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WOORD VAN DE
VOORZITTER

Beste collega’s,
Beste vrienden,
Het is een objectieve vaststelling waar wij niet omheen
kunnen: 2018 was een goed jaar voor de vastgoedsector in
België, en heel wat (zeer) mooie projecten kwamen van de
grond in de drie regio’s van het land. Zowel in het segment
van de kantoren als in dat van de woningen, de handel en
de logistiek is het optimisme troef en dat verheugt me ten
zeerste.
De transformatie binnen onze maatschappij
begeleiden
Hoe kunnen wij dat dynamisme in onze sector verklaren?
In de eerste plaats moeten wij natuurlijk verwijzen naar
de gunstige economische context, met een economie
die in het algemeen goed draait, in combinatie met een
groeiende demografie en lage intrestvoeten, een stabiele
koopkracht en (vastgoed)projecten die aangemoedigd
worden.
Daarnaast wil ik ook de aandacht vestigen op de
grondige transformatie die onze samenleving momenteel
doormaakt. De manier waarop wij leven, werken en ons
verplaatsen ondergaat een (r)evolutie en dat heeft een sterke
impact op de vastgoedsector. Want die staat helemaal ten
dienste van de andere sectoren. De vastgoedsector begeleidt
de economische, sociale en culturele ontwikkeling van
onze samenleving. En wanneer die samenleving verandert,
dan is het aan de vastgoedsector om de redenen en de
onderliggende krachten van die verandering te begrijpen
zodat gepaste vastgoedoplossingen kunnen aangeboden
worden. Door snel te reageren op deze wijzigende trends,
past onze sector zich aan, brengt hij de juiste antwoorden
en behoudt hij zijn aantrekkelijkheid voor zijn klanten. De
goede gezondheid waarin de sector nu verkeert, is dus niet
enkel het gevolg van de gunstige omstandigheden.

Maatschappelijke uitdagingen die het individu opnieuw
centraal stellen
De voorbije jaren onderging de sector een ware technische
revolutie, met de massale invoering van nieuwe normen en
bijzonder strenge energieprestatiecriteria, waarmee België
trouwens in het kop-peloton op wereldvlak staat inzake
kwalitatieve, duurzame gebouwen. De ervaring leert
ons evenwel dat het moeilijkste niet is zeer performante
gebouwen te ontwikkelen, zij moeten ook nog aangeboden
worden aan een bevolking die de middelen heeft om ze
te betalen. Bovenop de uitdaging van de duurzaamheid
komt dus ook die van de financiële haalbaarheid voor
de gezinnen, die zelf ook met steeds meer onzekerheden
te maken krijgen (stabiliteit van het gezin, werkzekerheid
voor de actieve bevolking). Daarbij komen ook nog de
uitdagingen van de digitalisering van de economie en van
de internationale concurrentie (o.a. in het kader van de
Brexit). En alsof dat nog niet volstond, hebben de politieke
gezaghebbers zowel in Vlaanderen als in Wallonië beslist
mee te gaan in de Europese ambitie om een eind te maken
aan de ruimtelijke versnippering door respectievelijk een
« Beleidsplan Ruimte Vlaanderen » en het « Schéma de
Développement du Territoire » voor te stellen.
De samenleving moet zo dus het hoofd bieden aan een
bijna oplosbaar vraagstuk, want wij zullen in de toekomst
niet meer kunnen handelen zoals wij het altijd al gedaan
hebben. Onze sector moet zich dus heruitvinden en
dat doet hij door het individu en zijn noden centraal te
plaatsen. Deze verschuiving verklaart de ontwikkeling
van vastgoedprojecten die breken met het verleden, of
het nu om co-living gaat of co-working, multifunctionele
projecten waar retail, kantoren en woongelegenheden
samenkomen, of nieuwe soorten logistieke ruimtes.
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Een noodzakelijke versterking van de samenwerking
tussen privé- en publieke sector
Eén ding is zeker: in zijn eentje zal de vastgoedsector al
die maatschappelijke uitdagingen niet aankunnen. Nooit
eerder was het zo duidelijk dat een nauwe samenwerking
tussen publieke en privé-spelers absoluut noodzakelijk is als
wij tot concrete en positieve resultaten willen komen voor
onze samenleving. De initiatieven van de voorbije jaren
bewijzen dat we hier samen toe in staat zijn.
Ik vermeld hieronder slechts enkele sterke projecten en
pijlers:
1)

2)

3)

de tax-shift en in het bijzonder de BTWhervorming voor professionele huurovereenkomsten waardoor België op Europees niveau
opnieuw de concurrentie kan aangaan;
de lancering door de regering van een Nationaal
Pact voor Strategische Investeringen dat zonder
twijfel positieve gevolgen zal hebben voor de
transformatie van onze economie;
de rechtstreekse raadpleging van onze
sector voor heel wat wets-, verordenings- en
decreetvoorstellen.

Deze publiek-private samenwerking zal in de toekomst
absoluut nog aangescherpt moeten worden. Twee
onderwerpen in het bijzonder trekken onze aandacht:
1)

2)

Oplossingen ontwikkelen om op een betere
manier om te gaan met de beroepsprocedures
die vandaag zo goed als alle vastgoedprojecten
bezwaren, zowel publieke als private, en die
heel wat – vaak belangrijke – projecten voor de
gemeenschap blokkeren onder het voorwendsel
de belangen van enkele individuen te verdedigen.
Veel grotere publiek-private partnerships
ontwikkelen zodat deze partnerships een
echte structurele impact zouden hebben op de
transformatie van onze steden én een antwoord
zouden bieden op de uitdagingen voor onze
samenleving.

Voor het verkiezingsjaar 2019 roep ik dus alle politieke
partijen van het land op gehoor te geven aan de vraag van
onze sector naar een sterkere samenwerking en dit op alle
niveaus en in alle regio’s.
Samen kunnen wij enorm veel positieve zaken
verwezenlijken: laat ons die kans grijpen.

SERGE FAUTRÉ
Voorzitter
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INLEIDING

2018: Coworking en coliving veroveren een plaatsje
onder de zon.

De meteorologische zomer van 2018 was uitzonderlijk
heet, met gemiddelde temperaturen ver boven die van
1976 of 2003. Nooit eerder gezien sinds 1833! Hetzelfde
geldt voor de (zeldzame) neerslag en het aantal zonneuren (die abnormaal hoog lagen). Kortom, een warme
zomer die in de annalen geboekstaafd zal staan.
Dat zullen wij ongetwijfeld niet kunnen zeggen van de
vastgoedzomer van 2018, en evenmin van het volledige
jaar. Op de residentiële markt was het een zeer warme
zomer, met veel meer transacties dan anders. Voor de
kantoren stegen de huurprijzen, wat niet meer voorgevallen was sinds … minstens tien jaar. Op de retailmarkt
ging zij echter fors naar beneden.
WONINGEN: 5 JAAR LANG BLEVEN DE PRIJZEN
STIJGEN
De zomer, die doorgaans vrij rustig is op de residentiële
markt – verkopers, kopers en… makelaars zijn met
vakantie – was dus uitzonderlijk warm in 2018 met 9%
meer transacties dan in juli en augustus 2017, volgens
de notarisbarometer. September moest trouwens niet
onderdoen, maar aangezien er niets in te halen was, was
het niet echt een bewogen maand.
Na een somber eerste trimester en een lichte heropleving
in het tweede trimester, heeft dit derde trimester de cijfers
omhoog getrokken, waardoor de transacties in de 9 eerste
maanden van het jaar +1,3% hoger liggen dan in dezelfde
periode in 2017.
De impact op de prijzen bleef niet uit: een stijging van
2,7% voor de huizen op nationaal vlak en van 0,8% voor
de appartementen. In vijf jaar tijd (sinds 2013 dus) stegen
zij respectievelijk met 12,9% en 9,5%.
Nog een vaststelling: de notarissen wijzen ook op een
stijging van de variabele rentevoeten, daarom niet noodzakelijk jaarlijks, maar in elk geval vijf- en tienjaarlijks. Alsof
het publiek, dat intussen gewend is aan de historisch
lage rente, er maar geen genoeg van krijgt. Tenzij het de
banken zijn die de variabele rentevoet promoten, omdat
zij een vaste rente van 2% op 20 jaar al te problematisch
vinden voor henzelf.
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NICHEPRODUCTEN OP DE RESIDENTIËLE MARKT:
EEN VERSCHUIVING VAN KOT NAAR SAMEN
HUREN
Verrassend genoeg steeg het aantal kandidaat-kopers
voor eigen gebruik terwijl het aantal kandidaat-investeerders daalde. Tenminste, in het 3e trimester. Dat is in elk
geval het oordeel van de notarissen die vaststellen dat het
aantal gekochte huizen – de belangrijkste aankoopvorm
voor kopers-bewoners – sterker steeg dan het aantal
gekochte appartementen – die de voorkeur genieten van
investeerders.
Maar laat ons niet vergeten dat de markt hen niet alleen
een groter aanbod voorschotelt, maar ook… een gevarieerder menu, met een breder scala aan prijsklassen.
Wat de onaantastbare tweekamerappartementen betreft,
kunnen zij hun gading vinden in ofwel studentenkamers,
kamers om samen te huren, seniorenwoningen, ofwel
woningen met een sociaal doel of toeristisch logies zoals
hotelkamers of cottages in vakantiecentra.
Al deze nicheproducten worden trouwens gekenmerkt
door het feit dat zij aangeboden worden… inclusief
beheer. Want niet alleen kan niet zomaar iedereen investeerder in vastgoed zijn, de liefhebbers beschouwen de
baksteen steeds vaker als een belegging als een ander
waar ze hun geld in steken zonder dat zij er zich persoonlijk willen me bezighouden.
Op dat vlak werd een tendens die al in 2017, 2016, 2015
ingezet werd, alleen maar versterkt in 2018.
Wat daarentegen wel verandert, is de perceptie van die
nicheproducten op de vastgoedmarkt via de nieuwe
huurovereenkomsten die er door de respectievelijke
Gewesten aan toegekend werden. Zo zagen wij o.a. dat bij
de particulieren het samen huren voor jonge werknemers
(9 % van de beschikbare huurpanden in Brussel in 2017,
tgo. 6 % in 2016) populairder geworden is dan de studentenwoningen. Inderdaad, omdat het systeem rendabeler
is, zeker ook omdat het op langere termijn loopt, maar
ook omdat het op coliving begint te lijken, een fenomeen
dat steeds hipper wordt in Amerika en dat o.a. gelinkt is
aan coworking-formules. Maar ook en vooral omdat de
nieuwe huurovereenkomst gunstiger is voor hem: die
wordt nl. afgesloten tussen de eigenaar en alle medehuurders. Dat wil dus zeggen gedeelde verantwoordelijkheid
in geval van onbetaalde huur of een vervroegd vertrek.
Omgekeerd staat de verhuur aan studenten voor een
grotere turnover (duur beperkt tot 12 maanden) en –
afhankelijk van de regio – kan het de deur openen voor
opzeggingen zonder opzegvergoeding, een vertrek

op het einde van de overeenkomst zonder vooropzeg,
onderverhuur, enz.
Wij moeten daarbij ook opmerken dat het kot-segment
een enorme professionalisering gekend heeft, met
bedrijven zoals Eckelmans Vastgoed, Xior, Upgrade Estate,
Brummo… Zij bieden echte wooncomplexen aan, waar
steeds meer particulieren van uitgesloten worden. Zo
kunnen zij beter het aanbod beheren en vooral de cycli
van krapte en overaanbod afvlakken. Dat wil evenwel niet
zeggen dat er voortaan koten zijn voor alle vragen en alle
beurzen.
KANTOREN: EINDELIJK STIJGEN DE HUURPRIJZEN
DLA Piper (4.800 m², contract getekend in juli 2018) en
McKinsey (7.000 m², september) in de Vijfhoek, EDF
Luminus (5.350 m², oktober) in het Noordkwartier, WeWork
(6.405 m², november) in de Europese wijk. Ondanks
verschillende deals aan het einde van het jaar – die qua
formaat en / of symbolische waarde best wel mooi zijn –
verwacht vastgoedmakelaar JLL niet dat 2018 een fantastisch jaar zal zijn voor de Brusselse kantoormarkt. Met een
bezetting (take-up) van ongeveer 325.000 m² is het één
van de slechtste jaren in tien jaar, ruim onder het gemiddelde (384.000 m²), en zeker in vergelijking met de 419.000
m² die in 2017 ondertekend werden.
Hij voorspelt wel meteen ook dat 2019 een veel beter
jaar zal zijn, dankzij een – naar het schijnt – gigantische
pipeline met o.a. de 100.000 m² die de Europese Unie
zoekt, maar ook de vele tienduizenden vierkante meters
die gevraagd worden door verschillende 'corporates', het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de
NMBS.
Als wij een andere parameter onder de loep nemen, zou
2018 echter een goede leerling kunnen zijn, terwijl 2019
een bank achteruit moet: de huurprijzen! Dat is trouwens
een van de belangrijkste lessen van het jaar: zij stijgen,
zowel de 'prime rent' (315 euro/m²/jaar tegen 300 euro/
m²/jaar in 2017) als de gemiddelde huur (184 tgo. 165). Niet
alleen steeg de prime rent, de kaap van 300 euro/m²/jaar
van weleer werd een tiental keer overschreden, zowel in de
Europese wijk, als in de Vijfhoek en het Noordkwartier. Een
fenomeen waar de makelaar verschillende verklaringen
voor heeft: een inhaalbeweging, een sterke toename van
de vraag, historisch laag beschikbaar aanbod …
Het enthousiasme van de projectontwikkelaars en investeerders zal echter van korte duur zijn: deze stijging van
de huurprijzen waar zij al tien jaar op wachten, blijft niet

duren; nadat ze 18 maanden lang zullen stijgen, zullen zij
vanaf 2019 opnieuw stabiliseren, zo voorspelt de markt.
COWORKING: NOG ALTIJD TWEE JAAR ACHTER
OP LONDEN
WeWork, de Amerikaanse ster in de coworkingwereld,
deed zijn intrede in Brussel in een al verzadigd landschap,
maar op een zeer gegeerde locatie. De huurovereenkomst
werd eind 2018 getekend, de opening van het centrum is
voorzien in 2019.
Als de markt hierop zat te wachten dan is dat vooral
omwille van mediatieke en symbolische redenen. Want
hun concurrenten – zowel de Belgische (Silversquare,
Fosbury & Sons, Welkin & Meraki) als de buitenlandse
(Tribes, Spaces…) – hebben niet op hun komst gewacht
om hun pionnen uit te zetten. Met een verwachte bezettingsgraad van ongeveer 45.000 m² in 2018 (m.a.w. 14%
van de Brusselse take-up), zal het jaar het beste zijn… en
blijven op dat vlak. In dit bijzondere segment kon 2017 nl.
de kaap van 30.000 m² take-up niet overschrijden. Voor
2019 verwacht JLL een soort pauze of op z’n minst een
sterke vertraging: voor zij nieuwe locaties gaan zoeken,
zullen de grote spelers immers eerst de bezettingsgraad
van hun bestaande centra willen checken; en aangezien
er heel wat de deuren zullen openen in 2019…
De makelaar baseert zijn theorie trouwens niet op lucht,
maar op de trends die in Parijs, Amsterdam, Frankfurt
en vooral Londen waargenomen worden. In de Britse
hoofdstad deed coworking duidelijk zijn intrede in 2013
en 2014, kende het een echte boom in 2015. Een boom
die in 2016 zijn toppunt bereikte (20% van de take-up!).
Vanaf 2017 en 2018 werd dan weer plaats gemaakt voor
iets meer nederigheid. Brussel, dat traditioneel de grote
Europese vastgoedlocaties volgt met twee jaar vertraging,
zou dus in 2019 gas terug moeten nemen.
Dat wil echter niet zeggen dat het fenomeen aan het
uitsterven is. In 2017 namen de meeste coworking-bedrijven beperkte risico’s en kozen zij voor centraal gelegen
wijken. In 2018 bewezen zij dat zij ook verder keken dan
de CBD’s (central business districts), en dat zij ook hun
aandacht vestigen op verlaten, ietwat vergeten buurten
die wel trendyer zijn, ook al blijft hun aanbod high-end.
De komende jaren zal de uitbreiding dubbel zijn: enerzijds
naar de kleinere steden en anderzijds naar een aanbod in
de gemiddelde prijsklasse.
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RETAIL: E-COMMERCE, HUURPRIJZEN ONDER
DRUK EN VERMINDERING VAN DE OPPERVLAKTE

LOGISTIEK: MAATWERK VERDRIJFT SLEUTEL-OPDE-DEUR-OPSLAGPLAATSEN

Ligt e-commerce aan de basis van alle onheil voor de
handel? Als wij de statistieken van de makelaar bekijken
voor de eerste drie trimesters, zien wij dat de huurmarkt
2018 geen fantastisch jaar zal zijn voor de fysieke handel.
Ook al ligt de bezettingsgraad in lijn met die van vorig
jaar (grootteorde van 345.000 à 350.000 m²), de verdeling
is helemaal anders. De shoppingcenters en voorsteden
(retail warehouses en retail parks) winnen marktaandeel,
maar de high streets doen het een stuk minder goed. En
dat geldt zowel voor de kleinere steden als voor de steden
met een onaantastbaar gewaande winkelreputatie. Het
beschikbare aanbod is dan misschien wel zwak, er is wel
degelijk een aanbod …
Het gevolg hiervan is dat de huurprijzen overal onder druk
staan of dalen. Dat is al minstens twee jaar het geval voor
de Antwerpse Meir en de Brusselse Nieuwstraat: de prijzen
zakten van 2.000 euro/m²/jaar naar 1.900-1.950 voor de
eerste en naar 1.850 voor de tweede. Maar in 2018 ondergingen ook de historische AAA-straten van de andere
steden in het land eenzelfde klap, met een daling van 5
à 10% en soms zelf 15 à 20% of meer. Dat betekent dat
de prime rents enkel nog van toepassing zijn op steeds
kleinere stukken straat, wat het fenomeen van de daling
nog versterkt.
Maar deze dalende trend, die door sommigen verklaard
wordt door de sterke opkomst van de e-commerce,
is ongetwijfeld ook gelinkt aan een terugkeer van de
economische realiteit. De voorbije jaren stegen de huurprijzen verhoudingsgewijs sterker dan de omzet van de
handelaars, waardoor de ketens onder druk kwamen te
staan. Vandaag willen zij dat de verhuurder bereid is meer
risico’s te nemen en de huur dus te laten afhangen van de
evolutie van de omzet in de ‘fysieke’ winkels. Aangezien
het huuraanbod groter is dan de vraag van de ketens, zijn
de eigenaars vaak verplicht hierop in te gaan.
Deze tendens raakt ook de projectontwikkelaars en de
eigenaars van winkelcentra in de stadsrand of van shoppingcenters, ook al is zij hier minder zichtbaar. Zij kunnen
zich alvast niet veroorloven niets te doen en zijn dus wel
verplicht om hun eigendommen (nieuw) leven in te blazen
en zelfs te moderniseren zodat zij aantrekkelijk blijven. Wat
hun projecten betreft, moeten zij de groene en digitale
kaart trekken om te blijven voldoen aan de vraag van de
consument.

Ooit zal 2018 misschien herinnerd worden als het jaar
van de met grote trom aangekondigde beslissing van
e-commercegigant Alibaba om zijn Europese hub in de
Luikse regio te openen, in een magazijn van zo’n 380.000
m²… België – en het Waals Gewest op kop – kloppen zich
ervoor op de borst ook al werd er op vastgoedvlak nog
niets tastbaars officieel bekrachtigd.
Voorlopig zijn het op logistiek vlak andere transacties die
in het oog springen, zoals de huur van bijna 50.000 m²
door Barson Global Logistics (voor Procter & Gamble) in
het Kersdonk Logistics Platform (Mechelen) of de aankoop
voor eigen gebruik van 45.000 m² door Nike in de buurt
van Hasselt, en van 36.000 m² door Soprema in de IZ
Tongeren Oost. Hiermee komt de bezettingsgraad op het
eind van het 3e trimester op 644.000 m² en zou het jaar
volgens de makelaar kunnen afklokken in de buurt van de
772.000 m² in 2017.
Het bijzondere aan deze transacties is dat wanneer zij niet
gekocht worden voor eigen gebruik, zij gehuurd worden
op basis van een steeds gedetailleerder lastenboek. 2018
versterkte immers nog de basistrend waarbij de logistieke
spelers kiezen voor projecten op maat. In hun zoektocht
naar maximale flexibiliteit, lijsten zij hun behoeften op –
en die zijn steeds veeleisender en specifieker – voor de
ontwikkelaars. En aangezien het aanbod beperkt is, zeker
op de goede locaties, gaan zij tot in de kleinste details in
op die verzoeken. Onder andere door steeds grotere en
steeds hogere ruimtes te bouwen, aangezien de verwerking steeds vaker door reuzenrobots gedaan wordt.
Dat zorgt dan weer voor een steeds kortere levensduur van de andere opslagplaatsen… die vervolgens
herontwikkeld worden. De leegstand is trouwens lichtjes
gestegen, van 2 naar 4% op de as Brussel-Antwerpen. Een
leegstand die als “wrijvingsleegstand” bestempeld wordt,
een tijdelijk fenomeen in afwachting van een renovatie
of herontwikkeling van het beschikbare park. Het bewijs?
De ‘prime’ huurprijzen houden stand op 55 euro/m²/jaar
terwijl de tweedehandse markt stabiel blijft op 37-38 euro/
m²/jaar.
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INVESTERINGEN:
BEROEPEN

NIEUWKOMERS,

NIEUWE

Met een investering van 3,6 tot 3,7 miljard euro in de
professionele vastgoedmarkt doet 2018 het beter dan
gemiddeld, zonder evenwel de uitzonderlijke score van
2007 te evenaren, toen zomaar eventjes 4,8 miljard geïnvesteerd werd.
Dat neemt niet weg dat 2018 uitzonderlijk…. interessant is.
Ten eerste omdat dit toch wel respectabele bedrag te
danken is aan slechts twee sectoren. Die van de kantoren
was goed voor 1,9 miljard (tgo. 1,8 miljard in 2017), dankzij
een handvol belangrijke transacties zoals Egmont I en II,
Montoyer 47, Passport, de Engie-torens (deels in 2017 en
2018 geboekt), enz. En dan is er de retail, goed voor 1,4
miljard (tgo. slechts 617 miljoen vorig jaar), het tweede
beste jaar na 2015. En dit dankzij de verkoop van drie
winkelcentra: zo’n 60% van het Woluwe Shopping aan
het Nederlandse Eurocommercial Properties in januari
(via twee vastgoedcertificaten), Rive Gauche aan CBRE
Global Investors in maart, Docks Bruxsel aan een groep
Canadese investeerders verenigd in Alberta Investment
Management Corporation (AIMCo) in mei. Daartegenover
staat dat de andere segmenten eerder ondergepresteerd
hebben: 250 miljoen voor de logistiek en het semi-industriële segment, zo’n 200 miljoen minder dan in 2017,
dat echter wel het beste jaar ooit was voor België in dit
segment; nog geen 90 miljoen euro voor de gezondheidszorg (rusthuizen, serviceflats...) tgo. 200 in 2017; 86
miljoen voor het hotelwezen, tgo. 136 vorig jaar.
Ten tweede, omdat de kaap bereikt werd ondanks heel
weinig opportuniteiten op de markt.
Ten derde, 2018 mag dan wel nieuwe namen zien
verschijnen hebben op de markt, er was vooral ook de
komst van nieuwe beroepen. Het zijn geen investeerders
of projectontwikkelaars meer, maar investeerder-herontwikkelaars, die aangetrokken worden door (deels) leegstaande en te renoveren panden, die zij eerst een nieuwe
invulling willen geven alvorens ze op de markt te brengen
en zo het ontbrekende aanbod van morgen te creëren.
Zij mikken niet op het nu, maar op het toekomstige
potentieel, de toegevoegde waarde. Sommige makelaars
wijzen in dat verband naar de verkoop door Allianz van
de Kruidtuintoren aan een Zwitsers investeringsfonds voor
een relatief hoge prijs (75-80 miljoen euro) ondanks het
feit dat de belangrijkste gebruiker, BNP Paribas Fortis, eind
2019 einde contract is; of van Art 52, dat door Axa verkocht
werd aan een Duits investeringsfonds, Blue Colibri (21
miljoen).

Maar er zijn niet alleen buitenlandse investeerder-herontwikkelaars aan het werk. Een Eaglestone bijvoorbeeld
doet hetzelfde: de herpositionering van het gebouw in de
Handelsstraat 31 in Light On gaat in elk geval gepaard met
de komst van WeWork.
Dat neemt niet weg dat de Belgen in 2018 weinig actief
waren op de investeringsmarkt. De Gereglementeerde
Vastgoedvennootschappen (GVV) kochten veeleer in het
buitenland dan in België, ook al waren ze samen goed
voor een tiental acquisities (Art 56 voor Befimmo, een
distributiecentrum in Saintes voor Montea, een portfolio
van zeven zaken in Limburg voor Retail Estates, twee
winkelcomplexen waarvan Wereldhave Belgium de
aankoop aankondigt voor het einde van het jaar...).
Het is het lot van elke markt die minder kansen biedt
tegen aanvaardbare prijzen om de eigen landgenoten te
zien vertrekken, terwijl zij opnieuw actief worden zodra de
markt ineenzakt. Een onmogelijke keuze …
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Acasa Group

Project de Pastorietuin, 27 app., Kerkakker te Kalken
Arch.: Abscis Architecten

Actibel

Bâtiment Boulevard Ernest Mélot 4-8 te Namen
Arch. : Olivier Godart

Aedifica

Project site 'Molenenk', Laan van Borgele 7 te Deventer (Nederland)
Arch.: Frowijn de 10
Roos Architecten
BVS Jaarverslag 2018

AG Real Estate

Project Brucity, Rue de la Vierge Noire te Brussel
Concept façades : Pierre Lallemand
Arch.: Atelier Bruno Albert & B2Ai

Alides

Project Copernicus, Wetstraat 51 te Brussel
Arch.: LD2 Architecture

Alinso Group

Project Mainfreight, Tech Lane te Gent
Arch.: AAVO architect

Antonissen Development Group

Project Zurenborg Poort, Plantin en Moretuslei 220 te Antwerpen
Arch.: CONIX RDBM Architects

AP&D Verkavelingen

Project 'Sterrebeek Waalsestraat', Waalsestraat te Sterrebeek
Arch.: Simon De Boeck

Ascencio

Project Nautilus, acquisition d'un rez commercial en périphérie de
Bruxelles, Boulevard Industriel 41 te Anderlecht
Arch.: AXENT Architects

Atenor

Project The One 'a new working experience in the heart of
the European district' - Wetstraat 109 te Brussel
Arch.: BURO II & ARCHI + i
BVS Jaarverslag 2018
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RAAD VAN BESTUUR

Volgens artikel 15 van de statuten van de BVS is de Raad
van Bestuur samengesteld uit maximum 27 bestuurders,
waaronder de twee Bestuurders, die belast zijn met het
dagelijks beheer.
In de loop van het jaar 2018 heeft de Raad van Bestuur drie
wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur
goedgekeurd :

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR OP
24 JANUARI 2019 :

VOORZITTER
Fautré Serge
(AG Real Estate)

 de vervanging van de heer Jean-Edouard
Carbonnelle door de heer Jean-Pierre Hanin, als
vertegenwoordiger van Cofinimmo
 de vervanging van mevrouw Sophie Lambrighs
door de heer Sven Janssens, als vertegenwoordiger
van Home Invest Belgium
 de vervanging van de heer Rik Missault door de heer
Kristoff De Winne, als vertegenwoordiger van Matexi

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)
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LEDEN
Anglade Patrick
(Immoflandria)

Landell Therecia
(Eaglestone)

Cavens Jeff
(Parfinim)

Lefèvre Jacques
(BPI)

Collard Thierry
(Eiffage Development)

Renders Nicolas
(Axa REIM)

De Blieck Benoît
(Befimmo)

Van Bogaert Jurgen
(Cores Development)

Deforche Kasper
(Wereldhave)

Verhaeghe Bart
(UPlace)

De Vlieger Johan
(Bostoen)
De Winne Kristoff
(Matexi)
De Wolf Jo
(Montea)
Dumortier Thibaut
(Burco)

DAGELIJKS BEHEER
		
Afgevaardigd Bestuurder
Carrette Olivier
(Policam nv)
Bestuurder
Franck Pierre-Alain
(P.A. Franck bvba)
EREVOORZITTERS
Dewulf Etienne

Gillion Philippe
(Macan Development)
Thomas Jean
Gurickx Michaël
(Novus Projects)
Verbeeck Eric E.
Hanin Jean-Pierre
(Cofinimmo)
Hodac Alexander
(Immobel)
Janssens Sven
(Home Invest Belgium)

BVS Jaarverslag 2018
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COMMISSIES

Tijdens haar vergadering van 20 juni 2018 heeft de
Raad van Bestuur de oprichting van een Commissie
GVBF (Gespecialiseerd Vastgoed Beleggingsfonds)
binnen de BVS goedgekeurd om een nieuw vastgoed
investeringsinstrument in België te promoten, alsook
haar promotie in het buitenland.

In 2018 werden werkgroepen opgericht en/of vonden
specifieke overlegvergaderingen plaats inzake talrijke
onderwerpen met betrekking tot de Commissies, meer
bepaald :
 Op Federaal niveau :

Het organigram van de Commissies van de BVS ziet er
als volgt uit :

- Memorandum Verkiezingen 2019
- BTW op verhuur professioneel vastgoed

6 COMMISSIES PER BEDRIJFSACTIVITEIT DIE
ALS DOELSTELLING HEBBEN :

- Wet Breyne

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

- Hervorming van het Burgerlijk Wetboek

 te ondernemen acties voorstellen om de
problemen op te lossen

- Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid

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

- Retail « Big Data »

- Ventilatie van de arbeidsplaatsen



Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

4 TRANSVERSALE COMMISSIES VOOR DE
VERSCHILLENDE BEDRIJFSACTIVITEITEN DIE
ALS DOELSTELLING HEBBEN :

- Memorandum Verkiezingen 2019

 de leden op de hoogte brengen van de nieuwe
toegepaste wetgevingen

- Publiek-Privaat Economisch Fonds

- Problematiek van het beheer van de beroepen

- Exploitatievoorwaarden van de parkings
 een advies geven over de wetsontwerpen,
decreten, ordonnanties
 de follow-up van de acties verzekeren en de
informatie ter beslissing doorspelen aan de Raad
van Bestuur

- PLAGE
 Voor het Waals Gewest :
- Memorandum Verkiezingen 2019
- PPS ( Publiek-Private Samenwerking)
- Problematiek van het beheer van de beroepen
- SDT (Schéma de Développement du Territoire)
- Stedenbouwkundige lasten
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RESIDENTIEEL
Co- Voorzitter :
A. Lefebvre

RESIDENTIEEL
Co- Voorzitter :
H. Bostoen

KANTOREN
Voorzitter :
R. Leeman

BELEGGERS
Co-Voorzitter :
L. Carlier

BELEGGERS
Co-Voorzitter :
M. Rorif

GVBF
Voorzitter :
Ph. Walravens

FISCALITEIT
Voorzitter :
E. Van Impe

TECHNIEK
Voorzitter :
Ch. Lee

WETGEVING &
EUROPA
Voorzitter :
F. Loosveldt

- « Logistics in Wallonia » - BVS / AWEX
- Handelshuurovereenkomst korte termijn
 Voor het Vlaams Gewest :
- Memorandum Verkiezingen 2019
- Geschillen (beroepen) inzake toekenning 		
van vergunningen

RETAIL
Voorzitter :
N. Rosiers

LOGISTIEK
Voorzitter :
W. Heylen

GVBF
Ondervoorzitter :
L. Stalens

PUBLIC
RELATIONS
Voorzitter :
O. Carrette

De onderwerpen die door de commissies en de werkgroepen 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.

