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Waarnemend voorzitter: mevrouw Griet Coppé

Interpellatie van mevrouw Patricia De Waele tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de stand van
zaken van de dading met betrekking tot de gedeeltelijke vernietiging van het Grond- en
Pandendecreet
- 74 (2013-2014)

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, minister, het Grond- en Pandendecreet, waarvan
bepaalde delen vernietigd zijn, is al een paar keer ter sprake gekomen. Voor de zomer kregen
we een negatief advies, een advies waarin stond dat delen zouden worden vernietigd. Op 7
november van vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof uiteindelijk een aantal belang-
rijke onderdelen van het pas vier jaar oude Grond- en Pandendecreet. Het hof annuleerde niet
enkel de bepaling dat kandidaat-kopers of kandidaat-huurders over een voldoende band met
de gemeente moeten beschikken, maar vernietigde ook verscheidene fiscale stimuli en
subsidiemechanismen.

Minister, zoals u weet, maar ik wil het nogmaals herhalen voor degenen die het misschien
nog niet weten, vond LDD dat het Grond- en Pandendecreet een flagrante aantasting was van
het eigendomsrecht en van de vrije keuze, met bovendien een kostprijsverhogend effect voor
al degenen die niet kunnen genieten van een sociale kavel of woning. Mijn partij was dan ook
blij met de partiële vernietiging van het Grond- en Pandendecreet, omdat het een einde maakt
aan allerlei onrechtvaardige toestanden.

Maar het arrest heeft zware gevolgen, en daar gaat de interpellatie vooral om. Er zijn enerzijds
zware gevolgen voor het behalen van de doelstelling sociale woningbouw, maar anderzijds, en
niet het minst, voor de private ontwikkelaars, die – al dan niet met terugwerkende kracht – voor
zware en onoverkomelijke uitgaven dreigen te staan. Dit zou dus door de fout van deze
Vlaamse Regering komen, en vragen naar schadevergoeding zijn dan ook reëel.

Minister, ik ondervroeg, onder meer tijdens het debat in de plenaire vergadering op het einde
van vorig jaar, zowel de minister-president als uzelf over eventuele schadevergoedingen die
de vernietiging van het Grond- en Pandendecreet teweeg kunnen brengen. U antwoordde op
16 januari op mijn vraag om uitleg dat u rekening houdt met schadevergoedingen, maar dat
een dading volgens u de manier is om op korte termijn rechtszekerheid te verwerven. U zou
de Vlaamse Regering, meer bepaald minister Muyters, en ook uw collega’s van de federale
overheid, proberen te overtuigen van deze oplossing. U stelde toen ook dat u zowel overleg
zou plegen met de bouwsector, de sector van de verkavelaars, als met het kabinet van de
federale minister van Financiën.

Minister, ik heb een aantal vragen over die dading, want we zijn ondertussen al meer dan een
maand verder, en ik veronderstel dat een en ander ondertussen al uitgeklaard is. Is er intussen
overleg geweest met het kabinet van de federale minister van Financiën? Wat leverde dit
overleg op? Ik meen begrepen te hebben uit uw vorig antwoord dat het meer specifiek over
de btw-regeling zou gaan. Is er reeds overleg geweest met de bouwsector of met de sector van
de verkavelaars? Wat leverde dit overleg op?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het komen tot een dading met de bouwsector?
Hoe zal dergelijke dading concreet geregeld worden? Wat was de reactie van uw collega’s
van de Vlaamse Regering op uw voorstel tot dading? Indien er een dading mogelijk is, welke
budgettaire impact zal die dan hebben op de Vlaamse begroting? Indien er geen dading
mogelijk is, welke stappen zult u dan nemen om duidelijkheid te scheppen voor de bouw-
sector en de sector van de verkavelaars? Op welke manier gaat u mogelijke schadedossiers
aanpakken? Of met andere woorden, minister, hebt u een plan B? Via welke kanalen en op
welke manier hebt u de sector ingelicht over het komen tot een dading?
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Mevrouw Griet Coppé: Ik was wat verwonderd dat dit interpellatieverzoek werd goedgekeurd.
In het verleden hebben we immers al meermaals gediscussieerd over het Grond- en Panden-
decreet, en vooral over de gedeeltelijke vernietiging ervan, onder meer inzake de sociale last.

Het is natuurlijk wel van belang, mevrouw De Waele, dat er duidelijkheid komt over wat wel
en niet mogelijk is inzake de sociale last op basis van de niet-vernietigende bepaling in de
Codex Ruimtelijke Ordening. Ik ben er ook van overtuigd dat het niet de minister van Wonen
is, maar vooral de minister van Ruimtelijke Ordening, die hier in eerste instantie een
antwoord op moet geven. U informeerde er zelf naar wat de bevoegde minister ondertussen in
een overleg zou hebben gezegd. Ook dat interesseert ons natuurlijk voor de toekomst.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Voorzitter, mevrouw De Waele, er is overleg geweest op
twee niveaus. Er was overleg met het kabinet van de federale minister van Financiën, omdat
er natuurlijk een aantal koopwoningen zijn waarover de vraag rees of er btw zou worden
nagevorderd of niet. Het gaat om achttien koopwoningen en er zal geen btw-navordering
gebeuren voor deze woningen. Op dat vlak zijn de afspraken met de federale overheid heel
duidelijk gemaakt. Er wordt nog een bevestiging van die afspraken per brief verzonden, maar
op dit punt moeten we ons geen zorgen meer maken: de kwestie is correct afgehandeld.

Wat de dading betreft: de minister van Ruimtelijke Ordening en ikzelf hebben de bouwsector
vorige week ontvangen en uitgelegd dat er twee mogelijke opties zijn op dat vlak. Ofwel gaan
wij inderdaad naar een dading, waarbij we trachten overeen te komen en in te schatten of er
schade is, en als er schade is, of die te wijten kan zijn aan een fout van de overheid, die dan
ook wordt aangetoond, dat er met andere woorden een oorzakelijk verband is, dat die schade
niet verhaald zou zijn op een andere manier, bijvoorbeeld op de kavels van andere
bouwheren, en dat bovendien die schade groter zou zijn dan het toegekende voordeel. U weet
dat er bijvoorbeeld een afnamegarantie is. Dat is een belangrijk voordeel, dat nog gekwanti-
ficeerd moet worden. Als er, alles in acht genomen, toch een vraag zou zijn voor schade-
vergoeding of tegemoetkoming, zouden we daarover kunnen onderhandelen in de vorm van
een dading.

De sector zelf – er waren afgevaardigden van onder meer de Vlaamse Confederatie Bouw en
Voka – heeft daarop geantwoord een dading niet het best mogelijke instrument te vinden,
vooral ook omdat de gerealiseerde projecten zo hard van elkaar verschillen. Ik heb daaruit
kunnen afleiden en begrijpen dat het niet voor elke bouwpromotor een interessante piste is
om noodzakelijkerwijs die schadevergoeding aan te vragen, omdat het in sommige gevallen
een goede vorm van samenwerking is gebleken, niet enkel organisatorisch, maar ook
financieel, dat evenwel in andere gevallen een promotor van oordeel kan zijn dat er toch
schade is die niet voldoende gecompenseerd is door de voordelen die de overheid heeft
geboden, en dat die dus eventueel wel individueel naar de burgerlijke rechtbank zou trekken.

Alle respect voor die beslissing. Wij wilden vanzelfsprekend voldoende klantvriendelijk zijn
om de twee voor te stellen. Maar de sector kan zeer zeker zelf kiezen op welke wijze zij hun
rechten willen laten gelden. Vanzelfsprekend zullen wij op dat vlak de belangen van de
overheid verdedigen voor de rechtbank.

Ik ben het eens met mevrouw Coppé dat het vooral belangrijk is dat op korte termijn lokale
overheden zeer goed weten op welke manier zij inzake voorschriften voor sociaal wonen in
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) te werk kunnen gaan. Daar kan namelijk nog een en
ander, op basis van de Codex Ruimtelijke Ordening. Dat kan evenwel niet, zoals het grond-
en pandenbeleid dat deed, op een generieke manier voor het grondgebied van de hele
gemeente.

Wat kan er wel? Je kunt, goed onderbouwd en afgewogen, in een specifieke ruimtelijke
wooncontext van een RUP wel opleggen dat er ook in sociale woningen moet worden
voorzien. Het moet gaan om een gebiedsspecifieke maatregel, die bovendien proportioneel
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evenredig en rechtszeker is. Met andere woorden: het moet allemaal in de juiste context
worden geplaatst, maar het kan.

