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Voorwoord

H et Bestuur ruimtelijke Ordening en huisvesting van het Brussels hoofdstedelijk gewest stelt u met 
genoegen zijn jaarverslag 2010 voor.

Na een overzicht van zijn bevoegdheden en van zijn menselijke, wettelijke en financiële middelen worden 
de verschillende uitstalramen en informatiekanalen van het BrOh beschreven. elk aspect wordt grondig 
uitgewerkt en voor elk activiteitengebied worden vooruitzichten geformuleerd.

voor 2010 willen we vooral volgende punten aanstippen:

Wat gewestelijke planning betreft, vormt de uitwerking van een nieuw duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan 
(DgewOP) een van de prioriteiten van deze legislatuur. De studies en de activiteiten van de directie studies 
en Planning besteden hieraan dan ook veel aandacht. in het kader van het Belgische voorzitterschap van de 
europese raad tijdens het tweede semester van 2010 heeft deze directie ook meegewerkt aan de territoriale 
cohesie en stadsontwikkeling. het jaar werd ook gekenmerkt door de voortzetting van de richtschema’s Delta 
en schaarbeek-vorming en door de goedkeuring van het richtschema rTBF-vrT. Ten slotte heeft de directie 
studies en Planning een tentoonstelling georganiseerd, ‘stadsproject Wet’, over de resultaten van de steden-
bouwkundige wedstrijd ‘Definiëren van een stadsvorm voor de Wetstraat en haar omgeving’.

Op het vlak van stedenbouw was 2010 het jaar van de inwerkingtreding van het nieuwe BWrO (1 januari 
2010). Daarnaast was er de afloop van het moratorium voor de behandeling van de gsm-/internetdossiers 
naar aanleiding van het arrest van het grondwettelijk hof van 15 januari 2009. De ontwikkeling van NOva, 
de informaticatool voor het beheer van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, wordt voortgezet, 
vooral in het vooruitzicht van zijn implementatie en zijn gebruik door de gemeenten.

in het kader van het Belgische voorzitterschap van de europese Unie werd op 23 en 24 november 2010 een 
internationaal colloquium georganiseerd over duurzame huisvesting. De directie huisvesting stond in voor 
de organisatie ervan. het colloquium telde 170 deelnemers uit de eU en België. Daarnaast heeft de directie 
huisvesting actief deelgenomen aan een studie over de evaluatie van het huisvestingsplan, een langeter-
mijnplan voor investering in sociale woningen. De administratieve vereenvoudiging boekte vooruitgang: 
opmaak van nieuwe formulieren; haalbaarheidsstudie van de verbinding met een groter aantal authentieke 
bronnen zodat de aanvrager niet meer zelf bepaalde documenten moet opsporen; voorbereiding van de 
onlineplaatsing (2011) van interactieve formulieren. 

in maart en oktober 2010 heeft de directie stadsvernieuwing de 7e en 8e ontmoeting van projectleiders 
georganiseerd. De eerste was gewijd aan ‘voorbeeldgebouwen - energie en eco-constructie’; het thema van 
de tweede was ‘Naar een duurzaam beheer van de binnenterreinen van Brusselse huizenblokken: de rol van 
de wijkcontracten’. in 2010 werd de nieuwe ordonnantie van kracht houdende organisatie van de stedelijke 
herwaardering, evenals haar uitvoeringsbesluit. in december keurde de regering een 1e reeks Duurzame 
Wijkcontracten goed, die voortaan de renovatie en de herwaardering van kwetsbare wijken regelt.

