herziening van het begrip « alles 
passief in 2050 » gevraagd.

A. Context / BVS prioriteiten

De Waalse autoriteiten willen een juridisch kader 
oprichten voor de commerciële, klassieke en korte 
termijn verhuur (minder dan 1 jaar). De BVS en de 
BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and 
Shopping Centers) hebben in het kader van hun 
samenwerking het onderwerp aandachtig gevolgd.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. De BVS en de BLSC hebben, na meerdere 
gezamenlijke vergaderingen in maart 2017, een  
kritische analyse opgemaakt van het vooront-
werp van decreet inzake handelshuurovereen-
komst korte termijn en tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek.

b. Naar aanleiding van de Ministerraad van 5 
oktober 2017, werd de BVS uitgenodigd door 
Minister P-Y. Jeholet (Vice-Voorzitter van de 
Waalse Regering, Minister van Economie, 
Industrie, Informatisering, Innovatisering, 
Werk, Vorming en Onderwijs) om dringend een 
advies uit te brengen over dit voorontwerp van 
decreet.

c. De BVS en de BLSC hebben hun opmerkingen 
& voorstellen op 26 oktober 2017 overgemaakt.

10. ENERGIEPRESTATIE 
VAN GEBOUWEN (EPB) 

11. HANDELSHUUR- 
 OVEREENKOMST  
 KORTE TERMIJN 
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12. SOCIO-ECONOMISCHE VERGUNNINGEN –  
 HANDELSVESTIGINGEN

A. Context / BVS prioriteiten

De verworven ervaring van de BVS en de BLSC 
(Belgian Luxembourg Council of Retail and 
Shopping Centers) heeft de 2 federaties aangezet 
om aan de autoriteiten de moeilijkheden, die hun 
leden ondervinden, mee te delen over de manier 
waarop het Handelsvestigingsdecreet is toegepast 
en om mogelijke oplossingen voor te stellen die 
het mogelijk zouden maken, in het belang van de 
projectontwikkelaars & investeerders, commercieel 
vastgoed te blijven (her)ontwikkelen in het Waals 
Gewest.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. Tijdens een onderhoud met het Kabinet 
van Minister J.C. Marcourt, wilden de BVS 
en de BLSC verder ingaan op de noodzake-
lijke verbetering van de toepassing van het 
Handelsvestigingsdecreet en hebben onder 
meer volgende mogelijke oplossingen voorge-
steld :

 �de definities van bepaalde technische termen 
verduidelijken door een verklarende omzend-
brief 

 �de informatie vereenvoudigen die in de 
vergunningsaanvraag moet opgenomen 
worden

 � strikte toepassing van hetgeen in het decreet 
is opgenomen, namelijk zich beperken tot 
de categorieën van de verkochte onroerende 
goederen

 � vereenvoudigde vergunningsaanvraag invoe- 
ren voor de specifieke vragen met minder 
impact op het milieu en de mobiliteit

 �de software LOGIC verduidelijken / beter 
uitleggen 

 �de procedure voor de openbare onderzoeken 
wijzigen 

 �de informatieprocedure van de naburige 
Gewesten verduidelijken

b. Eind 2017 worden ideeën uitgewisseld om 
een evenwicht te vinden tussen enerzijds het 
administratief beheer van de vergunningen en 
anderzijds de publieke autoriteiten gerust te 
stellen over het goede beheer van de handels-
vestigingen.
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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. De BVS heeft haar standpunt uiteen-
gezet op diverse Vlaamse Vastgoed & 
Bouwoverlegcomités (VBOC), laatst op 13 
februari 2017.

b. In 2017 is de Vlaamse overheid op heel wat 
punten tegemoet gekomen aan de voorstellen 
van de BVS :

 �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 zij de vergunning achteraf in 
principe niet meer in beroep aanvechten.

- Een onwettigheid zal slechts aanleiding 
geven tot een vernietiging, indien de partij 
die zij 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 tege-
moetkoming 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.

 �De vergunningverlenende overheden worden 
geresponsabiliseerd. Gemeenten die vergun-
ningen stilzwijgend weigeren zullen princi-
pieel geen beroep meer kunnen instellen bij 
de “Raad voor vergunningsbetwistingen” 
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 
geleid tot een rits van nieuwe benoemingen 
van rechters bij de Raad eind 2015 om de slag-
kracht van de Raad aanzienlijk te verhogen.

 �Toch blijft een behandelingstermijn van 
gemiddeld 18 maanden voor  nietigheids-
procedures te lang. De BVS bereidt via een 
werkgroep voorstellen voor om één en ander 
nog te laten versnellen. De voorstellen zullen 
in de loop van 2018 worden gefinaliseerd 
in functie van de volgende Vlaamse verkie-
zingen.

 �De BVS heeft alvast via de Europese 
Vastgoedsector (UEPC) een enquête gelan-
ceerd met als doel meer inzicht te krijgen in 
de mogelijkheden van derden om beroepen 
in te stellen tegen bouwvergunningen in de 
betrokken UEPC-landen. Deze enquête werd 
besproken op het UEPC-congres te Rome in 
november 2017. 

1. GESCHILLEN INZAKE HET TOEKENNEN VAN DE 
VERGUNNINGEN 
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A. Context / BVS prioriteiten  

De BVS stelt vast dat heel wat verouderde steden-
bouwkundige voorschriften, zoals oude BPA’s 
(Bijzonder Plan van Aanleg), 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

a. De Vlaamse Regering heeft in 2016 een 
hervorming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO) opgestart, beter gekend als 
de “Codex-trein”, waarbij voorzien wordt in 
een verruiming van de mogelijkheden om ruim-
telijk rendement te optimaliseren :

 � vereenvoudiging van de wijzigingsproce-
dure 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 weige-
ringsgrond voor aanvragen tot stedenbouw-
kundige vergunning 

 � invoering van een vereenvoudigde procedure 
tot wijziging van verouderde inrichtingsvoor-
schriften van algemene en bijzondere plannen 
van aanleg en van gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen ouder dan 15 jaar.

b.  de lente 2017 werden die hervormingen verder 
doorgevoerd na een resem parlementaire 
amendementen ; een tweetal amendementen 
zijn voor de BVS alvast zeer positief :

 �Voor gebieden die gelegen zijn in het gewest-
planvoorschrift « gebied voor stedelijke 
ontwikkeling » zal men niet langer op een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
moeten wachten. Voortaan kan men onmid-
dellijk de nodige vergunningen aanvragen, 
wat een aanzienlijke tijdswinst tot gevolg 
heeft.

 �BPA’s die ouder zijn dan 15 jaar zullen niet 
meer gelden als weigeringsgrond voor 
projecten, hetgeen de vergunbaarheid van 
goed gelegen projecten met 4 bouwlagen of 
meer, principieel mogelijk maakt op plaatsen 
waar dit tot op heden via deze BPA’s onmo-
gelijk was en men eerst een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsplan diende af te wachten. 

2. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
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3. LEVEL PLAYING FIELD – ONTWIKKELING 
BEDRIJVENTERREINEN 

A. Context / BVS prioriteiten  

De BVS pleit sinds jaar en dag voor een level playing 
field tussen publieke en private projectontwikke-
laars, in het bijzonder voor de (her)ontwikkeling van 
bedrijventerreinen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. Door N-VA werd eind 2015 een ontwerpnota 
ingediend in het Vlaams Parlement waarin een 
aanpassing wordt voorgesteld aan de subsidie-
regeling voor de ontwikkeling van bedrijventer-
reinen in functie van een gelijke behandeling 
van publieke en private actoren.
Tijdens de parlementaire commissie ruimtelijke 
ordening van 28 juni 2016 werd hierover een 
debat gehouden. Voka heeft in overleg met en 
op verzoek van de BVS haar steun verleend aan 
dit principe in de ontwerpnota.

b. Op het Vlaams Vastgoed & Bouwoverlegcomité 
(VBOC) van 13 februari 2017 heeft de BVS 
samen met de Vlaamse Confederatie Bouw 
gepleit voor implementatie van de conceptnota 
op dat vlak. Spijtig genoeg is er eind 2017 nog 
geen decretale regeling in die zin in werking 
getreden. De BVS blijft in 2018 het onderwerp 
aandachtig opvolgen. 