Een omzendbrief daaromtrent is in volle voorbereiding. Vanzelfsprekend ben ik daar ook
afhankelijk van de samenwerking met de collega van Ruimtelijke Ordening, die overigens
goed verloopt. Wij willen de omzendbrief zeer accuraat, zeer volledig, zeer duidelijk en
leesbaar. Het gaat tenslotte om complexe materies, waar de lokale overheden een degelijk
antwoord voor nodig hebben. Hoe sneller die omzendbrief verspreid kan worden, hoe beter.
Wij hebben ook de bouwsector geïnformeerd over die intenties. Het is goed dat die
duidelijkheid er is.

Ten slotte weet u dat de regering ermee heeft ingestemd dat ik gesprekken kan aanknopen
met de Europese Commissie, ter voorbereiding van wat in een volgende legislatuur zou
kunnen gebeuren ter vervanging van wat eventueel de vernietigde delen zijn. Wij kunnen er
ons als overheid over beraden of er nieuwe stappen moeten worden gezet, en zo ja, welke dat
zijn. Maar vooraleer we dat kunnen, moeten we natuurlijk van Europa weten wat wel en niet
mag. Het heeft geen zin om iets te gaan bricoleren en te gokken, om dan opnieuw voor een
rechtszaak geplaatst te worden en in het ongelijk gesteld te worden. Dat willen we niet, en
dus vragen we aan de Europese Commissie om voorafgaande gesprekken te mogen hebben,
om te weten wat er, naast de mogelijkheden die we vandaag al bieden in Vlaanderen via de
Codex Ruimtelijke Ordening, eventueel wel en niet nog kan in de toekomst. Wij zullen ons
als overheid vanzelfsprekend schikken naar wat de Europese Commissie daarover laat weten.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Mevrouw Coppé, u zei verbaasd te zijn over deze interpellatie, maar ik denk dat dit dossier
zwaarwichtig genoeg is om naar aanleiding van de verschillende debatten en vragen en
antwoorden die we al van verschillende ministers gekregen hebben, een interpellatie te
houden om te weten waar we vandaag staan. Het feit dat de interpellatie aanvaard is, geeft
aan dat ze wel zwaarwichtig genoeg is. De minister kan bij een interpellatie ook namens de
regering antwoorden.

Minister, ik hoor uit uw antwoord dat u inderdaad al een aantal stappen hebt gezet. U hebt
dus woord gehouden wat dat betreft. Ik blijf echter op mijn honger zitten naar iets concreets.
U hebt wel een en ander afgesproken met uw collega’s en met de Federale Regering, maar
toch blijven we vandaag in de kou zitten. Ook de sector blijft in de kou zitten, en ook de
steden en gemeenten weten niet hoe ze verder om moeten gaan met de vernietiging van delen
van het Grond- en Pandendecreet. De rechtsonzekerheid op het terrein blijft dus heel groot,
minister.

U had de sector een dading voorgesteld, en ik vond dat een zeer plausibel voorstel, maar de
sector heeft u nu dus laten weten dat dat voor hen niet kan. Waarom is dat? Ik denk niet dat
het een kwestie van tegenwerken is. Ik denk veeleer dat het is omdat de sector op zich geen
betrokken partij as such is. De sector kan wel in overleg treden, maar de verschillende
verkavelaars, ondernemers en private ontwikkelaars kunnen alleen maar met de Vlaamse
Regering in dading gaan, en ik denk niet dat daar een tussenpersoon bij betrokken kan
worden. Ik begrijp nu dus beter dat een dading niet mogelijk is. Als die dading niet mogelijk
is, blijft de cruciale vraag: hoe gaan we verder? Welke stappen gaat de Vlaamse Regering
ondernemen om uit het kluwen van rechtsonzekerheid te geraken?

Ik krijg heel wat signalen dat er in bepaalde gemeenten in de praktijk nog een vorm van
sociale last wordt opgelegd. Dat is nu expliciet verboden. Het is niet meer toegelaten, volgens
het Grond- en Pandendecreet. Vorige keren heb ik ook al gezegd dat ik vind dat steden en
gemeenten in de fout gaan als ze proberen via een andere formule die sociale last op te
leggen. De Vlaamse Regering mag zeker niet streven naar een formule waarbij het arrest van
het Grondwettelijk Hof op een of andere manier kan worden omzeild.
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Bepaalde gemeenten hebben specifieke reglementen om sociaal wonen toch nog op te leggen.
Heeft de Vlaamse Regering al actie ondernomen om te bekijken of die steden en gemeenten
die reglementen moeten intrekken?

U zegt dat het via diverse RUP’s mogelijk moet zijn dat gemeenten toch een sociale last
opleggen, minister. Ik blijf erbij dat een sociale last niet kan worden opgelegd. Maar kan het
wettelijk dat sociale woningbouw in diverse RUP’s wordt afgebakend en dat de last toch bij
de private ontwikkelaars wordt gelegd?

We weten allemaal dat de overheden en semipublieke overheden het gros van de gronden in
eigen handen hebben. Ik heb er altijd voor gepleit dat, alvorens men de sociale last zou
opleggen aan private ontwikkelaars, men eerst de eigen gronden moet kunnen ontwikkelen. Ik
vind het maar normaal dat als een sociale bouwmaatschappij gronden in haar bezit heeft, ze die
eerst ontwikkelt voor ze gronden afneemt van de private buur die voor een ontwikkeling zorgt
of voor men verwacht dat die private ontwikkelaar tegen andere marktvoorwaarden woningen
bouwt en afstaat aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. Er zit nog altijd een vorm van
onrechtvaardigheid in. De ene partij is vragende partij om sociale woningen te bouwen en heeft
gronden in handen, maar de andere partij – zijnde de private partij – moet de gronden leveren.

Bestaat er binnen de regering eensgezindheid over de manier van aanpak van die vernietiging
van delen van het Grond- en Pandendecreet? Gaan we naar schadevergoedingen of gaan we
gemeenten mogelijkheden geven om dat arrest toch te omzeilen? Ik zou het jammer vinden
als er over dat laatste eensgezindheid zou zijn, maar ik zou het graag uit uw mond horen.

Minister Freya Van den Bossche: Alle communicatie hierover en de implicaties ervan staan
heel netjes op de site. Dat hebben we van in het begin gedaan, en de informatie wordt telkens
geactualiseerd.

Over het verleden en over de lopende projecten is er grote duidelijkheid. Er is geen rechts-
onzekerheid. We hebben dat ook aan de sector gezegd: “Het verleden zit zo, u kunt eventueel
naar een rechtbank stappen, u kunt dan dit aanvoeren en wij kunnen dat aanvoeren.” Dat is
duidelijk. Er is ook duidelijkheid voor de consument die de woning kocht, er zal geen btw
worden nagevorderd enzovoort. Over de lopende projecten is er ook duidelijkheid: men kan
kiezen of men het project al dan niet alsnog wenst verder te zetten. Redelijk wat promotoren
vinden er zichzelf in terug en willen ermee verder gaan, maar ze kunnen er ook voor kiezen
om dat niet te doen.

Voor de toekomst is het heel duidelijk dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
een mogelijkheid biedt, die er al was voor het Grond- en Pandendecreet en die toen ook werd
benut door steden en gemeenten. We vinden niets uit dat niet voordien al bestond en ook
daadwerkelijk werd gebruikt. Vanzelfsprekend is hetgeen dat men kan doen op basis van de
VCRO veel minder verregaand dan de sociale last, die als figuur is vernietigd, daarin hebt u
gelijk. Op voorwaarde dat het binnen de context van het RUP verdedigbaar is, kan men in dat
RUP opnemen dat er sociale woningen moeten worden gebouwd. Daarover zijn we het eens
in de regering. U moet maar eens kijken – ik heb er ook liggen op het kabinet – naar de
RUP’s die op die manier zijn goedgekeurd voor het Grond- en Pandendecreet bestond. Het
gebeurt op een andere manier dan via de figuur van de sociale last, maar het is geen nieuwe
manier, en het is ook geen achterpoortje. Het is een duidelijk beschreven werkwijze die ook
vroeger werd gehanteerd, maar dus veel minder verregaand dan de sociale last.

De reglementen van de gemeenten zijn allemaal zonder voorwerp. Legistiek is het netjes en
overzichtelijker als ze dat intrekken. Dat wordt ook aangeraden aan de gemeenten, maar het
moet niet. Omdat ze zonder voorwerp zijn geworden, mag men ze sowieso niet meer
toepassen. Dat is het belangrijkste, ook voor de sector. Zelfs als ze er nog zijn, is het alsof die
reglementen er niet zijn.