Wat het erfgoed betreft, moeten we de lancering van de campagne benadrukken die sinds juli het onderhoud 
en de restauratie van klein erfgoed stimuleert, vooral via de toekenning van een premie. eveneens in 2010 
heeft de directie Monumenten en landschappen de grootste subsidie behandeld die ooit werd geïnvesteerd 
in de restauratie van een beschermd goed, met de vastlegging van 7 miljoen eUr voor de restauratie van 
het gemeentehuis van vorst, een art-decomeesterwerk van architect Dewin, in het kader van een globale 
subsidie van om en bij de 9,5 miljoen eUr. voor het eerst werden twee opdrachten toegekend voor een 
snellere samenstelling van de inventaris van het architecturale erfgoed van de gewestelijke gebieden met 
een sterk erfgoedpotentieel . We vermelden nog dat de directie Monumenten en landschappen in samen-
werking met de directie stedenbouw het principe van de preventieve archeologische opgravingen heeft 
veralgemeend dankzij de uitbreiding van de middelen voor dit actieterrein.

Ten slotte werd in 2010 Brugis® op het internet gelanceerd, de cartografische site die door het BrOh 
werd gecreëerd. Dat gebeurde meer bepaald via een bijzondere publieksactie tijdens Batibouw.
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9InleIdInG

Het broH in 2010, dat zijn...

     5 bevoegdheden:

• planning 
• stedenbouw 
• Huisvesting 
• stadsvernieuwing 
• onroerend erfgoed

    278 medewerkers

    begroting van 105 miljoen eur 
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1  beVoeGdHeden 

Om in te spelen op de sociale, economische en milieu-
gebonden behoeften van de Brusselse samenleving, orga-
niseert het Bestuur ruimtelijke Ordening en huisvesting 
(BrOh) de ruimtelijke ontwikkeling op duurzame, even-
wichtige en coherente wijze via stedenbouw, kwaliteitsvolle 
huisvesting, stadsvernieuwing en de opwaardering van het 
onroerende erfgoed. 

Binnen het ministerie van het Brussels hoofdstedelijk 
gewest heeft het BrOh daarom meerdere opdrachten:

1    planning: strategische ontwikkelingsplannen en 
verordenende bestemmingsplannen opstellen en 
opvolgen met aandacht voor de duurzaamheid. De 
studies en observatoria beheren die de uitvoering van 
deze plannen toetsen.

2   stedenbouw: De stedenbouwkundige en verkave-
lingsvergunningen beheren, de effectenrapporten 
en -studies behandelen, de stedenbouwkundige 
overtredingen beheren en de beroepen regelen. 
gewestelijke en lokale stedenbouwkundige veror-
deningen opstellen en opvolgen.

3   Huisvesting: de leefomstandigheden van de Brus-
selaars verbeteren door renovatiepremies en subsidies 
toe te kennen en door de normen inzake veiligheid, 
gezondheid en voorziening op te volgen.

4   stadsvernieuwing: de stadskankers bestrijden en het 
stadsweefsel herstellen door het beheer van verschei-
dene operationele programma’s binnen een globale 
aanpak die actieve stadsontwikkeling en versterkte 
sociale cohesie nastreeft.

5   onroerend erfgoed: het onroerend erfgoed bewaren 
en integreren in de hedendaagse leefomgeving door 
middel van de inventarisatie, de bescherming, de 
restauratie en de opwaardering ervan.  

2   MenselIjke  
MIddelen

samenstelling van het broH

het BrOh telt 8 directies of administratieve eenheden:  

    6 operationele: studies en Planning, stedenbouw, 
huisvesting, gewestelijke huisvestingsinspectie, stads-
vernieuwing, Monumenten en landschappen;

    2 transversale: administratieve en Financiële Zaken, 
advies en Beroep.

Op 31december 2010 werkten in totaal 278 ambtenaren 
bij het BrOh (260,14 voltijdse equivalenten). We moeten 
hierbij nog de 19 medewerkers tellen die op dat ogenblik 
gedetacheerd, in volledige loopbaanonderbreking of met 
bevallingsverlof waren, wat het totaal op 297 ambtenaren 
brengt.