- « Instrumentendecreet »
- Bouwcode Antwerpen

Architects

- WIES (Wonen In Eigen Streek)
- Oproep Brownfields

BVS Jaarverslag 2018

19

Kalender van de vergaderingen van de Commissies
en werkgroepen in 2018

ALGEMENE VERGADERING :
17 januari
2018
RAAD VAN BESTUUR :
26 maart
20 juni
19 september
29 november

2018
2018
2018
2018

WERKGROEP MEMORANDUM 2019 :
 Werkgroep Memorandum BHG				
		 26 januari
2018
 Werkgroep Memorandum VL				
		 2 mei
2018
 Werkgroep Memorandum WAL				
		 7 mei
2018
WERKGROEP VASTGOEDFONDS IN HET BHG :
 Werkgroep Vastgoedfonds – financieel luik		
		 4 oktober
2018
 Werkgroep Vastgoedfonds – juridisch luik			
		 12 oktober
2018
 Werkgroep Vastgoedfonds				
		 17 oktober
2018
 Werkgroep Vastgoedfonds				
		 18 oktober
2018
COMMISSIE WETGEVING EN EUROPA (PLENAIR) :
26 april
2018
6 december 2018
AXA REIM

Project HD54, Herrmann-Debrouxlaan 54 te Brussel
Arch.: Architectassoc. sprl

Baltisse - DWNTWN

Project Seven, Koning Albert II-laan 7 te Brussel
Arch.: Assar Architects
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 Werkgroep Stedenbouwkundige lasten (WAL)		
		
29 januari
2018				
		
9 februari
2018				
		
14 juni
2018				
		 4 december
2018

 Werkgroep PPS (WAL)						
TECHNISCHE COMMISSIE (PLENAIR) :
		 1 maart
2018				
15 maart
2018
		
10 april
2018				
		 25 oktober
2018
 Werkgroep « Publieke Parkings» (BWLKE)			
		 25 april
2018
 Werkgroep SDT + Evaluatie CoDT				
		 27 maart
2018
 Werkgroep PLAGE						
		 14 mei
2018
 Werkgroep « Hervorming van het Burgerlijk Wetboek »		
28 mei
2018
		 11 oktober
2018
27 september 2018
 Werkgroep « Quick Wins » beroepen VL			
		 2 mei
2018
 Werkgroep « Quick Wins » beroepen WAL			
		 7 mei
2018
 Werkgroep « Quick Wins » beroepen BHG			
		 9 mei
2018
 Werkgroep « Hervorming van het Burgerlijk Wetboek »		
		 22 januari
2018				
		 11 oktober
2018

 Werkgroep « Antwerpse Bouwcode »			
		 12 november 2018

COMMISSIE RETAIL :
 Werkgroep Wetgeving BVS & BLSC			
		
22 februari
2018				
		
23 augustus
2018				
		 22 november 2018
 Werkgroep BIG DATA Retail – BVS & Proximus		
		
28 februari
2018				
		
18 april
2018				
		 30 mei
2018
 Werkgroep Handelsvestigingen WAL			
		 30 mei
2018
 Werkgroep « Huurovereenkomst korte termijn »		
		 26 september 2018

COMMISSIE FISCALITEIT (PLENAIR) :
19 april
2018
19 november 2018
COMMISSIE GVBF (PLENAIR) :
10 oktober
2018

COMMISSIE LOGISTIEK (PLENAIR) :
29 maart
2018
COMMISSIE ONTWIKKELAARS RESIDENTIEEL VASTGOED :
8 maart
2018

 Werkgroep ter voorbereiding oprichting Commissie		
		
8 mei
2018				
Hetzij 50 werkvergaderingen in 2018.
		 28 juni
2018
 Werkgroep Omzendbrief GVBF				
		 12 september 2018

BVS Jaarverslag 2018
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Real estate, real stories.

a Mediafin company

Communiceer geloofwaardig
over vastgoed
Als PR-bureau, gespecialiseerd in wonen
en vastgoed, helpen we u uw verhaal
op een relevante manier te vertellen.
Nieuwswaardig. Als een expert. En met de
grootste impact.
We zorgen ervoor dat u geloofwaardig
communiceert. In tekst én in beeld. In de

pers, op sociale media, en via uw eigen
kanalen.
Wij bouwen mee aan uw naambekendheid.
En aan uw reputatie. Wij helpen met uw
buurtcommunicatie. En stomen u klaar
voor uw mediacontacten. Zo krijgt uw bedrijf of project de aandacht die het verdient.

Contacteer ons nu

www.bereal.be
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Banimmo

Project The Loop, Raymonde de Larochelaan 1 te Gent
Arch.: Arch & Teco

Befimmo

Project Quatuor Building, Boudewijnlaan 30 te Brussel
Arch.: Jaspers-Eyers Architects

Belfius Immo

Project Tille, Groene-Poortdreef 40 te Brugge
Arch.: B2Ai

BESIX RED

Project The Cosmopolitan, Arduinkaai 16 te Brussel
Arch.: Bogdan & Van Broeck
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1. BTW (OPTIONEEL) OP VERHUUR PROFESSIONEEL
VASTGOED & BTW IN DE LOGISTIEKE SECTOR &
BTW OP KORTE TERMIJN VERHUUR
1.1 BTW (OPTIONEEL) OP VERHUUR PROFESSIONEEL VASTGOED
A. Context / BVS prioriteiten
a. Sinds augustus 2017 heeft de BVS haar onvoorwaar-

delijke steun gegeven aan het initiatief van Minister
van Financiën J. Van Overtveldt om de verhuur van
een professioneel vastgoed aan de BTW te onderwerpen. Eind 2017 heeft de overheid, om budgettaire redenen, afgezien van de maatregel.

b. Na talrijke overlegvergaderingen met de bevoegde

overheidsinstanties en de meerderheid van de
verschillende politieke partijen, heeft de BVS haar
leden op 30 maart 2018 op de hoogte kunnen
brengen van het persbericht van het Kabinet van
Minister J. Van Overtveldt :

De Ministerraad keurt op voorstel van Minister van Financiën
Johan Van Overtveldt, op 30 maart 2018, een voorontwerp
van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde wijzigt wat de verhuur van uit hun aard
onroerende goederen betreft.
Het voorontwerp wijzigt de regelgeving inzake btw wat de
verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft door
de invoering van een optieregeling waardoor de verhuur van
gebouwen of gedeelten van gebouwen en gebeurlijk het
bijhorende terrein aan een huurder die de goederen uitsluitend
gebruikt voor de economische activiteit die hem de hoedanigheid van btw-belastingplichtige verleent, onder bepaalde
voorwaarden, aan de belasting kan worden onderworpen.
Deze optieregeling geldt voortaan ook voor de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen tussen
belastingplichtigen alsook voor de onroerende financieringshuur, die thans van rechtswege aan de btw zijn onderworpen.
Anderzijds voert het ontwerp een nieuwe uitzondering in
op de vrijstelling voor de onroerende verhuur, namelijk de
terbeschikkingstelling onder bepaalde voorwaarden van uit
hun aard onroerende goederen voor een periode van niet
meer dan zes maanden en die niet worden aangewend voor
bewoning.
De nieuwe regeling heeft ten slotte tot gevolg dat de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor de onroerende financieringshuur wordt uitgebreid tot alle diensten van onroerende
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verhuur met voornamelijk een sociaal oogmerk, die door de
uitoefening van de optie worden belast.
Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad
van State.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Het voorontwerp van wet, zoals eind maart 2018

werd aangekondigd, sloot de BTW optie uit voor
alle gebouwen waarvoor de studies reeds vóór
1 oktober 2018 werden opgemaakt. De BVS
beoordeelde deze maatregel van de inwerkingtreding als discriminerend en heeft een alternatief
aan de Regering voorgesteld, meer bepaald dat de
wet van toepassing zou zijn voor alle gebouwen
die opgeleverd worden vanaf 01.01.2020 en dat de
aftrekmogelijkheid van de BTW tijdens de overgangsperiode zou uitgesteld worden.

b. In mei 2018, heeft de BVS, met de samenwerking
van haar structurele partner Deloitte, een memo
opgesteld en overgemaakt aan de politieke meerderheidspartijen ; de memo werd positief onthaald.

c. De Raad van State heeft zijn advies op 17 mei 2018

uitgebracht : hij heeft het discriminerende aspect van
de inwerkingtreding bevestigd, dat vermeld werd in
het voorontwerp van wet (studies opgemaakt vóór
1 oktober 2018) maar heeft als oplossing een referentie voorgesteld naar de « eerste steenlegging na
1 oktober 2018 ».

d. De IKW van 12 juni 2018 heeft het advies van de
Raad van State gevolgd.

e. In augustus 2018 heeft de BVS het wetsontwerp van

31 juli 2018 geanalyseerd en heeft hoofdzakelijk de
volgende punten weerhouden :				
								

 Grondvoorwaarden van de optionele		
belastingheffing :
De verhuur heeft betrekking op gebouwen of
gedeelten van gebouwen, desgevallend met
inbegrip van het bijhorende terrein
De betrokken goederen worden verhuurd aan
een (belastingplichtige) huurder die de betrokken
goederen exclusief gebruikt in het kader van de
economische activiteit die hem de hoedanigheid
van belastingplichtige verleent			
 Vormvoorwaarden voor de optionele 		
belastingheffing :
De optie moet gezamenlijk worden uitgevoerd
door de verhuurder en de huurder
De optie geldt voor de gehele duur van de huurovereenkomst
 Regels die gelden voor de toepassing van de optie
tot belastingheffing :
Een gebouw of een gedeelte van een gebouw
waarvoor er op de werken in onroerende staat, die
strekken tot de oprichting van dat goed, geen BTW
opeisbaar is geworden vóór 1 oktober 2018

het gedeelte van het gebouw waarvan de kost,
exclusief BTW, tenminste 60% van de marktwaarde
van het gebouw of gedeelte van het gebouw
waaraan de werken werden uitgevoerd, exclusief
grond, bereikt, op het moment van de afwerking
van deze werken.
 Toepassing van een minimale maatstaf van heffing :
De bestaande maatstaf van heffing resulteert,
enkel voor de belaste verhuur van gebouwen of
gedeelten van gebouwen ingevolge uitoefening
van de optie tot belastingheffing, in de normale
waarde. Deze waarde komt overeen met de waarde
van de marktprijs voor een verhuur in gelijkaardige
omstandigheden.
 Impact van incidenten in de looptijd van de
huurovereenkomst op het recht op aftrek van de
verhuurder – herzieningsperiode :
Om rekening te houden met de specificiteit van
de nieuwe regeling en in het bijzonder met de
omstandigheid dat opeenvolgende overeenkomsten van onroerende verhuur aan verschillende
belastingregelingen kunnen onderworpen zijn, zal
de herziening gebeuren overeenkomstig volgende
basisprincipes :
- De herzieningstermijn wordt op 25 jaar gebracht

De kosten met betrekking tot de werken in onroerende staat waarbij het oude gebouw (of gedeelte
van een gebouw) een ingrijpende wijziging
ondergaat in zijn belangrijkste elementen, meer
bepaald in zijn aard, zijn structuur en eventueel zelfs
zijn functie, ongeacht de kost van de uitgevoerde
werken om deze wijziging teweeg te brengen, ten
opzichte van de waarde van het gebouw vóór de
wijziging
De kosten met betrekking tot de uitgevoerde
werken in onroerende staat aan het gebouw of

- De herziening zal plaatsvinden op grond van een
voor herziening vatbaar bedrag dat gelijk is aan
1/2de of 1/5de, al naargelang van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte BTW.

f. De wet van 14 oktober 2018 werd in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd op 25 oktober 2018.		
Artikel 15 van de wet bepaalt dat het nieuwe stelsel
in werking zal treden op 1 januari 2019.		
De BVS heeft haar leden, via verschillende informatieflashes, op de hoogte gebracht van de nieuwe
bepalingen.
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1.2 BTW IN DE LOGISTIEKE
SECTOR

A. Context / BVS prioriteiten
Sinds 2017 en in de loop van het eerste semester 2018
heeft de BVS gepoogt, met een argumentatienota die
door haar structurele partner Deloitte werd opgesteld
en op basis van diverse ervaringen van haar leden, om
Minister van Werk, de heer K. Peeters en Minister van
Financiën, de heer J. Van Overtveldt, te overtuigen
van de noodzaak van een hervorming ten bate van
de logistieke sector in België. De laatste jaren werd
duidelijk dat het huidige BTW-stelsel en de strikte
voorwaarden dat het voorziet voor de belasting van
de diensten van de terbeschikkingstelling van bergruimtes voor de opslag van goederen, de sector in een
positie van concurrentienadeel, in een internationaal
perspectief zet.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Op 31 juli 2018 heeft de BVS kennis genomen

van het wetsontwerp dat bij de Kamer werd
ingediend, tot wijziging van het BTW-wetboek
inzake de optionele belastingheffing voor de
verhuur van uit hun aard onroerende goederen
en tot wijziging van het Koninklijk Besluit n° 20
van 20 juli 1970.			

b. De BVS werd gehoord over de regel van 50% (in

plaats van 90% - 10%) aangezien de gebouwen of
gedeelten van gebouwen voortaan beschouwd
zullen worden als ruimten die gebruikt worden voor
het opslaan van goederen van zodra zij daartoe
hoofdzakelijk, met andere woorden voor meer dan
50%, worden aangewend. Om te bepalen of de
ruimte voor meer dan 50% gebruikt wordt voor
het opslaan van goederen, zal rekening gehouden
worden met de oppervlakte of het gebruikte volume.
De verkoopsruimten mogen, wat hen betreft, niet
groter zijn dan 10% van de oppervlakte.

Blavier

Nieuwe kijkwoning te Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 410
Arch.: A-ID Architecten BV BVBA

Bostoen

Project te Zijnaarde, Rijvisschestraat
Arch.: Govaert & Vanhoutte Architects

Bouygues Immobilier

Project ELYSÉE, Elsensesteenweg 211-213 te Elsene
28
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Arch.: ALTA et ADE

c. De wet van 14 oktober 2018 werd in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd op 25 oktober 2018.
Artikel 15 van de wet bepaalt dat het nieuwe stelsel
in werking zal treden op 1 januari 2019.		
De BVS heeft haar leden, via verschillende informatieflashes, op de hoogte gebracht van de nieuwe
bepalingen.

1.3 VERPLICHTE BTW-HEFFING
OP KORTDURENDE
ONROERENDE VERHUUR

A. Context / BVS prioriteiten
Het wetsontwerp van 31 juli 2018 voorziet in een belastingheffing van rechtswege op kortdurende verhuur,
met name de verhuur voor een periode van niet meer
dan 6 maanden.
 Worden niet geviseerd door de belastingheffing :
De kortdurende verhuur van onroerende goederen
voor bewoning, ongeacht of het gaat om privéwoningen, om woningen die als hoofdverblijfplaats
of als tweede verblijfplaats worden gebruikt
De kortdurende verhuur van onroerende goederen
voor socio-culturele activiteiten.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
Eind 2018 heeft de BVS haar leden, via haar verschillende informatieflashes, op de hoogte gebracht van
de nieuwe bepalingen.

BPI

Project Zen Factory, Albert Denystraat te Beersel			
Arch.: CONIX RDBM Architects

Brocap

Project Atelier Ronse, Jan van Nassaustraat – 			
Ives - Sabin Maghermanlaan te Ronse
Arch.: OO_BURO

Brummo - Zabra Real Estate

Project Waterberg, Zemstseweg te Hombeek – Mechelen 		
BVS Jaarverslag 2018
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Arch.: Tecro & Krea et s3a

Brussels Airport Company

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

Burco - AG Real Estate

Project Delta Ouest, Triomflaan te Oudergem
Arch.: Assar architects

BVI.be

Project Business Park GATE 7, Prins Boudewijnlaan 7 te Kontich
Arch.: Mortelmans Van Tricht Architecten
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THV CAAAP - Artes Depret
Project Maes en Boereboomplein, Maes en Boereboomplein
te Knokke-Heist 						
Arch.: Jakob + Macfarlane

2. GVBF (GESPECIALISEERDE
VASTGOEDBELEGGINGSFONDSEN)

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS had reeds in 2017 aan Minister van Financiën
aanpassingen aan wet- en regelgevingen voorgesteld, die door het GVBF regime werden ingediend
(Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen). Ter
herinnering : dit investeringsinstrument heeft als doel de
vastgoedinvesteringen in België te stimuleren en bestaat
uit een economische stimuleringsmaatregel en wil werkgelegenheid creëren.
Rekening houdend met het aantal bestaande GVBF, het
aantal op te richten GVBF en de fusies met de GVBF die in
2018 gepland zijn, heeft de BVS op vraag van haar leden,
gehoor gegeven door aan de Raad van Bestuur van de BVS
voor te stellen om een GVBF Commissie op te richten. Het
is de bedoeling om de actualiteit van de GVBF in België
op te volgen en om te proberen de juridische, fiscale en
reguleringsproblemen op te lossen, alsook de GVBF in het
buitenland te promoten.
De heer Philip Walravens (Tribeca AIFM) werd tot Voorzitter
van deze nieuwe BVS Commissie benoemd en de heer
Laurent Stalens (AG Real Estate) tot Ondervoorzitter.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Op 28 juni 2018 vond een werkvergadering plaats

met de leden van de BVS die belang hebben bij
de GVBF, teneinde hun ervaringen te delen en te
luisteren naar hun voorstellen. Een vertegenwoordiger van het Kabinet van Financiën heeft eveneens
deelgenomen aan deze evaluatievergadering van
de GVBF. 					

Uit deze uitwisseling van ervaringen tussen leden,
waren 3 punten van essentieel belang :
1. Aanpassen van de wettekst opdat er geen
twijfel zou bestaan dat een Joint Venture
(niet erkende AIFM) van het GVBF regime zou
kunnen genieten.
Vele leden en experts denken dat het
reglementaire stelsel niet duidelijk is op dit
punt, met als gevolg een fiscaal risico.

2. Verlengen van de duurtijd van het GVBF
van 10 jaar naar tenminste 15 jaar. Idealiter 20
jaar.
Indien een GVBF een duurtijd zou hebben
van 15 à 20 jaar, dan zou de duurtijd van de
« afschrijving van de registratierechten » veel
langer worden en zou een GVBF interessant
worden.
3. Beter formuleren van artikel 185bis van het
WIB dat een onzekerheid schept bij de vraag
of alle GVBF van het fiscaal regime genieten,
voorzien door artikel 185bis van het WIB.
Meerdere leden van de BVS twijfelen om
activa in het GVBF in te brengen vanwege
deze onduidelijkheid die belangrijke fiscale
gevolgen heeft.
Voor elk van de bovenvermelde punten, werden
amandementen door de BVS voorbereid, in samenwerking met onder andere de advocatenkabinetten
LIME & Eubelius.

b. Het Kabinet van Financiën, via de heer T. Feys,

verbindt zich ertoe om samen te werken met de
BVS. Het Kabinet is van mening dat de technische
verduidelijkingen die door de BVS werden gevraagd,
kaderen binnen de geleverde inspanningen door de
autoriteiten om Brussel en het GVBF in het buitenland te promoten en zij zouden kunnen opgenomen
worden in het geval van programmawetten
(september – december 2018).

c. In oktober 2018 heeft de BVS opnieuw contact

opgenomen met het Kabinet om de evolutie te
kennen van de reglementaire aspecten en besliste
om 2 werkgroepen op te richten :

een werkgroep om de risico’s en voordelen, om te
investeren in een GVBF, uit te leggen > guidelines
« duidelijkheid & transparantie ».
een werkgroep om de guidelines op te stellen om
de perceptie van de GVBF in België & in het buitenland te verbeteren.
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3. HERVORMING VAN
HET BURGERLIJK
WETBOEK

4. WERKMELDING &
AANWEZIGHEID OP
BOUWWERVEN

A. Context / BVS prioriteiten

A. Context / BVS prioriteiten

Daar het Burgerlijk Wetboek achterhaald is en gebrek aan
samenhang vertoont, zowel op vlak van inhoud als op vlak
van structuur, hebben de autoriteiten een hervorming
voorgesteld en begin 2018 een openbaar onderzoek
opgestart. In het belang van haar leden behandelt
de BVS hoofdzakelijk de hervorming van het Boek II
« Goederenrecht » en het Boek VI « Verbintenissen ».

De voorafgaande meldingsplicht van de werken en de
aanwezigheidsregistratie op bouwwerven zijn verplicht
voor de opdrachtgevers (iedere natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening een bouwwerk werd verwezenlijkt), de uitvoerders (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 verwezenlijking van het
bouwwerk).
Bij gebrek aan integratie van de verplichte werkmelding
en aanwezigheidsregistratie in één enkele regelgeving
door de RSZ en gezien de belangrijke vereiste die deze
verplichtingen aan haar leden oplegt, heeft de BVS
verschillende stappen ondernomen bij Staatssecretaris
Philippe De Backer.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Op 22 januari 2018 heeft de BVS een informatiever-

gadering voor haar leden georganiseerd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Kabinet
van Minister K. Geens en twee universitaire docenten
(Vincent Sagaert van de KUL en Pascale Lecocq van
de ULg). Naar aanleiding van deze vergadering heeft
de BVS haar opmerkingen en voorstellen ingediend
in het kader van het openbaar onderzoek.

b. In juni 2018 heeft de BVS het voorontwerp van wet

van 4 mei 2018 behandeld houdende invoeging
van het Boek 3 « Goederen » in het nieuwe Burgerlijk
Wetboek. Er dient genoteerd dat de nieuwe wetsbepalingen enkel zouden toegepast worden op
rechtshandelingen en rechtsfeiten die na de inwerkingtreding van de wet plaatsvinden en niet op de
toekomstige gevolgen van voorafgaande rechtshandelingen en rechtsfeiten, noch op diegene na deze
inwerkingtreding, maar die betrekking hebben op
zakelijke rechten die voortvloeien uit een rechtshandeling of rechtsfeit dat plaatsvond vóór zijn inwerkingtreding. Het voorontwerp van wet behandelt
uitsluitend het burgerlijk recht en bevat geen enkele
fiscale bepaling.

c. De BVS stelt zich echter vragen over de fiscale impact

die de nieuwe bepalingen zouden kunnen hebben
en heeft een tweede overlegvergadering met
experts op 11 oktober 2018 georganiseerd.

d. In november 2018 heeft de BVS haar eisen naar de

voorzitter en naar de leden van de Commissie Justitie
van het Federaal Parlement gestuurd.		
De BVS zal het onderwerp in 2019 volgen.
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B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In februari 2018 heeft Staatssecretaris Ph. De Backer
aan de BVS laten weten dat de wetgevingen inzake de
verplichting van de werkmelding en de verplichting
van de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven
heel nauw aan elkaar gelinkt zijn (artikel 30 bis) en
dat het technisch en juridisch heel ingewikkeld is om
ze te splitsen.

b. De BVS had ook aan de Staatssecretaris gevraagd om
een onderscheid tussen de pure ontwikkelaars en
ontwikkelaars/aannemers inzake de vrijstelling van
de verplichte meldingen, te overwegen. Het Kabinet
heeft een analyse gevraagd aan de RSZ om te onderzoeken welke juridische en technische impact dit
onderscheid en deze vrijstelling zouden hebben.

c. In juni 2018 heeft het Kabinet van de Staatssecretaris
een negatief antwoord gemeld vanwege de RSZ
inzake de aanpassing van de wetgeving. De RSZ
beweert dat de wetgeving steeds de bedoeling
had om de ontwikkelaars en aannemers gelijk te
behandelen inzake de toepassing van de werkmelding en dat deze bepaling volgens de wens van de
wetgever opgenomen en toegepast werd.

Het Kabinet van de Staatssecretaris heeft eveneens
aangekondigd dat een versoepeling van de bepalingen zoals de BVS gevraagd had, ondenkbaar was,
aangezien de wetgeving reeds een bepaalde tijd van
toepassing is, dat de bedoeling van artikel 30bis is
om een totaalbeeld van de sector te hebben en dat
de bouwsector gevoelig is voor wangebruiken.

5. VENTILATIE
ARBEIDSPLAATSEN

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS en andere sectoriële organisaties

(Confederatie Bouw, Bouwunie, WTCB, NBN
Commissie Ventilatie, Ventibel, NAV, AriB, Union
Wallonne des Architectes, Fedelec, ICS, ORI, UGent,
BCCA), die van mening zijn dat het koninklijk besluit
van 2016 verschillende projecten in gevaar bracht,
hebben een « Code van goede praktijk » opgesteld
om de toepassing van het koninklijk besluit van 2016
te versoepelen.

b. Tussen januari en maart 2018, bij gebrek aan de

A. Context / BVS prioriteiten

verkregen steun van de Administratie (Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg) inzake de Code van goede praktijk,
hebben de BVS en een delegatie van beroepsorganisaties talrijke vergaderingen gehad op het Kabinet
van Minister K. Peeters en de syndicaten met als
doel een nieuw koninklijk besluit op te stellen.

De BVS heeft altijd de onuitvoerbaarheid van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 aan de kaak gesteld,
alsook de moeilijkheden welke deze wetgeving met zich
meebrengt qua ontwerp en technische installatie , alsook
de toepassing door de werkgevers.
Bovenop de technische moeilijkheden zijn er ook onsamenhangendheden met de gewestelijke wetgevingen
(meer bepaald de wetgevingen over de EPB die de
invoering van energieverslindende installaties afremmen
– net als verluchtingsinstallaties) en uiteindelijk, irrationele
financiële gevolgen, zeker ten opzichte van de gevolgen
van de « betere luchtkwaliteit », die deze wetgeving
beoogt.

In juni 2018 heeft de BVS kennis genomen van het
ontwerp van het nieuw koninklijk besluit, dat in de
lijn ligt van de wensen van de BVS. De federaties zijn
eveneens blijven werken aan een code van goede
praktijk, die meer coherent is met dit nieuwe besluit,
die eigenaars van gebouwen, ondernemingen en
syndicaten tot een duidelijk beeld van het nieuwe
koninklijk besluit, zou leiden. Het nieuwe koninklijk
besluit en de code van goede praktijk zouden definitief gezamenlijk officieel moeten goedgekeurd
worden in april 2019. De BVS is van mening dat deze
kwalitatieve intersecotorale werkzaamheden echt
resultaten hebben opgeleverd, terwijl de context
over het algemeen relatief complex was.
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6. WET BREYNE

A. Context / BVS prioriteiten
Ter herinnering : de initiële doelstelling van de wet
Breyne 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 overeenkomsten 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 de BVS is van mening dat deze afwijkende situatie moet aangevochten worden.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In januari 2018 heeft de BVS een brief naar Minister K.
Geens gestuurd om hem de oneerlijke concurrentie
tussen publieke – private sector te melden, gezien
het arrest 66/2017 van het Grondwettelijk Hof. De
BVS beschikt namelijk over voldoende argumenten
om deze discriminatie aan te vechten, gelet op de
Europese regels met betrekking tot de binnenlandse
markt.

b. Eind april 2018 heeft Minister K. Geens laten weten

dat hij de argumenten van de BVS inzake de garantieregeling, voorzien door de wet Breyne, in het kader
van de Europese regels, afwijst.

c. Op 8 mei 2018 heeft de BVS opnieuw een brief naar
Minister K. Geens gestuurd en nogmaals aangedrongen op de oneerlijke concurrentie tussen
publieke en private actoren.

d. In zijn antwoord van 11 september 2018 weerlegt
Minister K. Geens opnieuw de argumenten van de
BVS : zelfs indien huisvestingsmaatschappijen en
intercommunales een economische activiteit uitoefenen door woningen op de markt aan te bieden,
worden de subsidies die zij verkrijgen en de regels
waaraan zij onderworpen zijn, strikt gecontroleerd
door de publieke autoriteiten ; zij bereiken een
segment van de bevolking, welke niet over de
financiële middelen beschikt om zich te richten
tot de private sector om een woning aan te kopen,
waardoor er dus hier geen sprake is van oneerlijke
concurrentie.

e. Eind september 2018 heeft de Raad van Bestuur van

de BVS beslist om het Kabinet van K. Geens niet meer
lastig te vallen en de resultaten van de federale verkiezingen van mei 2019 af te wachten om eventueel het
onderwerp met de nieuwe autoriteiten opnieuw te
bespreken.
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Cit Blaton

Project Belliard 40, Belliardstraat 40 te Brussel 			
Arch.: Pierre LALLEMAND - Art & Build

CityMall

Project Park Avenue Nice, Avenue de Suède, 6 Bis te Nice
(Frankrijk)
Arch.: Jean-Paul Gomis Architecture

Cofinimmo

Project Partenariat Public-Privé Neo II, Keizerin Charlottelaan
te Brussel — Arch.: ontworpen door architect Jean Nouvel en
uitvoering door architectenbureau MDW architecture

Colliers International Asset Management Belgium

Project Victoria Regina toren, Victoria Reginaplantsoen 1
te Sint-Joost-ten-Node
Arch.: A2RC Architects

Compagnie Het Zoute

Project De Branding, Boulevard de Wielingen 47 te Cadzand-Bad
(Nederland)
Arch.: Arcas Architect
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Cornerstones

Project Meerschevenne, Turfputstraat 129 te Berlare
Arch.: ABV+ architecten

Cores Development

Project De Weverij, Twijnderijstraat te Sint-Niklaas
Arch.: INARCO & ELD

Cotimvest

Project kantoorgebouw Régent Park, Regentlaan 35 te Brussel
BVS Jaarverslag 2018
Arch.: Archi 2000 36

D'Ieteren Immo

Project Wondercar & My Way Drogenbos, Drie Fonteinenstraat 9
te Drogenbos
Arch.: Architectural Management

Danneels Projects

Project Residentie Pegasus, Bruggestraat 6 te Zwevezele
Arch.: Architectenbureau Johan De Brabander

DCB

Project Molenkant, Stedestraat te Harelbeke 			
Arch.: Conix rdbm Architects

Join the top-150 companies
in real estate development,
land parcelling and real
estate investment
Violetstraat 43 Rue de la Violette

| B-1000 Brussels

www.upsi-bvs.be

member of

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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9000.be

An initiative of the Belgian Professional
Association of the Real Estate Sector

7. VERPLICHTE VERZEKERING BURGERLIJKE
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VOOR DE
ACTOREN VAN DE BOUWSECTOR

A. Context / BVS prioriteiten
In april 2018 heeft de BVS kennis genomen van het voorontwerp van wet inzake de verplichte verzekering van de
burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de architecten,
landmeters-experts, coördinatoren van veiligheid en
gezondheid en andere dienstverleners in de bouwsector
van werken in onroerende staat en houdende wijziging
van diverse wettelijke bepalingen inzake de verzekering
van de burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector.
 De voorliggende wet heeft een tweeledige
doelstelling :
een gelijke en niet-discriminerende behandeling
uitwerken tussen alle intellectuele dienstverleners
van de bouwsector door de verplichting van de
verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te
veralgemenen, en
de opdrachtgever beter beschermen.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Begin 2018 heeft de BVS talrijke contacten gehad

met het Kabinet van Minister D. Ducarme en heeft
gepleit dat de overheid de projectontwikkelaars zou
uitsluiten van « andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat », zoals zij
gedaan had voor de wet van 31 mei 2017 inzake de
verplichte verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

b. Op vraag van de BVS werd eveneens het controle-

mechanisme door de notarissen opgenomen in het
voorontwerp van wet inzake de verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid (art. 29).

c. In april 2018 gaf het voorontwerp van wet de volgende

definitie : « andere dienstverleners in de bouwsector:
iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders dan de
bouwpromotor, die voor rekening van een derde en
mits rechtstreekse of onrechtsreekse vergoeding zich
ertoe verbindt, in volledige onafhankelijkheid maar
zonder vertegenwoordigheidsbevoegdheid, immateriële prestaties te verrichten die betrekking hebben
op een onroerend goed in België ».

d. Op 23 november 2018, na advies van de Raad van

State, werd het voorontwerp van wet in 2de lezing
door de Ministerraad goedgekeurd. 		
De BVS zal in 2019 dit onderwerp blijven volgen.