Is er eensgezindheid in de regering? Er is eensgezindheid over de afhandeling van het
verleden, over de lopende dossiers en ook over de mogelijkheden die er nog bestaan voor
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lokale overheden om in sociale woningen te laten voorzien, los van het vernietigde gedeelte
van het Grond- en Pandendecreet. Waarover is er tot op heden geen overeenstemming? Die is
er nog niet, omdat we die nog niet kunnen zoeken, over de vraag of er al dan niet een
reparatiedecreet moet komen over het grond- en pandenbeleid. We kunnen daarover nog niet
beraadslagen om de eenvoudige reden dat we daar eerst informatie van Europa voor nodig
hebben. U weet hoe een dergelijke procedure loopt, dat neemt vaak ettelijke maanden in
beslag. Realiteitszin gebiedt me om te zeggen dat het de volgende meerderheid zal zijn die
daarover zal moeten beraadslagen en oordelen. Over alles waar we al over konden
beraadslagen, hebben we wel geoordeeld, en telkens op dezelfde manier.

Ik wil u ten slotte nog zeggen dat er op maandag 10 maart een vergadering van het Vlaams
Bouwoverlegcomité (VBOC) is gepland. De sector is wel vragende partij voor meer sociale
woningen. Er is een beetje een dubbele boodschap: ze willen ze niet opgelegd krijgen, maar
ze willen ze wel bouwen. Ik heb aan de sector gezegd dat als ze voorstellen hebben om
verbeteringen aan te brengen aan de procedures die we vandaag gebruiken, waardoor we snel
en veel kunnen bouwen, ik daarvoor open sta, maar dan moeten ze die op maandag 10 maart
naar voren brengen op het VBOC. Ik zal ze dan een voor een laten onderzoeken. Soms gaat
het om kleine wijzigingen aan bijvoorbeeld de CBO-procedure (Constructieve Benadering
Overheidsopdrachten), waardoor nog vlotter zou kunnen worden gebouwd met de private
sector. Ik zal die voorstellen bekijken en op hun merites beoordelen.

We staan niet stil. Ook in het overleg met de sector proberen we toekomstgericht te kijken.
Het enige waar ik niet op kan vooruitlopen, zijn de antwoorden van Europa op een eventuele
reparatie van het Grond- en Pandendecreet.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, ik heb toch nog een bijkomende vraag. U zegt dat er
een overleg gepland is met de sector op 10 maart. Is het zo dat de private ontwikkelaars
bevoegd zijn om sociale woningen te gaan bouwen? Kunnen zij dat doen? U zegt dat u daar
misschien wel tot een overeenkomst kunt komen. Ze mogen de sociale last niet op zich
nemen, maar ze willen wel meewerken om ze te bouwen. De vraag is: kan dat door een
private ontwikkelaar?

Ik blijf nog altijd een beetje op mijn honger zitten wat betreft de vraag of u een idee hebt van
schadevergoedingen die op u afkomen en of u kennis hebt of er al ontwikkelaars of kopers
zijn die naar de rechtbank zijn gestapt. U geeft aan dat voor de dossiers die in het verleden
afgehandeld zijn, er geen probleem is. Ik vraag me wel af of er private dossiers zijn die voor
de rechtbank worden beslecht. Hoeveel dossiers zijn naar de rechtbank? Wat is eventueel de
begrote schadevergoeding? Kan een private ontwikkelaar wel de bevoegdheid hebben om
sociale woningen te bouwen?

De voorzitter: Mevrouw De Waele, volgens het reglement was dit het slotwoord, maar als de
minister wil, mag ze antwoorden.

Minister Freya Van den Bossche: Er is op dit moment één dossier bij de rechtbank, maar
dat gaat over ‘Wonen in eigen streek’, er zijn er nog geen wat de sociale last betreft. Er zijn
wel een aantal brieven toegekomen op de administratie waarin men aangeeft een recht te
openen en waarin men aangeeft wellicht naar de rechtbank te zullen gaan. Dat zijn er nog niet
echt veel. Als u wilt, kan ik het juiste cijfer navragen. Ik zal het u bezorgen.

Private promotoren kunnen bouwen via de CBO-procedure. Dat is de manier waarop ze in
sociale woningen kunnen voorzien.

De voorzitter: De interpellatie is afgehandeld.

■ 
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Vraag om uitleg van mevrouw Patricia De Waele tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het idee om de
reële huurinkomsten te belasten
- 789 (2013-2014)

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, minister, er doen nogal wat geruchten de ronde om
reële huurinkomsten te belasten. Dat is voor de eerste keer vrij officieel meegedeeld in
oktober 2013 door federaal minister van Financiën Geens, die zei dat hij een belasting op de
reële huurinkomsten uit eigendommen die verhuurd worden aan private personen, niet
uitsluit. Recent bracht een andere federale regeringspartner hetzelfde idee naar voren.

Nu heeft de PS haar zinnen gezet op verhuurders, terwijl de private huurmarkt al onder druk
staat. Minister, de collega’s van de commissie Woonbeleid weten dat steeds minder mensen
geïnteresseerd zijn om te verhuren. Dit is vooral te wijten aan de onzekerheid en het dalende
rendement dat veroorzaakt wordt door diverse wanbetalingen, huurschade, hoge taxatie en
ook heel wat reglementeringen van regionaal en federaal niveau.

Het Vlaamse woonbeleid is zich bewust van de fragiele huurmarkt en probeert daar rekening
mee te houden. We hebben van u al initiatieven gezien om de private huurmarkt wat meer
ademruimte te geven. Ik kan dus wel concluderen dat u oog hebt voor de problemen van de
private verhuurders, maar de intenties van de federale overheid zouden het regionale
woonbeleid wel eens kunnen dwarsbomen.

Minister, de verkiezingen komen naderbij en u bent misschien niet zo lang meer minister van
Wonen, maar toch wil ik u een aantal vragen stellen. Hoe evalueert u de voorstellen van
CD&V en PS om de reële huurinkomsten te belasten? Bent u van oordeel dat het initiatief het
regionale woonbeleid kan beïnvloeden? Met welke acties zult u eventueel de effecten van de
maatregelen van de federale overheid proberen te neutraliseren om te voorkomen dat de
private huurmarkt verder wegslinkt? Is er reeds overleg geweest tussen de verschillende
overheden over het idee van het belasten van reële huurinkomsten?

De voorzitter: Mevrouw Bastiaens heeft het woord.

Mevrouw Caroline Bastiaens: Voorzitter, minister, collega’s, ik wil één ding rechtzetten: het
gaat hier niet om CD&V-voorstellen, maar wel om de reactie van een bevoegd minister op een
inbreukprocedure van de Europese Commissie. Het lijkt me redelijk logisch dat een bevoegd
minister een aantal denkpistes formuleert, want dat is namelijk zijn opdracht. Nogmaals, het
gaat over denkpistes, geen concrete plannen en al zeker geen CD&V-voorstellen.

Ik kan me wel aansluiten bij de bedenking dat we absoluut moeten vermijden dat het ene
beleidsniveau maatregelen neemt die initiatieven doorkruisen van een ander beleidsniveau.
Dat lijkt me redelijk duidelijk.

CD&V heeft de voorbije legislatuur steeds bepleit om alles te ondernemen om ervoor te zorgen
dat de private huurmarkt niet wordt verzwakt en om alle maatregelen te nemen om de private
huurmarkt verder te versterken. De elementen die u hebt aangehaald, zijn ook ons bekend. We
moeten dan ook op die ingeslagen weg verdergaan om het aanbod op de private huurmarkt
indien mogelijk zelfs te vergroten en geen maatregelen te nemen die dat bemoeilijken.

Mevrouw Griet Coppé: Ik wil graag toevoegen dat ik een tweet van minister Van den
Bossche heb gelezen waarin het idee van de PS om huurinkomsten te belasten, geen goed
idee werd bevonden. Ze stelde dat geen enkele huurder gebaat is met een hoge huur en een
krappe markt. Minister, klopt dat?

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Voorzitter, collega’s, ik geef nu de lange versie van de
tweet.
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Zoals mevrouw De Waele zegt, heb ik altijd geprobeerd om de belangen van huurders en
verhuurders te verzoenen. Een huurder is gebaat bij een verhuurder die wil investeren in de
huurmarkt, die een degelijke woning verhuurt aan een faire prijs, en dat krijg je niet als de
overheid niet mee aan de kant gaat staan van de goedmenende verhuurder. Huurder en
verhuurder zijn partners en voor mij zijn verhuurders ook partners in het woonbeleid.