Interparking 
Projet Parking La Cité du Vin, 2, Rue de Gironde à  
Bordeaux 
Arch.: Ibos & Vitart

Intervest Offices & Warehouses 
Project Herentals Logistics 3, Atealaan 34b te Herentals 
Arch.: Wastiau & Co. Architectenbureau
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4. ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING

A. Context / BVS prioriteitenI 

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 administra-
tieve 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 Vlaams onteigeningsdecreet werd weliswaar 
geen recht op zelfrealisatie ingeschreven, maar werd 
wel het principe van zelfrealisatie ingeschreven. Het 
komt erop neer dat een projectontwikkelaar die 
geconfronteerd wordt met een onteigening van zijn 
grond, aan de onteigenende overheid kan vragen 
om het voorgenomen project zelf te realiseren, 
zodat een onteigening niet meer nodig is. De ontei-
genende overheid is niet verplicht om hierop in te 
gaan, maar kan het verzoek tot zelfrealisatie ook 
niet zomaar afwijzen.   

Investpro 
Project Residentie Tweemolens (fase 1: Schorsmolen)  
Schorsmolenstraat te Mechelen  
Arch.: Projectbureau Signa nv

ION 
Project Cust'O, Albert I laan 54-56 te Oostduinkerke  
Arch.: A1Planning
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5. WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN

A. Context / BVS prioriteiten 

In het Vlaams Regeerakkoord wordt bepaald dat 
goed gelegen woonuitbreidingsgebieden versneld 
kunnen aangesneden worden, maar dat slecht 
gelegen gebieden zullen geschrapt worden.

De BVS vraagt ook hier een correcte toepassing 
van een « level playing field ».  Het al dan niet 
aansnijden van woonuibreidingsgebied mag niet in 
functie staan van de aard van de projectontwikke-
laar. De BVS vindt het dan ook primordiaal dat er op 
dat vlak geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
sociale huisvestingsactoren en private projectont-
wikkelaars.

Volgens de BVS is het onverantwoord om woonuit-
breidingsgebieden te schrappen zonder planologi-
sche compensatie. Dit laatste zou een rampscenario 
zijn, wetende dat, enerzijds er reeds sinds 1997 
op Vlaams niveau een moratorium is op creatie 
van nieuw woongebied (zie ruimteboekhouding  
« Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen » voor 
wonen: er mag geen vierkante millimeter bijkomen) 
en anderzijds, Vlaanderen een sterke demografische 
groei blijft kennen en dus niet behoort tot de krim-
pregio's maar tot de groeiregio 's binnen Europa. 
Planologische compensatie kan op een transparante 
en eenvoudige wijze worden georganiseerd via een 
« oproep tot kerngebonden woonontwikkelingspro-
jecten in stedelijke zones », een systeem gelijkaardig 
aan de oproep tot PPS Stadskernvernieuwing.  

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. De BVS had haar standpunt reeds samen met 
andere federaties verdedigd op het Vlaams 
Bouwoverlegcomité (VBOC) van 2015 en 2016 
en herhaalde haar standpunt op het VBOC in 
februari 2017.  

b. Minister Schauvliege had eerder via een 
ontwerpnota woonreservegebieden laten 
weten dat :

 �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 
geschrapt zullen worden

 �een systeem van « verhandelbare ontwik-
kelingsrechten » onderzocht zal worden in 
samenspraak met de sector.

Tijdens een parlementair debat in 2016 had 
Minister Schauvliege reeds aangekondigd dat 
zij een ontwerp van decreet zou voorbereiden 
om het schrappen van slecht gelegen woonuit-
breidingsgebieden via een « negatieve » lijst 
mogelijk te maken.

c. In 2017 werd deze boodschap door de Minister 
herhaald :  in de pers werd aangekondigd dat 
er duizenden hectare slecht gelegen woonuit-
breidingsgebied op een negatieve lijst zouden  
opgenomen worden en via decretaal initiatief 
onbebouwbaar zouden verklaard worden. Dit 
werd mede ingegeven door de idee dat de juri-
dische reserve aan onbebouwde woongebieden 
op de gewestplannen volgens het « Witboek 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen », kortweg het 
Witboek BRV meer dan 40.000 hectare zou 
bedragen, hetgeen veel meer is dan nodig zou 
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zijn, zodat schrappen van enkele duizenden 
hectare geen echt impact zou hebben.

d. De BVS heeft de Regering evenwel in 2017 
geconfronteerd met het feit dat het cijferma-
teriaal uit het Witboek BRV niet accuraat is, 
nu de Vlaamse Instelling voor Technologisch 
Onderzoek (VITO) tijdens een parlementaire 
hoorzitting over ruimtebeslag in maart 2017 
uitdrukkelijk stelde dat het aanbod onbebouwd 
woon(reserve)gebied in 2014 nog maar 25.380 
ha bedroeg...
Wellicht heeft dit bijgedragen tot het besef 
dat het nog te voorbarig is om een decretaal 
bouwverbod in te voeren in 2017, evenwel 
met uitzondering van de zogenaamde  
« signaalgebieden » – met andere woorden, 
de slecht gelegen gronden vanuit oogpunt 
van overstromingsproblematiek -  waarvoor 
een decretale regeling is uitgewerkt in de   
« Codex-trein », maar die wellicht pas in 
werking zal treden als er een duidelijk vergoe-
dingssysteem is uitgewerkt.
Anderzijds lijkt het erop dat de Minister het 
idee van de planologische compensatie voor de   
beoogde schrapping van woonuitbreidingsge-
bieden niet genegen is. 

Ondertussen wordt er op Vlaams niveau wel 
werk gemaakt van een « instrumentendecreet» 
dat moet voorzien in een aanpassing van de 
planschadevergoeding, met als uitgangspunt 
dat 100 % van de venale waarde dient vergoed 
te worden bij herbestemming naar een zachte 
functie.  
Naar verluidt zou het « instrumentendecreet » 
ook een regeling over verhandelbare ontwikke-
lingsrechten bevatten.  
De  BVS blijft dit alles op de voet volgen in 2018. JCX Immo 

Projet Meyers-Hennau, Rue Meyers-Hennau 5-17 à Bruxelles   
Arch.: SYNERGY

Jumatt 
projet à Andenne  
Arch.: Laurent Van Passel
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7. REGIONALISERING VAN 
DE WONINGHUURWET

6. ADMINISTRATIEF 
BEROEP – 
GEMEENTELIJKE 
WEGENIS

A. Context / BVS prioriteiten 

Zodra de realisatie van een vastgoedproject de 
aanleg of wijziging van gemeentelijke openbare 
wegenis impliceert, moet de gemeenteraad zich 
voorafgaandelijk uitspreken over het tracé van de 
wegenis. Tegen de beslissing van de gemeenteraad 
hierover is geen administratief beroep mogelijk, 
maar enkel een jurisdictioneel beroep bij de Raad 
van State. 
De BVS pleit ervoor om een administratief beroep 
mogelijk te maken. 

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. Op het Vlaams Vastgoed & Bouwoverlegcomité 
van 13 februari 2017 heeft de BVS gepleit om 
een administratief beroep mogelijk te maken 
tegen de beslissing van de Gemeenteraad over 
de zaak van de wegenis.

b. De BVS heeft aangeboden één en ander voor te 
bereiden in een werkgroep, maar de Vlaamse 
Regering is hierop niet willen ingaan. De BVS 
betreurt dit en zal hiervoor blijven ijveren in de 
toekomst. 