38

BVS Jaarverslag 2018

8. MEMORANDUM
FEDERALE
VERKIEZINGEN 2019

De BVS heeft steeds met veel klem haar bereidwilligheid
getoond om een loyale gesprekspartner te zijn van de
publieke autoriteiten, alsook een expertisecentrum voor
het vastgoed; deze bereidwilligheid vertaalt zich concreet
door samenwerkingen die zij dagelijks voert met de
Federale Regering, de gewestelijke Regeringen, alsook
de Administraties maar eveneens door het opmaken van
een federaal memorandum en een memorandum per
Gewest, in het kader van de verkiezingen van mei 2019.

De Vlier Retail Development

Project Frunpark Parndorf (27 units), vlak aan de autostrade
Wenen-Budapest te Parndorf (Oostenrijk)
Arch.: Weismann

DMI Vastgoed

Project de Bonnefant, Paardsdemerstraat 6-10 te Hasselt
Arch.: A2O architecten

Downtown Real Estate - Baltisse

Project Seven, Albert II-laan 7 te Brussel
Arch.: Assar Architects
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Durabrik

Project te Moerbeke-Waas (60 tal meergezinswoningen),
Terweststraat
Arch.: GAFPA

Eaglestone

Project Elyx, Woluwelaan 60 te Sint-Lambrechts-Woluwe
Arch.: Axent Architects

Eckelmans Immobilier

Project Resort urbain Agora (gemengd project: Hotel, app.,
diensten), stadscentrum
van
40
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Arch.: ALTIPLAN

Eiffage Development

Project Greenwood Woluwe D (INWO), Christian de Duve Dreef
te Sint-Lambrechts-Woluwe
Arch.: CERAU & J.Matecki

Equilis

Project Les deux écluses, Rue de la Rouge-Croix te Seneffe
Arch.: Bureau AGUA

Extensa

Project Gare Maritime, Tour & Taxis, Havenlaan 86 te Brussel
Arch.: Neutelings Riedijk Architects

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

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

www.cea-belgium.be

CEA BELGIUM
Notarisstraat 66 B-1050 Brussel
T +32 (0)2 761 94 00 F +32 (0)2 761 94 01
info@cea-belgium.be FSMA : 00000740
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1. PROBLEMATIEK MET BETREKKING TOT HET
TOEKENNEN VAN VERGUNNINGEN EN HET
BEHEER VAN DE BEROEPEN

A. Context / BVS prioriteiten
In het Brussels Gewest zijn de termijnen voor het afleveren
van stedenbouwkundige vergunningen extreem lang,
met niet te onderschatten sociale en financiële gevolgen
voor zowel de overheidsorganen als voor de private
actoren en hoofdzakelijk voor de gezinnen die een woning
wensen te kopen. De BVS is van mening dat het probleem
van het efficiënte beheer van de vergunningsaanvragen
centraler moet komen te staan.
In het kader van de vergunningen stelt zich eveneens
het probleem van het beheer van de beroepen tegen
de stedenbouwkundige vergunningen, die betrekking
hebben op zowel private als publieke projecten. De BVS wil
in geen enkel geval het recht om beroepen in te dienen
aan de orde stellen ; zij merkt evenwel in de praktijk de
toename van de « tergende en roekeloze » beroepen die
– hoewel deze niet gegrond zijn en dus echt geen kans op
slagen hebben – een aanzienlijk tijdsverlies veroorzaken in
de realisatie van private en/of publieke vastgoeprojecten;
de vertragingen in de uitvoering van een vastgoedproject veroorzaken, op hun beurt, dezelfde vertragingen in
maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen van een
wijk, en in het ontvangen van inkomsten voor de overheidsfinanciën.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Vanaf begin 2018 heeft de BVS beslist om een

werkgroep per Gewest op te richten, elk bijgestaan
door een advocatenkabinet, om de nadruk te leggen
op

haalbare oplossingen op korte termijn (meer
bepaald in het kader van de gewestelijke verkiezingen)
doeltreffende oplossingen (met realistische impact
op de afleveringstermijn van vergunningen)

						

b. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft

de werkgroep meerdere voorstellen opgemaakt,
waarbij enkele afhangen van de Raad van State en
andere van het BHG.
							
Voor de Raad van State :
het recht om beroepen in te dienen behouden,
maar aanpassing van de criteria van de ontvankelijkheid van beroepen (zowel bij de Raad van State
als bij het College van Leefmilieu). Voorbeeldcriteria
zouden kunnen zijn : (1) een reële impact
ondergaan, (2) gelokaliseerd zijn op een redelijke
afstand van het project, (3) haar belangstelling
tonen vanaf het openbaar onderzoek (en niet
alleen maar in beroep).
de Raad van State beter uitrusten, meer bepaald
in personeel, om de Raad de mogelijkheid te
bieden om binnen een termijn van 6 maanden een
uitspraak te kunnen doen over beroepen
oplossingen bedenken voor redelijke financiële
compensaties voor de geleden schade, om de prefinancieringen voor de aankoop van het onroerend
goed en andere gemaakte kosten te compenseren
(architectuur-, ingenieurskosten,…)
Voor het BHG :
de gewestelijke administratie beter uitrusten
op 2 niveaus : (1) het team van de gemachtigde
ambtenaar en (2) de gewestelijke commissie van
stedenbouw (CRU)
aan de ontwikkelaars de mogelijkheid geven om
hun projecten beter te kunnen verdedigen voor de
CRU en bij de Brusselse Regering

c. De BVS heeft haar eisen & voorstellen, zoals hierboven
politiek realistische oplossingen.			
vermeld, opgenomen in haar memorandum van het
							 Brussels Gewest voor de verkiezingen 2019.
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2. DEELNAME VAN DE
PRIVATE SECTOR
AAN HET SOCIAAL
HUISVESTINGSBELEID

A. Context / BVS prioriteiten
De huisvestingscrisis in het BHG vertaalt zich onder meer
door de onderproductie van woningen ten opzichte van
de vraag. Maar de publieke overheid beschikt niet over
voldoende middelen om meer woningen te ontwikkelen.
De private sector beschikt volgens haar niet over fiscale
en juridische voorwaarden die haar toelaten zich tot de
gezinnen met de laagste inkomens te richten.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Sinds 2014 pleit de BVS actief om de manier waarop
het sociaal beleid in België en meer bepaald in het
BHG georganiseerd is, te wijzigen. Indien het beleid
het aantal ontwikkelde woningen wenst te doen
toenemen in het kader van het politiek woonbeleid,
lijkt dat een duidelijke strategische oplossing zou
bestaan in het scheppen van juridische en fiscale
voorwaarden om er de private sector te kunnen in
opnemen. De voorstellen van de BVS werden reeds
vermeld in het BVS memorandum voor de gewestelijke verkiezingen van 2014, waaronder een voorstel
van de BTW aan 6% op de prijs van nieuwbouwwoningen die door de gezinnen met een gemiddeld
inkomen werden aangekocht. Dit voorstel werd
onder andere voorgesteld in een Pact voor de
Huisvesting.

b. In 2018 heeft de Adviesraad voor Huisvesting in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de strategische
vraag over de huisvesting behandeld, en beslist om
een studie op te starten over de juridische en fiscale
haalbaarheid. De resultaten worden tegen 2019
verwacht.
Fenixco

Project Cambre 33, Terkamerenlaan te Brussel
Arch.: Arcade Archi

		

G-Label

Project Residentie Bellagio te Knokke-Heist, Parmentierlaan
Arch.: Project Architects – Piet Bailyu
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3. PUBLIEK – PRIVAAT ECONOMISCH
VASTGOEDFONDS

A. Context / BVS prioriteiten
Het is de politieke verantwoordelijkheid om de economische ontwikkeling in het Gewest te steunen, door beschikbare ruimten tegen aantrekkelijke prijzen aan ondernemingen aan te bieden, die er zich wensen te ontwikkelen.
Om voorbereid te zijn op meerdere incoherenties en strategische moeilijkheden voor deze economische ontwikkeling, heeft de BVS de oprichting van een publiek-private
samenwerking voorgesteld via een investeringsfonds om
een vastgoedpatrimonium te verwerven en te beheren dat
bestemd is voor economische activiteit (in het bijzonder
productieve activiteiten) in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (in het bijzonder voor de OGSO-gebieden). De BVS
heeft een specifieke werkgroep samengesteld, bestaande
uit een aantal van haar leden en vertegenwoordigers van
Belfius, om de juridische en financiële aspecten van het
initiatief te onderzoeken.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In juli 2018 werd door de BVS een intentienota
opgesteld om het project aan Belfius IMMO voor
te stellen. Belfius IMMO heeft haar principsakkoord
gegeven om actief mee te werken aan het initiatief
van de BVS, door te benadrukken dat dit niet bindend
is voor zover alle juridische en financiële valkuilen van
het inititatief niet duidelijk geïdentificeerd en beantwoord zijn.

b. In oktober 2018 hebben de BVS en Belfius de financiële en juridische valkuilen van het project opgelijst.

c. In november-december 2018 : de BVS zal het project

aan Citydev– onvermijdelijke actor in dit project voorstellen om een eerste antwoord te krijgen met
betrekking tot het initiatief. Indien de antwoorden
positief zijn (hoewel niet bindend in dit stadium),
zullen bezoeken aan vastgoedprojecten georganiseerd worden en business plannen verfijnd.

d. Terwijl de juridische en financiële uitvoer-

baarheid (meer bepaald via de business plannen)
gecontroleerd en bevestigd wordt, zal het project
aan de Minister-President voorgesteld worden in
het kader van de verkiezingen 2019. Het is duidelijk
dat op dit ogenblik, voor zover er geen akkoord zal
zijn over alle aspecten van het fonds, er nergens een
akkoord over zal zijn. Het initiatief heeft evenwel het
voordeel te bestaan en indien het slaagt, dan is er
geen twijfel dat dit project een bijzonder positieve
impact zal hebben op de ontwikkeling van productieve activiteiten in de OGSO-gebieden (waarvan
een groot deel langs het kanaal).
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4. PLAGE (BWLKE) – PLAN VOOR LOKALE ACTIE EN
HET GEBRUIK VAN ENERGIE

A. Context / BVS prioriteiten
In het kader van het BWLKE heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest de verplichtig voorzien om een
PLAGE in te voeren voor eigenaars en/of privé gebruikers van een gebouw of gebouwenpark van meer dan
100.000 m2 (woningen, kantoren of retail).
De doelstelling van het PLAGE is om een vermindering
van rond de 10% van het gemiddeld energieverbruik per
eigenaar en/of privé gebruiker te behalen op het geheel
van grote vastgoedparken in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS heeft in januari 2018, in het kader van de

besprekingen met Leefmilieu Brussel inzake de regels
die van toepassing zijn door het PLAGE, een advies
op bilateraal vlak en via de SER en de Commissie
Leefmilieu, overgemaakt.

b. Tussen maart en juni 2018 heeft de BVS, samen

met Leefmilieu Brussel en de Brusselse Regering,
deelgenomen aan de uitwerking van een PLAGEprotocol in de praktijk en er werden 3 uitwisselingssessies georganiseerd over 3 verschillende thema’s:
het protocol IPMVP (International Performance
Measurement and Verification Protocol), de
problematiek van de complexe juridische / fiscale
structuren en het beheer van de veranderingen
in de portefeuille in de tijd. In oktober hebben de
resultaten van de werkgroepen bijgedragen tot de
officiële presentatie door Leefmilieu Brussel over de
toepassing van PLAGE in de praktijk. Hoewel zij het
project steunt om te evolueren naar een duurzaam
vastgoedpark, betreurt de BVS dat de toepassing
van PLAGE – in haar huidige vorm – enorm veel
administratief werk en kosten met zich meebrengt,
zowel voor Leefmilieu Brussel, als voor de betrokken
private en publieke actoren, zonder enige zekerheid
over de verwachte gunstige effecten, betreffende de
verlaging van het energieverbruik.

c. Er dient genoteerd dat in de herfst 2018 Minister

Marghem actief en op korte termijn, de invoering
van een koolstofheffing en de integratie van de
vastgoedsector in het ETS systeem (Emission Trading
System) aanprijst. De BVS is van mening dat deze
maatregel doeltreffend zou kunnen zijn. Er dient
overigens opgemerkt dat het BWLKE voorziet dat
bedrijven die onderworpen zullen zijn aan het ETS
systeem, niet onderworpen zouden zijn aan PLAGE.
Indien deze maatregel zou ingevoerd worden, zou
PLAGE dus niet meer van toepassing zijn. De BVS
volgt nauwgezet het ontwerp.
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5. REGELGEVINGEN VOOR HET BEHEER VAN
PUBLIEKE PARKINGS

A. Context / BVS prioriteiten
Het BWLKE wil het aantal parkeerplaatsen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest regulariseren, door het aantal
plaatsen per gebouw te beperken.
Anderzijds duidt het BWLKE aan dat beschouwd mogen
worden als « publieke parkings » alle « overtollige parkeerplaatsen » die de houders van de milieuvergunning (meer
bepaald privé) toewijzen aan de functies van publieke
parkings.
De BVS is van mening dat de nieuwe regelgevingen
«publieke parkings» veel verder gaan dan de geest van
het BWLKE en dat zij rechtstreeks inbreuk plegen op het
beheersmodel van de publieke parkings, dat door private
actoren beheerd wordt.
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
behandelt het onderwerp in twee delen :
de technische normen voor de uitbating van
parkings
de commerciële voorwaarden voor de uitbating
van parkings

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In maart 2018 werd de BVS geraadpleegd over het

b. In april 2018 heeft de BVS een nota met haar

opmerkingen & voorstellen overgemaakt. De BVS
heeft onder meer overgangsmaatregelen voor de
bestaande parkings gevraagd (privé parkings die
publieke parkings geworden zijn).

c. Wat de commerciële voorwaarden betreft voor de

uitbating van parkings, heeft de BVS tussen oktober
en december verschillende vergaderingen met
de Kabinetten van Minister P. Smet en C. Fremault
gehad. Gezien de vele beperkingen en technische
voorwaarden die van toepassing zijn voor de
publieke parkings, heeft de BVS laten weten dat
de heffingstarieven voor de uitbating van publieke
parkings geen billijk rendement mogelijk maken ; de
BVS heeft becijferde voorstellen voor de autoriteiten
gemaakt voor de 3 zones (A, B en C).

d. In september 2018, in het kader van de gewestelijke
verkiezingen 2019, heeft de BVS haar memorandum
aan de Brusselse autoriteiten overgemaakt, waarbij
zij onder andere aandringt op de 3 volgende punten
inzake de parkings :

de mogelijkheid geven aan de vastgoedontwikkelaars om het aantal te realiseren parkeerplaatsen
voor elk project, volgens meer flexibele regels te
kunnen aanpassen

het collectief gebruik van bestaande binnenontwerpbesluit tot vaststelling van de technische
parkings stimuleren
voorwaarden voor de uitbating, die van toepassing
zijn op publieke parkings ; nieuwe technische instaluitwijkingsparkings per Gewest voorzien in de
laties, oplaadzuilen, ventilatie en markering zullen
buurt van metro- en tramlijnen.
verplicht worden voor alle publieke parkings. In het
kader van het BWLKE zullen alle overtollige parkings,
e. Eind 2018 wacht de BVS op de reactie van de autoripublieke parkings worden en dus ook de parkings
teiten inzake de commerciële voorwaarden van de
die voorheen privé waren. 				
parkings.						
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Gands

Group GL

Groep Huyzentruyt

Groupe Diversis

Project Merode 5, De Merodelei 5 te Berchem
Arch.: POLO Architects

Project Mon Bijou op de markt in De Panne
Arch.: Architectenbureau Vandecasteele & Vanhooren

Project Hotel Radisson Blu te Brugge, Frank van Ackerpromenade
Arch.: Luc Binst

Project Les Jardins du Ravel, Rue du Ravel te Vedrin 		
Arch.: Jonathan Renson

Heeren Group

Project Turnova, Grote Markt 40 te Turnhout
Ontwerpend arch.: B-architecten 				
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Uitvoerend arch.: OsarBVS
architecten

Heylen Group

Project Antwerp East Port Campus, Industrieweg 38
te Grobbendonk
Arch.: Architectenbureau Wastiau&Co

Project Residentie Berlage, Van Bunnelaan 25 te Knokke-Heist
Arch.: Project Architects

Horizon Groupe

Home Invest Belgium

Project The Inside, Marcel Thirylaan 204-206 te Brussel 		
Arch.: Art & Build
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Project Résidences Les Villas de Balmoral, 30 app., Avenue Albert
te Spa
Arch.: Creative Architecture

6. BWRO – BRUSSELS WETBOEK VOOR RUIMTELIJKE
ORDENING

A. Context / BVS prioriteiten
Eind 2017 heeft het Brussels Parlement haar akkoord
gegeven voor de uitgebreide hervorming van het Brussels
Wetboek voor Ruimtelijke Ordening. De algemene doelstelling van de hervorming is de vereenvoudiging van de
stedenbouwkundige verordeningen. De uitdaging van de
hervorming : beter beantwoorden aan de verwachtingen
van de sector, de burgers en de professionals.
Het is een grootschalige hervorming, waarvan de belangrijkste punten de volgende zijn :
 vereenvoudiging van het planningsproces
 versoepeling van de gemeentelijke instrumenten
 vereenvoudiging van het onderzoek van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS heeft haar opmerkingen en voorstellen

tijdens de verschillende juridische stappen van de
hervorming overgemaakt, meer bepaald inzake
bepaalde problematieken die haar leden aanbelangen : BBP, stedenbouwkundige verordeningen,
gemengde vergunningen, dwingende termijnen,
procedures voor de vergunningsaanvraag, milieueffectenbeoordelingen, beheer van de beroepen,
projectvergaderingen en erfgoed.

b. Gedurende het hele jaar 2018 heeft de BVS haar

leden op de hoogte gebracht van de verschillende
publicaties (ordonnanties & besluiten) inzake de
hervorming.

c. Eind 2018 wacht de BVS op de publicatie van alle

uitvoeringsbesluiten. Zij zal vervolgens een informatieseminarie voor haar leden organiseren.

 rationalisatie van het beheer van de gemengde
projecten
 invoering van een gedelegeerd ambtenaar voor het
erfgoed
 juridische en feitelijke concordantie van de stedenbouwkundige inlichtingen
 verbetering van regularisatievoorwaarden voor de
oude stedenbouwkundige overtredingen		
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7. GSV – GEWESTELIJKE
8. HANDELSHUURSTEDENBOUWKUNDIGE
OVEREENKOMST
VERORDENING
KORTE TERMIJN

A. Context / BVS prioriteiten

A. Context / BVS prioriteiten

Ter herinnering : de belangrijkste uitdagingen van de GSV
zijn (1) toestaan dat het woningaanbod op de markt beter
beantwoordt aan de behoeften en beperkingen van
de gezinnen en (2) het invoeren van procedures die de
ontwikkeling van grote stadsprojecten op een efficiënte
manier en in een veilig juridisch kader mogelijk maken.
Daarentegen moet de GSV coherent zijn met de andere
hervormingen (BRWO, PEN, enz).
Begin 2018 wordt de GSV, door het gebrek aan flexibiliteit,
helaas beschouwd als een remmende factor voor ambitieuze vastgoedprojecten of voor betaalbare woningen.
De BVS vindt dat het Brussels Gewest aangepaste vastgoedprojecten moet kunnen aanbieden, zowel op architecturaal vlak, als op vlak van omvang en oppervlaktes van
de woningen.

De 6de staatshervorming heeft geleid tot de regionalisering van een aantal materies ; de handelshuurovereenkomst korte termijn voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest vindt haar oorsprong in deze context, maar beantwoordt eveneens aan een behoefte. Zowel verhuurders
als huurders van commerciële ruimten (voor een korte
termijn) moeten inderdaad ad hoc oplossingen bedenken
met de huidige wet over de « klassieke » handelshuurovereenkomst, om te kunnen reageren op een specifieke
situatie die zich met de tijd meer en meer voordoet in het
beheer van commerciële ruimten. Het was dus noodzakelijk om een specifiek juridisch kader op te richten ; na
Vlaanderen en Wallonië, is dus ook het Brussels Gewest
hiermee begonnen.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Dankzij de ervaring van haar leden die 70% van
de nieuwbouwwoningen en 80% van de nieuwe
kantoren in het Brussels Gewest bouwen, beschikt
de BVS over de kennis en de unieke expertise inzake
vastgoed om aan de behoeften van ondernemingen
en gezinnen te kunnen beantwoorden. De BVS heeft
aan de Brusselse autoriteiten laten weten dat zij graag
wil gehoord worden en op een constructieve manier
kan dialogeren over de hervorming van de GSV vóór
dat deze definitief goedgekeurd wordt.

b. Eind 2018, terwijl de GSV sinds enige tijd in 1ste lezing

door de Regering zou moeten goedgekeurd zijn,
werd de BVS niet op de hoogte gebracht van enige
vooruitgang hieromtrent; zij zal hier echter heel
aandachtig voor blijven. Het is belangrijk voor de
ontwikkeling van de betaalbare woningen in het BHG.
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B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Na een eerste goedgekeurde lezing door de

Regering, heeft zij meteen de BVS geraadpleegd om
de mening van de sector te kennen over het ontwerp
van de huurovereenkomst korte termijn. De vertegenwoordigers van de vastgoedinvesteerders, die
met deze problematiek geconfronteerd worden, zijn
samengekomen en hebben een aantal voorstellen
ter verbetering van de tekst geformuleerd. Over
het algemeen dienen deze voorstellen om meer
flexibiliteit te brengen over de tekst die op tafel ligt,
aangezien een te strikt kader contraproductief zou
zijn, zowel voor de eigenaars, als voor de gebruikers
van deze ruimten. De BVS kon ook rekenen op haar
plaats bij de Sociaal en Economische Raad om haar
wensen, ter verbetering van de tekst, mee te delen.

b. De tweede lezing van de tekst zorde ervoor dat een

aantal voorstellen gunstig werden ontvangen door
de Regering. Een beperkte lijst met voorstellen zal
ondertussen uitgewerkt worden om mee te delen
aan de parlementsleden die een standpunt dienen in
te nemen over de tekst in parlementaire commissie,
vóór een goedkeuring door het Brussels Parlement,
wellicht begin 2019.

9. MEMORANDUM
BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST 2019

De BVS heeft steeds met veel klem haar bereidwilligheid
getoond om een loyale gesprekspartner te zijn van de
publieke autoriteiten, alsook een expertisecentrum voor
het vastgoed; deze bereidwilligheid vertaalt zich concreet
door samenwerkingen die zij dagelijks voert met de
Federale Regering, de gewestelijke Regeringen, alsook
de Administraties maar eveneens door het opmaken van
een federaal memorandum en een memorandum per
Gewest, in het kader van de verkiezingen van mei 2019.

Huysman Bouw

Immo Eckelmans

Immo Blairon

Immo Louis De Waele

Project moderne villa, momenteel in opbouw te Lembeke –
Ledestraat 31 (lot 01)
Arch.: CAS-architecten

Project Résidence Le Haleur, Rue de la Paix 24 te Thieu 		
Arch.: Gicart et Renaud (unagr)

Project Casalta Tervuren, Brusselsesteenweg 13 – Melijndreef 8
te Tervuren							
Arch.: Tom Eckelmans (DE Architecten)
Project (i.s.m. Citydev.) Goujons, Rue des Goujons te Anderlecht
Arch.: BAEB Architectes

Immobel

Project Lebeau, Grote Zavel te Brussel		
		
Arch.: Assar Architects &BVS
MaccreanorLavington
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Immoflandria

Project 't Notarishuis, Voordries 5-7 te Oosterzele 			
Arch.: EL Architects bv bvba

Immogra

Project Kantoren Immogra, Kortrijksesteenweg 1052		
te Sint-Denijs-Westrem 			
Arch.: CAAN Architecten BVBA

Immpact

Project Doktoren, Kempisch Dok - Zuidkaai te Antwerpen 		
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Arch.: Binst Architecture

Inclusio Vandenheuvel - Re-Vive

Project Ekla te St-Jans-Molenbeek, 92 woningen, retail & kantoren
(kruispunt Ninoofsesteenweg-Alphonse Vandenpeereboomstraat)		
Arch.: B2Ai

Intégrale

Project Luso Invest / Veridis, Vorstlaan 65-67 te Oudergem
Arch.: ARCH & TECO Architecture and Planning

1. PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS)

A. Context / BVS prioriteiten
De Waalse Regering wil publiek-private samenwerkingen
ontwikkelen om meer sociale woningen te bouwen op
de gronden die toebehoren aan de Sociétés de logement
de service public (SLSP). De BVS is ervan overtuigd dat
het dynamisme van de private sector, samen met de
grondreserves van de publieke sector, het mogelijk zou
maken om meer ambitieuze projecten te realiseren voor
Wallonië. De doelstelling van de BVS bestaat dus in het
ontwikkelen van PPS waarbij de publieke sector, projecten
van publieke woningen niet meer zou moeten financieren (dus projecten zonder publieke schuld), aangezien
zij ontwikkeld zouden worden door de private sector ter
compensatie van een kosteloze terbeschikkingstelling van
publieke gronden. Win-win-win projecten, zowel voor de
Regering, de bevolking, als voor de sector.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In januari 2018 heeft de BVS vertegenwoordigers

van het Kabinet van Minister V. De Bue ontmoet
om oplossingen voor te stellen aan de pijnpunten
die op het terrein worden vastgesteld om PPS te
ontwikkelen (meer bepaald te strenge beperkingen
inzake de stedenbouwkundige lasten en inzake de
bouwnormen) en om PPS voor te stellen onder een
andere vorm, meer bepaald : de terbeschikkingstelling van publieke gronden aan private ontwikkelaars
opdat zij vastgoedprojecten kunnen financieren en
realiseren.					

Volgens de BVS zijn de sleutels tot het succes van de
PPS :

geoptimaliseerde samenstelling van strategische
factoren :

- evenwichtig, ambitieus en open (soepel)
programma
- haalbare maatschappelijke eisen
- financiële structurering & herverdeling van de
geoptimaliseerde rollen van de samenwerking
- indiening van vergunning ?
- grondbezit ?
- maatschappij met een gemengde
economie ?

b. In april 2018, na een vergadering van een interne BVS

werkgroep, heeft een tweede overlegvergadering
plaatsgevonden met de Kabinetten van Ministers
V. De Bue en J.L. Crucke om voorbeelden van PPS,
die succesvol gewerkt hebben, aan te halen en die
als model kunnen dienen voor de ontwikkeling van
andere PPS in Wallonië, meer bepaald op of in de
plaats van bestaande commerciële centra.

c. In september 2018, onder impuls van Minister V. De

Bue, heeft de BVS en de Cel Huisvesting van zijn
Kabinet, een werkgroep opgericht met de meest
actieve SLSP (Sociétés de Logement de Service
Public) & vertegenwoordigers van de SWL (Société
Wallonne du Logement) om de pijnpunten &
bezorgdheden inzake de PPS te identificeren.

d. Vertrekkend van deze lijst van pijnpunten zal met

alle actoren een lijst met oplossingen opgemaakt en
uitgewerkt worden. Eénmaal goedgekeurd, zal deze
voorgesteld worden tijdens een gemeenschappelijk
seminarie BVS & Waalse Regering & SLSP.

vertrouwen, erkenning en optimalisering van de
sterkte/diensten van de partners
verantwoordelijkheidsbesef van de partners met
betrekking tot de te behalen doelstellingen
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2. PROBLEMATIEK BEHEER BEROEPEN

A. Context / BVS prioriteiten
Het recht om beroepen in te dienen inzake de stedenbouwkundige vergunningen / permis d’urbanisation is
een belangrijk recht dat nadrukkelijk in zijn beginsel moet
verdedigd worden. In de praktijk merkt men echter een
afwijking in de uitoefening van dit recht, voor zover het
aantal beroepen op een exponentiële manier evolueert
en op basis van vaak ongegronde motieven en/of niet
conform aan het maatschappelijk belang.
De BVS heeft, in haar memorandum, met het oog op
de regionale verkiezingen 2019, een aanpassing van het
beheer van de beroepen tegen vergunningen gevraagd,
om de projecten van maatschappelijk belang (zowel
private als publieke) beter te kunnen verdedigen tegen
tergende en roekeloze procedures.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Vanaf begin 2018 heeft de BVS beslist om een
werkgroep per Gewest op te richten, elk bijgestaan
door een advocatenkabinet.			