Ik ben dus helemaal niet te vinden voor een lastenverhoging voor het verhuren van woningen.
We kennen de effecten: ofwel wordt die verhoging doorgerekend in de huurprijs, ofwel zal
men de woning verkopen wegens een te laag ingeschat overblijvend rendement. De
huurmarkt wordt dan krapper, wat dan ook weer een effect heeft op de opwaartse huurprijzen.
Ik denk dus niet dat het een zinvolle piste is.

Ik begrijp wel dat minister Geens een opening laat om na te denken over de mogelijkheid om
fiscaal meer te differentiëren. Vandaag wordt men forfaitair belast op het verhuren van een
woning. Er wordt geen verschil gemaakt wanneer men de woning verhuurt aan een redelijke
prijs of een woekerprijs, wanneer het om een degelijke woning gaat of een krot. Ik zeg het
even heel extreem. Waar een overheid altijd over mag nadenken, is om een belasting meer
sturend in te zetten: sturend in de richting van een degelijke woning aan een correcte prijs op
de huurmarkt. Als je dat wil bereiken, kan het zijn dat je op een bepaald moment een fiscale
incentive moet geven aan een verhuurder om dat ook werkelijk te doen.

Kan er voor mij meer sturend worden opgetreden op de woonmarkt via een fiscaal instrument
dat nu redelijk ‘blind’ wordt ingezet? Zeer zeker. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet te
vinden voor het simpelweg verhogen van belastingen op inkomsten uit huur omdat het een
aantal effecten op de woonmarkt heeft die nogal pervers zijn. Ik verzet me daartegen. U weet
dat er tot op heden geen plannen van de Federale Regering zijn om dat te doen. Een aantal
mensen en/of partijen hebben hun idee geopperd; sommigen hebben zelfs een duidelijk
standpunt ingenomen. Het zal dus geen voorwerp van overleg zijn tussen de Vlaamse en
federale overheid omdat er deze legislatuur zeker geen plannen zijn om dat te veranderen. Het
zal wellicht op tafel liggen bij regeringsonderhandelingen. Dan zal het belangrijk zijn dat de
juiste mensen aan tafel zitten om te zorgen voor een goed einde. Mevrouw De Waele, ik zeg
ook niet wie die juiste mensen zijn.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Collega's, ik ben blij te horen dat CD&V dus niet pleit voor een
belasting op reële huurinkomsten. We zullen dat onthouden. Minister, ook u vindt het geen
goed idee. Ik ben blij dat al twee grote traditionele spelers op het politieke toneel van oordeel
zijn dat een eventuele bijkomende belasting op reële huurinkomsten nefast zou kunnen zijn en
verkeerde effecten zou kunnen hebben voor de private huurmarkt. Tot daar het gelukkige deel.

Minister, u zegt dat federaal minister van Financiën Koen Geens een opening laat voor fiscale
differentiatie, dus om de fiscaliteit een beetje te laten afhangen van wat wij willen. En dan
hoor ik tussen de lijnen dat men bij een volgende regeringsvorming misschien wel van plan is
om naar richthuurprijzen te gaan. U weet dat mijn haren daarvan te berge rijzen. Het lijkt me
onmogelijk om een degelijke richthuurprijs te bepalen. Wanneer een private verhuurder zich
houdt aan bepaalde richthuurprijzen waarvan ik de logica niet inzie, dan zou dit worden
gekoppeld aan een eventuele fiscaliteit, dat is uw wens althans. Minister, wat u niet uit de
linkse broekzak haalt, haalt u uit wel uit de rechtse broekzak. Dat stemt me ongerust. Ik weet
niet of u daar een antwoord kunt op geven aangezien de verkiezingen intussen zo dichtbij zijn
en een en ander ook afhangt van mogelijke regeringsvormingen en partijen die rond de tafel
zitten. Maar misschien kunt u me geruststellen en maak ik reclame voor u. Als u een verkeerd
antwoord geeft, maak ik geen reclame voor u.

De voorzitter: Dit zijn heel veel vragen die niet echt tot de bevoegdheid van de minister van
Wonen behoren.

Minister Van den Bossche heeft het woord.
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Minister Freya Van den Bossche: Ik pleit niet voor een lastenverhoging voor verhuurders,
om de eenvoudige reden dat dit zorgt voor een opwaarts effect op de huurprijzen. Het lijkt me
wel zinvol dat mensen die bereid zijn om mee te werken aan de doelstellingen van ons
woonbeleid daarvoor beloond kunnen worden zodat het rendement van de verhuurder in orde
blijft op een manier waarbij die verhuurder de mogelijkheid krijgt om een faire, niet al te
hoge prijs te vragen bijvoorbeeld om de woning in orde te maken. Stimuli zijn daarbij niet
gek. Of dat fiscale stimuli moeten zijn of stimuli via een premiebeleid, dat laat ik in het
midden. Maar ik vind wel dat fiscaliteit niet enkel mag worden beschouwd als een manier om
zo snel en zo veel mogelijk inkomsten te krijgen. Het is ook een instrument om te sturen. Op
het vlak van wonen moeten we daar eventueel een aantal mogelijkheden niet uitsluiten om
meer sturend op te treden. Fiscaliteit is op dat vlak een interessant instrument, maar zonder
een lastenverhoging omdat het verhogen van de huurprijzen het allerlaatste is wat wij willen
in Vlaanderen.

Mevrouw Patricia De Waele: Dat hoeft geen verdere aanvulling.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams
minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over een regelgeving voor
immoborden
- 991 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, een paar weken geleden was er in de media heel wat heisa
over de wildgroei van de immoborden ‘te koop’ en ‘te huur’ in alle vormen en maten. Dat
blijkt vooral een groot probleem te zijn aan de kust. Maar ook in het binnenland wordt het
een steeds groter probleem. Aan de kust hangen aan een bepaald appartement soms vijf
borden van vijf verschillende makelaars. De exclusiviteit is daar blijkbaar niet vereist. Dat
zorgt voor heel wat vervuiling in de steden, ook op visueel vlak.

Volgens de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) zijn de borden de laatste
jaren ontspoord. Om elkaar te overtroeven, maken makelaars ze telkens groter en opvallen-
der. Dit moet stoppen. De confederatie gaat nu zelf een algemene Vlaamse gedragscode
opstellen waarin richtlijnen zullen worden opgenomen over die borden. Daarvoor heeft ze een
bevraging opgestart. Daar zou al heel wat reactie op gekomen zijn.

In dat verband wordt ook gekeken in de richting van de Vlaamse overheid. Dajo Hermans
van de Confederatie van Immobiliënberoepen zegt dat er een overleg zal worden
georganiseerd met de makelaars en met de overheid. De overheid heeft er de voorbije jaren
immers op aangedrongen steeds meer informatie op de borden te zetten zoals de EPC-
waarden, de overstromingsgevoeligheid. Dat maakt de borden echter alleen maar groter en
drukker. We moeten dat voorkomen. Dat lijkt me een juiste houding.

Ik hoor overal dat er duidelijke en uniforme regels moeten zijn. Er is echter nog een tweede
aspect. Op het lokale niveau zijn er heel wat verschillende toepassingen van die borden, voor
wat belastingen en dergelijke betreft. In sommige gemeenten moeten er bouwaanvragen voor
die borden worden aangevraagd. Er zijn dus toch wel verschillende types van toepassingen.
Uiteraard speelt daar natuurlijk de lokale autonomie, waarvoor we alle respect hebben. De
makelaars moeten uiteraard weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Het lijkt mij daarom nood-
zakelijk te uniformiseren. In dit verband lijken beleidsaanbevelingen mij dan ook noodzakelijk.

In een eerste reactie zei u in de media dat u geen heil ziet in het opleggen van een uniforme
regelgeving door de Vlaamse overheid. Ik stel echter vast dat daar op het terrein vraag naar
en ook behoefte aan is.
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Minister, kunt u uw standpunt ter zake nader toelichten? Bent u bereid, uiteraard in overleg
met de sector, naar een uniformisering te gaan en de informatie die op de immoborden
worden vermeld, te herbekijken? Want als je vraagt dat de EPC-waarde enzovoort op de
borden wordt vermeld, krijg je natuurlijk een kakofonie. Bent u bereid de zaak wat dat betreft
te herbekijken? Misschien is het ook interessant om in dit verband met de VVSG in overleg
te treden?

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, ik dank u. De vraagsteller heeft het over een
wildgroei van immoborden. Ik vind dat een vreemde formulering. Als lid van LDD pleit ik
natuurlijk voor de vrije keuze van de verkoper. Ik meen te horen dat CD&V niet voor die
vrije keuze van de verkoper zou zijn. Een verkoper heeft het recht om te zeggen: “Ik geef aan
één makelaar een exclusief contract” of “Ik wil dat niet en ik heb de vrije keuze om met
meerdere makelaars te werken.” Ik hoor dat CD&V die vrije keuze van de verkoper wil
beknotten. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Al komen er tien makelaars met een bord,
dat is de vrije keuze van de verkoper.