A. Context / BVS prioriteiten 

Ingevolge de VI-de Staatshervorming is de woning-
huur geregionaliseerd. Voor de BVS is het aange-
wezen om de huurwetgeving in de 3 Gewesten 
zoveel mogelijk coherent te houden, want de 
meeste professionele residentiële projectontwikke-
laars en investeerders zijn actief in 3 of minstens 2 
Gewesten en de onderscheiden regelgeving zorgt 
voor extra kosten.  
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 ener-
giezuinige en energie-efficiënte renovatie als de 
woningkost hierdoor neutraal blijft voor de huurder.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. De BVS verkondigt dit standpunt op diverse 
fora, meer bepaald op het Vlaams Vastgoed & 
Bouwoverlegcomité (VBOC) en op de Vlaamse 
Woonraad. Reeds in 2016 werd een concept-
nota private huur vastgesteld door Minister 
Homans. Deze heeft het voorwerp uitge-
maakt van diverse hoorzittingen in het Vlaams 
parlement.  

b. Ondertussen heeft de Vlaamse Regering een 
ontwerp van decreet goedgekeurd en voorge-
legd voor advies aan de Vlaamse Woonraad. 
De BVS heeft daar haar standpunt verdedigd.   
De BVS volgt dit verder op in 2018. 
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8. HANDELSVESTIGINGEN

A. Context / BVS prioriteiten 

Ingevolge de VI-de Staatshervorming is het beleid 
inzake de handelsvestigingsvergunning geregiona-
liseerd. De BVS heeft met Voka, de BLSC (Belgian 
Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers) 
en Comeos duidelijk gesteld dat zij voorstander is 
van een integratie van de handelsvestigingsvergun-
ning 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 handelsvestigingsver-
gunning vanaf 1 januari 2018 zal geïntegreerd 
worden in de « omgevingsvergunning ». In 
2017 werd de hand gelegd aan het nodige 
uitvoeringsbesluit.

b. De BVS vindt dit positief, maar betreurt dat 
een « stilzwijgen » in eerste aanleg wordt 
gelijkgesteld met een stilzwijgende weigering. 
Volgens de BVS is dit in stijd met de Europese 
Dienstenrichtlijn.

A. Context / BVS prioriteiten 

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

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten 

Tijdens een parlementaire hoorzitting op 20 
september 2016 heeft de BVS haar kernboodschap 
uiteengezet en bijkomende opmerkingen overge-
maakt via twee ontwerpnota’s voor nieuwe regel-
geving over de handelshuur en betreffende de over-
dracht en modernisering van de handelshuurwet.
De BVS volgt de regionalisering van de handels-
huurwet verder op.

9. HANDELSHUURWET
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10. ARCHEOLOGIE  
 – VERPLICHT  
 ARCHEOLOGISCH 
 (VOOR-)ONDERZOEK

A. Context / BVS prioriteiten 

De Vlaamse Regering had in 2015 een ontwerp van 
uitvoeringsbesluit inzake archeologie vastgesteld 
dat het luik « archeologie » uit het onroerenderf-
goeddecreet op 1 januari 2016 in werking zou 
moeten treden.
Volgens de BVS zou het vanaf 1 januari 2016 
verplicht archeologisch (voor-)onderzoek voor 
bepaalde projecten een aanzienlijke vertraging en 
meerkost inhouden; De BVS pleitte dan ook voor 
een overgangsfase.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

De Vlaamse Regering is de BVS op dat punt 
tegemoet gekomen. Er werd finaal voorzien in een 
overgangsmaatregel met als gevolg dat het verplicht 
toevoegen van een archeologienota bij de aanvraag 
tot verkavelings- en/of stedenbouwkundige vergun-
ning slechts nodig is na 1 juni 2016 en niet reeds 
vanaf 1 januari 2016.

11. ARCHEOLOGIE –  
 ADMINISTRATIEVE  
 PROCEDURE

A. Context / BVS prioriteiten

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 tot €5.000).
Er moeten veel te uitgebreide archeologienota's 
opgemaakt worden voor bouwwerken op locaties 
waar naar alle waarschijnlijkheid geen archeologi-
sche meerwaarde te vinden is en waar een vereen-
voudigde procedure op zijn plaats zou zijn.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

a. De BVS heeft samen met diverse andere stake-
holders (waaronder Voka) diverse contacten    
gehad met het Kabinet van Minister-President 
G. Bourgeois, die tevens bevoegd is voor 
onroerend erfgoed. Er is hieromtrent ook een 
debat geweest in het Vlaams Vastgoed & 
Bouwoverlegcomité van 13 februari 2017.

b. Hierbij een overzicht van de ondertussen 
geboekte resultaten :

 � In 2017 is er prioritair ingezet op een herzie-
ning van de Code van Goede Praktijk en dit in 
nauw overleg met de Vlaamse Ondernemers in 
Archeologie (VONA) :

- De Code van Goede Praktijk introduceert 
een eenvoudige, beperkte acheologienota.  
Hierdoor zal de opmaak ervan sneller gaan 
en goedkoper zijn. Het gaat over die situaties 
waar geen archeologisch erfgoed aanwezig 
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is, de bodemingrepen geen negatieve 
impact veroorzaken of een opgraving niet 
tot nuttige kenniswinst leidt.

- Enkele vormelijke en inhoudelijke aanpas-
singen zorgen ervoor dat de Code van 
Goede Praktijk eenduidiger te interpreteren 
is.

- De kostprijs van de aardkundige wordt 
beperkt tot situaties waarin deze expertise 
absoluut noodzakelijk is.

 � Tweemaandelijkse vaststelling van de kaart met 
gebieden waar geen archeologisch erfgoed te 
verwachten valt :

- Percelen die beantwoorden aan bepaalde 
criteria en waar bijgevolg geen archeolo-
gisch erfgoed te verwachten valt, worden 
vastgesteld en op de kaart gezet. In 2016 
werd deze kaart drie keer vastgesteld. Heel 
wat terreinen die al werden onderzocht 
en vrijgegeven, zijn toegevoegd aan deze 
kaart en zijn in de toekomst vrijgesteld van 
de opmaak van een archeologienota. Door 
deze vaststelling voortaan tweemaandelijks 
te doen, kan de uitbreiding van deze kaart 
sneller gaan.

 � Op verzoek van de BVS worden via een decreet 
van 7 juli 2017 belangrijke wijzigingen doorge-
voerd :

- Het wordt mogelijk om gelijktijdig met 
de archeologienota ter bekrachtiging 
een omgevingsvergunningsaanvraag in 
te dienen bij de vergunningverlenende 
overheid. Die praktijk moet leiden tot een 
vereenvoudiging en versnelling van de 
procedures. 

- Het wordt mogelijk en duidelijk dat een 
archeologienota ook opgesteld kan worden 
voor grotere gebieden nog vóór het indivi-
duele vergunningstraject. Die bekrachtigde 
archeologienota kan dan bij de vergunnings-
aanvraag gevoegd worden. Als voorwaarde 
geldt wel dat aangetoond kan worden dat 
de maatregelen uit de initieel bekrachtigde 
archeologienota werden uitgevoerd. 

- De bestaande vrijstellingen voor de opmaak 
van een archeologienota worden op een 
aantal punten aangepast en verduidelijkt. 
Het gaat daarbij vooral om vrijstellingen 
voor verbouwingen en vernieuwbouwpro-
jecten, werken aan lijninfrastructuur en 
verkavelingswijzigingen zonder bijkomende 
ingrepen in de bodem. 

- Bij een verkavelingsaanvraag van een 
kadastraal perceel dat maar gedeeltelijk in 
het woongebied ligt en waarbij het achter-
liggende deel in agrarisch gebied blijft – 
en dus niet bebouwbaar is – was volgens 
de initiële bepalingen in het decreet een 
archeologisch vooronderzoek vereist op de 
totaliteit van de kadastrale percelen, hoewel 
het bodemarchief op het achterliggende 
deel niet verstoord wordt. Dat wordt nu 
niet langer nodig. Er moet alleen rekening 
gehouden worden met de oppervlakte 
van de terreinen waarop werkzaamheden 
uitgevoerd worden met het oog op het 
bouwrijp maken van de verkaveling en met 
de oppervlakte van de kavels die verkocht 
en verhuurd zullen worden voor meer dan 
negen jaar, waarop een recht van erfpacht 
of opstal gevestigd zal worden of waarvoor 
een van die overdrachtsvormen aangeboden 
zal worden, zulks met het oog op woning-
bouw of de oprichting van constructies.