Meerdere voorstellen werden weerhouden om het
beheer van de beroepen in Wallonië te verbeteren :
transactieakkoorden : indien de partijen van tevoren
een transactie gedaan hebben, uitdrukkelijk de
mogelijkheid voorzien in een juridisch bindende
tekst, om beroepen bij de Raad van State vervroegd
terug in te trekken (bindend transactieakkoord)
project-vergaderingen : de mogelijkheid bieden
aan derden om deel te nemen aan project-vergaderingen en de verslagen van deze vergaderingen
vertrouwelijk te behandelen
bekendmaking : mogelijk maken dat de termijn,
voor het indienen van een beroep bij de Raad van
State kan beginnen lopen vanaf de eerste dag van
bekendmaking (afleveringstermijn vergunning) –
eventueel elektronische platforms oprichten voor
de mededeling van de data van aflevering
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het belang en de voorwaarden :
- duidelijker aangeven wanneer een derde « zijn
belang » kan laten gelden, onder andere betreffende de afstand tussen, enerzijds, het vastgoedproject en anderzijds, de localisatie van de derde
die de « impact » van het project ondergaat. (cfr
gecoördineerde voorschriften van de Raad van
State)
- aan derden de verplichting opleggen om de
reden en de manier waarop zij hun beroep
indienen vanaf het begin, bekend te maken en
de nodige bewijzen mee te geven (cfr gecoördineerde voorschriften van de Raad van State +
vooraf bepaald stramien)
- een derde zou enkel een beroep mogen indienen
indien hij/zij zich al heeft bekendgemaakt vanaf
het openbaar onderzoek
rekening houden met de financiële impact :
wanneer het blijkt dat de beroepen tergend en
roekeloos zijn, de mogelijkheid voorzien dat de
bouwaanvrager bij de Raad van State een financiële compensatie krijgt voor het tijdverlies door
de indiening van het beroep (cfr compensatie
voor de prefinanciering voor de aankoop van het
onroerend goed, de architectuur-, ingenieurs- en
stedenbouwkundige kosten)
invoeren van het tegengeding : mogelijk maken
voor de ontwikkelaar om een beroep tot vernietiging te laten gepaard gaan met een schorsingsaanvraag

b. De BVS heeft haar eisen & voorstellen, zoals hierboven

beschreven, opgenomen in haar memorandum Waals
Gewest voor de verkiezingen 2019, maar ook in haar
federaal memorandum, aangezien een aantal voorstellen de Raad van State aanbelangt en waarbij enkel
de federale Regering de macht heeft tussenbeide te
komen jegens deze instantie.

3. SDT – SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

A. Context / BVS prioriteiten
Het Waalse grondgebied moet spaarzaam beheerd
worden en haar ontwikkeling moet zich richten op het
versterken van een behoorlijke herwaardering van de
bronnen en het gebruik van lokale bronnen aanmoedigen. Deze ambitie van de Waalse Regering uit zich
in twee belangrijke maatregelen van de SDT inzake de
stedelijke uitbreiding :
 verminderen van het grondgebruik : 6 km2 per jaar
van nu tot 2030 en 0 km2 per jaar tegen het jaar 2050
 commerciële centra van groter dan 2.500 m2 buiten
de centra en in de buitenwijken verbieden, tenzij
wordt aangetoond dat een perifere (handels)zaak
geen schade toebrengt aan handelszaken in de
omliggende gemeenten.
De BVS sluit aan op het kader van de politieke ambitie om
een einde te maken aan de stedelijke uitbreiding, maar als
belangrijke speler van de stedelijke ontwikkeling, is zij van
mening dat deze ambitie slechts gerealiseerd zal worden
indien bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden.
Volgens de BVS zou op termijn het grootste risico bestaan
uit een verwerping van het SDT ontwerp, ten gevolge
van sociale druk, waardoor het niet meer mogelijk zal zijn
om betaalbare woningen in een stedelijke omgeving te
bouwen.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Vanaf januari 2018 heeft de BVS met de Regering

gecommuniceerd over de SDT en heeft zij de aanvang
van de uitvoering van een studie bij de CPDT, over de
begeleidende maatregelen, gevolgd.

b. In mei 2018, na meerdere overlegvergaderingen met

haar leden en met de vertegenwoordigers van de
CCW (Confédération Construction Wallonne), heeft
de BVS duidelijk aan de autoriteiten meegedeeld dat
iedere gefaseerde belastingheffing op de daling van
de grondreserves zou moeten bepaald worden bij de
uitvoering van de overgangs- en begeleidende maatregelen.					

De BVS heeft de volgende concrete maatregelen
voorgesteld :
het is nodig om een geschikt tool te ontwikkelen
om de (on)beschikbaarheid van de stedenbouwkundige zones, in functie van de evolutie van de
demografische parameters, te heroriënteren
alle steden en gemeenten die zich willen
verdichten, zullen op korte / middellange termijn,
visies / stedenbouwkundige verplichte kaders
moeten ontwikkelen en publieke tools van de
ruimtelijke ordening moeten aanpassen.
een rechtvaardig vergoedingssysteem zal moeten
ontwikkeld worden om de minderwaarden te
compenseren door de grondeigenaars, die ontdaan
zullen worden van hun rechten tot verstedelijking
om maatregelen te nemen tegen het fenomeen
NIMBY voor kwaliteitsprojecten die beantwoorden
aan het maatschappelijk belang, is het nodig om
maatregelen te nemen die het gehele beheer van
beroepen tegen stedenbouwkundige vergunningen vergemakkelijken (zie punt 3 hierboven)
het is nodig om fiscale maatregelen en publiekprivate samenwerkingen te ontwikkelen (zie punt
2 hierboven) om meer betaalbare woningen in de
stedelijke zones te realiseren
het is nodig om alle juridische obstakels, die
de stedelijke herontwikkeling tegenhouden, te
herzien.

c. In juni 2018 heeft de BVS haar opmerkingen en voorstellen aan de autoriteiten overgemaakt in het kader
van de voorbereiding van een openbaar onderzoek. In
dit document dat onderworpen is aan een openbaar
onderzoek, blijkt reeds de wijziging van de eerste
periode (2030 eerder dan 2025) ; deze wijziging werd
door de sector gewenst, aangezien deze periode van
2025 toaal onuitvoerbaar leek.

d. Begin december heeft de BVS nogmaals haar opmerkingen en voorstellen, in het openbaar onderzoek over
de SDT, aan de Waalse Administratie overgemaakt.
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Interparking

ION

Project Parking Palais de justice, Place du Palais de Justice te Namen
Arch.: Assar Architects

Project Waterfront, Zuiderlaan te Waregem 			
Arch.: B2Ai, Wielfaert Architecten

Intervest Offices & Warehouses

Jumatt

Project Greenhouse BXL, Berkenlaan 8 te Diegem			
Arch.: PSK Architecten
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Project kijkwoning Optimum Maximus, Rue Bourie 22 		
te Andenne						
Arch.: Pierre Abraham

4. STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN

A. Context / BVS prioriteiten
Aansluitend op de goedkeuring in 2016 door het Waalse
Parlement van de Code de Développement territorial (CoDT),
werd een studie opgemaakt door de Waalse Regering
om een objectieve berekeningsmethode uit te werken
die het mogelijk zou maken om – daar waar het gerechtvaardigd is – proportionele stedenbouwkundige lasten te
berekenen voor een gerealiseerd vastgoedproject. Er werd
door de Regering een aanbesteding uitgeschreven en de
CPDT (Conférence Permanente pour le Développement
Territorial), samen met CREAT, kreeg de opdracht voor de
uitvoering van de studie. De BVS heeft deel uitgemaakt van
het begeleidend comité van deze studie.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Tijdens het academiejaar 2017 werd een eerste studie

opgemaakt en de BVS heeft deelgenomen aan talrijke
vergaderingen van het begeleidend Comité ; de conclusies van de BVS waren zeer beperkt, in tegenstelling tot
het gedane werk.

b. In 2018 werd een tweede studie opgemaakt, met een
nieuwe metodologie.

c. Vanaf februari 2018, waarbij geen enkele praktische
evolutie werd vastgesteld inzake de berekeningsmethode voor de stedenbouwkundige lasten, heeft
de BVS officieel de nieuwe methode, die door de CPDT
aangeprezen werd, betwist.

d. In juni 2018, naar het voorbeeld van de BVS, gingen UWE
(Union Wallonne des Entreprises) en de Administratie
niet akkoord met de metodologie die door de CPDT
werd uitgewerkt en de tot dan toe concrete behaalde
resultaten.					
Het begeleidend Comité en alle betrokken partijen
hebben sindsdien voorgesteld om een einde te maken
aan de werken van de CPDT en hebben de studie geannuleerd.					

De BVS heeft aan de Regering gevraagd om een
nieuwe studie op te starten, omdat het onderwerp
extreem belangrijk en gevoelig is in het kader van de
vastgoedprojecten in Wallonië.

e. In oktober 2018 heeft de Stad Luik, naar het voorbeeld
van Namen en Nijvel, d.m.v. een «richtlijn van analyse»,
nieuwe bepalingen inzake stedenbouwkundige
lasten afgekondigd.				
De Stedenbouwkundige last zou opgelegd worden

voor elke vergunning inzake een ontwikkeling, in
aanbouw of in verbouwing
voor bouwvergunningen met minimum 1.000 m2
vloeroppervlakte (250 m2 voor de ontwikkeling
van uitsluitend commerciële projecten)
het bedrag van 55 € (excl. BTW) per ontwikkelde m2
is aanpasbaar volgens verschillende criteria en kan
verdubbelen voor de commerciële ontwikkelingen.

f. In november 2018 heeft de BVS een persbericht

verspreid om dit initiatief te betreuren en om een
beter overleg met de private sector te vragen en een
samenhang in de algemene benadering. Klaarblijkelijk
ontwikkelen verschillende Waalse steden individueel
lokale regelgevingen, die stedenbouwkundige lasten
verplichten in vastgoedprojecten, zonder de gevolgen
van deze lasten over de uitvoerbaarheid van de
vastgoedprojecten in overweging te nemen. Indien
de bedragen niet meer realistisch zijn en wanneer
geen overgangsmaatregelen uitgewerkt worden, is
het vanzelfsprekend dat een aantal vastgoedprojecten
(meer bepaald de woningen), op korte termijn zullen
verworpen worden, en dit tegen het belang van
belangende partijen.
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5. UITWERKING VAN DE SAMENWERKING TUSSEN
WAALSE ONTWIKKELAARS EN « LOGISTICS IN
WALLONIA » VIA AWEX

A. Context / BVS prioriteiten
Ondanks dat 2018 het jaar zal geweest zijn waarin Alibaba
beslist had om haar logistieke zetel op de luchthaven van
Luik te vestigen, is er nog steeds concurrentie tussen de
Europese Gewesten om buitenlandse ondernemingen
aan te trekken ; het is een complex onderwerp en vraagt
constante aandacht betreffende de te ontwikkelen
middelen om ondernemingen op haar grondgebied aan te
trekken. De BVS heeft dus in 2018 beslist om mee te werken
aan de uitwerking van ideeën, door eveneens innoverende
oplossingspistes voor te stellen die het mogelijk maken
meer ondernemingen in Wallonië aan te trekken.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Er werden werkvergaderingen georganiseerd

in samenwerking met UWE, AWEX en de cluster
Logistics in Wallonia om oplossingspistes te ontwikkelen. Zo kwam er een specifieke aanpak tot stand,
die normaal gezien dient om meer steun te geven
aan private ontwikkelaars & investeerders, zodat
deze, op hun beurt, creatiever kunnen zijn en hun
netwerk kunnen uitbreiden om buitenlandse ondernemingen in hun logistieke infrastructuren aan te
trekken. Het project dient concreet om aan de private
ontwikkelaars & investeerders (tijdelijk) terreinen te
« geven », waarop ze hun logistieke infrastructuren
zouden kunnen ontwikkelen. Naargelang hun capaciteit om al dan niet buitenlandse ondernemingen
te vinden die beloven om zich op hun terreinen te
vestigen, zouden deze ontwikkelaars & investeerders
op termijn andere strategische oppervlaktes verkrijgen. Het is duidelijk een win-win project (Waalse
Regering – vastgoedsector).

b. Eind 2018 worden werkvergaderingen voorzien, om

Kairos

Project Kievit IIb te Antwerpen, 				
Van Immerseelstraat/Delacenseriestraat 1 			
Arch.: SVR Architects NV

KBC Real Estate

Project The Village 555, Leuvensesteenweg 555 te Zaventem
Arch.: design door Admos
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dit project mee te delen aan de gewestelijke Waalse
Regering.

6. EPB VAN GEBOUWEN –
PACE (PLAN AIR CLIMAT ENERGIE)

A. Context / BVS prioriteiten
Ondanks dat de BVS zich volledig en stellig aansluit op
de verbetering van de energieprestatie van de Waalse
gebouwen en op de transformatie van het bestaande
erfgoed naar een energieprestatiegericht en duurzaam
erfgoed, heeft zij aan de bevoegde autoriteiten laten
weten dat zij zich vragen zal stellen over de strategie en
de middelen die zijn ingezet, om de doelstelling van een
algemeen prestatiegericht erfgoed in het Waals Gewest, te
bereiken.

maken voor een groot deel van de gezinnen, die in
woningen van slechte kwaliteit wonen, om direct
over te gaan – zonder complexe en riskante renovaties te moeten uitvoeren op niveau van de verbetering van de EPB – naar energie-efficiënte woningen.

c. Eind 2018 heeft de BVS, in samenwerking met de

leden van haar technische Commissie en haar structurele partner BOPRO, nieuwe pistes onderzocht om
structureel meer alternatieven uit te werken over
de huidige situatie in Wallonië, hetgeen uiteindelijk
enkel leidt tot een verhoging van de kosten per
woning (alhoewel de koopkracht niet toeneemt).

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In maart 2018 heeft de BVS haar opmerkingen
ingediend in het kader van het openbaar onderzoek
over de uitwerking van het Plan Air Climat Energie
2030 voor Wallonië.

b. In mei 2018 heeft de BVS zich rechtstreeks gericht
tot Minister J.L. Crucke om hem haar bezorgdheden
mee te delen, die eveneens die van de Confédération
de la Construction Wallonne en de Union Wallonne
des Architectes, zijn.				

Wat de prestatienorm « ZEN » betreft voor de nieuwbouwwoningen vanaf 2025, heeft de BVS laten
weten dat de sector, de EPB vereisten naar een ZEN
niveau voor nieuwbouwwoningen, niet op korte
termijn wenst te zien veranderen, aangezien QZEN
(Quasi Zero Energie), dat vanaf 2021 in werking zal
treden, reeds voor een verhoging van 5 à 6 % zal
zorgen met betrekking tot de huidige kosten en
boven het begrip « cost-optimum » zal gaan. Deze
maatregel zal dus een financiële rem zijn voor de
kopers van een nieuwbouwwoning. 		
Wat de strategie voor de verbetering van het energieverbruik in het bestaande onroerend erfgoed
betreft, is de BVS van mening dat de oplossing
waarschijnlijk zal verlopen via een massaproductie
van nieuwbouwwoningen, die het mogelijk zal
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7. IHB – INTEGRAAL
HANDELSVESTIGINGSBELEID

A. Context / BVS prioriteiten
De verworven ervaring van de BVS en BLSC (Belgian
Luxembourg Council of 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, wordt toegepast
(IHB) op het terrein en bijgevolg tal van praktische verbeteringen voor te stellen (en in samenhang met de huidige
wetgeving).

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Begin 2018 hebben de BVS en BLSC het voorstel

tot hervorming van het IHB geanalyseerd, dat
opgemaakt werd door het expertisebureau, in
opdracht van de Waalse Regering.

b. In mei 2018 werden de BVS en BLSC door het Kabinet
van Minister Y. Jeholet geconsulteerd en hebben een
nota, waarin al hun eisen zijn opgenomen, overhandigd.

c. Eind 2018 zou het voorstel tot hervorming van het
IHB in eerste lezing aan de Waalse Regering moeten
voorgesteld worden.

Kolmont

Project Residentie Refuga, Maastrichterstraat 100 te Hasselt
Arch.: Centraal gebouw: Urban Villa – Atelier Kempe Thill & Gebouw rechts:
Stadsapp. – Abscis Architecten

Koramic Real Estate

Project Lane View, Sint-Sebastiaanslaan 5B te Kortrijk 		
Arch.: Bureau d'Architecture Marc Corbiau & Bureau Goddeeris Architecten

Kumpen RED

Project INDIA-NATIE, Madrasstraat, Piraeusstraat en Binnenvaartstraat te Antwerpen
Arch.:
POLO Architects,
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8. NUTSVOORZIENINGEN 9. MEMORANDUM
WAALS GEWEST 2019

A. Context / BVS prioriteiten
Om een veilig 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 een dialoog aan te gaan met de publieke autoriteiten met de volgende doelstellingen : een meer klantgerichte aanpak van de DNB (Distriebutienetbeheerders
en Netoperatoren) en een meer concurrentiële aanpak die
moet dienen om de doeltreffendheid van de diensten en
de prijsherziening te verbeteren.

De BVS heeft steeds met veel klem haar bereidwilligheid
getoond om een loyale gesprekspartner te zijn van de
publieke autoriteiten, alsook een expertisecentrum voor
het vastgoed; deze bereidwilligheid vertaalt zich concreet
door samenwerkingen die zij dagelijks voert met de
Federale Regering, de gewestelijke Regeringen, alsook de
Administraties maar eveneens door het opmaken van een
federaal memorandum en een memorandum per Gewest,
in het kader van de verkiezingen van mei 2019.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Sinds 2016, is de BVS een constructieve dialoog
aangegaan met ORES om de manier van werken
tussen private vastgoedontwikkelaars en ORES te
verbeteren. Deze samenwerking heeft geleid tot
de uitwerking van een protocol van een concrete
samenwerking.

b. Na de testfase van het samenwerkingsprotocol, dat

in augustus 2017 met ORES werd opgesteld voor
een belangrijk pilootproject en na talrijke overlegvergaderingen, hebben de BVS en ORES eind
oktober 2018, dit protocol officieel goedgekeurd en
toegepast voor het gehele grondgebied (waar ORES
actief is).

c. Dit uitgewerkt proces met ORES zal als uitgangspunt

gebruikt worden om besprekingen aan te gaan
met RESA (Waals Gewest) en de operatoren van de
nutsvoorzieningen in het Brussels Gewest en het
Vlaams Gewest.
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1. GESCHILLEN INZAKE HET TOEKENNEN VAN DE
VERGUNNINGEN – BEHEER BEROEPEN

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS pleit in het algemeen opdat de geschillen inzake
het toekennen van de vergunningen, sneller afgehandeld
worden.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Begin 2018 heeft de BVS de diverse maatregelen

van de Vlaamse overheid geanalyseerd die de
geschillenbeslechting inzake vergunningen in
Vlaanderen moeten optimaliseren.		
Hoewel de BVS de inspanningen van de Vlaamse
overheid waardeert (zie jaarverslag 2017, p. 68), blijft
de pijnlijke vaststelling dat het gemiddeld meer
dan 18 maanden duurt alvorens de « Raad voor
Vergunningsbetwistingen » (Rvvb) een uitspraak
doet over beroepen. Klagers kunnen daarna zelfs
nog Cassatieberoep indienen bij de Raad van State,
hetgeen opnieuw minstens twee jaren in beslag
neemt.

b. Gezien deze situatie heeft de BVS daarom via speci-

fieke werkgroepen een aantal voorstellen voorbereid om één en ander te verbeteren. Deze voorstellen worden mee opgenomen in het gewestelijk
Memorandum met het oog op de verkiezingen 2019.
De belangrijkste punten van de BVS met betrekking
tot vergunningen zijn :

voorzien in een administratief beroep tegen een
verklaring van onvolledigheid of onontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag
voorzien in een administratief beroep tegen de
beslissing van de gemeenteraad inzake wegenis
verduidelijken op welke wijze, stedenbouwkundige
lasten, afzonderlijk aangevochten kunnen worden
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de criteria voor de ontvankelijkheid van beroepen
aanpassen
de partijen in een geschil bij de « Raad voor
Vergunningsbetwistingen » (Rvvb) moeten op
transparante en digitale manier de stand van het
geschil kunnen nagaan
tergende en roekeloze procedures strenger
bestraffen en oplossingen zoeken voor redelijke
financiële compensaties voor de geleden schade
de Rvvb (Raad voor Vergunningsbetwistingen) en
de Raad van State beter uitrusten, meer bepaald
inzake personeel
aan de Rvvb (Raad voor Vergunningsbetwistingen)
en de Raad van State toelaten een uitspraak te
doen binnen een termijn van 6 maanden.

2. HEFFING OP RUIMTELIJK RENDEMENT

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS stelde vast dat de Vlaamse Regering een heffing
wenst in te voeren op het ruimtelijk rendement. De
Regering heeft de principes vastgelegd in een ontwerp
van decreet – het zogenaamde «Instrumentendecreet»
- dat bij het afsluiten van dit verslag in 2de lezing werd
goedgekeurd.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS heeft haar standpunt diverse malen toegelicht,

onder andere op het Vlaams BouwOverlegComité
(VBOC) van 19 februari 2018 en in diverse briefwisselingen met Mevrouw Joke Schauvliege, Minister
bevoegd voor Omgeving.

In het BVS jaarverslag 2017 werd melding gemaakt van de
hervorming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(« Codextrein »), die een aantal procedures heeft versoepeld om het verhogen van ruimtelijk rendement mogelijk
te maken. Deze procedures zijn gericht op intensivering
van het ruimtegebruik, verweving van verschillende
functies, het hergebruik van constructies en het toelaten
van tijdelijk ruimtegebruik.

b. Enig positief aspect tot op heden is dat de Vlaamse

Via voorliggend ontwerp van decreet worden dergelijke maatregelen nu principieel onderworpen aan een
heffingsplicht van 25 tot 50% op de vermoede meerwaarde, zijnde het verschil tussen de eigenaarswaarde
vóór de planwijziging en de eigenaarswaarde na de
planwijziging. Deze meerwaarde zal per perceel worden
berekend, door een landcommissie die hiervoor een
meerwaarderamingsrapport opstelt. Indien de vermoede
meerwaarde meer bedraagt dan 250.000 €, dan wordt
steeds 50% aangerekend.
Ook indien via een ruimtelijk uitvoeringsplan de dichtheden of de bouwdiepte of de bouwhoogte worden
verhoogd, of het aantal bouwlagen wordt vermeerderd,
zal dergelijke heffing ontstaan. Het speelt hier zelfs geen
rol of de aanvrager van de omgevingsvergunning al dan
niet gebruik maakt van de mogelijkheid om extra dichtheden of bouwlagen in zijn vergunningsaanvraag tot
realisatie van een vastgoedproject (wonen, bedrijvigheid,
recreatie) te voorzien.

een zeer kritisch advies uitgebracht en ook de Raad
van State, afdeling wetgeving, stelt juridische vraagtekens bij één en ander.

Regering bij de vaststelling van het ontwerp van
decreet in tweede lezing in juli 2018 uitdrukkelijk
heeft opgenomen dat de vergunningverlenende
overheid de verschuldigde planbaten in mindering
moet brengen van de stedenbouwkundige lasten,
maar dergelijke aanpassing volstaat geenszins.

c. Ondertussen hebben de strategische adviesraden

d. De BVS roept op om in gezamenlijk overleg rond

de tafel te zitten om een werkbare regeling uit te
werken.					
Dit wordt verder opgevolgd in 2019.

Het spreekt voor zich dat dergelijke disproportionele
maatregel de goed bedoelde intenties inzake ruimtelijk
rendement volledig ondergraaft en in de praktijk zelfs een
contraproductief effect zal hebben.

BVS Jaarverslag 2018
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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 vastgoedontwikkelaars, in het
bijzonder voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. 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 een aanpassing
aan de subsidieregeling voor de ontwikkeling van
bedrijventerreinen in functie van een gelijke behandeling van publieke en private actoren.

b. Tijdens een vergadering van het VBOC van 13

februari 2017 heeft de BVS samen met de Vlaamse
Confederatiebouw gepleit voor implementatie van
het voorstel. Er werd, op vraag van de twee organisaties, hieraan geen gevolg gegeven.

c. Begin 2018 had de BVS gehoopt dat de Vlaamse
Regering een oplossing zou bieden in het ontwerp
van « Instrumentendecreet » dat in eerste lezing
werd goedgekeurd. Dit is evenwel niet gebeurd
maar de Regering heeft integendeel een verkeerd
signaal gegeven door de bestaande discriminatie
decretaal te bevestigen.

d. Tijdens het VBOC van 19 februari 2018 herhaalde
de BVS haar bezorgdheid. 			
Het onderwerp wordt verder opgevolgd in 2019.
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LDPS

Macan Development

Project Jardin Maritime, 70 app., Tour&Taxis, Rue Van Meyel et le
Project Bervoets op de hoek van Marguerite Bervoetsstraat, TexasLorrain te Brussel 							 straat en Brandstoffenstraat te Vorst / Brussel — Arch.: DDS +
Arch.: MDW Architecture

Maisons Baijot

Leasinvest Real Estate

Project Montoyer 63, Montoyerstraat 63 te Brussel		
Arch.: SVR Architects

Project te Libramont, Avenue Herbofin 				
Arch.: Emmanuel Mennen

Matexi

Foto in de lengte – onderaan 					
Project Quartier Bleu, Slachthuiskaai te Hasselt 			
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Arch.: De Gregorio & Partners
en Antonio2018
Citterio Patricia

4. 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 een correcte toepassing van een « level
playing field » en is van mening dat het al dan niet
aansnijden van woonuitbreidingsgebied niet in functie
mag staan van de aard van de initiatiefnemer. De BVS vindt
het dan ook primordiaal dat er geen enkel onderscheid
gemaakt wordt tussen sociale huisvestingskantoren en
private initiatiefnemers.
Volgens de BVS is het onverantwoord om woonuitbreidingsgebieden te schrappen zonder planologische
compensatie. Dit laatste zou een rampscenraio zijn,
wetende dat, enerzijds er reeds sinds 1997 op Vlaams
niveau een moratorium is op creatie van nieuw woongebied (zie ruimteboekhouding voor wonen « Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen » - er mag geen vierkante millimeter bijkomen) en anderzijds, Vlaanderen een sterke
demografische groei blijft kennen en dus niet behoort tot
de krimpregio’s, maar tot de groeiregio’s binnen Europa.
Planologische compensatie kan op een eenvoudige en
transparante wijze worden georganiseerd via een «oproep
tot kerngebonden woonontwikkelingsprojecten», een
systeem gelijkaardig aan de oproep tot PPS stadskernvernieuwing.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS had haar standpunt reeds met andere fede-

raties verdedigd op het VBOC (Vlaams Bouw Overleg
Comité) van 2015, 2016 en 2017 en herhaalde haar
standpunt op het VBOC van 19 februari 2018.

b. In 2017 had de Minister haar boodschap herhaald

en de pers kondigde aan dat 7.500 hectare die
opgenomen waren in slecht gelegen woonuitbreidingsgebied, vermeld zouden worden op
een negatieve lijst en decretaal onbebouwbaar
zouden verklaard worden. Deze beslissing werd
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mede ingegeven door de idee dat de juridische
reserve aan onbebouwde woongebieden op de
gewestplannen volgens het « Witboek Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen » meer dan 40.000 hectare zou
bedragen, hetgeen veel meer is dan nodig zou zijn,
zodat schrappen van enkele duizenden hectare
geen echte impact zou hebben.

c. De BVS heeft de Regering evenwel diverse

malen en ook op het VBOC van 19 februari 2018
geconfronteerd met het feit dat het cijfermateriaal
uit het Witboek niet accuraat is, nu het 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 hectare bedroeg.

d. Op het VBOC van 19 februari 2018 antwoordde

Minister J. Schauvliege dat de verschillende cijfers
te verklaren zijn omdat zij op basis van verschillende
criteria zijn vastgesteld. De Minister zegt hierbij
uitdrukkelijk dat het begrip « onbebouwd » niet
hetzelfde is als « geen ruimtebeslag ».

e. In een omzendbrief van 2017 verduidelijkte Minister

J. Schauvliege overigens dat gebieden die niet
behoren tot de afgebakende stedelijke gebieden,
kernen en overige woonconcentraties, voor haar tot
het « onbebouwd gebied » behoren, zodat nieuwe
ontwikkelingen daar volgens haar aan banden
moet worden gelegd (nood aan behoefte- en voorzieningsstudie).

f. In 2018 heeft de Vlaamse Regering de piste van een

algeheel decretaal bouwverbod van slecht gelegen
woonuitbreidingsgebieden op een negatieve lijst
verlaten.

g. Via de « Codextrein » heeft de Vlaamse Regering

een decretale regeling uitgewerkt voor woonuitbreidingsgebieden die met waterproblematiek te maken
hebben (« signaalgebieden »). De Vlaamse Regering
zal de meest problematische gebieden opnemen op
een lijst met als bedoeling deze gronden decretaal
te herbestemmen tot « watergevoelig openruimte
gebied » en met bouwverbod. Er zou wel een

compensatie worden voorzien voor de getroffen
eigenaars. De Vlaamse overheid is gestart met de
nodige voorbereidingen voor de opmaak van de
voorlopige lijst in de zomer van 2018 maar eind 2018
is de regeling die voorziet in een principiële compensatie nog niet aangenomen...

h. Specifiek voor de woonuitbreidingsgebieden heeft

de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 een voorontwerp van decreet aangenomen met als belangrijkste
bedoeling om verkavelaars en projectontwikkelaars
te verhinderen om deze gebieden nog rechtstreeks
aan te snijden via groepswoningbouw of via principieel akkoord (PRIAK). Enkel restgebieden zouden
nog enig ontwikkelingsperspectief hebben. Dit
voorontwerp van decreet werd eind september
2018 zeer kritisch onthaald door de strategische
adviesraden. Het is onduidelijk of dit voorontwerp
van decreet nog tijdens deze legislatuur zal leiden
tot operationele regelgeving.

i. Tegelijk 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.			
Het ontwerp van « instrumentendecreet » bevat
ook een regeling over verhandelbare ontwikkelingsrechten, maar deze is zeer complex en er zijn
grote twijfels over de werkbaarheid van deze regeling
op het terrein. Het is onduidelijk of dit ontwerp van
decreet nog tijdens deze legislatuur zal leiden tot
operationele regelgeving.

j. Op 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering haar

strategische visie van het BRV (Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen) voorlopig vastgesteld. Het is duidelijk
dat de autoriteiten de schrapping van slecht gelegen
woon(uitbreidings)gebied niet planologisch wenst
te compenseren. De hamvraag is evenwel of er nog
een definitief BRV komt tijdens de huidige legislatuur.
De BVS blijft het onderwerp op de voet volgen in
2019.