Drie adviesorganen staan in voor de gewestelijke opdrach-
ten: de gewestelijke Ontwikkelingscommissie (gOC), de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschap-
pen (KCMl) en de adviesraad voor huisvesting.

het stedenbouwkundig College en het Milieucollege zijn 
twee beroepsinstanties, met een secretariaat samengesteld 
uit BrOh-medewerkers.

specifieke rol van de  
transversale directies 

Directie administratieve en Financiële Zaken:

    verleent actieve ondersteuning aan de administratieve 
eenheden en versterkt de efficiëntie van het BrOh via 
de verzorging van de transversale diensten. 

    vervult een schakelrol tussen de andere bestuurlijke 
eenheden en de externe partners om de interne en 
externe zichtbaarheid van het BrOh te verbeteren ter 
bevordering van het imago van het BrOh.

    zet specifieke of transversale projecten op het getouw 
en werkt mee aan hun uitvoering om de doeltreffend-
heid van het BrOh te bevorderen en het bestuur gelijke 
tred te laten houden met de wetgevende en technolo-
gische evoluties.

Zij verschaft de BrOh-directies adviezen, analyses of ver-
slagen op het gebied van begroting, communicatie, human 
resources, informatica, vertalingen en logistiek.
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De directie advies en beroep behandelt voor de regering 
of haar afgevaardigde de beroepen inzake stedenbouw-
kundige vergunningen (zie hoofdstuk 2, punt 6) en de 
beroepen inzake huisvesting (zie hoofdstuk 3, punt 6). 

Directie 
studies 

en Planning   
(25)

Directie 
huisvesting 

(52)

Directie 
stedenbouw  

(46)

Directie 
gewestelijke 
huisvestings-

inspectie   
(31)

Directie 
stadsvernieuwing   

(19)

Directie 
Monumenten 

en 
landschappen  

(67)

algeMene 
Directie

Directie 
advies 

en beroep  
(8)

secretariaat van het 
stedenbouwkundig 

en Milieucollege   
(6)

Directie 
administratieve 

en Financiële Zaken 
(18)

secretariaat van de 
Koninklijke commissie 
voor Monumenten en 

landschappen (6)

totaal: 278 medewerkers

Zij ondersteunt de BrOh-directies in deze twee mate-
ries. Zij staat ook in voor de opvolging van de geschillen 
bij de advocaten van het gewest aangaande de materies 
waarvoor zij bevoegd is.

staf van het broh. van links naar rechts:  Patrick Crahay (Directeur stadsvernieuwing en Monumenten en landschappen), Frédéric Degives  
(Directeur gewestelijke huisvestingsinspectie), albert gOFFarT (Directeur stedenbouw), ann geeTs (Directrice studies en Planning), Dirk leONarD 
(Directeur huisvesting), Philippe Thiéry (Coördinator van het BrOh en directeur administratieve en Financiële Zaken en advies en Beroep) en sophie 
BerThelON (stafmedewerktster).  
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3  wetsMIddelen

het brussels Wetboek van ruimtelijke ordening (bWro) 
vormt de juridische basis inzake planning, stedenbouw en 
onroerend erfgoed. 

De huisvestingscode reglementeert de toegankelijkheid en 
de kwaliteit van de woongelegenheid. verschillende besluiten 
regelen de toekenning van de huisvestingspremies.

De ordonnantie houdende organisatie van de herwaarde-
ring van de wijken, de nieuwe ordonnantie houdende de 
organisatie van de stadsherwaardering en verschillende 
besluiten ten slotte reglementeren de stadsvernieuwings-
programma’s.

4   FInanCIële  
 MIddelen 

in 2010 bedroegen de budgettaire middelen van het BrOh 
nagenoeg 105 miljoen eUr. hierin zitten de voor vereffening 
aangewende kredieten, m.a.w. de reëel gedane uitgaven. Zij 
houden dus geen rekening met de vastgelegde kredieten.

Dit budget werd als volgt verdeeld:  

Materies vereffende kredieten (eUr)

Planning 1 303 372

stedenbouw    1 645 109  

huisvesting 29 577 723 

stadsvernieuwing 57 914 613

Monumenten en landschappen 14 446 461 

algemeen totaal 104 887 278

in de inleiding bij elk hoofdstuk worden de budgetten voor 
elk van deze materies gedetailleerd beschreven.

het bestuur kent bovendien subsidies toe aan verschillende 
instellingen die actief zijn op het vlak van huisvesting, en 
waarvan de belangrijkste zijn: de Brusselse gewestelijke 
huisvestingsmaatschappij (gOMB), 217 924 000 eUr, 
het Woningfonds, 34 373 000 eUr en de gewestelijke Ont-
wikkelingsmaatschappij voor het Brussels hoofdstedelijk 
gewest (gOMB), 17 237 629 eUr.