 � Op verzoek van onder andere de BVS heeft 
Minister-President G. Bourgeois zijn adminis-
tratie gelast om een evaluatierapport op te 
maken in het voorjaar, wat geleid heeft tot 
een conceptnota van de Minister-President, 
waarin nog een aantal decretale aanpassingen 
in het vooruitzicht worden gesteld, zoals onder 
andere :

- de bekrachtiging van archeologienota’s en 
nota’s te vervangen door een meldingsplicht

- het oppervlaktecriterium voor aanvragen 
van  stedenbouwkundige vergunningen of 
omgevingsvergunningen of verkavelingsver-
gunningen buiten archeologische zones te 
verhogen van 3000 m² naar 5000 m².

De BVS zal dit in 2018 verder op de voet 
opvolgen.
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A. Context / BVS prioriteiten 

Volgens de BVS moeten projectontwikkelaars en 
verkavelaars de mogelijkheid krijgen om premies 
voor buitensporige kosten bij opgraving te verkrijgen.

B. Ondernomen acties en 
behaalde resultaten

Tot op heden werd niet ingegaan op de vraag van 
BVS om projectontwikkelaars en verkavelaars de 
mogelijkheid te bieden om premies voor buitenspo-
rige kosten bij opgraving aan te vragen.  
De BVS volgt dit alvast op in 2018

A. Context / BVS prioriteiten 

De BVS is van oordeel dat het verlaagd BTW-tarief 
van 6 % bij afbraak en heropbouw niet alleen 
zou moeten gelden voor particuliere projectont-
wikkelaars die de betrokken woning bewonen na 
afbraak en heropbouw, maar ook voor particuliere 
kopers die een dergelijke woning (na afbraak en 
heropbouw) van een projectontwikkelaar hebben 
aangekocht.

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 heeft in maart 2016 
een officieel engagement aangegaan om 
hierover vanaf 2017 overleg te plegen met de 
federale overheid.                   
Op federaal niveau heeft de CD&V alvast in 
oktober 2017 een voorstel van wet ingediend 
in het federaal Parlement, waarbij het verlaagd 
tarief voor heel België geldt. Het gaat om de 
enige, eigen woning na de uitvoering van de 
werken waarin men voor tenminste 5 jaar zal 
verblijven. Er worden maxima gehanteerd 
wat betreft de totale oppervlakte : 190 m² 
voor huizen en 100 m² voor appartementen. 
Verder zal het nieuwe wetsvoorstel het ook 
mogelijk maken voor projectontwikkelaars om 
in aanmerking te komen om van het verlaagde 
tarief gebruik te kunnen maken, wat tot nu toe 
niet het geval is.
De BVS volgt dit verder op in 2018.

12. ARCHEOLOGIE  
 – PREMIE VOOR 
 BUITENSPORIGE 
 (OPGRAVINGS-) 
 KOSTEN

13. BTW OP AFBRAAK EN 
 HEROPBOUW
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Kairos 
Project Montoyer 25, Montoyerstraat 25 te Brussel  
Arch.: A2RC Architects

KBC Real Estate 
Project KBC Computercentrum Mechelen, Geerdegemdries 
29 te Mechelen  
Arch.: goedefroo+goedefroo architecten

Kolmont 
Project Kapertoren, Elfde Liniestraat 1 te Hasselt  
Arch.: Polo Architects

Koramic Real Estate 
Project D-One, Dumolinlaan 1 te Kortrijk  
Arch.: goedefroo+goedefroo architecten
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Kumpen 
Project Central Park, Vredestraat te Hasselt  
Arch.: FCS Architecten 

LDPS 
Projet Clos Vivaldi - Quartier des Musiciens à Anderlecht 
Arch.: Axent Architects

 

Leasinvest Real Estate 
Projet Treesquare, Square de Meeûs 5-6 à Bruxelles  
Arch.: Assar Architects 

Les Entreprises Louis De Waele 
Projet Chantier COND'OR, Avenue de la Toison d'Or à 
Bruxelles  
Arch.: Jaspers-Eyers Architects
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A. Op Europees niveau 

UEPC (Union Européenne des Promoteurs-
Constructeurs)

UEPC (Union Européenne des Promoteurs-
Constructeurs) is een Europese federatie van 
nationale federaties die projectontwikkelaars 
groepeert. 

In 2017 wordt de BVS binnen UEPC vertegenwoor-
digd door :

 � De heer Serge Fautré, Voorzitter van de BVS

 � De heer Olivier Carrette, Afgevaardigd 
Bestuurder van de BVS 

In mei en oktober 2017 hebben twee vergaderses-
sies plaatsgevonden.

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 gemeen-
schappelijke werkzaamheden in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest inzake de tax shift en de 
Brexit.

Adviesraad voor Huisvesting in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (ARH)

De BVS zetelt sinds eind 2011 binnen de Adviesraad 
voor Huisvesting en is er sinds april 2013 vertegen-
woordigd door de heer P.A. Franck; de BVS maakt 
regelmatig op die manier haar adviezen en voor-
stellen bekend over de onderwerpen, behandeld 
binnen de Huisvestingsraad.

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

Sinds 2016 is de BVS Voorzitter van de Commissie 
Huisvesting binnen de Economische en Sociale Raad.
De heer Pierre-Alain Franck, Bestuurder van de BVS, 
fungeert er als Voorzitter.

Dankzij deze vertegenwoordiging zal de BVS :

 � « initiatiefadviezen » kunnen voorstellen inzake 
alle soorten onderwerpen (problematiek) die 
betrekking hebben op de huisvesting in het 
BHG ;

 � verplicht 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 wets-
ontwerp 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.

1. EXTERNE LIDMAATSCHAPPEN & ZETELS 
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C. In het Vlaams Gewest 

VOKA (Vlaams Economisch Verbond – Kamer 
van Koophandel)

Sinds verschillende jaren werken de BVS en VOKA 
op een positieve en constructieve manier samen voor 
materies die de twee organisaties aanbelangen. De 
BVS neemt regelmatig met veel belangstelling deel 
aan de vergaderingen van de werkgroep « Ruimtelijke 
Ordening » van VOKA.
In oktober 2017 hebben VOKA en de BVS een vast-
goedmissie in Hamburg georganiseerd.

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 plaats-
vervangend lid.
De Vlaamse Woonraad adviseert de Regering en het 
Vlaams Parlement op strategisch niveau inzake het huis-
vestingsbeleid ; 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 lidmaatschap bij UWE heeft de 
BVS aan talrijke vergaderingen van de subwerkgroepen 
Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van UWE deelge-
nomen.

In 2017 werd de ESR (Economische en Sociale Raad) 
grondig hervormd en werd samengesteld in de vorm van 
clusters. Dankzij onder meer UWE en in samenwerking 
met CCW (Confédération Construction Wallonne), wordt 
de BVS vertegenwoordigd in de volgende clusters :

 � Ruimtelijke Ordening

 � Huisvesting

Door de hervorming bestaat de CRAT (Commission 
Régionale de l’Aménagement du Territoire) niet meer en 
werd ze vervangen door de cluster van de ESRW.

Macan Development 
Projet Les Saules, Boulevard de la Deuxième armée  
Britannique et la Rue du Patinage à Bruxelles  
90 logements + maison de repos  —   arch.: DDS+

Maisons Baijot 
Projet Domaine d'Hujon à Gedinne  
Arch.: Sandrine Billaudel

Matexi 
Project Quartier Bleu, Slachthuiskaai te Hasselt  
Arch.: De Gregorio & Partners en Antonio Citterio Patricia Viel & 
Partners
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Samenwerking met de Confederatie Bouw

De BVS heeft een samenwerkingsakkoord met de 
Confederatie Bouw (CB) op federaal niveau en heeft 
veelvuldige contacten met de 3 regionale Kamers 
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest en 
Vlaams Gewest). De organisaties overleggen over 
materies die hun respectievelijke leden aanbelangen.

Samenwerking met de BLSC
 
In het kader van hun samenwerkingsakkoord onde-
rzoeken de BVS en de BLSC (Belgian Luxembourg 
Council of Retail and Shopping Centers) samen de 
algemene problematiek van « retail » in de 3 Gewesten. 
De BVS en de BLSC hebben hun werkgroepen samen-
gevoegd en hebben de « Commissie Retail UPSI – BLSC 
– BVS » opgericht die zowel de juridische problemen 
als de fiscale problemen, die hun leden in het kader 
van hun activiteiten ondervinden, behandelen.