Mitiska REIM

Project Retail park Bistrita, Calea Moldovei 40A, Bistrita (Roemenië)
Arch.: S.C. Architectura Noua S.R.L.

Montea

Project Carglass (Groep Belron), Kruisbosstraat 5 te Genk 		
Arch.: MAMU

Novus Projects

Project Residentie My Pavilions, Stichelgatstraat te Dilbeek 		
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5. BOUWCODE - ANTWERPEN

A. Context / BVS prioriteiten

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten

De Stad Antwerpen wenst in 2018 haar Bouwcode grondig
te herzien. Eén van de meest gecontesteerde bepalingen
betreft de verplichte minimale woonoppervlaktes voor
woningen.

a. Er liep een openbaar onderzoek van 1 tot 30 juni

De Stad stelt volgende minimale oppervlaktes voorop :
 Een zelfstandige woning zonder aparte slaapkamer :
netto min. oppervlakte : 35 m2
 Een zelfstandige woning met 1 slaapkamer: netto
min. oppervlakte : 60 m2
 Een zelfstandige woning met 2 slaapkamers: netto
min. oppervlakte : 80 m2
 Een zelfstandige woning met 3 slaapkamers: netto
min. oppervlakte : 110 m2
 Een zelfstandige woning met 4 of meer slaapkamers:
netto min. oppervlakte : 130 m2
 Een studentenkamer : netto min. oppervlakte: 14 m2
 Een kamer voor niet-studenten: netto min. oppervlakte : 20 m2
 Bij nieuwbouw of heropbouw van meergezinswoningen met 5 of meer woningen, voor opsplitsing
van een woning of meergezinsgebouw in 5 of meer
woningen of de functiewijziging naar 5 of meer
woningen : gemiddelde netto-vloeroppervlakte van
alle zelfstandige woningen : min. 80 m2
 Wanneer een project zoals vermeld onder punt 7
hierboven, verder wordt verbouwd, moet de gemiddelde netto-vloeroppervlakte van alle zelfstandige
woningen minimaal 80 m2 bedragen.
Dergelijke minimale oppervlaktenormen zijn onaanvaardbaar voor de BVS, want zij gaan volledig voorbij gaan aan
de bestaande behoefte aan compacter wonen dat zich
vandaag in de Stad Antwerpen stelt en dus in tegenspraak
is met het beginsel van de toegankelijkheid voor nieuwe
woningen.
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2018.					
De BVS heeft haar opmerkingen & voorstellen
ingediend in het kader van dit openbaar onderzoek
en maakt voorbehoud voor eventuele verdere juridische acties indien de herziening operationeel zou
worden in 2019.

b. De BVS zal in het kader van dit dossier een tegenvoorstel doen aan de Stad Antwerpen. Het
onderwerp zal in 2019 blijven gevolgd worden.

6. REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING

A. Context / BVS prioriteiten
Ingevolge de VI-de staatshervorming is de woninghuur
geregionaliseerd. Voor de BVS is het aangewezen om
de huurwetgeving in de 3 Gewesten zoveel mogelijk
coherent te houden, want de meeste professionele residentiële ontwikkelaars en investeerders zijn actief in 3 of
minstens 2 Gewesten, en onderscheiden regelgeving
zorgt voor extra kosten. De BVS steunt alle maatregelen
die objectief verantwoord zijn, effectief en efficiënt zijn
zoals het voorzien in de mogelijkheid voor de verhuurder
om de huurprijs te verhogen bij energiezuinige en
energie-efficiënte renovatie als de woningkost hierdoor
neutraal blijft voor de huurder.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS heeft haar standpunt op diverse fora

verdedigd, meer bepaald op het VBOC (Vlaams
Bouw Overleg Comité) en op de Vlaamse Woonraad.

b. In 2017 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van

decreet goedgekeurd en voorgelegd voor advies
aan de Vlaamse Woonraad. De BVS heeft daar haar
standpunt verdedigd.

c. In 2018 werd het decreet behandeld en gestemd

in het Vlaams Parlement. De BVS heeft op 11 juni
2018 een standpuntennota aan de bevoegde parlementaire Commissie overgemaakt. De BVS blijft de
evolutie van deze nieuwe regelgeving volgen en zal
haar leden op de hoogte blijven houden.

Odebrecht

Project Kanaelzicht te Willebroek, hoek Fabrieksstraat & 		
Mechelsesteenweg (Vredesbrug)
Arch.: Inarco Architects en ELD

Oryx Projects

Project Les Balcons, Marcel Thirylaan 180-198 			
te Sint-Lambrechts-Woluwe — Arch.: A2M

Palladium Belgium

Project River Building, Roodebeeklaan 89 te Schaarbeek 		
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7. « WONEN IN EIGEN
STREEK »

A. Context / BVS prioriteiten
In 2017 heeft de N-VA een conceptnota bij het Vlaams
Parlement ingediend. In de circa honderd gemeenten
met de duurste vastgoedprijzen of hoogste percentage
inwijkelingen, moet 20 tot 40 % van de grote nieuwbouwprojecten voorbehouden worden voor de eigen
bewoners waarvan de inkomsen een bepaalde grens niet
overschrijden.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS is geen voorstander van een last van rechts-

wege voor de professionele bouwheren en verkavelaars. Volgens de BVS is de voorgestelde maatregel
disproportioneel. Een eerdere regeling « wonen in
eigen streek » werd overigens in 2013 al vernietigd
door het Grondwettelijk Hof na bevraging van het
Hof van Justitie. Volgens de BVS dient het Vlaams
Gewest geen initiatieven te nemen op dat vlak
zonder het groen licht van Europa en in overleg met
de sector.

b. De BVS heeft haar kritisch standpunt uiteen-

gezet tijdens een parlementaire hoorzitting
in de Commissie Wonen op 11 januari 2018.
Ondertussen zijn er vanuit de Vlaamse overheid geen
verdere initiatieven meer genomen hieromtrent.
Het onderwerp zal in 2019 blijven gevolgd worden.

Parfinim - Triple Living

Project Meerzicht, Henri Van de Veldelaan te Knokke		
Arch.: Architectenbureau Arcas

Prologe

Project residentie Les Portes de l'Ourthe, Chaussée de l'Ourthe 		
te Marche-en-Famenne						
Arch.: Martine Vanherck

Promobuild

Project EXIT 3, Woluwestraat 10 te Zaventem 			
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8. SOCIALE
VERHUURKANTOREN

A. Context / BVS prioriteiten
Het Vlaams Gewest dient promotie en publiciteit te
voeren voor de recente federale regeling – opgenomen in
de programmawet van 25 december 2016 – die voorziet
dat private vastgoedontwikkelaars en investeerders
nieuwbouwwoningen ter beschikking kunnen stellen
van onder andere sociale verhuurkantoren en autonome
gemeentebedrijven tegen een verlaagd BTW-tarief van
12% op voorwaarde dat de woningen minstens 15 jaar ter
beschikking worden gesteld. Het Vlaams Gewest kan een
belangrijke rol spelen om dergelijke projecten te ontwikkelen.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. De BVS stelt vast dat de Vlaamse Regering hieraan
een positief gevolg heeft gegeven via het initiatief
van de « SVK-pro » (Sociale Verhuurkantoren-pro):
het Gewest startte met een proefproject om de
samenwerking tussen sociale verhuurkantoren en
investeerders te faciliteren.

b. Via dit samenwerkingsverband zullen sociale

verhuurkantoren huurcontracten op lange termijn
kunnen afsluiten voor nog te bouwen nieuwbouwwoningen. Het Gewest wil op die manier meer
betaalbare sociale huurwoningen realiseren en de
sterke groei van sociale verhuurkantoren verder
mogelijk maken en versterken. De eerste regelgevende stappen om deze doelstelling te bereiken,
zijn al gezet ; zij worden nu verder uitgewerkt, onder
andere via het proefproject.

c. De sociale verhuurkantoren vallen onder de

wetgeving overheidsopdrachten. Daarom heeft
de « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »
(VMSW), samen met het « Agentschap WonenVlaanderen », « Huurpunt » en de federatie van de
sociale verhuurkantoren, een procedure uitgewerkt.
Het proefproject heeft de bedoeling de procedure
verder op punt te stellen zodat ze begin 2019 toegankelijk wordt voor alle sociale verhuurkantoren.

Property & Advice

Project Central Piazza (retail park), Avenue de la Résistance
te Soumagne
Arch.: BAEC

Propintra

Project STUDEO (studentenresidentie), Lentestraat 50 		
te Elsene 							
Arch.: Roose Partners Architects
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9. VOORSCHRIFTEN DETAILHANDEL

A. Context / BVS prioriteiten
De BVS benadrukt dat de ruimtelijke uitvoeringsplannen
de Dienstenrichtlijn moet respecteren als zij voorschriften
inzake detailhandel bevatten en desgevallend moeten
voorafgegaan worden van een Dienstenrichtlijntoets
alvorens dergelijke brancheringsregels te kunnen
opnemen.
In concreto zal moeten gemotiveerd worden dat één en
ander noodzakelijk en proportioneel is in het kader van
een goede ruimtelijke ordening en geen discriminatie
inhoudt.
De Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die daar niet aan
voldoen moeten geschorst of vernietigd worden door
de Raad van State en buiten toepassing verklaard worden
door de Hoven en rechtbanken.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. In een belangrijk arrest van 30 januari 2018 heeft

het Hof van Justitie van de Europese Unie gesteld
dat detailhandel in goederen voor de toepassing
van de Dienstenrichtlijn een « dienst » betreft. Het
Hof oordeelt eveneens dat de bepalingen uit de
Dienstenrichtlijn over de vrijheid van vestiging van
dienstverleners ook van toepassing zijn op zuiver
interne situaties waarin alle relevante binnen één
lidstaat plaatsvinden. Het Hof komt vervolgens tot de
conclusie dat een brancheringsregeling in een ruimtelijk bestemmingsplan, op grond waarvan bijvoorbeeld detailhandel in niet-volumineuze goederen
buiten stadscentra is toegestaan, een eis betreft als
bedoeld in de Dienstenrichtlijn die enkel gericht is tot
de personen die activiteiten in deze gebieden willen
gaan ontwikkelen. Gelijkaardige regeling is gericht
op het behoud van de leefbaarheid van het stadscentrum en het voorkomen van leegstand in het
kader van ruimtelijk beleid maakt dat niet anders. Het
gevolg is dat de verenigbaarheid van een brancheringsregel met de Dienstenrichtlijn getoetst dient
te worden aan de Dienstenrichtlijn.		
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Een brancheringsregeling op grond waarvan
detailhandel in niet-volumineuze goederen buiten
stadscentra niet is toegestaan, stelt de toegang tot
de uitoefening van een dienstenactiviteit afhankelijk
van een territoriale beperking. De Dienstenrichtlijn
staat hier niet in de weg, mits voldaan wordt aan de
voorwaarden van de Dienstenrichtlijn inzake nondiscriminatie, noodzakelijkheid en evenredigheid.

b. Deze uitspraak van het Hof van Justitie is zeer

relevant voor het Vlaams omgevingsrecht. In het
Vlaams Gewest behoort de bevoegdheid inzake
ruimtelijke uitvoeringsplannen tot het Gewest, de
provincies en de gemeenten.			
De BVS heeft deze punten opgenomen in haar
memorandum voor het Vlaams Gewest.

10. BTW OP AFBRAAK & HEROPBOUW

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 particulieren die de betrokken woning bewonen na
afbraak & heropbouw, maar ook voor particuliere kopers
die een dergelijke woning (na afbraak & heropbouw) van
een professionele bouwheer hebben aangekocht.

B. Ondernomen acties en behaalde
resultaten
a. Hoewel dit een federale materie betreft, had de
BVS reeds op het VBOC van 20 januari 2016 steun
gevraagd bij de Vlaamse Regering.

d. Tijdens haar septemberverklaring 2018 in het Vlaams

Parlement, verduidelijkte de Minister-President dat
wie in een stadsgebied woont, een woning sloopt
en een nieuwe woning bouwt, maar 6% BTW betaalt.
Hij kondigde aan dat de Minister van Begroting,
Financiën en Energie, de heer Bart Tommelein, een
vergelijkbare maatregel had genomen ten belope
van 15 miljoen € voor de rest van het Vlaams Gewest.
Eigenaars die niet in een stadsgebied wonen, die
hun woning slopen en vervangen door een energieefficiënte woning, krijgen een premie van 7.500 €.
Het ziet ernaar uit dat die premie niet bedoeld is voor
kopers van een nieuwbouwwoning die het gevolg
is van een afbraak- en heropbouwoperatie van een
vastgoedontwikkelaar.				
De BVS blijft dit onderwerp verder volgen in 2019.

b. De Vlaamse Regering was het toen eens met het

standpunt van de BVS en heeft in maart 2016 een
engagement aangegaan om vanaf 2017 overleg te
plegen met de Federale overheid. 		

In oktober 2017 heeft de CD&V een voorstel van wet
ingediend bij 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 de
totale oppervlakte betreft : 190 m2 voor huizen en
100 m2 voor appartementen. De projectontwikkelaars zullen ook in aanmerking komen om van het
verlaagd tarief gebruik te kunnen maken, wat tot nu
toe niet het geval is.

c. Tijdens de vergadering op het VBOC van 19 februari

2018 heeft de BVS de steun van de Vlaamse Regering
gevraagd inzake dit voorstel van de CD&V. De
Regering heeft enkel bevestigd dat ze hoopvol
uitkijkt naar de parlementaire behandeling van dit
wetsvoorstel.

11. MEMORANDUM
VLAAMS GEWEST
2019

De BVS heeft steeds met veel klem haar bereidwilligheid
getoond om een loyale gesprekspartner te zijn van de
publieke autoriteiten, alsook een expertisecentrum voor
het vastgoed; deze bereidwilligheid vertaalt zich concreet
door samenwerkingen die zij dagelijks voert met de
Federale Regering, de gewestelijke Regeringen, alsook de
Administraties maar eveneens door het opmaken van een
federaal memorandum en een memorandum per Gewest,
in het kader van de verkiezingen van mei 2019.
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© Utku Pekli - Syntaxe

ProWinko

Re-Vive

PSR Brownfield Developers

Redevco Retail Belgium

Project CBC gebouwencomplex, gelegen aan de Grote Markt
in Brussel

Project Dac’art, Zuidkaai 2 te Izegem				
Arch.: B2Ai

Project Stocznia cesarska, Popieluszki 80-863 te Gdansk (Polen)
Arch.: Henning Larsen Architects

Project Waterloo Place Richelle, Brusselsesteenweg 299 te Waterloo
Arch.: Jaspers-Eyers Architects

REIM
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Project Residentie des Hayeffes (des Jardins de l’Orne), Rue Auguste
Lannoye te Mont-Saint-Guibert 				
Arch.: Syntaxe - Bureau d'architectes

Klaar voor
de toekomst?

Glasvezel tot in de woning!
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.

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

Close
partner of
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1. EXTERNE LIDMAATSCHAPPEN & ZETELS

A. Op Europees niveau
UEPC (UNION EUROPÉENNE DES PROMOTEURSCONSTRUCTEURS)

ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (ESRBHG)

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

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.

In 2018 wordt de BVS binnen UEPC vertegenwoordigd
door :
 De heer Serge Fautré, Voorzitter van de BVS
 De heer Olivier Carrette, Afgevaardigd Bestuurder
van de BVS
In mei en november 2018 hebben twee vergadersessies
plaatsgevonden.

B. In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

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.

 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 wetsontwerp met betrekking tot
de huisvesting in het BHG.
DE

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

C. In het Vlaams Gewest

HET

VOKA (VLAAMS ECONOMISCH VERBOND –
KAMER VAN KOOPHANDEL)

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

Sinds verscheidene jaren werken de BVS en VOKA op een
positieve en constructieve manier samen voor materies die
de twee organisaties aanbelangen. De BVS neemt regelmatig en met veel belangstelling deel aan de vergaderingen
van de werkgroep « Ruimtelijke Ordening » van VOKA.
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IN

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

BRUSSELS
AGENTSCHAP
VOOR
ONDERNEMINGEN (BAO) EN CITYDEV

BECI (BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE AND
INDUSTRY)

ADVIESRAAD VOOR HUISVESTING
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Dankzij deze vertegenwoordiging zal de BVS :

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 B. Dillien (Gands) als plaatsvervangend lid.
De Vlaamse Woonraad adviseert de Regering en het Vlaams
Parlement op strategisch niveau inzake het huisvestingsbeleid ; deze aanwezigheid binnen de Vlaamse Woonraad zal
het mogelijk maken dat de BVS haar ideeën & 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 deelgenomen.
Sinds 2017 werd de ESR (Economische en Sociale Raad)
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.

Resiterra

Project Janseniushof fase 1 tem 4, Minderbroedersstraat – 		
Janseniusstraat te Leuven
Arch.: Conix RDBM Architects + De Gregorio & Partners (piloot-arch.)

Retail Estates

Project Aldi, Leuvenselaan 497 te Tienen 			
Arch.: Tecro & Krea Architecten

Simonis Entreprises

Project Lequimelaan 44 te Sint-Genesius-Rode 			
BVS Jaarverslag 2018
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Arch.: Volume Architecture

Alles onder
controle.
Samen op weg naar
veiligheid en efficiëntie

Verhoog de veiligheid, efficiëntie en kwaliteit in uw gebouwen!
Wij helpen u daarbij graag met advies op maat van de vastgoedsector.
Een multidisciplinair team van experten begeleidt u snel en flexibel bij ontwerp,
bouw, beheer en renovatie. Bekijk onze oplossingen voor de vastgoedsector op:
vincotte.be/bvs en ontdek waarom ook Brussels Airport op Vinçotte vertrouwt.
vincotte.be/bvs

2. SAMENWERKINGSAKKOORDEN

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

3. COMMUNICATIE

A. SAMENWERKING BEREAL
Sinds 2016 heeft Bereal de taak om de communicatie van
de BVS te verbeteren en meer bekendheid te geven aan
de media.
Gedurende het jaar 2018 werd de BVS in talrijke media
vermeld (geschreven pers, radio en televisie).

SAMENWERKING MET BLSC
In het kader van hun samenwerkingsakkoord onderzoeken
de BVS en BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and
Shopping Centers) samen de algemene problematiek van
« retail » in de 3 Gewesten.
De BVS en BLSC hebben hun werkgroepen samengevoegd 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, voorrechten
aan hun respectievelijke leden ter gelegenheid van de
organisatie van evenementen.
SAMENWERKING MET CIB
De BVS en CIB-Vlaanderen hebben sinds verscheidene
jaren een samenwerkingsakkoord.
De twee federaties hebben een structurele samenwerking
uitgewerkt met als doel hun leden wederzijds te informeren en de verdediging van hun belangen te verbeteren.
SAMENWERKING MET ADEB

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
De BVS reserveert haar Extranet voor de vergaderingen
van de Commissies en Werkgroepen; de dagordes van
iedere vergadering 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.Extranet bevat bovendien een bibiliotheek met
de belangrijkste wettelijke teksten.
Alle werkende leden van de BVS ontvangen een login
en een paswoord dat hen toegang verleent tot alle BVS
documenten via de URL
www.upsi-bvs-extranet.com
of via de knop Extranet op onze website 			
www.upsi-bvs.be

De BVS en ADEB hebben sinds verscheidene jaren een
samenwerkingsakkoord.
De twee federaties hebben een structurele samenwerking
uitgewerkt met als doel hun leden wederzijds te informeren en de verdediging van hun belangen te verbeteren.
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D. FLASHES
In 2018 hebben de leden van de BVS systematisch belangrijke uittreksels uit het Belgisch Staatsblad per e-mail
ontvangen, alsook interessante en belangijke berichtgevingen binnen de vastgoedsector.
Hieronder een samenvatting van de « flashes » die in 2018
verstuurd werden :
Flash 01/2018

MIPIM Cannes – Mediapark.brussels

Flash 12/2018

Vlaams Gewest – Programmadecreet
van 6 juli 2018

Flash 02/2018

Vlaams Gewest – Vergadering VBOC
19/02/2018

Flash 13/2018

Waals Gewest – Appel d’offres pour
un terrai de 30 ha

Lunch-conferentie BVS 22/03/2018 –
Case of Copenhagen - Presentatie

Flash 14/2018

Waals Gewest – Bail d’habitation

Flash 15/2018

BVS – Business2Belgium

Flash 16/2018

Wijziging Wet verplichte verzekering
tienjarige aansprakelijkheid

Flash 17/2018

Vlaams Gewest – Vlaamse materies
(Ruimtelijke Ordening & Energie)

Flash 18/2018

Voorstellen Notariaat aan Minister
K. Geens van 30/06/2018

Flash 19/2018

Vlaams Gewest - Intergemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening

Flash 20/2018

Waals Gewest - bail d’habitation

Flash 21/2018

Waals Gewest - Décret-programme

Flash 03/2018
Flash 04/2018

BHG– Oproep BGHM voor de privésector

Flash 05/2018

Duurzaamheidsmeter voor 		
(ver)bouwprojecten – Enquête

Flash 06/2018

Seminarie BVS & Stad Namen
24/04/2018 - Presentaties

Flash 07/2018

BVS Tax Seminar 05/06/2018 Presentaties

Flash 08/2018

Zakenlunch BVS 20/06/2018– Trends
& Perspectives in professional real
estate

Flash 09/2018

Flash 10/2018

Flash 11/2018
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Vlaams Gewest – Samenwerking
sociale verhuurkantoren & private
partners
BTW – optionele belastingheffing
inzake verhuur van uit hun
aard onroerende goederen –
wetsontwerp
Het kadastrale plan is nu in open
source beschikbaar
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Flash 21/2018 bis Waals Gewest - Décret-programme Friches industrielles + taxe régionale
planification
Flash 22/2018

KB van 30/07/2018 – Aanleggen
en bijhouden van de kadastrale
documentatie

Flash 23/2018

BHG – Lancering van 2de oproep
BGHM voor de privé-sector

Flash 24/2018

Waals Gewest – ROP (Ruimtelijk
Ontwikkelingplan) – bericht van
onderzoek

Flash 25/2018

Vlaams Gewest – « Woningpas »

Flash 26/2018

Waals Gewest – Processus ORES –
UPSI concernant les impétrants

Flash 27/2018

Waals Gewest – CAP sur l’immobilier
de demain

Flash 28/2018

BHG – Gewestelijk Plan voor
Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Flash 29/2018

BHG – Besluit van 18/10/2018 m.b.t.
voorafgaand advies, controlebezoek
en het gelijkvormigheidsattest van
de DBDMH

Flash 30/2018

Vlaams Gewest – « Woningpas »

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.

Skyline Europe

Project Mandelhof, Zuidstraat te Roeselare
Arch.: evr Architecten

Socatra - Belgian Land

Project Emaillerie, Verheydenstraat te Sint-Jans-Molenbeek
Arch. : L’Escaut Architecture

Sogerim Construction

Texaf

Steenoven

Thomas & Piron Bâtiment

Project Residentie Chambiges, Eekhorentjesbrodenlaan 3		
te Elsene — Arch.: Archi 2000

Project Groenling, Stationsdreef te Roeselare 		
Arch.: B2AI & Snohetta

Tans Group

Project hoek Frankrijklei 36 - Teniersplaats te Antwerpen
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Arch.: POLO Architects

Project Bois Nobles, Concession Utexafrica, Kinshasa 		
Arch.: Benoit Vraie (D.D.V.)
Project Maison de la Culture de Namur, Avenue Fernand 		
Golenvaux 14 te Namen 					
Arch.: Bureau d'Architecture Philippe Samyn and Partners

Upgrade Estate

Project Backstage² Upkot, Sint-Pietersnieuwstraat 134 te Gent
Arch.: Baeyens&Beck

Een partnership met sterke troeven

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, …

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

4. EVENEMENTEN

A. REALTY
De BVS was officiële partner van de tiende editie van de
Belgische vastgoedbeurs « Realty 2018 », die plaatsvond
op 15, 16 en 17 mei 2018 op de site van Tour & Taxis te
Brussel.
Op woensdag 16 mei organiseerde de BVS een debat
getiteld « Gemeenteraadsverkiezingen 2018 » op basis van 3
thema’s :

16 mei 2018 (Realty) :
thema :

Debat Gemeenteraadsverkiezingen
2018

gastsprekers : De heer Maxime Prévot

Burgemeester van Namen
De heer Philippe Close
Burgemeester van de Stad Brussel

1. Mobiliteit
2. Vergunningen & Beroepen
3. Marketing van de Steden

De heer Vincent Van Quickenborne
Burgemeester van Kortrijk

Gastsprekers :
 De heer Maxime Prévot
Burgemeester van Namen

moderators : Mevrouw Kathleen Cools
De heer Martin Buxant

 De heer Philippe Close
Burgemeester van de Stad Brussel
 De heer Vincent Van Quickenborne
Burgemeester van Kortrijk

20 juni 2018 :
thema :

Twee moderators hebben het debat geleid : Mevrouw
Kathleen Cools en de heer Martin Buxant.

Trends & Perspectives in professional
real estate
Office & Residential & Logistics & Retail

gastsprekers : De heer Kim Verdonck

B. ZAKENLUNCHES /
CONFERENTIES
22 maart 2018 :
thema :

Case of Copenhagen – The City of
Tomorrow
Elements of investigation

gastspreker : De heer Julien De Smedt
Mede-oprichter & Directeur JDS Architects
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Head of Research CBRE
De heer Thierry Debourse
Head of Retail JLL
De heer Marc-Antoine Buysschaert
Partner Cushman & Wakefield
De heer Cédric Van Meerbeeck
Head of Research Cushman & Wakefield

19 september 2018 :

23 mei 2018 :

gastspreker : De heer Didier Reynders
Vice-Eerste Minister en Minister van
Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast
met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Vastgoedmissie in Kopenhagen
Missie georganiseerd door UPSI-BVS-VOKA – Kamer van
Koophandel en Industrie Antwerpen-Waasland, in aanwezigheid van Minister J. Van Overtveldt

29 november 2018 :
thema :

Verkiezingen 2018 – 2019 :
analyses & toekomstperspectieven

gastsprekers : Prof. dr. Carl Devos

Prof. dr. Pierre Vercauteren

C. EVENEMENTEN / SEMINARIES
17 januari 2018 :
Nieuwjaarsreceptie
In samenwerking met Solvay Brussels School of Economics
and Management, RES (Real Estate Society vzw) en RICS
(Royal Institution of Chartered Surveyors)
21 februari 2018 :

5 juni 2018 :
Tax Seminar
Corporate tax reform & (optional) VAT on
immovable letting
Seminarie georganiseerd door de BVS en Deloitte en
aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Kabinet
van Minister van Financiën, de heer J. Van Overtveldt, en
deskundigen van Deloitte en Laga
13 september 2018 :
« Vastgoedevent Gent »
Georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse
Confederatie Bouw, de BVS, CIB (Confederatie van
Immobiliënberoepen van België), RES (Real Estate Society),
BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping
Centers) en RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors),
en met de steun van de Stad Gent en de Provincie OostVlaanderen en van VOKA en met de logistieke steun van
Interparking.
Thema : « When public meets private »

Vlaams Gewest – « Codex-trein » en hervorming
van de « VCRO »
Seminarie georganiseerd door de BVS in aanwezigheid
van de heer Tom De Waele, Auditeur bij de Raad van State
(afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)
24 april 2018 :
Vastgoedontwikkelingen in Namen
Seminarie georganiseerd door de BVS met de medewerking van de Stad Namen, in aanwezigheid van de
Burgemeester van Namen, De heer M. Prévot, en de
Schepenen en deskundigen A. Gavroy, T. Auspert, P.
Grandchamps, L. Gennart, S. Scailquin en A. Barzin.
BVS Jaarverslag 2018
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Degroof Petercam in Real Estate
Throughout its history, Degroof Petercam has had a significant practice in and impact on the real estate
industry. Last year has yet again been a prove of that.
Our mission is to continue to cover the industry and become a leader in continental Europe, keep
strengthening our placement capacity and keep refining our expertise, in order to keep creating added
value in the projects we are granted from our clients, be it in capital markets, M&A, securitization or ondemand advisory.
An international real estate
investor
acquired

Secondary public offering
with priority allocation rights

Private placement of
new shares following
contribution in kin

up to 75% of the shares of
Immobe owning and operating
an apartment buildings
business unit from

€ 155 million

€ 18 million

Joint Bookrunner

Joint Lead Manager

Financial adviser to the Seller

June 2018

March 2018

Pending

Adviser to the independent
directors of

Consortium of property
developers
Forward sale of abstract
receivables under a long lease
contract to an institutional
investor

Secondary public offering
with priority allocation rights

on public bid by

€ 40 million

€ 134 million

Adviser to the Seller

Joint Bookrunner

Financial Expert

July 2018

June 2018

April 2018

acquired

acquired

Financial adviser to the Acquirer

Financial adviser to the Seller

March 2018

January 2018

Private placement
of 8-year senior bonds

€ 125 million
Joint Lead Manager
March 2018

Contact persons
Bank Degroof Petercam nv | sa
Rue de l’Industrie 44
1040 Brussels | Belgium
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+32 2 287 91 11
info@degroofpetercam.com

Degroof Petercam Corporate Finance nv | sa
Jean-Baptiste Van Ex
Rue Guimard 18
Managing Director
1040 Brussels | Belgium
jb.vanex@degroofpetercam.com
+32 2 287 97 11
+32 2 287 91 27
corporate.finance@degroofpetercam.com
www.degroofpetercam.com

Uplace

Vestio

Verelst Projectontwikkeling

Virix

Project Uplace, Beaulieustraat te 1830 Machelen
Arch.: Benoy en Jaspers & Eyers Architects
Project 'Naast de post', Woluwestraat 4 – 16 te Machelen 		
Arch.: De Architecten NV

Project Park Belisia, Eikenlaan te Bilzen
Arch.: d&d architecten (Drieskens & Dubois)

Project Salve Mater (55 app. + wellness + faciliteiten) 		
Groot Park 1 te Lovenjoel 					
Arch.: A33
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5. STRUCTURELE PARTNERS

Eind 2018 telt de BVS de volgende structurele partners :
Realty
Deloitte & Laga
Vinçotte
CEA Belgium
Bopro
Proximus
Luminus
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Alle partners hebben activiteitenbranches die een verband
houden met de activiteiten van de leden van de BVS.
De partners van de BVS wonen regelmatig werkvergaderingen / commissies bij waar hun kennis over specifieke
materies met onze leden gedeeld wordt.
De partners van de BVS bieden onder meer commerciële
& financiële voordelen die uitsluitend voor de werkende
leden van de BVS bestemd zijn.
Hierbij wordt meegegeven dat Proximus, in het kader
van haar partnership met de BVS, het project «Big Data»
opgestart heeft, met de bedoeling nieuwe analytische
diensten aanbieden aan de leden van de BVS die actief zijn
in de shopping malls (telling en profiel van de bezoekers
met als doelstelling de economische groei te ondersteunen).