5   InForMatIe- 
MIddelen

de Middagen van de ruimtelijke 
ordening

in 2010 werden de Middagen van de ruimtelijke Ordening 
in twee gesplitst zodat ze meer representatief konden zijn 
voor ruimtelijke ordening en huisvesting: de Middagen van 
de Planning, die studies en recente publicaties voorstellen 
met betrekking tot ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling 
(met mobiliteit en milieu), en de Middagen van het erfgoed 
en de architectuur, die studies en publicaties voorstellen in 
de ruime context van erfgoedbescherming en de verschil-
lende stromingen binnen europese architectuur. 

De uiteenzettingen en de debatten die tijdens deze  
bijeenkomsten plaatsvinden, leiden tot een uitwisseling 
op hoog niveau tussen de auteurs van de studies en de 
deelnemers. 

Bovendien ontstaan hier informele contacten tussen de 
verschillende actoren van de politieke en stedenbouw-
kundige bedrijvigheid van het gewest en de aanpalende 
gewesten. De Middagen zijn gratis. Ze vinden plaats van 
12.00 tot 14.00 u. in het Communicatiecentrum Noord 
(CCN, Noordstation). 

in 2010 werden 17 Middagen georganiseerd over uiteen-
lopende thema’s.

Mail: broh.communicatie@mbhg.irisnet.be
tel.: 02 204 17 68-69 

onthaal broH

De bezoekers worden ontvangen in een gezellige en moderne 
ruimte op de 7e verdieping van het CCN. Daar worden de 
verschillende publicaties van het BrOh voorgesteld.

communicatiecentrum noord (7e verdieping),  
vooruitgangstraat 80 - 1035 brUssel
tel.: 02 204 17 68-69
Mail: broh.communicatie@mbhg.irisnet.be
Website: broh.irisnet.be
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documentatiecentrum  
van het broH

het documentatiecentrum van het BrOh verzamelt docu-
mentatie over de geschiedenis van het gewest, onroerend 
erfgoed, archeologie, stedenbouw en ruimtelijke ordening. 
het beheert dit alles en stelt het ter beschikking van de 
medewerkers en een gespecialiseerd publiek. in oorsprong 
wilde het centrum inspelen op de noden van het bestuur. 
intussen omvat het voornamelijk een bibliotheek met ruim 
13 000 werken en zowat 400 tijdschrifttitels waaronder zelfs 
oude vaktijdschriften. het centrum biedt ook de mogelijkheid 
bepaalde studies, dossiers of archieven te raadplegen die door 
het Bestuur werden samengesteld. Ten slotte bezit het een 
rijke iconografievoorraad met betrekking tot het erfgoed.

in 2009 kwamen in het documentatiecentrum meer dan 1400 
bezoekers over de vloer (waarvan 200 externe) en werden 
om en bij de 1 200 boeken of tijdschriften uitgeleend.

enkel toegankelijk na afspraak.
ccn (noordstation) - vooruitgangstraat 80, 1035 brussel 
(7e verdieping).
tel.: 02 204 24 96
Mail: bibmonument@mbhg.irisnet.be.

onthaal Huisvesting

het Onthaal huisvesting bevindt zich in het CCN (Noord-
station) en omvat de loketten van het WiC (Wooninformatie-
Centrum), de directie huisvesting en de directie gewestelijke 
huisvestingsinspectie.

communicatiecentrum noord (niveau 1,5)  
vooruitgangstraat 80 - 1035 brUssel 
open: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u.