Samenwerking met RICS

De BVS en RICS geven in onderling akkoord, voor-
rechten 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 samenwer-
king uitgewerkt met als doel hun leden wederzijds te 
informeren en de verdediging van hun belangen te 
verbeteren.

2. SAMENWERKINGSAKKOORDEN

Mentres 
Project Hoofdkantoor EY Gent, Pauline Van Pottelsberghe-
laan 12 te Sint-Denijs-Westrem  
Arch.: Bontinck Architecture & Engineering 

Mimob 
Projet de la Chartreuse, Rue Joseph Dejardin à Liège  
Arch.: Nathalie Henfling

Mitiska REIM 
Project Retailpark Targu Mures, Targu Mures Roemenië 
Arch.: Architecton



A. SAMENWERKING BEREAL

Sinds 2016 heeft Bereal de taak om de communi-
catie van de BVS te verbeteren en meer bekendheid 
te geven via de media.

Gedurende het jaar 2017 werd de BVS in talrijke 
media vermeld (geschreven pers, radio- en televisie) 
dankzij haar persberichten over de volgende thema’s :

 � « Nieuwe woonvorm : supermarktwonen »

 � « Topman AG Real Estate aan het roer van 
Beroepsvereniging van de Vastgoedsector »

 � « Aanvechten van bouwvergunningen wordt 
strikter gereglementeerd » 

 � « Compacter, hoger of grootser? Gemeenten 
hebben mentale klik nog niet gemaakt »

 � « Brexit : Belgische vastgoedsector lanceert 
grootschalige campagne om Britse bedrijven 
naar België te halen »

B. WEBSITE

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

C. EXTRANET

Met het oog op een betere communicatie naar haar 
leden toe en een vernieuwing van de overdracht 
van dossiers van vergaderingen heeft de BVS een 
EXTRANET opgericht.

Montea
Project nieuw distributiecentrum Carglass (Belron),  
Kruisbosstraat 5 Munster-Bilzen 
Arch.: Mamu Architects

Novus Projects 
Project Residentie Hornicub, Houtkaai te Brugge  
Arch.: Geert Berkein

3. COMMUNICATIE



Alle werkende leden van de BVS hebben een login 
en een paswoord ontvangen dat hen toegang 
verleent tot alle online BVS documenten via de URL  
www.upsi-bvs-extranet.com of  via de knop Extranet 
op onze website www.upsi-bvs.be 

In eerste instantie zal de BVS haar EXTRANET voor-
behouden voor de vergaderingen van de Commissies 
en Werkgroepen; de dagordes van iedere vergade-
ring en de documenten die er betrekking op hebben, 
zijn op dit EXTRANET ter beschikking van de leden 
van de Commissies en Werkgroepen. Zij kunnen dus 
zelf de onderwerpen selecteren die voor hen van 
belang zijn en de documenten uitprinten voor de 
vergaderingen.

Alle documenten van alle Commissies en 
Werkgroepen zullen later beschikbaar zijn voor  alle 
werkende leden, met uitzondering van die van de 
Raad van Bestuur, die voorbehouden zijn voor de 
Bestuurders van de BVS.

D. WEBSITE «  NIEUWBOUW 
VASTGOED IN BELGIE »

Net als andere Europese landen wil de BVS over 
een website beschikken met nieuwbouwprojecten 
(appartementen) in België om de referentie te 
worden van het nieuwbouw vastgoed en om de 
verkoop te vergemakkelijken.

De werkende leden van de BVS kunnen zelf de 
website aanvullen en beschikken over informatie 
van de nieuwbouwprojecten (appartementen).
Op termijn zal de website uitbreiden naar projecten 
van individuele woningen en zal beschikbaar zijn 
voor een breed publiek, van zodra haar betrouw-
baarheid door de leden erkend zal worden.

Odebrecht
Parkproject De Capucien, Capucienenlaan 95 te Aalst  
Arch.: Jaspers-Eyers Architects

Oryx Projects 
Project Meulewater, Botestraat 16-30 te Wondelgem  
Arch.: Architecten Achtergael

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



90 BVS Jaarverslag 2017

E. FLASHES

In 2017 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 2017 verstuurd werden :

Flash 01/2017 Vlaams Gewest – onroerend 
erfgoed – Archeologienota

Flash 02/2017 BVS – Nieuwe samenstelling van 
de Raad van Bestuur (2017 – 2020)

Flash 03/2017 Meetcode BVS 2017

Flash 04/2017 BVS Werkgroepen - Reorganisatie

Flash 05/2017  BHG – GPDO – Openbaar 
onderzoek – Presentatie BVS / 
Perspective Brussels

Flash 06/2017 Vlaams Gewest – Seminarie 
14/02/2017 – Presentaties van de 
sprekers

Flash 07/2017 Brexit – Oproep tot 
kantoorprojecten (Brussels 
Metropolitan Region)

Flash 08/2017 Gemeenteverkiezingen oktober 
2018 – BVS-enquête

Flash 09/2017 Lunch-seminarie 21/03/2017 – 
Presentaties van de sprekers

Flash 10/2017 Vlaams Gewest – VBOC – 
antwoordnota van de Vlaamse 
Regering 

Flash 11/2017 Waals Gewest – CoDT – 
inwerkingtreding 1 juni 2017

Flash 12/2017 Extranet BVS

Flash 13/2017 Vlaams Gewest – Marktverkenning 
– Vlaamse Vervoersmaatschappij 
De Lijn

Flash 14/2017 BHG – MSI – Procedure voor 
de verkoop van het voormalige 
kantoorgebouw Actiris

Flash 15/2017 Brexit – BVS –  
www.business2belgium.be - 
initiatief

Flash 16/2017 Brexit – BVS –  
www.business2belgium.be - 
persbericht

Flash 17/2017 BTW: Belgium to introduce 
(optional) VAT on immovable 
letting

Flash 18/2017 Accord de Gouvernement wallon

Flash 19/2017 Vlaams Gewest – Vermarkting 
project Melboom Stad Genk

Flash 20/2017 Presentaties van de sprekers lunch-
conferentie BVS 21/09/2017

Flash 21/2017 RBC / BHG – Réforme Cobat – 
Hervorming BWRO

Flash 22/2017 (optional) VAT on immovable 
letting for professional use : 
cancellation

Flash 23/2017 Parlementaire hoorzitting 
11/01/2018 – Vlaams Parlement -  
« wonen in eigen streek »

Flash 24/2017 Save the dates -  
BVS zakenlunches 2018

Flash 25/2017 Website 
 www.business2belgium.be

Alle informatie en flashes van de BVS zijn terug te 
vinden op haar website www.upsi-bvs.be.
Alle leden beschikken over een code en een 
paswoord om toegang te krijgen tot de voor hen 
voorbehouden documenten.
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Een partnership met sterke troeven

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 RED-Projects op:
 011 84 24 54 / red.projects@luminus.be

Luminus, het aanspreekpunt van 
UPSI-BVS leden voor 

energie en energiediensten 

Op maat gemaakte service en advies
• Projectmatige aanpak voor energie bij werven
• Interactieve samenwerking via uw centraal aanspreekpunt
• Administratieve vereenvoudiging

Samen voor een 
duurzame toekomst
met onze innoverende en 
energiebesparende oplossingen 
en diensten zoals zonnepanelen,  
laadpalen, HVAC, …
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Parfinim
Project Nieuw Zuid, Léon Stynenstraat te Antwerpen 
Arch.: Studio Associato Secchi-Viganò

Prologe 
Projet Résidence Monthessal, Rue du Bois Portal 30 à 
Andenne  
Arch.: Martine Vanherck

Promobuild 
Project Leeuwerikenpark , Leeuwerikenstraat 27 te 
Heverlee  —  Arch.: A33

Property & Advice 
Projet de retail parc Central Piazza, Avenue de la  
Résistance à Soumagne  —  Arch.: BAEC sprl

ProWinko
Project Gulden Vlieslaan 26-28 te Brussel
arch.: UN-Studio (AMS) + Jaspers-Eyers Architects (BRU)