Vlasimmo

Verkaveling te Villers-le-Bouillet

Vlerick Vastgoed - LC Consult

Project Langwater, Morinnestraat te Kortrijk 			
Arch. : Cameleon Architects en Architectenburo Rogiest+team

Vooruitzicht - AG Real Estate

Project Left & Upperleft, Blancefloerlaan te Antwerpen 		
Arch.: Schellen Architecten i.s.m. s3architecten

Vossemeren

Project M-Tower, Bruggestraat – Krommebeekstraat te Menen
Arch.: DB Architecten

Warehouses Estates Belgium

Project Extension Centre Commercial 'Espace Nord', Rue du
BVS Jaarverslag
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Chemin de Fer te Gosselies
— Arch.:2018
sprl DDM Architectes
Associés

6. VERGADERINGEN MINISTERIELE KABINETTEN &
ADMINISTRATIES & ORGANISATIES

EUROPESE MATERIES

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

UEPC
BRUSSEL 16 – 17 - 18/05/2018
OSLO 14 – 15 - 16/11/2018

MEETCODE
10/01/2018

BVS
05/01/2018

Vergadering met de heer J. Strus –
Directoraat-generaal Justitie &
Consumentenzaken aan de Europese
Commissie

Hoorzitting op het Brussels Parlement

BREXIT & BUSINESS2BELGIUM
29/01/2018
Vergadering bij B.I.E.
(Brussels Invest & Export)
PLAGE
16/04/2018

Vergadering bij Leefmilieu Brussel

REALTY
FEDERAAL
20/04/2018 Vergadering Burgemeester Ph. Close
		
HERVORMING BURGERLIJK WETBOEK
PUBLIEK-PRIVATE VASTGOEDFONDSEN
22/01/2018 Vergadering Kabinet Minister K. Geens
12/07/2018
Vergadering bij Belfius
		
VENTILATIE ARBEIDSPLAATSEN
CCL
24/01/2018
Vergadering Confederatie Bouw
12/01/2018
28/05/2018 Vergadering Confederatie Bouw
19/01/2018
18/05/2018
BTW OP VERHUUR PROFESSIONEEL VASTGOED
14/09/2018
09/05/2018 Vergadering Kabinet Vice-Eerste Minister,
D. Reynders
MEMORANDUM BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST
14/05/2018 Vergadering Kabinet van Financiën,
16/01/2019
Vergadering Kabinet Staatssecretaris
J. Van Overtveldt
De Baets
18/05/2018 Vergadering Kabinet Eerste Minister,
Ch. Michel
24/05/2018 Vergadering Kabinet Vice-Eerste Minister,
VLAAMS GEWEST
K. Peeters
WIES (Wonen in Eigen Streek)
25/05/2018 Vergadering Kabinet Vice-Eerste Minister,
11/01/2018
Hoorzitting op het Vlaams Parlement
A. De Croo
FEDERAAL MEMORANDUM
06/12/2018 Vergadering Vice-Eerste Minister,
D. Reynders
30/01/2019 Vergadering Kabinet Vice-Eerste Minister,
A. De Croo

PROBLEMATIEK BEHEER VERGUNNINGEN
31/01/2018
Vergadering bij de Rvvb (Raad voor
Vergunningsbetwistingen)
VBOC
19/02/2018

Jaarlijks overleg met Minister-President
G. Bourgeois

INSTRUMENTENDECREET
27/03/2018
Vergadering Kabinet J. Schauvliege
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OPROEP BROWNFIELDS
17/04/2018
Vergadering Kabinet Minister 		
Ph. Muyters
MEMORANDUM VLAAMS GEWEST
23/11/2018
Vergadering Open VLD – Kabinet
G. Rutten

WAALS GEWEST
BELEGGINGSPLAN / BAIL LOGEMENT / CLUSTER
HUISVESTING
08/01/2018 Vergadering Kabinet Minister V. De Bue
20/02/2018 Vergadering bij ESRW
(Economische en Sociale Raad Wallonië)
20/03/2018 Vergadering SPW
LOGISTICS IN WALLONIA
02/02/2018 Vergadering AWEX
MEMORANDUM WAALS GEWEST – VERKIEZINGEN
2019
12/04/2018 Vergadering bij UWE
(Union Wallonne des Entreprises)
28/11/2018
Vergadering bij CePESS
(Centre Etudes cdH)
29/11/2018
Vergadering Fractievoorzitter MR Waals
Parlement, J.P. Wahl
30/11/2018
Vergadering Kabinet Minister P-Y. Jeholet
PPS (PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING)
19/04/2018 Vergadering Kabinet Minister V. De Bue
14/05/2018 Vergadering Kabinet Minister P-Y. Jeholet
REALTY
07/05/20018
EPB
26/06/2018

Vergadering Burgemeester van Namen
Ph. Prevot
Vergadering Kabinet Minister J.L. Crucke
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7. DANKWOORD

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

100

BVS Jaarverslag 2018

Wereldhave Belgium

Project Shopping Les Bastions, Boulevard Walter de Marvis 22 te
Doornik — Arch.: ASSAR Atelier Architects & Holoffe Vermeersch
Architecture, DunnettCraven Architects

Wilhelm & Co

Project Les Quais d’Eole te Dieppe (Frankrijk)
Arch.: Thales

Xior Student Housing

Project Xior Oudergemlaan, Oudergemlaan 275 te Etterbeek
Arch.: Jaspers-Eyers Architects

Zabra Real Estate

Project Groendreef, Edward De Baerdemaekerstraat 		
te Sint-Pieters-Leeuw
Arch.: MOPurbandesign – Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau

Willemen Real Estate

Project Spreeuwenhoek Residentie Arbo, Leemputstraat 49 te
Muizen (Mechelen) — Arch.: M2 architecten bvba
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Unique challenges
need unique solutions.
No matter how complex your real estate business questions,
we have the capabilities and experience
to deliver the answers you need.

www.deloitte.com/be/realestate

Experience the future
of law, today
When you take on an important business challenge, don’t go at it alone.
Our team of talented lawyers have built a reputation by delivering outstanding services to clients, day in,
day out. We assemble the best teams around client projects. Teams that go beyond what others think
possible: beyond technical expertise, beyond just rational advice, beyond the traditional. Teams with the
ability to reach even further - thanks to their access to Deloitte, the world’s leading professional services firm,
and to a global network of top law firms. Teams that bring refreshing insights and that know how tot take a
clear, firm stand with the most complex problems.
This, we are proud to say what makes us Laga.

www.laga.be
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Algemene en specifieke OPLOSSINGEN voor België

1. RECHTSZEKERHEID

WOONBELEID

mobiliteit

moderne
samenleving

1. RECHTSZEKERHEID

RUIMTELIJKE ORDENING

overleg

demografische groei

1. RECHTSZEKERHEID

PROCEDURES

stadsmarketing

2019 – 2024

Het BVS-Memorandum beoogt de verbetering van de omstandigheden waarin de vastgoedsector haar
maatschappelijke rol ten volle zou moeten kunnen benutten

Samen de steden van morgen ontwikkelen !

Federale verkiezingen 2019

1. Overleg

Thema’s

Creatie van werkgelegenheid via de projecten (hoofdzakelijk ten behoeve van de minst
opgeleiden)
Inkomstenbron via vastgoedprojecten (PB, Ven B., diverse belastingen,….)
Een algemene visie van de stad delen
Herontwikkeling van gemengde wijken rond verkeersknooppunten






Realisatie van kwaliteitsvolle & aantrekkelijke bedrijfsruimtes en winkelgebieden



Ontwikkeling van kwalitatieve stadsbuurten die sociale netwerken creëren en/of versterken

Realisatie van vastgoed dat aan duurzaamheidsvereisten & technische normen
beantwoordt





Herwaardering van verlaten wijken en wederopbouw van braakliggende terreinen

Realisatie van betaalbare, gedifferentieerde en toegankelijke woningen





OPLOSSINGEN

De VASTGOEDSECTOR is één van de belangrijkste drijvende krachten om een antwoord te bieden aan onze MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Evolutie van de gezinssamenstellingen
Stadsleegloop van de « middenklasse »
Dringende maatschappelijke uitdagingen :
Verwaarloosde gebouwen (residentieel en kantoren)
Mobiliteitsproblematiek
Schommelende en veranderende economische activiteit :
Werkloosheid
Behoefte aan opleiding
Sociale samenhang : een permanente doelstelling door de aanleg van publieke ruimtes
Toegenomen concurrentie tussen Europese steden/gewesten om ondernemingen en talenten aan te
trekken
Overheidsfinanciën : moeilijk budgettair evenwicht op federaal, gewestelijk en lokaal niveau

Bevolkingsgroei :
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een samenhang tussen het gevoerde beleid op Federaal, Regionaal en Gemeentelijk niveau (dit geldt voor uiteenlopende materies : fiscaliteit, ruimtelijke
ordening, mobiliteit, netheid, veiligheid, …)
een permanente & constructieve dialoog tussen de verschillende overheidsniveaus alsook met de private sector
een vereenvoudiging van de verhoudingen tussen de verschillende overheidsniveaus

Op politiek vlak

Voorstel 2 : Voor elk ontwerp van vaststelling of herziening van federale wetten, wensen wij :

Context : De evolutie van de wetgevingen (zowel fiscaal, technisch als juridisch) maakt het beroep van vastgoedontwikkelaar en vastgoedinvesteerder steeds
complexer. Daarentegen zorgt het gebrek aan samenhang of vastgestelde tegenstrijdigheid in het politieke beleid dat door de verschillende overheidsniveaus
gevoerd wordt (Federaal, Gewestelijk en Gemeentelijk) soms voor een enorme vertraging (zelfs blokkering) bij de realisatie van vastgoedprojecten die nodig zijn in
België (bevolking, ondernemingen, …).
Voorstel 1 : Dankzij haar ervaring en kennis van alle activiteiten gelinkt aan de vastgoedsector, wil de BVS een representatieve, deskundige en betrouwbare partner
zijn voor de publieke overheden. De BVS is ook bereid om al haar expertise en kennis rechtstreeks aan de publieke overheden te verstrekken om een positieve
bijdrage te leveren aan alle regelgeving inzake vastgoedontwikkeling, opdat deze op het veld werkbaar zou zijn.

Voorstellen

Voorstellen van de BVS aan de FEDERALE autoriteiten












BELANGRIJKE UITDAGINGEN

Federale verkiezingen 2019

3. Vastgoedfiscaliteit

2. Beheer van beroepen tegen de
stedenbouwkundige
vergunningen bij de Raad van
State

dat de rechtszekerheid systematisch als uitgangspunt wordt gerespecteerd, ter garantie van een duurzame en sterke ontwikkeling van de economische
activiteiten
dat overgangsmaatregelen systematisch voorzien worden, gezien de economische cyclus die kenmerkend is voor het vastgoed
dat de concrete impact van de voorgestelde regelgeving op het terrein systematisch onderzocht wordt ; indien nodig, dat de voorgestelde regelgevingen
aangepast worden
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Voorstel 5 : In 2016 heeft de Federale Regering de programmawet ingevoerd (publicatie in het BS op 29.12.2016) waarin zij ten gunste van de vastgoedinvesteerders
een BTW-tarief van 12% voorziet als tegenprestatie voor het aanbieden van de aangekochte woningen aan specifieke actoren zoals SVK’s of de OVM’s (voor een
periode van 15 jaar). De BVS stelt voor om deze maatregel meer aan te moedigen en te bevorderen bij het grote publiek, aangezien zij een duidelijk en potentieel
belangrijk maatschappelijk belang ondersteunt.

Context : In tegenstelling tot een groot deel van het historisch vastgoedpatrimonium, beantwoorden de nieuwbouwwoningen aan alle technische en
duurzaamheidsnormen in de verschillende Gewesten om tegemoet te komen aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Het is dus noodzakelijk om de
vastgoedfiscaliteit uit te werken ten voordele van de gezinnen die een kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare woning wensen aan te kopen.

- de Raad van State goed uitrusten in bemanning & technologie zodanig dat deze Raad in de 6 maanden een beslissing kan nemen betreffende een beroep (vandaag
neemt het tussen 18 maanden en 2 jaar – soms veel meer dan 3 jaar als er een beroep tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend worden.

Voorstel 4 : binnen de 6 maanden een beslissingen krijgen van de Raad van State

- rekening houden met de financiële impact : wanneer het blijkt dat de beroepen tergend en roekeloos zijn, de mogelijkheid voorzien dat de bouwaanvrager bij de
Raad van State een financiële compensatie krijgt voor het verlies in tijd door de indiening van het beroep (cfr compensatie voor de prefinanciering voor de aankoop
van het onroerend goed, de architectuur-, ingenieurs- en stedenbouwkundige kosten)

- het belang en de voorwaarden:

duidelijker aangeven wanneer een derde « zijn belang » kan laten gelden, onder andere betreffende de afstand tussen, enerzijds, het vastgoedproject en
anderzijds, de localisatie van de derde die de « impact » van het project ondergaat (cfr gecoördineerde voorschriften van de Raad van State)

aan de derden de verplichting opleggen om de reden en de manier waarop zij hun beroep indienen vanaf het begin, bekend te maken en de nodige bewijzen
mee te geven (cfr gecoördineerde voorschriften van de Raad van State + bepaald formaat)

een derde zou enkel een beroep mogen indienen indien hij/zij zich al heeft bekendgemaakt tijdens het openbaar onderzoek

Voorstel 3 : het aantal tergende en roekeloze beroepen van derden bij de Raad van State (tegen de stedenbouwkundige vergunningen) beperken door toepassing
van bijkomende beperkingen :

Context : In het kader van de vergunningen stelt zich eveneens het probleem van het beheer van de beroepen tegen de stedenbouwkundige vergunningen. Wij willen
in geen enkel geval het recht om beroepen in te dienen aan de orde stellen. Wij merken evenwel in de praktijk de toename van de « tergende en roekeloze beroepen »
die – hoewel deze niet gegrond zijn en dus echt geen kans op slagen hebben – een aanzienlijk tijdsverlies veroorzaken in de realisatie van private en/of publieke
vastgoedprojecten ; de vertragingen in de uitvoering van een vastgoedproject veroorzaken, op hun beurt, dezelfde vertragingen in maatschappelijke en ecologische
ontwikkelingen en in het ontvangen van inkomsten voor de overheidsfinanciën.






Op technisch vlak

Voorstel 9 : De wet zou moeten aangepast worden in haar praktische aspecten en enkel de bouwondernemingen verplichten om de aanwezigheidsregistratie van
de werknemers op de werven uit te voeren.

Context : De wet schrijft voor dat alle personen die op een bouwwerf werken, dagelijks en systematisch geregistreerd worden. De BVS steunt zonder voorbehoud
de grondslagen van deze bepaling die duidelijkheid, transparantie, bescherming voor de werknemers en een gezonde concurrentie tussen bouwbedrijven schept. De
moeilijkheid van de wet bevindt zich dus niet in haar bedoeling, maar wel in de praktische aspecten van haar toepassing, aangezien zij de verplichting voorschrijft
van de aanwezigheidsregistratie van de werknemers zowel voor de promotoren als voor de aannemers ; echter, het zijn de bouwondernemingen die deze
werknemers aannemen en niet de promotoren, die zelf de vastgoedprojecten voorafgaand financieren en ontwerpen en ze later commercialiseren.

Voorstel 8 : De sector stelt de invoering van één enkel systeem van voltooiingswaarborg voor, voor alle actoren (aannemers, bouwpromotoren), om alle
onduidelijkheid weg te nemen voor alle gezinnen die een woning op plan wensen aan te kopen.

Context : In het kader van de Wet Breyne zijn de voltooiingswaarborgen voor de aankoop van een woning op plan anders al naargelang de verkoper een aannemer
of een bouwpromotor is (zelfs indien het gaat om hetzelfde type onroerende goed). De gezinnen weten over het algemeen niet dat ze een voltooiingswaarborg van
slechts 5% hebben, terwijl dit bij een promotor 100% is.

Federale verkiezingen 2019
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Samen onze omgeving en onze maatschappij van morgen ontwikkelen

Voor alle bijkomende informatie kan u contact openemen met de volgende personen :
 Olivier Carrette, Afgevaardigd Bestuurder BVS : 02/511 47 90 - olivier.carrette@upsi-bvs.be
 Pierre-Alain Franck, Bestuurder BVS : 02/511 47 90 - pa.franck@upsi-bvs.be

5. Werfmelding

4. Wet Breyne

Voorstel 7 : De afbraak- & heropbouwwerkzaamheden van woningen zijn essentieel om een verouderd (en energieverslindend) vastgoedpatrimonium te vervangen
door kwaliteitsvolle, duurzame en betaalbare woningen. Men moet het dus mogelijk maken dat de gezinnen die een nieuwe woning kopen in het kader van de
afbraak- en heropbouwwerkzaamheden door de professionele actoren van het BTW-tarief van 6% kunnen genieten (door eenvoudige aanpassing van een
bestaande maatregel die momenteel enkel geldt voor de private opdrachtgevers en niet voor de professionele actoren).

De einddoelstelling van het sociale huisvestingsbeleid is niet het verzekeren van « wie de woning bouwt », maar eerder het nagaan van « hoeveel behoeftige gezinnen
van een woning zullen genieten » in het kader van het sociale huisvestingsbeleid.

Voorstel 6 : De private sector wenst meer deel te nemen aan het sociale huisvestingsbeleid (momenteel enkel voorbehouden voor de publieke actoren) volgens
dezelfde regels (cfr. Inkomsten van de gezinnen, voorkeurzones, …) en onder dezelfde voorwaarden als de publieke sector (onder andere fiscaal). Wij richten ons
voornamelijk op de volgende maatregel : toepassing van een BTW-tarief aan 6% voor de gezinnen die een eerste woning aankopen (een eerste woning aankopen
wordt in dat geval beschouwd als deeluitmakend van het sociale huisvestingsbeleid).

BVS Memorandum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Regionale verkiezingen 2019

BELANGRIJKE UITDAGINGEN
Brussel, een Gewest zoals de anderen ?
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Algemene en specifieke OPLOSSINGEN
voor Brussel

Vastgoedproject
bestaande uit
woningen,
kantoren, retail en
parkeerplaatsen

Het BVS Memorandum beoogt de verbetering van de omstandigheden waarin de vastgoedsector haar maatschappelijke rol
ten volle zou moeten kunnen vervullen

Samen de steden van morgen ontwikkelen !

Toegenomen concurrentie tussen Europese steden/Gewesten om ondernemingen en talenten aan te
trekken.

Overheidsfinanciën: moeilijk budgettair evenwicht op federaal, gewestelijk en lokaal niveau.





Realisatie van kwaliteitsvolle & aantrekkelijke bedrijfsruimtes en winkelgebieden
Ontwikkeling van kwalitatieve stadsbuurten die sociale netwerken creëren en/ of versterken




Inkomstenbron via vastgoedprojecten (PB, Ven.B., belastingen, …)

Realisatie van vastgoed dat aan duurzaamheidsvereisten & technische normen beantwoordt





Herwaardering van verlaten wijken en wederopbouw van braakliggende terreinen



Creatie van werkgelegenheid via de projecten (hoofdzakelijk ten behoeve van de minst
opgeleiden)

Realisatie van betaalbare, gedifferentieerde & toegankelijke woningen





Herontwikkeling van gemengde wijken rond verkeersknooppunten



een samenhang tussen het gevoerde beleid op gemeentelijk niveau en op federaal, regionaal en gemeentelijk niveau (dit geldt voor uiteenlopende materies : fiscaliteit, ruimtelijke
ordening, mobiliteit, netheid, veiligheid, …)
een permanente & constructieve dialoog tussen de verschillende overheidsniveaus alsook met de private sector
een vereenvoudiging van de verhoudingen tussen de verschillende overheidsniveaus
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dat de rechtszekerheid systematisch als uitgangspunt wordt gerespecteerd, ter garantie van een duurzame en sterke ontwikkeling van de economische activiteiten
dat overgangsmaatregelen systematisch voorzien worden, gezien de economische cyclus die kenmerkend is voor het vastgoed
dat de concrete impact van de voorgestelde regelgeving op het terrein systematisch onderzocht wordt ; indien nodig, dat de voorgestelde regelgevingen aangepast worden

Op technisch vlak






Op politiek vlak

Voorstel 2: Voor elk ontwerp van vaststelling of herziening van ordonnanties en besluiten, wensen wij:

Voorstel 1: Dankzij haar ervaring en kennis van alle activiteiten gelinkt aan de vastgoedsector, wil de BVS een representatieve, deskundige en betrouwbare partner zijn voor de publieke
overheden. De BVS is ook bereid om al haar expertise en kennis rechtstreeks aan de publieke overheden te verstrekken om een positieve bijdrage te leveren aan alle regelgeving
inzake vastgoedontwikkeling, opdat deze op het veld werkbaar zouden zijn.

Context: De evolutie van de wetgevingen (zowel fiscaal, technisch als juridisch) maakt het beroep van vastgoedontwikkelaar en vastgoedinvesteerder steeds complexer. Daarentegen
zorgt het gebrek aan samenhang of vastgestelde tegenstrijdigheid in het politieke beleid dat door de verschillende overheidsniveaus gevoerd wordt (Federaal, Gewestelijk en
Gemeentelijk) soms voor een enorme vertraging (zelfs blokkering) bij de realisatie van vastgoedprojecten die nodig zijn in het Brussels Gewest (bevolking, ondernemingen, …).

Voorstellen

BVS Memorandum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Regionale verkiezingen 2019

1. Overleg

Thema‘s

Voorstellen van de BVS aan de regionale Brusselse autoriteiten



Een algemene visie van de stad delen



OPLOSSINGEN

De VASTGOEDSECTOR is één van de belangrijkste drijvende krachten om een antwoord te bieden aan onze MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Dringende maatschappelijke uitdagingen:

Verwaarloosde gebouwen (residentieel en kantoren)

Mobiliteitsproblematiek
Schommelende en veranderende economische activiteit:

Werkloosheid

Behoefte aan opleiding
Sociale samenhang: een permanente doelstelling door de aanleg van publieke ruimtes.





Bevolkingsgroei:

Evolutie van de gezinssamenstellingen

Stadsleegloop van de « middenklasse »



BELANGRIJKE UITDAGINGEN
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Voorstel 7: Dankzij de ervaring van haar leden die 70% van de nieuwbouwwoningen en 80% van de nieuwe kantoren in het Brussels Gewest bouwen, beschikt de BVS over de kennis
en unieke expertise inzake vastgoed om aan de “stedenbouwkundige wensen” van ondernemingen en gezinnen van vandaag te beantwoorden. Daarom willen wij graag gehoord
worden en op een constructieve manier kunnen dialogeren over de hervorming van de GSV vóór dat deze definitief bekrachtigd wordt.

Context: In de huidige situatie wordt de GSV - door zijn gebrek aan flexibiliteit - jammer genoeg beschouwd als een remmende factor voor ambitieuze vastgoedprojecten of voor
betaalbare & aangepaste woningen om aan de behoeften van de nieuwe gezinnen (cfr nieuwe manieren van samenleven, vergrijzing van de bevolking, evolutie gezinssamenstellingen,
alleenstaanden, …) te beantwoorden. Het Brussels Gewest moet ambitieuze en aangepaste vastgoedprojecten kunnen aanbieden, zowel op architecturaal vlak als op vlak van omvang
en oppervlaktes van woningen, enz. Dat is van belang voor de uitstraling van Brussel zowel als Europese hoofdstad, als een stedelijk gebied dat in betaalbare & aangepaste woningen
voor iedereen kan voorzien.

Voorstel 6: Men moet de impact van de registratierechten voor de gezinnen beperken; dit zal ongetwijfeld een belangrijke impact hebben op de residentiële mobiliteit alsook op de
betaalbaarheid van bestaande woningen. Daarom steunt de BVS de maatregel van de meeneembaarheid van de registratierechten (reeds succesvol toegepast in Vlaanderen).

Voorstel 5: De afbraak- & heropbouwwerkzaamheden van woningen zijn essentieel om een verouderd (en energieverslindend) vastgoedpatrimonium te vervangen door kwaliteitsvolle,
duurzame en betaalbare woningen. Men moet het dus mogelijk maken dat de gezinnen die een nieuwe woning kopen in het kader van de afbraak – en heropbouwwerkzaamheden
door de professionele actoren, van het BTW tarief van 6% kunnen genieten (door eenvoudige aanpassing van een bestaande maatregel die momenteel enkel geldt voor de private
opdrachtgevers en niet voor de professionele actoren).

Vanuit een globaler perspectief wenst de private sector meer te kunnen deelnemen aan het sociale huisvestingsbeleid (momenteel enkel voorbehouden voor de publieke actoren)
volgens dezelfde regels (cfr. inkomsten van de gezinnen, voorkeurzones, …) en onder dezelfde voorwaarden als de publieke sector (onder andere fiscaal). De einddoelstelling van het
sociale huisvestingsbeleid is niet het verzekeren van « wie de woning bouwt » maar eerder het nagaan van « hoeveel behoeftige gezinnen een woning zullen krijgen » in het kader van
het sociaal huisvestingsbeleid.

BVS Memorandum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Regionale verkiezingen 2019

3. Gewestelijke
Stedenbouwkundige
Verordening (GSV)

2. Vastgoedfiscaliteit

Voorstel 4: Inzake huisvesting vervult Citydev een maatschappelijke rol in het Brussels Gewest, maar de financiële middelen waarover zij beschikt, zijn slechts voldoende om te
beantwoorden aan de vraag van +/- 250 gezinnen per jaar, terwijl de vraag aanzienlijk hoger is. De BVS vindt dat de fiscale voorwaarden (BTW aan 6%) voor het op de markt brengen
van nieuwbouwwoningen (voor een gelijkaardig publiek) dezelfde zouden moeten zijn voor Citydev als voor private ontwikkelaars zodat het voor de private actoren ook mogelijk
wordt om aan deze belangrijke vraag te beantwoorden.

Voorstel 3: In 2016 heeft de Federale Regering de programmawet ingevoerd (publicatie in het BS op 29.12.2016) waarin zij ten gunste van de vastgoedinvesteerders een btw-tarief
van 12% voorziet als tegenprestatie voor het aanbieden van de aangekochte woningen aan specifieke actoren zoals SVK’s of de OVM’s (voor een periode van 15 jaar). De BVS stelt
voor om deze maatregel meer aan te moedigen en te bevorderen bij het grote publiek, aangezien zij een duidelijk en potentieel belangrijk maatschappelijk belang ondersteunt.

Context: In tegenstelling tot een groot deel van het historisch Brusselse vastgoedpatrimonium, beantwoorden de nieuwbouwwoningen aan alle technische en duurzaamheidsnormen
in het Brussels Gewest om tegemoet te komen aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen. De laatste fiscale hervorming in het Brussels Gewest heeft jammer genoeg de aankoop
van bestaande woningen begunstigd, ten nadele van de aankoop van nieuwbouwwoningen. Het is dus noodzakelijk om de vastgoedfiscaliteit te herijken ten voordele van gezinnen die
een kwaliteitsvolle en duurzame en betaalbare nieuwbouwwoning wensen aan te kopen.

De beroepen tegen
de
stedenbouwkundige
vergunningen

&

De procedures voor
de aflevering van
vergunningen
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 op basis van een formele volledigheidsverklaring van het dossier (en niet op de analyse van de inhoud)
 binnen de termijn, meer bepaald binnen de 14 dagen (desnoods het verkrijgen van een verlenging van de termijn van 30 dagen) ; na het verstrijken van deze termijn, zouden de
dossiers automatisch als volledig moeten kunnen beschouwd worden
 en gepaard gaan met een datum van kennisgeving waarop de afgevaardigde ambtenaar zal toezien, indien de lokale autoriteit geen uitspraak doet over het dossier.

Voorstel 9: een transparant en éénduidig beheer van de « ontvangstbewijzen van het volledige dossier » toepassen. De dwingende termijnen, aangekondigd door de Regering, zullen
aan relevantie winnen wanneer de ontvangstbewijzen worden afgeleverd:

 transparantie binnen de gehele procedure van de vergunningsaanvragen door de administratie (meer bepaald via een elektronisch platform dat openbaar wordt gemaakt en waar
iedereen de vooruitgang in de verschillende fasen van de procedure zou kunnen volgen)
 professionalisme in het beheer van de vergunningsaanvragen door administratieve teams die voldoende uitgerust zijn (aantal personen die beschikken over goede opleidingen en
ruime ervaring)
 vereenvoudiging van de procedures inzake ruimtelijke ordening : het is ongetwijfeld de cumulatie van de schema’s en de verordeningen (GPDO, BBP, richtschema’s (RVA), GBP,
GSV, …) - vaak in tegenspraak met elkaar - die aan de basis ligt van de complexiteit en de huidige juridische onzekerheid in de procedure voor de aflevering van vergunningen.
 het recht om administratieve fouten te corrigeren tijdens de vergunningsprocedure, zonder alles opnieuw te moeten laten uitvoeren (zeker als de rest van de procedure correct
werd uitgevoerd (invoeren van de mogelijkheid, voor de administratie, om onregelmatigheden in eerste instantie te corrigeren – toepassing van het principe van de “administratieve
lus” dat met succes in Vlaanderen is toegepast)

Voorstel 8: een reeks beroepen kunnen vermeden worden door ervoor te zorgen dat rechtszekerheid, voorafgaand aan de procedure voor de aflevering van de vergunningen,
geschapen wordt; deze doelstelling lijkt ons haalbaar door de toepassing van volgende principes:
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4.