•  Wic en directie huisvesting 
tel.: 0800 40 400 tussen 9.00 en 12.00 u. (gratis)
Mail: broh.huisvesting@mbhg.irisnet.be 
Website: www.cil-wic.be

•  gewestelijke huisvestingsinspectie 
tel.:  02 204 12 80 van 9.00 tot 12.00 u. 
Mail: broh.huisvestingsinspectie@mrbc.irisnet.be   
Websites: www.brussel.irisnet.be 
www.huisvestingcode.be
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bibliotheek rené pechère  

De Bibliotheek rené Pechère is een gewestelijk fonds over 
tuinen en landschapsarchitectuur. 
het bezit een uitgebreide verzameling van ruim 6 000 werken 
en 70 tijdschriften in verschilende talen, evenals een virtuele 
bibliotheek. Meer dan 3 000 plannen van architect rené 
Pechère zijn op een volledig herwerkte site beschikbaar. 
De bibliotheek organiseert ook tentoonstellingen, conferen-
ties, colloquia en geleide bezoeken.

icsa, Kluisstraat 55 in 1050 brussel 
tel.:  02 642 24 84
Mail: bvrp@glo.be
Website: www.bvrp.net

sint-Gorikshallen  

De hallen organiseren activiteiten op het vlak van architec-
tuur, erfgoed en ruimtelijke ordening. 
Ze herbergen 3 tentoonstellingsruimten, 2 conferentiezalen, 
1 cafetaria en 2 informatieloketten. je vindt er de meeste 
gewestelijke publicaties. 

in 2010 kenden de sint-gorikshallen ruim 200 000 bezoe-
kers, wat duidelijk meer was dan de jaren voordien. Onder 
hen waren een duizendtal groepjes toeristen. er vonden 
75 conferenties en 21 tentoonstellingen plaats.

sint-goriksplein in 1000 brussel 
tel.: 02 502 44 24 
Mail: onthaal@sintgorikshallen.be 
Website: www.sintgorikshallen.be
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de archeologische site en  
het museum van de Coudenberg

De beschermde overblijfselen van het voormpalige paleis 
van Brussel en van het hof van hoogstraten onder het 
Koningsplein ontvingen 42 744 bezoekers. Die ontdekten 
de nieuwe inkleding en het archeologische museum die in 
2009 werden ingehuldigd. De vzw Paleis van Keizer Karel 
staat in voor het beheer, in nauwe samenwerking met de 
directie Monumenten en landschappen.   

via het museum belvue 
Paleizenplein 7 in 1000 bruxelles 
tel.: 070 22 04 92
Mail: info@coudenberg.com 
Website: www.coudenberg.com

batibouw

het gewest is elk jaar op het bouwsalon Batibouw op de 
heizel in Brussel aanwezig. 

enkele administratieve eenheden vertegenwoordigen er 
het BrOh: de directie huisvesting en het WiC, en de 
directie stedenbouw. De verschillende gewestpartners 
vormen een gemeenschappelijke stand en geven er in-
formatie over thema’s zoals renovatiepremies, steden-
bouwkundige procedures, duurzaam bouwen, aankopen 
en leningen. in 2010 werd daar ook Brugis voorgesteld, 
de cartografische site van het gewest die door het BrOh 
werd ontwikkeld.

Gewestmaquette

een maquette van een derde van het gewestelijke grond-
gebied (het centrum) wordt aan het publiek getoond in het 
BiP, Paleizenplein in Brussel. het is een pedagogische tool 
die de evolutie van de stad weergeeft, en die complementair 
is bij bepaalde tentoonstellingen zoals ‘De uitvinding van de 
europese toren’ (herfst 2010).

biP, Koningsstraat 2-4 in 1000 brussel  
tel.: 02 563 63 99
Mail: info@bip.irisnet.be
Website: www.biponline.be
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planning in 2010, dat is ...