Re-Vive
Project 't Fineer - Elisabethwijk (Truweelstraat) te Sint-
Niklaas  —  Arch.: CAAN architecten



BVS Jaarverslag 2017            93

Redevco Retail Belgium 
Project The Leaf, Shopping Ternat, Morettestraat 11 te 
Ternat  
Arch.: AAVO Architects

Resiterra 
Project Janseniushof fase 1,2,3 - Refugehof te Leuven 
Arch.: Conix RDBM Architects + De Gregorio & Partners

Retail Estates 
Renovatieproject, Avenue de la Belle Province à Braine 
l'Alleud  
Arch.: sprl Bureau d'Architectes - Thomas Vanden Berghe

Skyline Europe 
Project Eekhoornhof , Zevenbunderweg te  
Boortmeerbeek  
Arch.: Marie-José Van Hee

Socatra
Projet Senato, Place des Maïeurs 2 à Bruxelles  
Arch.: FORM-A Architectes - Renaud Julien & Laurent Quenon



94 BVS Jaarverslag 2017

Sogerim Construction 
Projet Résidence Chambiges, Avenue des Cèpes à Ixelles 
Arch.: Archi 2000

Texaf 
Projet Bois Nobles, Concession Utexafrica, à Kinshasa  
Arch.: Atelier d'Architecture DDV Kin

Thomas & Piron Bâtiment 
Projet Espace de Synergies pour l'innovation sociale  
(6784 m2 de bureaux bâtis), Rue de Fernelmont 40 à Namur  
Arch. : Atelier d'Architecture Ad'A - Marc Poll & l'Atelier 4D 

Upgrade Estate 
Projet Mon(s) Upkot, Rue de la Croix Rouge à Mons  
Arch.: Egus Architecten

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

Vanhaerents 
Project Leanderhof (1e fase), Bekaertstraat te Zwevegem 
Arch.: B2Ai
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A. REALTY

De BVS was officiële partner van de negende editie 
van de Belgische vastgoedbeurs « Realty 2017 », 
die plaatsvond op 16, 17 en 18 mei 2017 op de site 
van Tour & Taxis te Brussel.
Op woensdag 17 mei organiseerde de BVS een 
conferentie getiteld « Hafen City : Europe’s 
biggest inner-city urban development »

B. ZAKENLUNCHES / 
CONFERENTIES

 �21 maart 2017 

thema :  Trends & Perspectives in Professional 
R.E. Office & Residential & Logistics 
& Retail

gastsprekers : 
 De heer Sébastien Vander Steene 

Head of Retail Belgium & Luxembourg 
CBRE

 De heer Sébastien Verstraete
 Head of Residential Investment 

Properties

 De heer Cedric Van Meerbeeck
 Head of Research Cushman & 

Wakefield

 De heer Koen Nevens
 CEO Northern Europe Cushman & 

Wakefield

 De heer Walter Goossens
 European Director – Head of Industrial 

& Logistics Leasing Belgium

 �17 mei 2017 (Realty)  

thema : Hafen City : Europe’s biggest inner-
city urban development

gastsprekers :
 Mevrouw Rajdeep Gahir
 Founder & MD of Redefining Real 

Estate

 « Worldwide trends in future living & 
working »

 
  Prof. Jürgen Bruns-Berentelg
 CEO of Hafen City Hamburg GmbH

 « HafenCity, 21st Century, Urban 
Development, Continuity & 
Transformation »

Panel:  
Kristiaan Borret, Brussels Government Architect
Leo Van Broeck, Flemish Government Architect
Marlène de Wouters, Moderator

 �20 juni 2017 : 

gastspreker : 
 De heer Jan Jambon
 Vice-Eerste Minister en Minister van 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 
belast met de Regie der Gebouwen

 �21 september 2017 : 

gastsprekers : 
 De heer François Bellot
 Minister van Mobiliteit belast met 

Belgocontrol & SNCB  

 De heer Yves Van Hooland
 Directeur Infrastructures & Real Estate 

Brussels Airport Company

 �30 november 2017 :

gastspreker : 
 De heer Willy Borsus
 Minister-President 
 van de Waalse Regering

4. EVENEMENTEN
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Close partner of

Schakel ook 
een versnelling hoger 
Contacteer ons 
voor een vrijblijvend gesprek:
Ann De Schryver
0475 52 59 20
ann.deschryver@proximus.com

Xavier Schreinemacher 
0477 57 05 02
xavier.schreinemacher@proximus.com

Klaar voor 
de toekomst? 

De communicatietechnologie van morgen 
vandaag al in uw nieuwbouwprojecten.
Met glasvezel tot in de woning biedt u uw klanten de best 
mogelijke bel, surf en tv-ervaring en verhoogt u de waarde 
van uw woningen. Deze innovatieve technologie kan de 
stijgende behoefte aan bandbreedte probleemloos aan. 
Zo is uw gebouw klaar voor de toekomst.

Proximus, een partner voor uw 
bouwprojecten. Niets dan voordelen 
voor u … en uw klanten! 
De Proximus-experts luisteren naar uw behoeften en 
stellen u technologische oplossingen voor op uw maat. 
Met geavanceerde tools volgt u de werken op de voet 
en kant-en-klare communicatietools overtuigen uw 
potentiele klanten. Dankzij onze pro-actieve aanpak 
kunnen ze al online nog voor ze goed en wel verhuisd zijn.

PXM-11106-FTTH-Annonce A42.indd   1 25/10/17   10:58
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C. EVENEMENTEN / SEMINARIES

 �19 januari 2017  

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

 �10 januari 2017   

CoDT – Code wallon du Développement terri-
torial
Seminarie door de BVS georganiseerd in samenwer-
king met  de Confederatie Bouw Wallonië

 �14 februari 2017   

Omgevingsvergunning & Actuele rechtspraak 
omgevingsrecht in Vlaanderen
Seminarie door de BVS georganiseerd in aanwe-
zigheid van de heren M. Boodts, Kabinetschef van 
Minister J. Schauvliege en T. De Waele, Auditeur bij 
de Raad van State
 

 �22 juni 2017 : 

Stratégie de développement territorial et 
immobilier à Charleroi
Seminarie door de BVS georganiseerd met de 
samenwerking van de Stad Charleroi

 �10 oktober 2017 : 

Missie rond Real Estate in Hamburg
Missie door de BVS georganiseerd in samenwerking 
met VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen – 
Waasland 

 �11 oktober 2017 : 

« Antwerp Real Estate » 
Door de Stad Antwerpen georganiseerd in samen-
werking met VOKA, RES en de BVS
Thema : « Uw vastgoed in de spits ? »

 �16 november 2017 : 

Mobiliteit in en naar het Brussels Gewest
Concrete projeten van de STIB-MIVB en De Lijn
Seminarie door de BVS georganiseerd in aanwe-
zigheid van de heren Brieuc de Meeûs, Bestuurder 
Directeur Generaal STIB/MIVB en Roger Kesteloot, 
Directeur Generaal De Lijn

 �28 november 2017 : 

« Vastgoedevent Gent »
Georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse 
Confederatie Bouw, de BVS, CIB (Confederatie van 
Immobiliënberoepen van België), RES (Real Estate 
Society), de 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 : « Superdiversiteit. Hoe migratie onze 
samenleving verandert »
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5. STRUCTURELE  PARTNERS        

Eind 2017 telt de BVS de volgende structurele 
partners :

 �Artexis - Realty

 �Deloitte & Laga        

 �Vinçotte

 �CEA Belgium

 �Bopro

 �Proximus

 � Luminus

Alle partners hebben activiteitenbranches die een 
verband houden met de activiteiten van de leden 
van de BVS.
De partners van de BVS wonen regelmatig werkver-
gaderingen / commissies bij waar hun kennis over 
specifieke materies met onze leden gedeeld wordt. 
De partners van de BVS bieden onder meer commer-
ciële & financiële voordelen die uitsluitend voor de 
werkende leden van de BVS bestemd zijn.
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Vano Immo
Projet Centre d'Affaires FUTUR ORCQ, Rue de la Terre à 
Briques 29 à Tournai-Ouest. Projet rêvé, conçu et réalisé par 
Mr. L. Van Overschelde (fondateur SA Vano Immo)