In het kader van de vergunningen stelt zich eveneens het probleem van het beheer van de beroepen tegen de stedenbouwkundige vergunningen (afgeleverd en dus goedgekeurd door
de overheden). Wij willen in geen enkel geval het recht om beroepen in te dienen aan de orde stellen. Wij merken evenwel in de praktijk de toename van de « tergende en roekeloze »
beroepen die - hoewel deze niet gegrond zijn en dus echt geen kans op slagen hebben - een aanzienlijk tijdsverlies veroorzaken in de realisatie van private en/of publieke
vastgoedprojecten; de vertragingen in de uitvoering van een vastgoedproject veroorzaken, op hun beurt, dezelfde vertragingen in maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen van
een wijk, en in het ontvangen van inkomsten voor de overheidsfinanciën.

Context: Momenteel zijn de termijnen voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen in het Brussels Gewest extreem lang (gemiddeld +/- 2 jaar maar dit kan soms veel
langer zijn), met niet te onderschatten sociale en financiële gevolgen voor zowel de overheidsorganen als voor de private actoren en hoofdzakelijk voor de gezinnen die een woning
wensen te kopen in het Brussels Gewest. Het probleem van het efficiënte beheer van de vergunningsaanvragen moet centraler komen te staan.
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Voorstel 13: aangezien de beroepen soms betrekking hebben op specifieke aspecten van het project die het geheel van het project niet in twijfel trekken (in hoofde van de beroepindieners), zou men moeten toelaten dat beroepen hetzij tegen de volledige vergunning, hetzij tegen een beperkt en opgesplitst deel van de beslissing kunnen worden ingediend. Dit
zou het mogelijk maken om de nadelige en onevenredige gevolgen van bepaalde beroepen te beperken.

 de mogelijkheid bieden aan het Stedenbouwkundig College om kennis te nemen van het dossier ten minste 14 dagen vóór de hoorzitting
 de mogelijkheid bieden aan het Stedenbouwkundig College om zijn opmerkingen, voorafgaand aan de hoorzitting, aan de vergunningaanvrager mee te delen
 de mogelijkheid bieden aan de aanvragers van de vergunningen om kennis te nemen van de adviezen van de administraties en hun de mogelijkheid bieden te reageren alvorens de
Regering een uitspraak doet over de vergunning (meer bepaald met oa wijzigingsplannen die tegemoet komen aan de bezwaren, nuttige aanvullende informatie, …)
 de mogelijkheid bieden aan de aanvragers van de vergunningen om (automatisch) een hoorzitting bij de Regering te verkrijgen (wanneer het Stedenbouwkundig College een negatief
advies heeft uitgebracht)

Voorstel 12: om een goed tegenstrijdig debat tussen alle betrokken partijen (vergunningverlenende overheden, aanvragers van de vergunningen, eisers, …) mogelijk te maken wanneer
beroepen worden ingediend, moet men aan deze partijen de gelegenheid geven om voorafgaand aan de hoorzittingen zich goed te kunnen voorbereiden. De voorstellen die deze
voorbereiding zouden mogelijk maken:

 de Raad van State goed uitrusten (in bemanning en technologie) zodanig dat deze Raad in de 6 maanden een beslissing kan nemen betreffende een beroep (vandaag neemt het
tussen 18 maanden en 2 jaar - soms véél meer dan 3 jaar als er een beroep tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring ingediend worden)

Voorstel 11: binnen de 6 maanden een beslissing krijgen van de Raad Van State
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De beroepen tegen de
stedenbouwkundige
vergunningen

&

De procedures voor de
aflevering van
vergunningen

(vervolg)

 het belang en de voorwaarden:

duidelijker aangeven wanneer een derde zijn “belang” kan laten gelden, onder andere betreffende de afstand tussen, enerzijds, het vastgoedproject en, anderzijds, de
lokalisatie van de derde die de impact van het project ondergaat

aan de derden de verplichting opleggen om de reden en de manier waarop zij hun beroep indienen vanaf het begin bekend te maken en de nodige bewijzen mee te geven (cfr
gecoördineerde voorschriften + bepaald formaat)

een derde zou enkel een beroep mogen indienen indien hij/zij zich al heeft bekendgemaakt tijdens het openbaar onderzoek
 rekening houden met de financiële impact: wanneer het blijkt dat de beroepen tergend en roekeloos zijn, de mogelijkheid voorzien dat de bouwaanvrager bij de Raad van State een
financiële compensatie krijgt voor het verlies in tijd door de indiening van het beroep (cfr compensatie voor de pré-financiering voor de aankoop van het onroerend goed, de
architectuur-, ingenieurs- en stedenbouwkundige kosten)

Voorstel 10: het aantal tergende en roekeloze beroepen van derden bij de Raad van State (stedenbouwkundige vergunning) en bij het Milieucollege en de Regering (milieuvergunning)
beperken, door toepassing van bijkomende beperkingen:
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Voorstel: 17: waarom creëert men geen publiek-private structuur die vastgoedontwikkelaars zou toelaten hun vastgoed (bestemd voor economische activiteiten) ter beschikking te
stellen van gewestelijke instellingen (zoals Citydev), zodanig dat zij de huur ervan zouden kunnen optimaliseren, in het voordeel van ondernemingen die zich in het BGH wensen te
ontwikkelen? Dit zou een “win-win-win” moeten zijn (BHG – ondernemingen – vastgoedontwikkelaars).

Context: de creatie van de bestemming OGSO (ZEMU) in het BHG (jaar 2012) heeft het mogelijk gemaakt dat ambitieuze woningprojecten op economische zones (onder andere het
kanaal) werden gerealiseerd, zonder af te wijken van de doelstelling om op deze zones de economische activiteit te stimuleren, via de ontwikkeling van ruimtes bestemd voor
economische activiteiten in deze multifunctionele projecten. In het belang van de economische ontwikkeling van het BHG, zou een instelling zoals Citydev de huur van deze ruimtes
moeten kunnen optimaliseren.

Voorstel 16: in plaats van te wachten totdat de aangrenzende Gewesten eindelijk ingrijpende initiatieven nemen betreffende de ontradingsparkings, lijkt het ons dringend dat het
Brussels Gewest haar lot in eigen handen neemt door zelf ontradingsparkings te voorzien in de buurt van metro- en tramlijnen. We kunnen niet langer wachten.

Voorstel 15: in plaats van het beboeten van binnenparkings in bestaande gebouwen (hoofdzakelijk kantoren - cfr BWLKE en Besluit over publieke parkings), moet het Gewest het
collectieve gebruik (de mutualisatie) van deze bestaande parkings stimuleren ; het Gewest moet ook de eigenaars steunen wanneer zij meer binnenparkings ter beschikking van het
grote publiek willen stellen. De doelstelling die men wil bereiken voor het welzijn van iedereen (eigenaars en gebruikers): er mogen geen lege parkings meer zijn, zowel overdag als ‘s
nachts.
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6. Economisch fonds

5. Parkings

Voorstel 14: met inachtneming van de kosten voor het aanleggen van ondergrondse parkings, zou het mogelijk moeten zijn dat vastgoedontwikkelaars van residentiële projecten het
aantal parkeerplaatsen voor elk project, volgens meer flexibele regels, kunnen aanpassen. Momenteel is het aantal vereiste parkings in het kader van de vergunningsaanvragen (hetzij
op regionaal niveau, hetzij op gemeentelijk niveau) veel te hoog (gemiddeld : 1 parking voor 1 woning) ; vaak is een gemiddelde van 0,7 parking per woning voldoende. Aangezien deze
parkingkosten noodzakelijk deel uitmaken van de totale woningkosten, moet dit voorstel eveneens beschouwd worden als een oplossing om de nieuwbouw in het Brussels Gewest
tegen betaalbare prijzen te kunnen aanbieden.

Context: wij willen allemaal een betere mobiliteit in het Brussels Gewest, hetzij met het openbaar vervoer, met de fiets, te voet of met motorvoertuigen. De mobiliteit van morgen zal
gedeeld en multimodaal zijn. Na een tijdperk waarin iedereen zich met de auto verplaatste, mogen we niet van het ene naar het andere uiterste gaan. Het parking-parkeerbeleid moet
op een pragmatische, projectieve en niet-dogmatische manier herzien worden.

Voorstel 19 : de berekeningsmethode van de Energieprestatie van Gebouwen (EPB) moet zich kunnen baseren op een gemeenschappelijke sokkel (zelfs een gemeenschappelijk
systeem!) tussen de 3 Gewesten, desnoods door de verschillende niveauvereisten volgens deze Gewesten toe te passen. Momenteel bereiken de interregionale werkgroepen geen
gemeenschappelijke standpunten, wat leidt tot een gebrek aan samenhang in de protocollen en een werkoverlast, alsook een verlies aan kostbare tijd in alle Gewesten.

Voorstel 18 : toepassing van een moratorium (uitstel) betreffende de versterking van de normen (stedenbouwkundig, energetisch en technisch)

Overleg plegen tussen publieke en private sector om een GSV op te stellen, dat voldoende flexibel is om aan de actoren (private & publieke) de mogelijkheid te bieden om in de toekomst samen
kwalitatieve en betaalbare woningen & vastgoedprojecten te ontwikkelen.

Een geoptimaliseerd parkeerbeleid ontwikkelen, zowel op het gebied van het beheer (collectief gebruik) van bestaande parkings als op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe parkings.

Het beheer van de beroepen tegen de stedenbouwkundige vergunningen aanpassen om de projecten met een uitgesproken maatschappelijk belang beter te kunnen verdedigen (zowel privaat als
publiek) tegen de hinderlijke en nalatige procedures.

Tijdelijk de versterking van de (energie)normen tegen te houden voor de nieuwbouwwoningen, en een beter evenwicht zoeken tussen de opgelegde (energie) normen voor de nieuwbouwwoningen en
deze voor de bestaande woningen.

2.

3.

4.

5.
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Samen onze omgeving en onze maatschappij van morgen ontwikkelen

Voor alle bijkomende informatie kan u contact opnemen met de volgende personen:
 Olivier Carrette, Afgevaardigd Bestuurder BVS - 02/511 47 90 - olivier.carrette@upsi-bvs.be
 Pierre-Alain Franck, Bestuurder BVS - 02/511 47 90 - pa.franck@upsi-bvs.be

De vastgoedfiscaliteit aanpassen om de Brusselaars met gemiddelde inkomens aan te zetten om zich op lange termijn in het Brussels Gewest te vestigen.

1.

Indien we onder deze punten slechts 5 PRIORITEITEN mogen aanhouden voor de vastgoedsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zouden het de volgende zijn :

7. Duurzame
woningen

Context: de versterking van de bouwnormen (hoofdzakelijk energetische) heeft een relatief aanzienlijke kostenverhoging veroorzaakt (tussen 8% en 20%), terwijl de gemiddelde
inkomens van de gezinnen niet dezelfde evolutie hebben gevolgd. Hoewel de BVS vastberaden en overtuigend betrokken is bij de ontwikkeling van een duurzamere en minder energieintensieve wereld, merken wij op dat men de tijd moet geven aan de vastgoedsector om zich aan te passen aan de nieuwe bouwmethodes en -technieken; bovendien moet men de
tijd nemen om na te gaan of deze nieuwe methodes en technieken betrouwbaar, doeltreffend en betaalbaar zijn. Om al deze redenen, dient er te worden gestreefd naar een
progressieve en berekende ontwikkeling van de normen (het cost-optimum niet overschrijden). A contrario, als men de bouwnormen blijft versterken, zal op die manier de prijs van
het nieuwbouw vastgoed op termijn de realisatie van nieuwbouwwoningen afremmen (aangezien onvoldoende vraag voor deze prijzen) en zal bijgevolg de druk op het bestaande
vastgoed verhogen waardoor de prijzen zullen stijgen terwijl de kwaliteit niet zal toegenomen zijn.

Stimuler la croissance économique et l’emploi
Faciliter l’accès au logement pour les habitants (tant locatif qu’acquisitif)






Simplifier et amener à une plus grande transparence & efficacité dans les processus (administratifs, fiscaux,
juridiques)
Respecter les équilibres budgétaires
Viser une plus grande sécurité juridique
Viser une concurrence loyale entre le secteur public et privé

Lignes directrices qui sous-tendent les propositions :

juin 2018

Pour tout projet d’aménagement des décrets et arrêtés, veiller à :
 maintenir une vision d’ensemble de toutes les contraintes et taxes qui s’appliquent dans le cadre du développement immobilier, afin de garantir leur viabilité
économique (cfr exigence en termes d’assainissement, de durabilité, de charges d’urbanisme, de patrimoine, …) ;
 rechercher systématiquement de la sécurité juridique, qui est le meilleur garant pour le développement de l‘activité économique (par exemple, les plans
d’aménagement à valeur indicative doivent pouvoir assurer une plus grande sécurité juridique) ;
 développer des mesures transitoires raisonnables (compte tenu de la durée importante du processus global des projets immobiliers), et ne pas appliquer des principes
de rétroactivité (à la source d’insécurité juridique) ;
 vérifier systématiquement l’application concrète des initiatives législatives.

Faire appel à l’expertise de l’UPSI dans un esprit partenarial de la revitalisation urbaine et du développement économique de la Région wallonne. Grâce à son expérience
et à ses connaissances, l’UPSI est un partenaire représentatif, compétent et de confiance.

Propositions
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1. Concertation avec le
secteur

Thématiques prioritaires

Propositions prioritaires de l’UPSI pour les autorités publiques

5. Développer l’ensemble des mesures d’accompagnement et de transition nécessaires afin que le Schéma de Développement du Territoire puisse être à long terme un très beau projet commun
pour l’ensemble des Wallons.

4. Aménager la fiscalité immobilière en vue de permettre aux wallons d’acquérir leur propre logement (notamment par l’aménagement de la TVA sur les projets de démolition/reconstruction et
l’application de charges d’urbanisme proportionnées quand celles-ci sont justifiées).

3. Aménager la gestion des recours contre des permis d’urbanisme en vue de pouvoir mieux défendre les projets d’intérêt général (tant privés que publics) contre les procédures vexatoires et
téméraires.

2. Contenir temporairement le renforcement des normes (énergétiques, techniques et urbanistiques) pour les logements neufs et rechercher un meilleur équilibre entre les normes imposées aux
logements neufs et celles imposées sur le logement existant.

1. Stimuler les partenariats public-privé efficaces & ambitieux par 1) l’activation du foncier public et 2) l’appel aux forces de financement & à la dynamique du secteur privé.

Si, parmi les PRIORITES évoquées ci-dessous, il ne fallait en retenir que 5 pour le secteur de l’immobilier en Région wallonne, celles-ci seraient les suivantes :

viables »

 Développer des projets immobiliers à la fois « durables » et « économiquement




Objectifs poursuivis des propositions de l’UPSI :

Mémorandum Wallonie 2019
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En difficultés financières, beaucoup d’entités communales sont tentées d’atteindre un équilibre budgétaire en développant un ensemble de taxes communales diverses et variées
(taxes communales sur les bureaux, sur les espaces de commerce, sur les parkings, ….). Les développeurs et investisseurs immobiliers découvrent souvent ces taxes par après car la
communication de ces taxes n’est pas transparente. Leurs montants varient par ailleurs très fort d’une commune à une autre, jusqu’à atteindre parfois des niveaux (très) élevés qui
posent de réels problèmes aux investisseurs immobiliers.

Cohérence, transparence et prévisibilité des taxes communales

Dans une perspective globale, le secteur privé souhaite davantage participer à la politique sociale du logement (actuellement exclusivement réservée aux acteurs publics). Ceci devrait
être possible si les acteurs privés bénéficient de conditions identiques à celles des acteurs publics (notamment fiscales) quand ils créent du logement acquisitif, ou quand les
propriétaires privés bénéficient directement ou indirectement d'incitants financiers quand ils mettent leur logement disponible à la location dans le cadre de la politique sociale du
logement. L’objectif final pour les ménages directement concernés par la politique sociale du logement n’étant pas de savoir « qui produit du logement », mais plutôt « combien de
ménages dans le besoin pourront bénéficier d’un logement » dans le cadre de la politique sociale du logement.

Participation du secteur privé à la politique sociale du logement

L’UPSI dispose d’une note explicative complémentaire à ce sujet, disponible sur simple demande.

Les projets immobiliers sont de plus en plus souvent perçus par les autorités communales comme une source de financement d’infrastructures communales. Bien que certains projets
immobiliers aient un (certain) impact sur les services publics (transport public, crèches, écoles, sport, …), il ne faut pas perdre de vue que tout projet immobilier comporte des risques
économiques et que des charges d’urbanisme trop importantes augmentent ce risque jusqu’à rendre les projets immobiliers parfois insoutenables pour les initiateurs de projets. Les
charges d’urbanisme rendent l’immobilier (et souvent les logements) nécessairement plus cher alors que les ménages aux revenus moyens n’ont pas nécessairement les moyens
financiers de suivre, ce qui rend le risque commercial des projets immobiliers parfois extrêmement élevé. Il convient donc de développer une méthodologie transparente qui tienne
compte de cette nécessaire proportionnalité, afin que les logements puissent continuer à être accessibles pour la population aux revenus moyens.

Charges d’urbanisme proportionnelles et qui tiennent compte des risques des développeurs
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2. Fiscalité
immobilière

aux ménages d’acquérir à une TVA à 6% des logements neufs réalisés par des développeurs professionnels (dans le cadre de la politique sociale du logement) ;
que la mesure soit applicable à tout le territoire (et pas uniquement dans les 32 zones urbaines).

Bien que la TVA soit une compétence fédérale, elle est une priorité pour la Wallonie (la mesure devrait donc être défendue par les autorités publiques wallonnes auprès du
Gouvernement fédéral belge).




Pour un ensemble de raisons (dont une gestion optimalisée des services publics), les futurs développements immobiliers auront lieu dans les centres urbains ou à proximité immédiate
de ceux-ci ; l’avenir du secteur passera nécessairement par « la construction de la ville sur la ville ». Or, une TVA à 21% pour ces projets (relativement complexes et coûteux) les rend
financièrement difficilement accessibles pour la population aux revenus moyens. En vue d’avoir un effet levier sur la redynamisation de ces projets stratégiques pour la société, il
convient dès lors de réorienter l’art. 132 de la loi-programme du 27 avril 2007 (qui permet d'appliquer le taux de 6% pour les travaux de démolition et de reconstruction dans 32
grandes villes ou communes), en permettant :

TVA à 6% pour les projets de démolition & reconstruction

Chaque niveau de pouvoir a tendance à considérer l’immobilier comme une source de revenus fiscaux intéressante et inépuisable ; cumulée, la fiscalité (TVA, droits d’enregistrement,
précompte, ISOC, fiscalité sur le travail, taxes locales, …) représente aujourd’hui plus de 50% du prix de l’immobilier neuf. Toute cette fiscalité pèse (notamment) lourdement sur
l’accessibilité aux nouveaux logements.

Concevoir la fiscalité immobilière dans son ensemble – cohérence et équilibre entre fiscalité fédérale, régionale et communale

au regard de l’importance d’un projet immobilier, trop grandes contraintes au niveau des charges d’urbanisme ou au niveau des normes de construction (urbanisme, PEB, …)
dont le surcoût n’est pas compensé par des aides publiques ;
les PPP développés jusqu’à présent en Wallonie sont dans la grande majorité des cas des « PPP financiers », à savoir des financements publics de projets réalisés par des acteurs
privés (en grande majorité des entreprises de construction). L’UPSI attire l’attention qu’un (très) grand nombre de PPP pourraient également voir le jour sous une structure
différente, à savoir : mise à disposition de foncier public (sous certaines conditions !) à des développeurs privés afin qu’ils réalisent (et financent !) des projets immobiliers. A la
différence des PPP actuels, ces projets n’engageraient pas les finances publiques, tout en permettant le développement de projets qui entreraient dans la stratégie de
développement du territoire wallon.
contraintes trop lourdes sur un (grand) ensemble de plus petits projets à destination d’acteurs de la promotion immobilière moins importants (notamment en termes de taille de
projet à financer, mais également en termes de moyens financiers à mettre en œuvre (parfois plusieurs dizaines de milliers d’€) pour simplement répondre à un appel d’offres).
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les « déclarations de dossier complet » qui se font encore de manière trop aléatoire ; quand une administration communale / régionale est débordée et ne peut gérer les
nouvelles demandes de permis dans les délais, l’aspect du « dossier incomplet » est (trop) facilement évoqué/utilisé ;
les autorités publiques étant formées au CODT, certaines d’entre elles ont actuellement tendance à délaisser les dossiers sous procédure CWATUPE au profit des dossiers sous
procédure CODT. Ceci implique certains retards conséquents de délais, mais pose également un problème à portée économique plus large : tous les dossiers qui ont été introduits
sous procédure CWATUPE seront-ils effectivement traités un jour ? Le secteur craint un impact de grande ampleur, notamment pour l’ensemble des permis pour les plus petits
projets (par exemple les maisons individuelles) pour lesquels réintroduire une demande de permis pour chaque projet est tout simplement inimaginable ;
réunions de projets : si l’on ne se situe pas dans les critères de réunion obligatoire, les communes ne répondent régulièrement pas aux demandes de réunion proposées par les
initiateurs de projets immobiliers (problème certainement lié aux délais d’organisation).

Après quelques mois de mise en œuvre du Code de Développement Territorial (CoDT), les premiers retours de terrain semblent encourageants. Il convient cependant d’être prudent
et de faire un monitoring régulier et global (sur tout le territoire) de l’application du CODT. Parmi les points déjà identifiés qu’il faudra résoudre :

Suivi de la mise en œuvre du CODT

Lors de la législature 2014 – 2017, le Gouvernement wallon a rehaussé les plafonds de revenus des bénéficiaires de logements publics, qui comprennent dorénavant également les
ménages aux revenus moyens. Or, ce public est stratégique pour les acteurs privés. En procédant de la sorte, le Gouvernement wallon a donc créé les conditions pour s’adresser au
même public que le secteur privé alors que le secteur public bénéficie déjà d’avantages concurrentiels (TVA à 6%, disponibilité de terrains (à des conditions favorable), …). De par ce
constat de concurrence déloyale, les acteurs privés ne pourront donc pas concurrencer les acteurs publics sur cette part importante des ménages ayant besoin d’un (nouveau)
logement en Wallonie ; le risque commercial devenant trop grand sur certaines zones, des projets immobiliers privés seront très probablement abandonnés. C’est un constat
alarmant, car si le secteur privé est effectivement contraint, par ces conditions spécifiques, à s’adresser demain à un public cible plus réduit, c’est la production globale de logements
en Wallonie qui risque de s’en retrouver très sérieusement atteinte. Il nous semble donc important de revoir les plafonds de revenus (des bénéficiaires de logements publics) vers le
bas.

Le logement public pour les ménages qui en ont le plus besoin
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5. Code du
Développement
Territorial
(CoDT)

4. Logement public

3. Partenariats
Public Privé
(PPP)

Sur le terrain, les freins identifiés par le secteur privé sont notamment les suivants :

Le dynamisme du secteur privé conjugué aux réserves foncières du secteur public permettrait de réaliser davantage de projets ambitieux pour la Wallonie.

Développer les PPP en proposant des solutions aux freins identifiés sur le terrain

engagements des responsables politiques dans les centres urbains en Wallonie (villes et plus importantes communes pourvues d’un certain nombre de services à la population) de
soutenir davantage des initiatives privées qui visent à densifier les espaces urbains (adaptation des guides communaux d'urbanisme et des schémas d'orientation, mobilisation des
copropriétés, …)
vérifications quant à la faisabilité technique & économique de pouvoir réaliser suffisamment de logements par rapport aux besoins (cfr défi démographique) avec un étalement
urbain réduit de 50% à partir de 2025 (c’est-à-dire « demain » en termes de développement immobilier)
compensations correctes pour les propriétaires de terrains actuellement urbanisables mais qui ne seront plus réalisables demain
établir une définition pragmatique de la notion « périmètre urbain» de manière à ce que celle-ci inclue les « entrées de ville » où le maintien et le développement d’un ensemble
d’activités économiques ont un sens pour les centres urbains
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accords transactionnels : si conclusion d’une transaction au préalable entre parties, prévoir expressément dans un texte à valeur légale, la possibilité de renoncer anticipativement
au recours au Conseil d’Etat (accord transactionnel engageant)
réunions de projet : permettre à des tiers de participer à des réunions de projet, et conférer un caractère engageant aux comptes-rendus de ces réunions
affichage : permettre que le délai d’introduction de recours au Conseil d’Etat puisse commencer à courir dès le premier jour de l’affichage (de délivrance du permis) – développer
éventuellement des plateformes électroniques pour la communication des dates de délivrance
l’intérêt et les conditions d’agir :
 préciser davantage quand un tiers peut faire valoir « l’intérêt d’agir », notamment en termes de distance entre, d’une part, le projet et, d’autre part, la localisation du tiers qui
subit l’ « impact ». (cfr règles coordonnées du Conseil d’Etat)
 imposer aux requérants de justifier de leur intérêt d’agir et de leurs moyens d’agir dès le stade de la requête en y joignant tout document justificatif utile (cfr règles
coordonnées du Conseil d’Etat + canevas prédéfini)
 conditionner le droit au recours à la manifestation d’intérêt d’agir dès l’enquête publique
tenir compte de l’impact financier subi : quand il s’avère que les recours sont manifestement irrecevables et/ou non-fondés, instaurer la possibilité pour le développeur d’obtenir
auprès du Conseil d’Etat une indemnité pour la perte de temps engendrée par le recours (cfr compensation pour préfinancement du foncier, études d’architecture, d’ingénierie et
d’urbanisme)
instaurer le contre-référé : permettre au promoteur d’assortir un recours en annulation d’une demande de suspension (comme en France)
obtenir une décision du Conseil d’Etat dans les 6 mois (actuellement entre 18 mois et 2 ans)

Le droit aux recours (au sujet des permis d’urbanisme / d’urbanisation) est un droit important qu’il convient de défendre avec force dans son principe. Dans la pratique, on constate
cependant une dérive dans l’utilisation de ce droit, dans la mesure où le nombre de recours évolue de manière exponentielle et sur base de motifs régulièrement infondés et/ou non
conformes à l’intérêt général. Nous proposons dès lors les solutions suivantes :

Développer des solutions pour améliorer la gestion des recours

L'UPSI dispose d'une note explicative complémentaire à ce sujet, disponible sur simple demande.
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7. Gestion des
recours

6. Schéma de
Développement
Territorial (SDT)

Le SDT (publié en octobre 2017) vise à « réduire la consommation de terres non artificialisées : 6 km2 par an (soit la moitié de la surface consommée actuellement) d’ici 2025 et 0 km2
par an à l’horizon 2050 ». Pour un ensemble de raisons, l’UPSI s’inscrit résolument dans l’ambition politique de mettre fin à l’étalement urbain. En tant qu’acteur majeur du
développement urbain, l’UPSI observe toutefois que cette ambition ne se réalisera que si certaines conditions seront respectées, dont :

Développement de mesures d’accompagnement en vue de garantir la réussite de l’application du Schéma de Développement du Territoire

juin 2018

Il manque cruellement de transparence dans la manière dont sont calculés les coûts des placements des impétrants lors de projets immobiliers (entre devis et facture finale, nous
constatons parfois des augmentations de coûts de plus de 50%, sans que nous ayons réellement le droit de nous y opposer). La procédure mise en place avec ORES (voir point cidessus) permet de pallier partiellement cette difficulté, mais il reste encore beaucoup d’inconnues à élucider dans le processus administratif qui mène au calcul / validation des prix
par les GRD et la CWAPE. Plus de transparence quant à la méthodologie suivie et au processus décisionnel nous semble être un objectif important à atteindre.

Obtenir plus de prévisibilité & de certitudes quant aux coûts totaux à prendre en considération lors de projets immobiliers

L’UPSI dispose d’une note explicative complémentaire à ce sujet, disponible sur simple demande.

ORES et l’UPSI ont développé en 2017 un processus de collaboration ambitieux qui vise à : 1) simplifier & faciliter la communication entre ORES et les développeurs immobiliers, 2)
atteindre plus d’efficacité dans la gestion des chantiers, 3) aboutir à davantage de qualité des travaux. La collaboration très constructive avec ORES s’est concrétisée à travers un
processus écrit et précis qui étaye très clairement la façon dont les partenaires devront collaborer à l’avenir sur les différents projets immobiliers. Le souhait de l’UPSI est que ce
processus puisse être appliqué (sous réserve d’éventuelles adaptations ad hoc) avec les autres intercommunales.

Application à l’ensemble des intercommunales (ORES, RESA, SWDE, …) du processus de collaboration déterminé entre ORES et UPSI

Développer un bail commercial wallon cohérent avec celui des 2 autres Régions de Belgique.

Les demandeurs de permis souhaitent mieux comprendre le logiciel LOGIC et pouvoir « tester » une demande de permis dans le logiciel avant d’introduire définitivement leur
demande. Cela permettrait à tous les intervenants de gagner un temps précieux ; tant le demandeur que l’autorité publique n’auraient alors à s’exprimer que sur des demandes de
permis qui répondent favorablement à un ensemble de critères jugés par le logiciel LOGIC.