Verder vind ik ook dat het gemak van de koper moet worden nagestreefd. Want als je op zoek
bent naar een pand, maar je kunt niet zien wie het pand aanbiedt en je kunt ook niet gaan
shoppen van de ene makelaar naar de andere, word je als koper ook wel erg beknot in je
keuzemogelijkheden. U moet zich maar eens voorstellen dat u een appartement wilt kopen
aan de kust en op de dijk wandelt met uw vrouw. Normaal gezien kun je dan naar omhoog
kijken en zoeken naar een appartement dat je interessant lijkt om te kopen. Maar als je die
mogelijkheid niet meer hebt omdat het niet meer zichtbaar is, hoe moet je dan in godsnaam
nog te weten komen wat er verkocht wordt? Ik denk dat de term ‘wildgroei’ nogal vreemd
gekozen is.

Ik vind het ook vreemd dat u verwijst naar een uitspraak van de CIB. De CIB is wel de
grootste confederatie en beroepsorganisatie van immobiliënmakelaars, maar kan toch niet
spreken namens de makelaars? Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zegt niets
over dit euvel. Het BIV is de ideale partner om daarin al dan niet een standpunt in te nemen.
Als u verwijst naar de CIB, moet u ook naar andere immobiliënberoepen verwijzen. U gaat af
op één uitspraak.

Ik onthoud dat de CD&V voor ‘reglementitis’ is en de vrije keuze van de verkoper wil
beknotten. Dat is mijn gedacht niet.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Inleidend wil ik toch zeggen dat dit totaal niet mijn
bevoegdheid is, maar die van de minister van Ruimtelijke Ordening. Dat is toch niet
onbelangrijk. Ik krijg hier vandaag heel veel vragen waarvoor ik niet bevoegd ben.

De regelgeving van ruimtelijke ordening – en voor meer gedetailleerde vragen moet u echt bij
mijn collega zijn – bepaalt dat immoborden van hoogstens 4 vierkante meter niet vergun-
ningsplichtig zijn, op voorwaarde dat de borden ten laatste veertien dagen na de verhuring of
verkoop worden verwijderd. Gemeenten kunnen daar in een eigen verordening van afwijken.
Ze kunnen dus strenger zijn en wel reglementen opleggen als zij dat willen. Of daar wel of
niets aan moet worden veranderd, is natuurlijk een vraag voor mijn collega.

Ikzelf vind niet dat de hogere overheid zich moet bezighouden met te zeggen welke kleur er
op zo’n bord moet of hoe groot de letters moeten zijn. In alle eerlijkheid denk ik dat er dingen
zijn die meer prioritair zijn dan dat.

Ik ben het met u eens dat er niet meer informatie op zo’n bord moet staan dan nodig is.
Interessante informatie voor de consument is natuurlijk de huurprijs die erop wordt
geafficheerd of het kengetal van het EPC, zodat men snel zou weten of het een energiezuinig
huis is of een huis dat veel energie verbruikt. Dat geeft, samen met de prijs die men zou
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betalen, wel een indicatie van de totale woonkost. Wat voor de consument relevant en
belangrijk is, vind ik zelf een meerwaarde om te vermelden.

Dat die borden er allemaal verschillend uitzien en dat het al eens lelijk kan zijn – het is ook
niet altijd mijn smaak –, tja. Ik heb niet de grote behoefte om mij daar te veel mee te
bemoeien. Ik weet niet of minister Muyters dat wel zou willen. Ik sta open voor gesprekken
om te zien of al wat moet worden geafficheerd wel zo nodig is. Er moet zeer zeker niet meer
op staan dan nodig is. Ik heb ook niet het gevoel dat dat vandaag het geval is. Maar mocht de
sector – en dan heb ik het over de volledige sector – vragen dat daarover een overleg komt
met de overheid, dan wil ik natuurlijk samen met minister Muyters bekijken of we die
mensen kunnen ontvangen en eens horen wat eventueel de wensen of grieven zijn. Op dit
moment heb ik zo’n vraag nog niet ontvangen.

Maar voor alle duidelijkheid: uniform opleggen van hoe die borden er moeten uitzien,
behoort niet tot mijn bevoegdheid, noch tot mijn wensen.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik kan daar genoegen mee
nemen. Uiteraard zijn de kleur en de grootte dingen die door de makelaars zelf moeten
worden beoordeeld. Mij gaat het vooral over de informatie die op die borden móét komen. De
EPC-waarde is zeer relevant. De prijs is absoluut relevant. Wie iets huurt in een
overstromingsgevoelig gebied, die weet zo dat dit een dergelijk gebied is. Er zijn nog andere
voorbeelden. Ik meen dat daar zeker eens naar moet worden gekeken.

Mevrouw De Waele, ik heb hier een bron geciteerd, die namens de vastgoedsector spreekt.
Zij gewagen van een wildgroei. Dat zijn niet mijn woorden. Dat is een citaat dat ik uit de
krant haal. Dat er overleg zou komen, lijkt me in het belang van zowel de sector als de
mensen die met makelaars werken. Het is echter absoluut niet onze bedoeling om in te
grijpen in de vrijheid van eigenaars om vastgoed te verhuren. Als men het in de sector echter
heeft over een storende evolutie, dan meen ik dat het beleid daar natuurlijk ook oren naar
moet hebben. Ook hier moeten de lokale autonomie en de lokale wijsheid absoluut
belangrijke factoren zijn. Er loopt nu een enquête. Laten we het resultaat daarvan afwachten,
en dan bekijken of er inderdaad bijsturingen nodig zijn.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Ter vervollediging en voor alle duidelijkheid, het is niet de
Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen die namens de sector spreekt.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het gebruik
van correcte inschrijvingsformulieren door sociale huisvesters
- 1003 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: Voorzitter, geachte leden, minister, in deze commissie heb ik u al
enkele malen ondervraagd over het gebruik van correcte formulieren door de sociale
huisvesters. De ene keer ging het over de problemen met het ontvangstbewijs dat inschrijvers
op wachtlijsten voor sociale kavels uitgereikt krijgen na hun registratie. De afdeling Toezicht
van het agentschap Inspectie RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erf-
goed) had vastgesteld dat er bij zes van de tien maatschappijen fouten in het bewijs stonden.
Uit een nieuwe publicatie van de afdeling Toezicht bleek dat er bij de inschrijvingsformu-
lieren voor kavels gelijkaardige problemen waren. Toezicht ontdekte dat alle onderzochte
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sociale huisvestingsmaatschappijen het formulier moesten aanpassen, omdat het niet correct
was. Dat is echt wel zorgelijk. Terwijl bij het ontvangstbewijs nog vier op de tien een correct
bewijs afleverden, ging elke onderzochte sociale huisvestingsmaatschappij in de fout bij de
opmaak van haar inschrijvingsformulier.

Minister, in respons op mijn oproep in mijn recentste vraag hierover maakte u werk van
modelformulieren. Die worden sinds april 2013 vrijblijvend aangeboden door de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Bij mijn recente schriftelijke vraag kon u niet
antwoorden op de vraag hoeveel huisvesters gebruikmaken van die modelformulieren. U
herhaalde echter dat het gebruik ervan niet werd opgelegd en dat u de autonomie van de
huisvesters wenste te respecteren. Het hoge aantal foute formulieren moest worden aangepakt
via controles van de afdeling Toezicht.

Ik blijf toch wel vragen hebben bij deze aanpak. Dat u snel mijn vraag om modelformulieren
te ontwikkelen, hebt opgepikt, apprecieer ik ten zeerste, maar over de vraag hoe dit moet
worden aangepakt, verschillen wij toch wel fundamenteel van mening. Toezicht heeft een
belangrijke taak: fraude aanpakken, bestuurspraktijken bij de huisvesters controleren, struc-
turele en incidentele bezoeken organiseren … Hen permanent laten jagen op foute
formulieren lijkt me dan een fout gebruik van deze gespecialiseerde dienst, zeker als deze
taak volledig wegvalt indien men simpelweg juiste modelformulieren zou opleggen. In tijden
van een Vlaamse overheid die focust op haar kerntaken, lijkt dat me het overwegen waard.