Verelst Projectontwikkeling 
Project Zicht op de Dender, Zandplaatstraat te Denderleeuw 
Arch.: Artec+ 

Vestio 
Project Valois, Zeedijk-Lentelaan te Knokke (Duinbergen) 
Arch.: Luc De Beir Architecten 

Virix 
Project Food Market, Sluisstraat 8-12 te Leuven  
Arch.: Polo Architects

Vlasimmo 
Lotissement à Villers-le-Bouillet 



Vlerick Vastgoed 
Project Langwater (i.s.m. LC Consult), 
Morinnestraat te Kortrijk  
Arch.: Cameleon Architects en Architectenburo Rogiest+team 

Vooruitzicht 
Project Lagoo I, II & III, Lepelaarstraat 10/50/60  
te Antwerpen 
Arch.: Marc Corbiau en Styfhals & Partners 

Vossemeren 
Nieuwbouwproject Poort op 't Zuid, Brederodestraat te 
Antwerpen  — Arch.: Mertens-architecten

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

Wereldhave Belgium 
Projet Parc Commercial des Bastions, Rue des Bastions à 
Tournai  
Arch.: ASSAR Architect & Hollofe - Vermeersch 

Wilhelm & Co 
Projet La Strada à La Louvière  
Arch.: L35 
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BLUE GATE ANTWERP
1st circular 

waterbound
business park 

in Flanders

TRIANGO PARIS
1st circular 
urban land 

development

65 ha

15 ha

REAL ESTATE, a cornerstone of circular economy

want to find out more? www.bopro.be

ECOWIJK GHENT
1st circular 
residential 

development 
in Flanders

5 ha

BO-PROJECT
YOUR FUTURE PROOF

REAL ESTATE

CO-CREATION

DEVELOPMENT
PROPERTY

MANAGEMENT

PROJECT
MANAGEMENT

PROCESS
MANAGEMENT

SUSTAINABILITY
ADVICE
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EUROPESE MATERIES

UEPC  
Malta 10 – 11 – 12/05/2017
Rome : 8 – 9 – 10/11/2017

FEDERAAL
 
Verplichte verzekering van de Burgerlijke 
Beroepsaansprakelijkheid voor de actoren van de 
bouwsector 
09/01/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister W. Borsus
23/01/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister W. Borsus
26/06/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister W. Borsus
  
Ventilatie arbeidsplaatsen
25/01/2017 Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
03/03/2017 Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
27/03/2017  Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
07/04/2017  Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
28/04/2017  Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
09/05/2017  Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
19/06/2017  Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
23/06/2017 Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
28/09/2017  Vergadering Confederatie Bouw 
 & WTCB
 
Fiscale hervorming - GVBF + GVV 
19/01/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister D. Reynders
30/01/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister J. Van Overtveldt
15/03/2017 Vergadering bij CDH

 

Taskforce vastgoed 2018 
15/06/2017 Vergadering met de Confederatie 

Bouw Brussel-Hoofdstad

BTW op verhuur professionele gebouwen
29/05/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister-President K. Peeters
01/09/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister D. Reynders
14/09/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister J. Van Overtveldt
19/09/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister-President K. Peeters
22/09/2017 Vergadering Kabinet A. De Croo

Verplichting werkmelding / 
aanwezigheid op werven – RSZ
04/10/2017  Vergadering Kabinet Staatssecretaris 

Ph. De Backer

BTW afbraak - heropbouw
23/11/2017  Vergadering CD&V – 
 Vlaams Parlement

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Renovaties 2050
21/03/2017  Vergadering bij Leefmilieu-Brussel
27/04/2017  Ronde tafel met Leefmilieu-Brussel 

en Idea Consult 

GSV
22/02/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister-President R. Vervoort

GPDO
23/01/2017 Vergadering SER
08/02/2017 Vergadering SER
16/02/2017 Vergadering SER
20/02/2017 Vergadering SER
07/03/2017 Vergadering SER

BWLKE – Besluit parkings
24/04/2017  Vergadering Interparking + BECI + 

Parkeerfederatie
13/05/2017  Vergadering Interparking + BECI + 

Parkeerfederatie

6. VERGADERINGEN MINISTERIELE KABINETTEN & 
ADMINISTRATIES & ORGANISATIES 
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21/09/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister P. Smet
24/10/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister P. Smet

BREXIT 
24/02/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister C. Jodogne
15/03/2017  Ronde tafel met Kabinet 
 Minister C. Jodogne - MIPIM
20/03/2017  Seminarie bij BECI met Kabinetten 

Ministers C. Jodogne & P. De Crem
27/06/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister C. Jodogne
08/09/2017  Vergadering met FIT (Flanders 

Investment & Trade)

PLAGE 
18/04/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister C. Fremault 
 
Intergenerationele woningen 
31/05/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister C. Fremault
 
Normen voor verwarming
13/01/2017 Vergadering Kabinet Minister 
 C. Fremault & Leefmilieu-Brussel
 
Fiscaliteit in BHG
13/03/2017 Vergadering met Studiedienst van 

CDH
15/03/2017 Vergadering met Studiedienst van 

CDH
 
Huisvestingspact
17/10/2017 Vergadering met Woningfonds & 

City Dev & CBB-H
21/11/2017 Vergadering met Woningfonds & 

City Dev & CBB-H

MSI
11/03/2017 Vergadering Mediacité

ARH
20/01/2017
17/02/2017
17/03/2017 

21/04/2017
15/09/2017
20/10/2017
17/11/2017
08/12/2017
22/12/2017

ESR - plenair
13/03/2017
21/04/2017
08/06/2017
11/09/2017

ESR Mobiliteit
10/11/2017

ESR Huisvesting – Woninghuurovereenkomst – 
paritaire Commissie en indicatief huurrooster
16/01/2017
20/02/2017

CBB-H & NEMS & VE : Woninghuurovereenkomst 
– paritaire Commissie en indicatief huurrooster
09/02/2017
23/02/2017

BECI
07/06/2017 Transversale vergadering

VLAAMS GEWEST 

VBOC
13/01/2017  Jaarlijks overleg

Ruimtelijk rendement
24/01/2017  Vergadering  bij de Centrale 

Administratie
28/03/2017  Vergadering VAC
10/05/2017 Vergadering Vlaams Parlement

Onroerend erfgoed – Archeologienota
27/01/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister-President G. Bourgeois

Steunpunt Wonen
23/01/2017
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VLD Bouw – Vlaams Parlement
14/03/2017
07/11/2017

Onteigening algemeen nut
08/05/2017

Sociale Vastgoedkantoren 
30/08/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister L. Homans

Onteigeningen 
08/05/2017  Vergadering Vlaams Parlement

Afbraak / Heropbouw
23/11/2017 Hoorzitting Vlaams Parlement

WAALS GEWEST  

Logement / Bail logement
12/01/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister P. Furlan
17/01/2017  Vergadering IPW – Segmenten 

herbestemming
02/05/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister P.Y. Dermagne
10/07/2017  Vergadering bij MR
28/09/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister V. De Bue
16/10/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister V. De Bue

Handelsvestigingen
17/02/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister J.C. Marcourt

Stedenbouwkundige lasten
24/03/2017  Vergadering bij CPDT / DGO4
23/05/2017  Vergadering bij Ulg  
16/06/2017  Vergadering bij CPDT / DGO4
25/08/2017 Vergadering Onderzoekers CPDT
15/09/2017  Vergadering bij CPDT / DGO4
12/12/2017 Vergadering Onderzoekers CPDT

Indicatief huurrooster 
25/04/2017 Seminarie BBRoW

Passeport Eau & Habitation 
31/03/2017  Vergadering Kabinet 
 Minister C. Di Antonio

Fiscaal beleid
06/04/2017  Vergadering UWE

Nutsvoorzieningen   
08/03/2017 Vergadering met Proximus
12/04/2017  Vergadering met ORES
04/05/2017  Vergadering met ORES
30/08/2017 Vergadering met Proximus
20/09/2017 Vergadering met Proximus

Handelshuur korte termijn
23/03/2017 : Vergadering Kabinet 
 Minister J.C. Marcourt