Lors de la demande de permis, se limiter à appliquer ce qui est indiqué dans le décret, à savoir l’indication des catégories de biens vendus (vente de produits courants
(alimentaires) ; vente de biens et d’équipements de la personne ; vente d’autres biens et produits), sans aller plus loin dans les détails. Ce qui importe pour les autorités publiques,
ce sont les informations au sujet des catégories (quelles proportions des surfaces), pour mieux appréhender les impacts sur la mobilité, l’environnement. Il semble qu’être plus
précis n’apporte pas plus d’informations utilisables. Par ailleurs, ce n’est pas réellement au niveau des cellules que cette information est pertinente, mais bien au niveau de
l’ensemble commercial qui sera développé.
Clarifier les définitions de certains termes techniques (par une circulaire interprétative), notamment en renvoyant à des critères exprimés en pourcentage plutôt qu’en termes de
surfaces commerciales. Simplifier – tant pour l’administration que le demandeur de permis – les informations à reprendre dans la demande de permis p.ex. les propriétés du
demandeur de permis.
Développer des demandes de permis simplifiées pour des demandes spécifiques, avec un impact moindre sur l’environnement / la mobilité ? La limite de 400 m² semble trop
restrictive dans la pratique. La notion de « déclaration » ne pourrait-elle pas être élargie aux cas où les catégories sont modifiées et ce jusqu’à 1000 m² au lieu de 300 m² et avec
un minimum de p.ex. 200m² ?
La relocation de surfaces vides doit pouvoir se faire sous une procédure rapide et simplifiée de manière à stimuler la poursuite de l’activité dans les ensembles commerciaux.
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9. Impétrants

8. Espaces
commerciaux





Rendre l’application du Décret Implantations Commerciales plus pratique et stimulante pour le développement d’implantations commerciales
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Le renforcement des normes de construction (principalement énergétiques, mais également techniques et urbanistiques) a généré une augmentation des coûts relativement
conséquente (entre 8% et 14% sur la période 2012 - 2015, en fonction de la variété des typologies de constructions et de la variété des conceptions), alors que les revenus moyens
des ménages n’ont pas suivi la même évolution. Bien que l’UPSI s’inscrive avec force et conviction dans le développement d’un monde plus durable et moins énergivore, nous
constatons qu’il faut donner au secteur de la construction le temps de s’adapter aux nouvelles méthodes et techniques de construction ; il faut par ailleurs se donner le temps
de vérifier que ces nouvelles méthodes et techniques sont fiables et efficaces. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de s’inscrire dans une évolution progressive et mesurée
des normes (ne pas dépasser le cost-optimum), et temporairement appliquer un moratoire.
Les normes et règlements concernant la performance énergétique et la durabilité des bâtiments doivent être développés dans un ensemble cohérent. Actuellement, les
autorités législatives sont partagées entre les communautés et les régions, menant ainsi à des incompatibilités dans les normes sur les mêmes thématiques (exemple de cas
concernés : sécurité incendie, normes de ventilation, exigences PEB vs performances de stabilité, isolation, …). Ceci rend, in fine, les constructions plus compliquées et
financièrement (beaucoup) plus lourdes.
La méthode de calcul de la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) doit pouvoir se baser sur un socle commun entre les 3 Régions, quitte à appliquer des niveaux
d’exigence différents selon ces Régions. Actuellement, les groupes de travail interrégionaux n’aboutissent pas à des conclusions communes, amenant des incohérences dans les
protocoles et une surcharge de travail ainsi qu’une perte de temps dans toutes les régions.

Pour toute demande d’information complémentaire, nous vous proposons de joindre les personnes suivantes :

Olivier Carrette, Administrateur Délégué de l’UPSI – BVS, Tél : 02/511 47 90, Mail : olivier.carrette@upsi-bvs.be

Pierre-Alain Franck, Administrateur de l’UPSI – BVS, Tél : 02/511 47 90, Mail : pa.franck@upsi-bvs.be

10. Normes de
construction



Application d’un moratoire sur le renforcement des normes (urbanistiques, énergétiques, techniques)

2. FISCALE LASAGNE
3. FISCALE DRUK

2. VERGUNNINGEN

3. ONRECHTMATIG BEDING
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1. RECHTSZEKERHEID

VASTGOEDFISCALITEIT

rente-evolutie

economische groei
I.T.-(r)evolutie

2. BETAALBAAR WONEN
3. LEVEL PLAYING FIELD

2. STADS - ONTWIKKELING
- HERNIEUWING
3. ADMINISTRATIEVE
VEREENVOUDIGING & FLEXIBILITEIT
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1. RECHTSZEKERHEID

WOONBELEID

mobiliteit

moderne
samenleving

1. RECHTSZEKERHEID

RUIMTELIJKE ORDENING

overleg

demografische groei

1. RECHTSZEKERHEID

PROCEDURES

stadsmarketing

2019 – 2024

Het memorandum van de BVS heeft als doel de maatschappelijke uitdagingen in kaart te brengen & constructieve oplossingen aan te
bieden, teneinde samen met de beleidsmakers de toekomstige duurzame en betaalbare steden te ontwikkelen

Samen bouwen aan de steden van morgen
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FISCALE DRUK OP NIEUWBOUWVASTGOED
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Toegenomen concurrentie tussen Europese steden/Gewesten om ondernemingen en talenten aan
te trekken

Overheidsfinanciën: moeilijk budgettair evenwicht op federaal, gewestelijk en lokaal niveau







Realisatie van betaalbare, gedifferentieerde & toegankelijke woningen
Herwaardering van verlaten wijken en ontwikkeling van braakliggende terreinen
Realisatie van vastgoed dat aan duurzaamheidsvereisten & technische normen beantwoordt
Realisatie van kwaliteitsvolle & aantrekkelijke bedrijfsruimtes en winkelgebieden
Ontwikkeling van kwalitatieve stadsbuurten die sociale netwerken creëren en/ of versterken
Creatie van werkgelegenheid via de projecten (hoofdzakelijk ten behoeve van de minst opgeleiden)
Evenwichtige inkomstenbron via vastgoedprojecten (PB, Ven.B., belastingen, …)








Herontwikkeling van gemengde wijken rond verkeersknooppunten




Een algemene visie van de stad delen



OPLOSSINGEN
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dat er garantie is op coherentie tussen het lokale en regionale beleidsniveau over de verschillende relevante beleidsdomeinen heen (fiscaliteit, ruimtelijke ordening,
mobiliteit, veiligheid,.. ;
dat er een permanente en constructieve dialoog is tussen de diverse beleidsniveau’s en de private sector;
dat de verhoudingen & bevoegdheidsverdelingen tussen de verschillende beleidsniveau’s onderling vereenvoudigd worden;
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dat de rechtszekerheid systematisch als uitgangspunt wordt gerespecteerd, ter garantie van een robuuste en duurzame ontwikkeling van de economische activiteiten in
Vlaanderen ;
dat steeds aandacht besteed wordt aan de nodige redelijke overgangsmaatregelen; (gezien de lange doorlooptijd van vastgoedprojecten)
dat de concrete impact van de voorgestelde regelgeving op het terrein systematisch en vooraf onderzocht wordt in samenspraak met de sector.

Op technisch vlak :






Op politiek vlak :

Voorstel 2 : Voor elk relevant ontwerp van decreet of uitvoeringsbesluit wensen wij :

Voorstel 1 : Dankzij haar ervaring en kennis van de specifieke vastgoedberoepen en vastgoedgerelateerde dienstverlening, ziet de BVS zich als een representatieve, bekwame
en betrouwbare partner van de overheid. De BVS is dus steeds ter beschikking om haar expertise en kennis rechtstreeks te delen met de overheid en op die manier een
positieve bijdrage te leveren voor de totstandkoming en/of wijziging van praktisch haalbare en realisatiegerichte vastgoedregelgeving.

Context: De evolutie van de wetgeving (zowel fiscaal, technisch en juridisch) maakt het beroep van vastgoedontwikkelaar steeds complexer. Bovendien zorgt een gebrekkige
afstemming en soms zelfs onderlinge tegenspraak tussen de verschillende beleidsniveau’s (federaal, gewestelijk en lokaal) vaak voor een aanzienlijke vertraging van de
realisatie van vastgoedprojecten die nochtans noodzakelijk zijn voor het instandhouden en het bevorderen van onze welvaartsmaatschappij

Voorstel
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1. Overleg

Thema

Voorstellen van de BVS aan de regionale Vlaamse autoriteiten

De VASTGOEDSECTOR is één van de belangrijkste drijvende krachten om een antwoord te bieden aan onze maatschappelijke uitdagingen

Dringende maatschappelijke uitdagingen:

Verwaarloosde gebouwen (residentieel en kantoren)

Mobiliteitsproblematiek
Schommelende en veranderende economische activiteit:

Werkloosheid

Behoefte aan opleiding
Sociale samenhang: een permanente doelstelling door de aanleg van publieke ruimtes





Bevolkingsgroei:

Evolutie van de gezinssamenstellingen

Stadsleegloop van de « middenklasse »



BELANGRIJKE UITDAGINGEN
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Het spreekt voor zich dat dergelijke disproportionele maatregel de goed bedoelde intenties inzake ruimtelijk rendement volledig ondergraaft en in de praktijk zelfs een contraproductief effect zal hebben. De professionele sector zal eenvoudigweg geen ontwikkeling starten indien ze met dergelijke heffingen geconfronteerd worden en ook niet proactief tot grondverwerving overgaan zonder duidelijk zicht op de omvang van de heffing. Dit zal leiden tot een verschraling van het aanbod op de vastgoedmarkt met negatieve
consequenties op de prijs van vastgoed en van woningen in het bijzonder.

Eind 2017 werd de regelgeving aangepast om het verhogen van ruimtelijk rendement mogelijk te maken in goed gelegen locaties, dicht bij openbare vervoersknooppunten en
voorzieningen. Maar via het zogenaamde « instrumentendecreet » wordt het verhogen van het ruimtelijk rendement fiscaal afgestraft. Er is immers een belasting verschuldigd
indien via een ruimtelijk uitvoeringsplan de dichtheden of de bouwdiepte of de bouwhoogte worden verhoogd, of het aantal bouwlagen wordt vermeerderd. De belasting
bedraagt 25 tot 50 % op de vermoede meerwaarde, zijnde het verschil tussen de venale waarde vóór de planwijziging en de venale waarde erna. Deze meerwaarde zal per
perceel worden berekend door de provinciale landcommissie die hiervoor een meerwaarderamingsrapport opstelt. Indien de vermoede meerwaarde meer bedraagt dan
250.000 € wordt steeds 50 % heffing aangerekend.

Voorstel 6 : Vlaanderen mag geen heffing invoeren op het ruimtelijk rendement.

De vastgoedsector ziet veel potentie in de revitalisatie van achtergestelde buurten en stadskankers. Dergelijke projecten kenmerken zich evenwel door aanzienlijke afbraak
en heropbouwwerkzaamheden, waarvan de kosten logischerwijze hoger oplopen dan bij zuivere « greenfield »-ontwikkeling. Het is dan ook moeilijk voor de gezinnen om een
betaalbare nieuwbouwwoning te verwerven in de gerevitaliseerde buurten.

Voorstel 5 : Vlaanderen dient samen met de federale regering mogelijk te maken dat gezinswoningen, die het gevolg zijn van afbraak- en heropbouwwerkzaamheden,
kunnen van de vastgoedontwikkelaar verworven worden aan een verlaagd BTW-tarief van 6 %.
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2. Vastgoedfiscaliteit

Gemiddeld wordt voor een nieuwe woning meer dan 300.000 € betaald, inclusief 21 % btw (cfr. blz 2). Dit impliceert dat de kandidaat-koper gemiddeld 60.000 € zelf moet
inbrengen. Voor een zeer groot aantal Vlaamse gezinnen is dit te veel. In Vlaanderen kan men slechts een verlaagd BTW-tarief van 6 % voor de aankoop van de gezinswoning
bekomen als men zich inschrijft op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit betekent evenwel dat een aanzienlijk deel van de Vlaamse bevolking volledig
uit de boot valt. Vlaanderen dient dan ook samen met de federale regering dringend werk te maken van een verlaagd BTW tarief voor de eigenaar of huurder van de
gezinswoning.

Voorstel 4 : Vlaanderen moet er samen met de federale overheid voor zorgen dat het BTW-tarief van 21 % voor de verwerving van de gezinswoning verlaagd wordt tot
minstens 6 %.

Voorstel 3 : Vlaanderen dient voldoende promotie en publiciteit te voeren voor de recente federale regeling – opgenomen in de federale programmawet van 25 december
2016 - die voorziet dat private vastgoedontwikkelaars en investeerders nieuwbouwwoningen ter beschikking kunnen stellen van oa sociale verhuurkantoren en autonome
gemeentebedrijven tegen een verlaagd BTW-tarief van 12 % op voorwaarde dat de woningen minstens 15 jaar ter beschikking worden gesteld. Vlaanderen kan een belangrijke
faciliterende rol spelen om dergelijke projecten te ontwikkelen.

Context : In tegenstelling tot een groot deel van het verouderd vastgoedpatrimonium, beantwoorden de nieuwbouwwoningen in Vlaanderen reeds aan de actuele strenge
regelgeving inzake technische normeringen en duurzaamheidsvereisten en bieden deze dus een belangrijk postief antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. De laatste
fiscale hervormingen in Vlaanderen hebben evenwel vooral de verwerving van reeds bestaande woningen begunstigd, ten nadele van nieuwbouwwoningen. Het is dus
noodzakelijk om de vastgoedfiscaliteit te herzien ten voordele van gezinnen die een kwaliteitsvolle en duurzame nieuwbouwwoning wensen te verwerven.

Indien een nieuw RUP voorziet in de mogelijkheid om 40 units per ha te voorzien ipv 25 , zal een aanzienlijke heffing op ruimtelijk rendement verschuldigd zijn. Indien een
nieuw RUP evenwel het aantal terugbrengt op 10 units per ha, waardoor het onroerend goed een ernstige waardevermindering heeft ondergaan, is geen planschade
verschuldigd want er is geen sprake van een totaal bouwverbod... Hier springt reeds onmiddellijk in het oog dat het evenwicht is verstoord.
De Vlaamse heffing op ruimtelijk rendement is van rechtswege gekoppeld aan een hypothetische planmeerwaarde en is opeisbaar bij verkoop of bij vergunning, ook als
deze vergunning geen gebruik kan maken van die planmeerwaarde, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen (advies Luchtvaart, brandweer...)
De Vlaamse heffing op ruimtelijk rendement is verschuldigd bovenop de stedenbouwkundige lasten. Een eigenaar-ontwikkelaar kan dus geconfronteerd worden met een
cumul van heffingen en retributies (bijdragen in de stadskas voor aanleg van groenpark, crèches in de nabijheid)
De Vlaamse heffing op ruimtelijk rendement kan niet alleen gecumuleerd worden met stedenbouwkundige lasten (oa retributies), maar tevens met gemeentelijke
heffingen, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke heffing op de geschatte meerwaarde
Eén en ander is compleet disproportioneel en zal niet leiden tot versnelde verdichting van goed gelegen locaties, wel integendeel.
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De Vlaamse overheid heeft de aankoop van de gezinswoning fiscaal aangemoedigd door het verlagen van de registratierechten van 10 % naar 7 %. Voor de aankoop van een
nieuwbouwwoning heeft men evenwel de prijs van de bouwgrond zelf uitgesloten van deze regeling, zodat hiervoor toch 10 % registratierechten worden aangerekend. Dit is
evenwel onlogisch, aangezien een woning nu eenmaal niet los van de bouwgrond kan gezien worden en de kosten voor de aankoop van de bouwgrond een hele grote hap in
het gezinsbudget betekenen. Dit moet dringend aangepast worden.

Voorstel 7 : De verlaagde registratierechten van 7 % (ipv 10 %) voor de aankoop van de gezinswoning moeten ook toegepast worden op de prijs van de bouwgrond waarop
de gezinswoning wordt gebouwd.











De BVS wenst enkele zaken scherp te stellen om het onevenwichtig en disproportioneel karakter van de maatregel die bovendien een contra-productief effect heeft, in de verf
te zetten:

geen lasten inzake sociale woningbouw te introduceren;
af te stappen van de voorgenomen invoering van een WIES-last (wonen in eigen streek) ;
te voorzien in de expliciete mogelijkheid om na vergunningverlening conventioneel hieromtrent wijzigende afspraken te maken;
te voorzien in de mogelijkheid om exclusief tegen de stedenbouwkundige lasten administratief beroep in te dienen;
geen onverantwoorde vrijstellingen te voorzien voor sociale huisvestingsmaatschappijen;
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Zowel de publieke als de private sector worden steeds meer geconfronteerd met tergende en roekeloze beroepen, waardoor gewenste strategische stedelijke
reconversieprojecten jaren vertraging oplopen. Nu bestaat enkel het principe van een kennelijk onrechtmatig beroep, maar de sanctie is beperkt tot 2.500 € en komt toe
aan het Vlaams fonds en niet aan de bouwheer. Dit moet dringend herdacht worden om tergende en roekeloze beroepen effectief een halt toe te roepen.

Voorstel 12 : Vlaanderen moet tergende en roekeloze procedures strenger bestraffen

Vandaag kan iedereen zonder probleem online raadplegen hoe het gesteld is met de route van postorderbedrijven met betrekking tot bestelde goederen of koopwaar. Maar
voor de opvolging van een juridisch geschil over de vergunning van zijn woning blijft de bouwheer maanden tot jaren in het duister tasten en moet er beroep gedaan worden
op advocaten om min of meer te weten hoe het met de procedure staat. Dit kan niet langer in een land met als slogan “Vlaanderen radicaal digitaal”. Er moet dus dringend
werk gemaakt worden van een ruimere digitale transparantie van de geschillenprocedure. In dat verband lijkt het aangewezen om in de schoot van de RvVb ook een
onafhankelijke procesmanager aan te stellen die hier specifiek op toeziet.

Voorstel 11 : De partijen in een geschil bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (‘RvVB’) moeten op transparante en digitale manier de stand van zaken van het geschil
kunnen nagaan
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3. Ruimtelijke ordening Omgevingsrecht

Voorstel 10: Vlaanderen moet het systeem van de stedenbouwkundige lasten en de "gratis afstandpolitiek" herevalueren en dient in het bijzonder :

Aangezien de beslissing over het wegentracé door veel lokale besturen nog steeds wordt misbruikt, vraagt de BVS om ook hiertegen in een administratieve
beroepsmogelijkheid te voorzien.

Voorstel 9 : Vlaanderen moet voorzien in een administratief beroep tegen de beslissing van de gemeenteraad over de zaak van de wegenis

Heden bestaat geen mogelijkheid om de onvolledigheid of onontvankelijkheid van een aanvraag aan te vechten via een georganiseerd administratief beroep. Het gebrek
aan beroepsmogelijkheid resulteert regelmatig in onredelijke eisen van besturen bij vergunningsindiening. De BVS vraagt daarom om deze administratieve
beroepsmogelijkheid alsnog te voorzien.

Voorstel 8 : Vlaanderen moet voorzien in een administratief beroep tegen een verklaring van onvolledigheid of onontvankelijkheid van een vergunningsaanvraag

Context : Vlaanderen wenst duurzamer om te gaan met ruimtegebruik en wenst het ruimtebeslag en verharding te beperken en tegelijk meer ontwikkelingskansen te bieden
in goed gelegen locaties nabij openbare vervoersknooppunten (vb stationsbuurten) en voorzieningen. Er dient volgens de overheid primordiaal ingezet te worden op de
reconversie van de bebouwde ruimte alvorens onbebouwde gronden aan te snijden. De BVS kan zich principieel vinden in deze doelstellingen en strategische visies, mits
een aantal strategische uitgangspunten, randvoorwaarden en noodzakelijke aanpassingen aan regelgeving in acht worden genomen.

4.











Oktober 2018 - Pagina 7

het verhogen van het aanbod van voldoende private (bescheiden) nieuwbouwkoopwoningen, hetgeen automatisch een doorschuifeffect zal hebben op de huurmarkt,
zoals wordt bevestigd in diverse wetenschappelijke publicaties :

Nederlands Planbureau voor de leefomgeving : “Nieuwbouw, verhuizingen en segregatie”
het verlenen van fiscale incentives of subsidies aan kopers van nieuwbouwwoningen die bereid zijn deze op de private huurmarkt te verhuren, al dan niet via een sociaal
verhuurkantoor. De BVS is ervan overtuigd dat een verlaagd BTW-tarief ten gunste van particuliere kopers van woningen die via hernieuwbouw (sloop en wederopbouw)
zijn gerealiseerd een belangrijke hefboom kan zijn in de noodzakelijke verruiming van het aanbod;
het bevorderen van de werking van de sociale verhuurkantoren, oa door meer middelen te voorzien zodat zij ook op de private markt van “hernieuwbouw” private
woningen kunnen huren;
het voorzien in een versoepeling van de planologische en stedenbouwkundige voorschriften die op de functie “wonen” betrekking hebben, oa wat de densiteit betreft,
zeker in de stedelijke gebieden.
het voorzien in een vrijstelling van successierechten ten voordele van erfgenamen van onroerende goederen die er zich toe verbinden, al dan niet via een sociaal
verhuurkantoor, om deze goederen ter beschikking te stellen op de private huurmarkt;
het toekennen van dezelfde (fiscale) voordelen aan private investeerders-ontwikkelaars die onder dezelfde condities als de SHM’s bereid zijn om zelf koop- en
huurwoningen op de markt te brengen, zonder hiervoor telkens het statuut van NV met sociaal oogmerk of vzw te moeten aannemen en een erkenning te moeten
aanvragen;
het voorzien in veralgemeende huursubsidies en dus niet alleen voor huurders die op de wachtlijst staan voor een sociale woning; in dit verband is het aangewezen te
verwijzen naar de studie van Itinera, waarin duidelijk wordt aangetoond dat het inzetten van huursubsidies veel efficiënter en effectiever is dan het bouwen van sociale
woningen : http://www.itinerainstitute.org/upl/1/nl/doc/Itinera_NL_DEF_LR.pdf.
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Woonbeleid





Voorstel 13 : De BVS biedt een aantal effectieve en efficiënte middelen aan om het aanbod betaalbare (huur)woningen op de markt in het Vlaams Gewest op te trekken,
met name via :

Context : De BVS verwijst naar de “roadmap towards sustainable housing policies in Europe” die door de Europese vastgoedsector is uitgebracht. De routeplanner is
gebaseerd op een gezond evenwicht tussen de sociale, economische en ecologische component van een effectief en efficiënt woonbeleid. Per component worden een
aantal algemene basisbeginselen toegelicht die de BVS eveneens aan de Vlaamse overheid aanbeveelt.

Duurzaam & betaalbaar vastgoed
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Vlaanderen moet vermijden om gezinnen aan te sporen tot de aankoop van bestaande energieverslindende woningen zonder dat die worden gerenoveerd. In 2014
waren 54% van de hypothecaire kredieten bestemd voor de loutere aankoop van bestaande woningen zonder dat hieraan een renovatie was gekoppeld. Op die
manier blijven bestaande woningen onverminderd energie verspillen en CO2 uitstoten.

De BVS benadrukt dat er op heden sprake is van concurrentievervalsing ten voordele van de secundaire vastgoedmarkt en ten nadele van de (primaire) nieuwbouw
vastgoedmarkt : deze laatste wordt hoe langer hoe meer geconfronteerd met zware normeringen, in het bijzonder mbt energieprestaties van gebouwen (BEN, speil,...), terwijl het gros van de energiebesparing te vinden is op de secundaire markt, die te weinig en te traag wordt aangepakt ... of erger nog, zelfs bevoorrecht
wordt door ondoordacht fiscaal ondersteuningsbeleid (vb 7 % registratierechten versus 21 % BTW op nieuwbouw), waardoor kandidaat-kopers en huurders eerder
geneigd zijn om te investeren in slechtere woningen op de secundaire markt, zonder garanties van vereiste noodzakelijke zware renovatie (of zelfs hernieuwbouw)
op korte termijn, meestal ook om budgettaire redenen.

Gelieve contact op te nemen met één van de volgende personen voor alle bijkomende vragen of inlichtingen:

5.

Woningnieuwbouw voegt jaarlijks slechts 1% aan het bestaande woningpatrimonium toe. Vandaar dat de overheid voortaan prioritair moet inzetten op een versnelde
renovatie van het bestaande patrimonium. Om tot een gevoelige reductie van de CO2-uitstoot en het verbruik van fossiele brandstoffen te komen moet de overheid
de energiebesparende inspanningen dan ook evenwichtiger dan nu verdelen over de bouw van nieuwe woningen en de renovatie van bestaande woningen. Zij moet
een te grote discrepantie tussen de energie-eisen voor nieuwbouw en bestaande gebouwen vermijden.

Voorstel 14 : Vlaanderen dient versneld in te zetten op hernieuwbouw van het bestaand verouderd vastgoedpatrimonium

Context : In tegenstelling tot een groot deel van het verouderd vastgoedpatrimonium, beantwoorden de nieuwbouwwoningen in Vlaanderen reeds aan de actuele
strenge regelgeving inzake technische normeringen en duurzaamheidsvereisten en bieden deze dus een belangrijk postief antwoord op de maatschappelijke
uitdagingen. De BVS ondersteunt elke overheid die doelgericht deelneemt aan een Europees en internationaal duurzaamheidsbeleid. Afstemming met de lidstaten
van de Europese Unie zal hierbij essentieel zijn, in het licht van het nagestreefde “level playing field” tussen Gewesten en tussen (semi-)publieke en private
initiatiefnemers in Europa en Vlaanderen in het bijzonder. De BVS steunt de idee dat de Europese regels niet verder dan noodzakelijk zullen geïmplementeerd
worden.

Werkende leden
(Ontwikkelaars, verkavelaars en investeerders)

Acasa Group
Actibel
Aedifica
AG Real Estate
Alides (Group Maes)
Alinso Group
Allianz
Antonissen Development Group
Ap&D Verkavelingen
APE
Ascencio
Atenor Group
Axa Real Estate
Baltisse
Banimmo
Banque Degroof - Petercam
Befimmo
Belfius Immo
BESIX RED
Blavier
Bostoen
Bouygues Immobilier
BPI
Brocap
Brummo
Brussels Airport Company
Burco
BVI.BE
Caaap
CBRE Global Investors Belgium
CIT RED
Codabel
Codic Belgique
Cofinimmo
Colliers International Investment & Asset
Management Belgium
Compagnie Het Zoute
Connectimmo
Cores Development
Cornerstones
Cotimvest Holding
Danneels Projects
DCB
Delhaize
Denma
De Vlier Retail Development
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Dherte
D’Ieteren Immo
DMI Vastgoed
Downtown Real Estate
Durabrik
Eaglestone
Eckelmans Immobilier (IGE)
Eiffage Development
Ep Rea
Equilis
Ertzberg
Etienne Dewulf sprl
Extensa Group
Faregan
Federale Real Estate
Fenixco
Fidentia Real Estate Investments
G-Label
Gands
Ghelamco
Groep Huyzentruyt
Group GL International
Groupe Diversis
Heeren Group
Heylen Group
Home Invest Belgium
Hoprom
Horizon Groupe
Huysman Bouw
ICM
Immo Blairon
Immo Eckelmans
Immo Louis de Waele
Immobel
Immoflandria
Immogra
Immpact
Inclusio
Indimmo
Intégrale
Interparking
Intervest Offices & Warehouses
Invimmo
ION
IRE
JCX Immo

Jumatt
Kairos
KBC Real Estate
Kolmont
Koramic Real Estate
Kumpen
LDPS
Leasinvest Real Estate
Macan Development
Maisons Baijot
Matexi Group
Mimob
Mitiska REIM
Mons LGP3 (City Mall)
Montea
Nexity Belgium
Novus Projects
Odebrecht
Oryx Projects
Palladium Belgium
Parfinim
Prologe
Promobuild
Property & Advice
Propintra
ProWinko België
PSR Brownfield Developers
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
Steenoven
Tans Group
Texaf
Thomas & Piron
Tribeca Capital Partners
Upgrade Estate
Uplace
Vano Immo

Vastned Retail Belgium
Vestio
Virix
Vlasimmo
Vlerick Group
Vooruitzicht
Vossemeren
Warehouses Estates Belgium
Wereldhave Belgium
Wilhelm & Co
Willemen Real Estate
Wilmarc Invest (Skyline Europe)
Xior Student Housing
Zabra
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Steunende leden

2Build Consulting
A.2RC Architects
Aareal Bank AG
ADE Architects - Marc Stryckman & Partners
Advisers
Aertssen Group
Alg. Aannemingen Van Laere
Alg. Onderneming Robert Wyckaert
Allen & Overy LLP
Altius
Anixton
Antea Belgium
Antwerp Management School
AON Belgium
Archi.BE
Archi 2000
Architecte Jonathan Renson
Architectes Associés
ARQ Architectenstudio
Art and Build
Artone
Asap Avocats
Assar Architects
Astridcenter
AT Osborne
Atelier Broos
Atelier de l’Arbre d’Or
Atelier des Architectes Associés
Axel Lenaerts Vastgoedmakelaars
Ayming Belgium
B2Ai
B Legal
Baker & McKenzie
BDO Corporate Finance
Bel Square
Belgibo
Bereal
Berquin Notarissen
BNP Paribas Fortis
Bontinck Architecture & Engineering
Bours & Associés Avocats
Bouwrecht Advocaten
Building Group Jansen
Bulo
Caceis Bank Belgium
C02LOGIC
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CBRE
Cegelec
CERAU
Cercle Immobilier
Chapman Taylor Benelux
Checkmade
Clifford Chance
Cogerimo
CounselleD Laurent Dassonville
Corda Campus
Cosep
Creas Accepto
Cuisenaire consultancy
Cushman & Wakefield
DDS & Partners
De Crombrugghe & Partners
Decathlon
DLA Piper UK LLP
Drees & Sommer Belgium
Drooms AG
Dupro
EEG Group
E.T.A.U.
Energiebureau Dirk De Groof
Ernst & Young
Establis Group
ESV Consulting
Eubelius
Euler Hermes
Eurocaution Benelux
Eversheds Brussels
Fair Estate
FL Consult
Freshfields Brückhaus Deringer
Geoconsulting
Groep Van Roey
Group Hugo Ceusters - SCMS
GSJ Advocaten
Haumont - Scholasse & Partners
Hooox Real Estate Communication
Houben
Immo Tax Consulting
Immeractive
ING Belgique
Ingenium
Interbuild

Iris Group
ISTA
Janson Baugniet Lawyers
JDK HR Consulting
Jones Lang Lasalle
JPB Consulting
K Law
KPMG Tax & Legal Advisers
Latour & Petit
Laurius
Lawsquare
Lecobel Vaneau
Legacity
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
Mitsubishi Electric Europe
Monard Law
Montois Partners Architects
Mourik
NautaDutilh
Niko
Orens-Van Grimbergen Architecten
Orys Advocaten
Panarea
Phicap
Pierre Van den Eynde & notaires associés
PriceWaterHouseCoopers
Reasult
Recotech
Relaw
Renson Ventilation
Rova
Santerra
Seco
SFS Belgique
SIA – Société Internationale d’Architecture
Simont Braun
Socotec

Sofidev
Sophia Group
Stabo
Stibbe
Strabag Belgium
Style at Home
Tarkett
Tase Solutions
Tata Steel Belgium Services
Tauw Belgique
TecnoSpace
Tensen & Huon
The Kitchen Company
Tiberghien Advocaten
Triodos Banque
Urban Law
Urban Nation Associates
Urban Platform
Valens
Van Marcke
Viessman Belgium
VK Group
We are real estate
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.

JOIN THE FIRST PRACTICE-ORIENTED

LEARNING NETWORK
WITHIN REAL ESTATE
The Think | Act | Do sessions
are there TO INSPIRE YOU
and TO BRIDGE THE GAP
between theory and practice.

#SDGs #DIGIT(AL)IZATION
#CIRCULARITY #CO-CREATION
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more info: www.bopro.be/boproacademy I BoproAcademy@bopro.be I +32 15 74 74 74

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

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

designed by

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

144

BVS Jaarverslag 2018