Dat de autonomie van de sociale huisvestingsmaatschappijen een groot goed is, zult u me
evenmin horen betwisten. De tijd dat een huisvester voor elke futiliteit naar Brussel moest
voor een goedkeuring, is gelukkig voorbij, maar gaat dit nu om een fundamentele vrijheid,
die de eigenheid van de huisvesters bepaalt? Hoeveel uniciteit en autonomie kan er
voortvloeien uit het eigenhandig in elkaar knutselen van formulieren, in plaats van kant-en-
klare modellen te gebruiken?

Ik wijs u ten slotte toch ook nog eens op het belang van het sociaal cliënteel. Dat telt
bijzonder veel laaggeschoolden in zijn rangen, mensen voor wie een formulier juist begrijpen,
laat staan invullen, sowieso al geen evidente opgave is. Zij zijn volgens mij de eerste slacht-
offers van onduidelijke of foutieve formulieren. Als we hen kunnen beschermen door voor
100 procent juiste en in een begrijpelijke taal opgestelde modelformulieren op te leggen, wat
houdt ons dan tegen om dat te doen?

Minister, hoe staat u tegenover de problemen die werden vastgesteld door de afdeling
Toezicht, met fouten in de zelfgemaakte formulieren van huisvesters? Bent u van mening dat
het controleren van zulke vormfouten een kerntaak is van Toezicht? Bent u van mening dat
een dergelijke controle volstaat om de foutenratio tot nul te herleiden? Zo neen, plant u een
initiatief?

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Voorzitter, geachte leden, in eerste instantie vond ik dat,
wanneer men in de fout ging, we het best op vrijblijvende basis een modelformulier
aanboden, in de veronderstelling dat huisvestingsmaatschappijen die in de fout gingen, dan
ook wel spontaan naar dat modelformulier zouden grijpen, dat we dat andere formulier niet
per se hoefden op te leggen. Feit is dat dit duidelijk niet altijd gebeurt. Bij de nieuwe
controles worden er nog steeds zeer veel fouten gemeld. Dan lijkt het me inderdaad het
eenvoudigst dat er gewoon met uniforme formulieren zou worden gewerkt. Ik zal dus
maatregelen nemen, aangezien men eerst de kans en de tijd heeft gekregen om te reageren op
die onderzoeken en op die fouten, om zich te inspireren op het modelformulier, maar dit
blijkbaar niet tot minder fouten heeft geleid. Het lijkt me niet onlogisch dat we dan centraal
een formulier opleggen.

U hebt gelijk dat dit niet echt de eigenheid van een maatschappij in het gedrang brengt.
Anderzijds vind ik dat een hogere overheid pas iets moet opleggen als het in de praktijk fout



Commissievergadering nr. C146 – WON13 (2013-2014) – 27 februari 201414

blijkt te lopen. Nu is genoegzaam bewezen dat het in de praktijk fout loopt. Zoals u zelf zegt,
stelt dit de inspectie ook in staat zich toe te spitsen op wat de grootste focus nodig heeft. Als
het slechts gaat over een aantal maatschappijen die nu en dan een fout maken, dan vergt dat
niet veel tijd. Als het herhaaldelijk gaat om zeer vele maatschappijen waar fouten worden
aangetroffen, toont dat aan dat de regelgeving waar de inspectie zich op baseert, overbodig, te
ingewikkeld en onmogelijk toepasbaar is. Dan moet die regelgeving worden aangepast of
moet het modelformulier worden ingevoerd. De snelste en meest simpele oplossing is de
tweede.

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: Minister, ik dank u voor uw gewijzigd inzicht. U ziet dat
voortschrijdend inzicht er soms toe kan leiden dat we op eenzelfde lijn komen te staan.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Schryvers tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de
opportuniteit van erfpacht
- 1008 (2013-2014)

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw Katrien Schryvers: Voorzitter, minister, collega’s, ik heb in het verleden al
enkele vragen om uitleg gesteld over erfpacht. Recent verschenen er berichten dat het almaar
moeilijker wordt voor jonge gezinnen om een hypothecaire lening af te sluiten. Immers,
terwijl banken vroeger gemakkelijk een lening toestonden voor het volledige aankoopbedrag
van een woning vermeerderd met kosten, lenen banken tegenwoordig slechts voor 80 tot 90
procent van de koopsom. Door die verstrenging moet de koper of kandidaat-koper zelf meer
geld inbrengen vooraleer hij een woning kan kopen. Voor een doorsneehuis bedraagt die
eigen inbreng ondertussen gemiddeld 65.000 euro, bijna 8000 euro meer dan in 2012. Dat
berekende de Confederatie van Immoberoepen (CIB).

Bovendien korten banken de looptijden van de leningen almaar in. Daar zijn redenen voor. In
2012 liep nog 19 procent over 25 jaar of langer, vorig jaar was dat minder dan 12 procent.
Banken verkleinen zo het risico om bij dalende woningprijzen slechts een deel van het
geleende geld te recupereren. Nochtans worden loopbanen langer en lijkt er toch minder
bezwaar te zijn om aan jongeren van 25 jaar een lening toe te staan op 30 jaar.

Tegelijk stijgt het aantal gezinnen met een sociale lening. Dat hebt u uitdrukkelijk laten
weten, minister. Het aantal sociale leningen dat wordt uitgereikt door het Vlaams Woning-
fonds (VWF) of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is gestegen van
4211 in 2012 tot meer dan 5000 in 2013. Het zou niet verwonderlijk zijn dat het een te maken
heeft met het ander. Wie bij de bank geen lening kan afsluiten, bijvoorbeeld door te weinig
eigen inbreng, kan gelukkig terecht bij het VWF of de VMSW.

Minister, in het verleden stelde ik in deze commissie al verscheidene vragen om uitleg en
schriftelijke vragen over de erfpachtformule. In het geval van erfpacht kunnen kopers eerst de
woning kopen en een canon betalen voor de grond, en als er dan in een inkoopmogelijkheid
van de grond wordt voorzien, kunnen ze nadien centen sparen om ook de grond in te kopen.
In antwoord op mijn vraag om uitleg van januari 2013 reageerde u enthousiast over erfpacht,
omdat dat de financiële drempel tot het verwerven van een eigen huis kleiner maakt, en
maakt dat mensen minder lang moeten huren voor ze een woning kunnen verwerven. Zo
komen andere huurwoningen sneller op de markt. Mensen moeten dan minder lang huur
betalen en sparen voor het verwerven van een woning.
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Minister, in antwoord op mijn schriftelijke vraag van juli 2013 hebt u bevestigd dat er geen
reglementaire hinderpalen zijn voor de toepassing van erfpacht binnen de sociale huisvesting.
Eind vorig jaar heb ik nog een vraag gesteld, en toen hebt u een en ander van tafel geveegd
door te zeggen dat het toch niet interessant is voor de sociale huisvestingsmaatschappijen om
erfpachten toe te staan. Het zou de onmiddellijke rendabiliteit van de projecten niet ten goede
komen, zeker niet wanneer het project betrekking heeft op meestal dure recent verworven
gronden. Dat maakt dat de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen in de praktijk
terughoudend staan ten opzichte van erfpacht.

Minister, dat is natuurlijk relatief. Als u ervan uitgaat dat gronden die zijn aangekocht, en
waarop een woning wordt gebouwd, als sociale koopwoning worden verkocht, dan worden de
middelen voor de grond onmiddellijk gerecupereerd. Bij erfpacht is dat niet zo. Dan komt het
later. Eerst wordt er een canon betaald, en als men in een inkoopmogelijkheid voorziet, wordt
er pas later gerecupereerd. Als een sociale huisvestingsmaatschappij aankoopt om
huurwoningen te bouwen, worden de gronden ook niet dadelijk gerecupereerd. Een en ander
is dus toch zeer relatief.

In diezelfde vraag verwees ik ook naar de terughoudendheid van banken ten opzichte van de
erfpachtformule. Banken zijn bevreesd dat er minder kandidaten zullen zijn om een erfpacht
over te nemen dan om een volle eigendom te verwerven. Dat is begrijpelijk. Een bank kijkt
naar de onderliggende waarde die tegenover een bepaald pand staat, wat ze kan recupereren
als de bouwer of lener niet meer kan terugbetalen. Als er contractueel in een inkoop-
mogelijkheid is voorzien, dan is dat natuurlijk niet zo. Dan kan een kandidaat-koper, wanneer
de initiële bouwer niet kan betalen, niet alleen de erfpacht overnemen, maar heeft hij de
keuze: erfpacht overnemen of inkopen.

Minister, die problematiek speelt zowel bij private kredietgevers en banken als bij bijzondere
sociale leningen. Op mijn vraag hoe u toch zou proberen om de formule meer ingang te doen
vinden, antwoordde u geen pasklaar antwoord te hebben. Ik heb hierover toch nog enkele vragen.