Waals Erfgoed
17/01/2017 Vergadering Kabinet Minister 
 M. Prévot & CCW & Institut 

Patrimoine wallon

Energetische renovatie van gebouwen 
12/01/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister P. Furlan + DGO4
10/05/2017  Vergadering Kabinet Ch. Lacroix

Ronde Tafel Modulariteit Gebouwen
12/09/2017 Vergadering Kabinet 
 Minister P.Y. Jaholet en UWE

UWE
26/01/2017 Intersectorale Vergadering 
09/03/2017  Intersectorale Vergadering 
04/05/2017  Intersectorale Vergadering 
01/06/2017  Intersectorale Vergadering 
07/09/2017  Intersectorale Vergadering 
05/10/2017  Intersectorale Vergadering 
09/11/2017  Intersectorale Vergadering 
07/12/2017  Intersectorale Vergadering 
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Via dit jaarverslag wil de BVS in het bijzonder 
iedereen bedanken die zijn/haar steun en medewer-
king 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 ontwik-
kelen op een constructieve manier

 � in het bijzonder de Voorzitters van de 
Commissies voor hun toewijding en expertise

 � de leden die gratis vergaderzalen, conferentie 
of 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 

 

7. DANKWOORD

Willemen Real Estate 
Project Depot Rato, Leuvensesteenweg 474 te Muizen 
Arch.: Tecro & Krea

Xior Student Housing 
Project studentenpand Campus Woudestein (Erasmus 
Universiteit), Burgemeester Oudlaan te Rotterdam  
Arch.: Mecanoo
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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
Atenor Group
Axa Real Estate
Baltisse 
Banimmo
Banque Degroof - Petercam
Befimmo
Belfius Immo
Bene Property (Ikea Groep)
BESIX RED
Blavier
Bostoen
Bouygues Immobilier
BPI
Brummo
Brussels Airport Company
Burco
BVI.BE
CBRE Global Investors Belgium
CIT Red
City Mall 
Codabel
Codic Belgique
Cofinimmo
Compagnie Het Zoute
Connectimmo 
Construction & Investment Partners
Cores Development
Cornerstones
Cotimvest Holding
Danneels Projects
DCB
Delhaize
De Vlier Retail Development
DMI Vastgoed
Downtown Real Estate
Durabrik
Eaglestone 
Eiffage Development
Equilis
Ertzberg
Etienne Dewulf sprl
Eurostation
Extensa Group
Faregan
Federale Real Estate
Fenixco

Fidentia Real Estate Investments
G-Label
Gands
Ghelamco
Groep Heylen
Groep Huyzentruyt
Group GL International
Home Invest Belgium
Hoprom
Horizon Groupe
Huysman Bouw
ICM
Immobilière Guido Eckelmans
Immo Louis de Waele
Immo Retail
Immobel
Immoflandria
Immogra
Immpact 
Inclusio
Indimmo
Intégrale
Interparking
Intervest Offices & Warehouses
Investpro
Invimmo
ION
JCX Immo
Jumatt
Kairos
KBC Real Estate
Kolmont 
Koramic Real Estate
Kumpen
LDPS
Leasinvest Real Estate
Les Entreprises Louis De Waele
Macan Development
Maisons Baijot
Makhzen / Probam / Mentres
Matexi Group
Mimob
Mitiska REIM
Montea
Nexity Belgium
Novus Projects
Odebrecht
Oryx Projects
Palladium Belgium
Parfinim
Prologe
Promobuild
Property & Advice
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 
Vano Immo
Vastned Retail Belgium
Verelst Projectontwikkeling
Vestio
Virix
Vlasimmo
Vlerick Group
Vooruitzicht
Vossemeren 
Warehouses Estates Belgium
Wereldhave Belgium
Wilhelm & Co
Willemen Real Estate
Wilmarc Invest
Xior Student Housing
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Steunende leden

2Build Consulting 
4 MJ
A-RES
A.2R.C Architects
Aareal Bank AG
ADE Architects - Marc Stryckman & 

Partners
Advisers
Aertssen Group
Alg. Aannemingen Van Laere
Allen & Overy LLP
Altius 
Anixton
Antea Belgium
Antwerp Management School
AON Belgium
Archi 2000
Architectes Associés
ARQ Architectenstudio
Art and Build
Asap Avocats
Assar Architects
Astridcenter
Atelier Broos
Atelier des Architectes Associés
AT Osborne
Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars
Ayming Belgium
B Legal
Baker & McKenzie
BDO Corporate Finance
Bel Square
Belgibo
Bereal
Berquin Notarissen
BNP Paribas Fortis
Bontinck Architecture & Engineering
Bours & Associés Avocats
Buro II & Archi+I
Caceis Bank Belgium
C02LOGIC
CBRE
Cegelec
CEP Properties
CERAU
Cercle Immobilier
Chapman Taylor Benelux
Clifford Chance
Colliers International Asset 

Management Belgium
Corda Campus
Creas Accepto
Createrra
Cuisenaire consultancy

Cushman & Wakefield 
DDS & Partners
De Crombrugghe & Partners
Decathlon
Desso
Diversis
DLA Piper UK LLP
Drees & Sommer Belgium
Dupro
EEG Group
E.T.A.U.
Editions & Séminaires
Energiebureau Dirk De Groof
Ernst & Young
Establis Group
ESV Consulting
Eubelius
Euler Hermes
Eurocaution Benelux
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 Tax Consulting
Immeractive
ING Belgique
Ingenium
Interbuild
Janson Baugniet Lawyers
JDK HR Consulting
JM Construction
Jones Lang Lasalle
JPB Consulting
K Law
KPMG Tax & Legal Advisers
Latour & Petit
Lawsquare
LD2 Architecture
Le Tissage d'Arcade
Lenders Advocaten
Liedekerke Wolters Waelbroeck 

Kirkpatrick
Linklaters Advocaten
Loyens & Loeff Advocaten
Lydian Lawyers
M & R Engineering

M. & J.M. Jaspers - J. Eyers & Partners
Mazars - Reviseurs d'Entreprises
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
PMP
PriceWaterHouseCoopers
Recotech
Relaw
Roose Partners Architects
Rova
Santerra
Seco
SFS Belgique
SGI Ingenieurs
SIA – Société Internationale 
 d’Architecture
Siemens
Simont Braun
Socotec
Sofidev
Sophia Belgium
Stabo
Stibbe
Strabag Belgium
Style at Home
Tase Solutions
Tauw Belgique
TecnoSpace
The Kitchen Company
Tiberghien Advocaten
Tractebel Engineering
Triodos Banque
Universoil
Urban Law
Urban Nation Associates
Urban Platform
Valens
Van Marcke
Viessman Belgium
VK Group
White Capital
Widnell Europe
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Lijst van logo's zoals deze door de werkende leden ter beschikking werden gesteld. Sommige bedrijven deden dit niet, anderen beschikken over geen logo.

 
 

 

R E A L  E S T A T E
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Samen bouwen aan
de toekomst van morgen.

�� �

vincotte.be

Onze 495 multidisciplinaire experts van onze business unit Building staan klaar om u te begeleiden in 

elke levensfase van uw (ge)bouw. Inspectie, certificatie, conformiteitsevaluatie en opleiding: vier domeinen 

waarvoor u op ons kan rekenen. Er is echter meer. Ons advies zet u op de juiste weg naar betere 

resultaten. Wij staan er immers voor u van voor dag één van de bouw tot na de renovatie. Zo timmeren 

we samen met u aan een veiligere en e�  ciëntere werkplek én samenleving.

AZ Alma Eeklo
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Beroepsvereniging van de Vastgoedsector
Violetstraat 43
B-1000 Brussel
tel.: 02/511 47 90
fax: 02/219 71 99
e-mail: info@upsi-bvs.be
website: www.upsi-bvs.be

De BVS, opgericht in 1956, is een beroepsvereniging 
die de vastgoedontwikkelaars, verkavelaars en vast-
goedbeleggers 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, finan-
ciële, technische, en stedenbouwkundige elementen 
samen tot een coherent, duurzaam, milieubewust 
en creatief geheel.

DISCLAIMER

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

designed by
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