    1 gewestelijk ontwikkelingsplan, dat volledig wordt herzien

     7 gemeentelijke ontwikkelingsplannen die werden goedgekeurd, en 5 nieuwe  
die worden opgemaakt 

    1 gewestelijk bestemmingsplan, dat gedeeltelijk werd herzien

    1 goedgekeurd bijzonder bestemmingsplan en 12 die werden opgeheven

    4 goedgekeurde richtschema’s en 2 in opmaak

    3 thematische observatoria, 10 studies, 3 publicaties en 1 tentoonstelling

plannInG
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doelstellInGen

De directie studies en Planning (DsP) streeft 3 strategi-
sche doelstellingen na:

    de opvolging uitstippelen en verzorgen van de strategi-
sche planning (gewOP, richtschema’s, gemOP’s) en 
van de verordenende planning (gBP, BBP’s); 

    de studies en observatoria beheren die de uitwerking 
van deze plannen evalueren, met als doel de regering 
te adviseren en een samenhangende strategische visie 
te ontwikkelen;

    de communicatie met de burger verzorgen en de verte-
genwoordiging van het BrOh bij de intergewestelijke 
en europese instanties waarnemen. 

Deze doelstellingen worden in de eerste plaats ingegeven 
door de verontrustende resultaten van de tendensgedreven 
sociaaleconomische evolutiescenario’s. Deze resultaten 
verantwoorden de ingreep door de overheid om deze 
nefaste tendensen af te remmen en de troeven van het 
gewest te versterken. Bovendien bewerkstelligen zij, aan 
de hand van een aangepaste planning, een evenwicht 
tussen de verschillende gewestdoelstellingen op sociaal, 
milieugebonden en economisch vlak.

via haar 6 opdrachten werkt de directie aan de realisatie 
van deze doelstellingen:

1  de opvolging verzekeren van het duurzaam gewestelijk 
ontwikkelingsplan (DgewOP) en van de gemeentelijke 
ontwikkelingsplannen (gemOP’s) die de ontwikkelings-
strategie op gewestelijk en lokaal niveau bepalen;

2  richtschema’s opstellen, de nieuwe operationele ont-
wikkelingsinstrumenten voor de ‘prioritaitre zones’ 
van het gewest;

3  de opvolging verzekeren van het gewestelijk bestem-
mingsplan (gBP) en van de bijzondere bestemmings-
plannen (BBP’s) die het gebruik van het gewestelijke 
en het lokale grondgebied reglementeren;

4  de uitwerking en de coördinatie van de studies en 
thematische observatoria die de uitvoering van deze 
plannen evalueren en de bijdrage van de sectorale 
beleidsstrategieën aan de gewestelijke ontwikkeling 
analyseren;

5  instaan voor de intergewestelijke en europese samen-
werking door middel van de opvolging van dossiers 
in verband met de Brusselse periferie en de deelname 
aan de programma’s van de europese Commissie en 
de Benelux;

6  de burger informeren en sensibiliseren.
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MIddelen

Menselijke middelen

De directie studies en Planning (DsP ) telt 25 medewerkers 
op 31/12/2010. Zij wordt opgesplitst in 6 cellen die zich toe-
leggen op haar 3 strategische doelstellingen:  

   Planning: de cel gewOP-gemOP-ggB, de cel gBP en 
de cel BBP;

   studies: de cel studies en Observatoria;
   Communicatie: de cel grootstedelijke Planning en inter-
nationale Betrekkingen en de cel interne Ondersteuning 
(communicatie, informatica, ...).

een 7e cel staat in voor het secretariaat van de gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie (gOC). Behalve de secretaris telt 
het secretariaat momenteel een voltijdse en een halftijdse 
medewerker, allen attachés van de DsP. als de dossiers aan 
de gOC worden voorgelegd ter advies, geniet het secretariaat 
technische ondersteuning van al de DsP-medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor deze dossiers. De werken van de 
gOC zijn te volgen op zijn website www.crd-goc.be.

budget

De financiële middelen die in 2010 voor planning werden 
uitgetrokken, bedragen 1 303 372 eUr, verdeeld als volgt:

wetsmiddelen

De huidige juridische basis voor de planning wordt be-
paald in het Brussels Wetboek van ruimtelijke Ordening 
(BWrO).