Minister, de erfpachtformule geeft kandidaat-bouwers meer financiële ademruimte – daar zijn
we het allemaal over eens –, geeft sneller verhuismogelijkheden en dus minder druk op de
huurmarkt. De formule is echter nog niet ingeburgerd in Vlaanderen. De meeste mensen
stellen nog een volledig eigendomsrecht als ideaal voorop. Is Vlaanderen bereid hierover een
informatie- en sensibiliseringscampagne te voeren?

Door de toepassing van een inkoopmogelijkheid bij erfpacht ontstaat een soort rollend grond-
fonds. Erfpachters zullen ook geneigd zijn de grond zo snel mogelijk in te kopen, waardoor
de rendabiliteit voor een sociale huisvestingsmaatschappij zeker hoger is dan bij een pure
erfpacht of verhuring, en de middelen dus toch terugvloeien. In dat kader hebben we in onze
gemeente een project lopen. We stellen vast dat bouwers, als ze de middelen verwerven, toch
de moeite doen om in te kopen. Jaarlijks zijn er een aantal die inkopen, en zo vloeien er
middelen terug naar het rollend grondfonds. Bent u bereid om uw standpunt ter zake te
herzien, gelet op de huidige evolutie?

In antwoord op de actuele vraag van 5 februari kondigde u aan gesprekken te hebben met de
banken over de problematiek van het betaalbaar wonen. Hebt u in uw gesprekken met de
banken ook de problematiek met betrekking tot de erfpacht ter sprake gebracht? Zo ja, wat
waren dan de conclusies?

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Voorzitter, mevrouw Schryvers, misschien moet ik de
zaak een beetje verduidelijken en wat perspectief geven. Er is niet helemaal herzien, maar we
staan wel al verder in het eventueel vinden van een oplossing.

Het is zo dat als we de regie over de gronden behouden en als we de gronden in bezit houden,
dat soms een voordeel kan opleveren. Het zou niet in elk geval zinvol zijn om in de
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inkoopmogelijkheid voor de grond te voorzien. In veel gevallen is dat natuurlijk wel zinvol,
onder meer omdat de bank dan weet dat de onderliggende waarde groter is omdat de kans dat
de woning gemakkelijk verkocht kan worden, ook groter is.

Ik meen overigens dat in de andere gevallen er een vorm van inkoopverplichting zou moeten
zijn van de huisvestingsmaatschappij die de woning verkoopt, omdat ook daar de bank heel
duidelijk weet dat de woning terug wordt aangekocht aan een faire en correcte prijs door de
huisvestingsmaatschappij die in de grond heeft voorzien, indien er geen derde koper is. Dat
soort oplossingen zijn natuurlijk wel mogelijk.

Niet enkel dat kan een oplossing zijn, dus ervoor zorgen dat er een soort zekerheid is dat de
woning terug wordt overgenomen, maar ook, eventueel, dat werken met zo’n rollend grond-
fonds oplossingen kan bieden omdat de huisvestingsmaatschappijen de gronden dan ook niet
allemaal moeten voorschieten. Het is immers een waar die ze niet kunnen recupereren, maar
geld dat ze wel moeten uitgeven. Als dat via een rollend fonds gebeurt, is dat wel mogelijk.

Samenwerken met de lokale overheden kan ook een oplossing bieden in die zin dat ze vaak
ook gronden in eigendom hebben waarop ze eventueel bereid zijn om een bepaalde formule
aan te bieden.

Dat zijn een aantal denksporen die ik sowieso zal laten onderzoeken door de VMSW. De
hinderpalen zijn er, dat moet ik niet ontkennen, maar er zijn wel degelijk ook oplossingen
mogelijk om de erfpachtmogelijkheid maximaal te gebruiken.

Wat de banken betreft, is de eerste job ervoor zorgen dat sociale leningen geen problemen
geven. Bij de VWF zegt men mij dat ze al eerder leningen hebben toegekend met erfpacht-
formules. Het heeft geen principieel bezwaar. Ik zal het VWF en de VMSW vragen om op
basis van de ervaring die er al is, al wordt er nog niet zo vaak met die formule gewerkt, na te
gaan of er een formule kan worden uitgewerkt voor dat soort erfpachtconstructies wanneer
het om een sociale lening gaat. In principe is het zo dat als men een sociale woning koopt,
men ook om een sociale lening aangaat.

Als dat op punt staat, lijkt het me zinvol om het instrument mee te nemen naar het overleg
met de private banken om ze te tonen dat er zoiets bestaat, dat het kan, dat ze er geen angst
voor moeten hebben. Vooraleer ik die stap kan zetten, moeten we eerst zelf een aantal
oplossingen bieden aan de vandaag bestaande hinderpalen, zodat we met goede argumenten
naar de private banken kunnen stappen. Zonder die oplossingen zou dat weinig zin hebben.

Ik zie dus een drietal mogelijkheden om de hinderpalen weg te werken, begeleidend daarmee
de sociale leningen en meer bepaald ervoor zorgen dat men die kan afsluiten. En als dat goed
loopt, kunnen we kijken naar de private banksector.

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw Katrien Schryvers: Minister, enkele maanden geleden was ik heel verontrust toen
ik het antwoord op de schriftelijke vraag las. Ik voelde aan dat u de piste van erfpacht niet
echt waardevol achtte of toch zei dat het een kost was voor de sociale huisvestings-
maatschappijen, dat ze terughoudend waren en dat u niet goed zag hoe het verder kon worden
gepromoot.

Nu hoor ik een ander verhaal. U zegt dat er wel degelijk een meerwaarde is. Er zijn een aantal
hindernissen, onder meer het idee dat wij Vlamingen nog altijd hebben dat we de volle
eigendom willen verwerven en dat we de banken moeten kunnen overtuigen.

Ik ben absoluut tevreden dat u nu zegt dat u deze pistes echt verder wilt onderzoeken. Het is
goed dat u begint met de sociale leningen om op basis van de ervaring daarmee, te overleggen
met de private banken. Hoe dan ook is de druk op de woningmarkt er. Men ondervindt
moeilijkheden om een geschikte woning te betalen. De druk op de huurmarkt is er ook. Ik
meen dat dit echt een mogelijkheid is voor jonge gezinnen om sneller een eigen woning te
kunnen verwerven. Vanuit Vlaanderen moeten we dat promoten. We moeten alle mogelijke
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hinderpalen onderzoeken en er een oplossing voor proberen aan te bieden. Ik hoop dat u dat
de komende maanden ook verder zult doen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het gebruik
van camera’s in de sociale huisvesting
- 1011 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: Voorzitter, minister, ik heb u schriftelijk bevraagd over het
plaatsen van veiligheidscamera’s door sociale huisvesters. Uit een recente publicatie van de
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) bleek dat dat die becijferd had
dat 23 procent van de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruikmaakt van cameratoezicht
en dat 10 procent daartoe plannen uitwerkt, en dat heeft mijn interesse gewekt.

Het installeren van camerabewaking vereist wel een melding aan de Privacycommissie. Ik
wilde van u weten of er al dan niet structureel overleg plaatsvond tussen de Privacy-
commissie en de Vlaamse overheid over het camerabeleid bij de huisvesters. U gaf aan geen
zicht te hebben op de beslissingen van de Privacycommissie inzake de cameraplaatsing door
huisvesters, noch hierover overleg te hebben gevoerd of gepland met hen.

Het botert inderdaad niet altijd tussen de Privacycommissie en de sociale huisvesting. Onder
meer de kwestie rond het doorgeven van informatie over probleemhuurders tussen de maat-
schappijen, nochtans een duidelijke en legitieme vraag van de sector, die door de
Privacycommissie werd getorpedeerd, wijst daarop.

In die zin was ik benieuwd of de Privacycommissie een bepaalde houding hanteert ten
aanzien van de meldingen die zij ontvangt van de huisvesters. Worden die automatisch
goedgekeurd en betreft het in die zin inderdaad louter ‘meldingen’, of worden de huisvesters
soms teruggefloten? Dat bleek toen niet duidelijk uit uw antwoord, vandaar dat ik me toch
nog eens tot u richt.

Hoe verloopt precies de communicatie tussen een huisvester en de Privacycommissie wat
betreft de plaatsing van veiligheidscamera’s in of aan hun patrimonium? Wordt er auto-
matisch toestemming verleend, of worden er ook meldingen of aanvragen afgekeurd? Acht u
het nuttig of wenselijk dat de Vlaamse overheid hierover, bijvoorbeeld via de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), contact opneemt met of actie onderneemt ten
aanzien van de Privacycommissie?

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Het gebruik van een bewakingscamera wordt inderdaad
aangegeven via het e-loket van de Privacycommissie. Zij zien toe op de correcte naleving van
de regels. Uit een bevraging van de huisvestingsmaatschappijen hierover is gebleken dat
slechts één aanmelding tot op vandaag aanleiding heeft gegeven tot bijkomende vragen. Het
gaat specifiek om een dossier waarvoor de Privacycommissie zich bijkomend heeft geïnfor-
meerd, namelijk een van Woonhaven, dat oogvijscamera’s gebruikte die niet zichtbaar waren.

Camera’s mogen geen heimelijk karakter hebben, en de vraag rees of de camera’s van
Woonhaven daaraan voldeden. Uiteindelijk heeft de Privacycommissie geoordeeld dat de
pictogrammen waarop de camera’s werden aangekondigd, volstonden en dat de camera’s
mochten blijven hangen.

Dat dossier toont aan dat de Privacycommissie enerzijds niet licht omgaat met het
beschermen van de privacy, maar anderzijds toch bereid is tot het zoeken van degelijke



Commissievergadering nr. C146 – WON13 (2013-2014) – 27 februari 201418

oplossingen en voldoende pragmatisch handelt. Bijkomend initiatief of overleg lijkt mij dan
ook niet nodig.

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: Dat volstaat, dank u wel.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Robrecht Bothuyne tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de
energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor energiezuinig bouwen
- 1014 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: Minister, we hadden het daarnet al over het verwerven van een
eigen woning, en, wat ons allen betreft, liefst een energiezuinige woning. De normen voor
energiezuinig bouwen worden elk jaar strenger. Nu zitten we op E60, straks gaan we naar
E50, om in 2021 uiteindelijk op E30 te landen als norm. Bovendien is er nu ook de verplich-
ting om een minimumaandeel hernieuwbare energie te hebben bij een nieuwbouwwoning.

Daar staan een aantal investeringskosten tegenover, die hoger zijn dan voorheen. Er is
natuurlijk ook de besparing: als we een energiezuinige woning hebben, kan men ervan
uitgaan dat het energieverbruik en dus de energiekosten lager zullen zijn. Hoe dan ook vergt
het een aantal extra investeringen van de bouwheer, en dat terwijl het vandaag al iets minder
evident is dan voorheen om een lening af te sluiten.

Daarom hebt u een oplossing aangereikt, met de energiebeleidsovereenkomsten met de
financiële sector. Vorig jaar, ter gelegenheid van Batibouw, kon u al aankondigen dat twee
banken, Belfius en Triodos, waren ingegaan op uw voorstel om een energiebeleids-
overeenkomst af te sluiten, waarbij leningen tegen gunstiger voorwaarden zouden worden
toegestaan door de banken voor wie energiezuinig wil bouwen of verbouwen. In ruil kregen
die banken dan het BEN-label, wat staat voor ‘Bijna Energie Neutraal’, en werden zij
meegenomen in elke overheidscommunicatie rond energiezuinig bouwen en verbouwen.

U bent van plan om dat systeem van energiebeleidsovereenkomsten met de banken verder uit
te breiden. U hebt daar recent nog naar verwezen in antwoord op een actuele vraag, maar bij
mijn weten was er tot voor kort nog geen andere bank die was ingegaan op uw voorstel. Ik las
ondertussen, net na het indienen van mijn vraag, dat ING ook een energiebeleids-
overeenkomst zou hebben afgesloten. Dat brengt het totaal dan op drie banken, tenzij u nog
nieuws hebt over andere banken die aansluiten bij het systeem.

We zijn een jaar verder sinds de start van de energiebeleidsovereenkomsten met Triodos en
Belfius. Wat zijn de eerste resultaten? Op welke vlakken wil men eventueel bijsturen? Hoe
evalueert u de energiebeleidsovereenkomsten met Triodos en Belfius op dit moment? Hoe
voordelig zijn nu eigenlijk die voordelige leningsvoorwaarden waarvan sprake in de
energiebeleidsovereenkomsten? Wordt inderdaad een lagere interest aangerekend aan de
bouwheren die in dit kader ingaan op een lening van Belfius en Triodos?

ING zou intussen ook ingestapt zijn, maar andere banken nog niet. Welke redenen zijn er
waarom men nog niet is ingegaan op de energiebeleidsovereenkomsten? Op welke manier
wilt u de andere banken ook overtuigen om in te stappen? Het is immers heel belangrijk om
ervoor te zorgen dat de financiering van onze energiezuinige woningen breed toegankelijk is
voor alle bouwheren en alle gezinnen die een woning willen bouwen in Vlaanderen. Ik kijk
uit naar uw antwoord.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.
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Minister Freya Van den Bossche: Voor een evaluatie is het een beetje te vroeg. Tegen 1
april 2014 bezorgen Belfius en Triodos Bank een monitoringrapport aan het Vlaams Energie-
agentschap (VEA), waarin minstens wordt opgenomen wat het aantal afgesloten kredieten is
in uitvoering van de energiebeleidsovereenkomst (EBO) en de beschrijving van de
communicatie die men heeft gevoerd met de consument. Die communicatie kan sinds kort
extra duidelijk gebeuren, omdat de Vlaamse overheid zoals u weet een definitie van bijna-
energieneutrale woning heeft vastgelegd en het pad om te evolueren naar die BEN-woning.

Op 6 februari 2014 zat ik samen met vertegenwoordigers van de banken, zowel over de EBO
als over de verzekering gewaarborgd wonen. Waarom aarzelen een aantal banken wat om in
te stappen? De rentevoet is vandaag al laag, een extra korting geven is dus niet altijd evident
voor een bank. Bovendien heeft de bankencrisis – terecht overigens – geleid tot strengere
richtlijnen voor het ter beschikking stellen van kredieten. In die zin kunnen we die
afwachtende houding verklaren, maar er zijn een aantal goede en overtuigende argumenten
zoals het feit dat een BEN-woning veel waardevaster is dan een andere en dat de
terugbetalingscapaciteit van die mensen hoger is wegens een lagere woonkost in globo.

ING heeft te kennen gegeven de EBO te willen ondertekenen. Andere banken hebben bijkomende
informatie opgevraagd. Ik durf nog niet te zeggen dat die andere banken er ook toe bereid zouden
zijn – we moeten even afwachten –, maar ik ben wel heel blij dat er een derde grootbank – toch
wel – in de EBO stapt. Op die manier hebben ontleners al werkelijk een keuzemogelijkheid. Ze
kunnen het aanbod van meerdere banken met elkaar vergelijken als ze die energiezuinige woning
willen bouwen. Het is natuurlijk interessant dat niet één bank een voordeel toekent, maar dat de
consument verschillende banken die in dat voordelige systeem stappen, met elkaar kan
vergelijken. Dat is een groot voordeel, dus ik ben blij dat er alweer een bank bij komt.

De heer Robrecht Bothuyne: Het is een kort antwoord. Ik begrijp dat het monitoringrapport
binnen enkele weken beschikbaar is. Kunt u dat ter beschikking stellen van de commissie
zodra het er is? Dat zou interessant kunnen zijn om uiteindelijk een evaluatie te maken.

Voor de geloofwaardigheid van het systeem is het heel belangrijk om zo snel mogelijk zo
veel mogelijk banken in het systeem te kunnen vatten. Zoals u zegt, wil iedereen die een
lening aangaat, ook kunnen vergelijken tussen de verschillende bankinstellingen. Het is goed
dat er een aantal op een gelijkwaardige manier in het systeem stappen. Minister, is elke EBO
gelijk? Verbinden Triodos, Belfius en nu ook ING zich op dezelfde manier tot dezelfde zaken
om in aanmerking te komen voor het BEN-label en de gratis publiciteit die de Vlaamse
overheid uiteindelijk voor deze bankinstellingen zal voeren?

Minister Freya Van den Bossche: Ze formuleren zelf een voorstel dat de administratie op zijn
merites beoordeelt. Dat voorstel bevat meestal een of meerdere van volgende elementen: een
korting op de rentevoet, het laten vallen van dossierkosten, een groter ontleningsbedrag dan
men normaal gezien zou toestaan wegens de hogere ontleningscapaciteit. Elke bank kan een
beetje op maat van wat zij wensen aan te bieden, een voorstel doen. Als dat voorstel voldoende
stevig is, zeggen wij ‘ja’. De specifieke uitwerking kan dus verschillen van bank tot bank.

Het verslag van Belfius en Triodos kan worden verspreid, geen probleem.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