Titel i, hoofdstuk iv, afdeling i behandelt de algemeenheden 
en de opdrachten van de gewestelijke Ontwikkelings-
commissie (gOC). De eerste hoofdstukken van Titel ii 
behandelen specifiek de planning, aan de hand van: 

   het gewestelijk ontwikkelingsplan (gewOP),
   het gewestelijk bestemmingsplan (gBP),
   het gemeentelijk ontwikkelingsplan (gemOP),
   het bijzonder bestemmingsplan (BBP).

activiteiten en programma's Kredieten vereffend 
in 2010 (eUr) 

Opmaak van het toekomstig duurzaam 
gewestelijk ontwikkelingsplan (DgewOP) 

263 451 

gemeentelijke ontwikkelingsplannen 
(gemOP’s) 

82 777

richtschema’s 285 469
Bijzondere bestemmingsplannen 
(BBP’s)

 213 217

studies en thematische overzichten 254 322
Deelname aan de europese projecten 18 198 
externe communicatie, informatie en 
vorming van de burger 

119 539

gewestelijke Ontwikkelingscommissie 
(gOC) 

23 321

Transversale werkingskosten / varia 43 078
(documentatie, informaticaondersteuning, 
vertalingen, enz.)

totaal 1 303 372
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1   ontwIkkelInGs-
plannen

Het toekomstig duurzaam  
gewestelijk ontwikkelingsplan 
(dGewop)

het gewestelijk ontwikkelingsplan bepaalt de globale plan-
ningsstrategie voor de duurzame ontwikkeling van het 
gewestelijke grondgebied. het overkoepelt de andere ge-
westelijke plannen (gBP, gemOP en BBP), die er zonder 
nadrukkelijke reden dus niet van mogen afwijken. 

het huidige gewOP werd door de gewestregering aange-
nomen op 12/09/2002. het wordt momenteel herzien, als 
gevolg van de intentieverklaring voor de volledige wijziging 
van het gewOP, aangenomen door de Brusselse regering 
op 26/11/2009.

De 5 nieuwe uitdagingen voor het toekomstige DgewOP 
luiden als volgt: 

1   de bevolkingsgroei, vooral als gevolg van een hoog 
intern geboortecijfer en een sterke migratiestroom: 
het DgewOP zal, rekening houdend met 170 000 
extra inwoners tegen 2020 (waarvan 25 % jonger dan 
14 jaar), de hoeveelheid woningen moeten uitbreiden 
en aanpassen en nieuwe collectieve voorzieningen 
moeten plaatsen.

2   tewerkstelling, opleiding en onderwijs, belang-
rijker dan ooit als gevolg van de financiële crisis en 
het toenemende aantal jongeren op de arbeidsmarkt 
(1 jongere op 3 van 18 à 25 jaar is uitkeringsgerechtigd 
volledig werkloos): de DgewOP wil daarom vooral 
jobs creëren en de beroepsvorming voor jongeren 
verbeteren.

3   Milieu, wat inhoudt dat Brussel een voorbeeld moet 
worden qua duurzame ontwikkeling en mobiliteit: het 
DgewOP zal toezien op verminderde emissie van 
broeikasgassen (het akkoord stelt een daling voorop 
van 30 % in 2025 ten opzichte van 1990) en op het 
creëren van groene jobs in het kader van de alliantie 
werkgelegenheid-leefmilieu (1e doelstelling van het 
regeerakkoord).

4   de strijd tegen de armoede en de dualisatie in 
de stad: het DgewOP zal nieuwe programma’s voor 
stadsvernieuwing vooropstellen in de meest kwets-
bare buurten en deze vlot bereikbaar maken met het 
openbaar vervoer. het zal het gewest oriënteren naar 
een gecoördineerd sociaal beleid met als voornaamste 
hulpmiddelen het geïntegreerd plan ter bestrijding 
van armoede en de toekomstige interministeriële 
Conferentie sociale Zaken en gezondheid.

5   de internationalisering: zoals het Plan voor de 
internationale Ontwikkeling (PiO) voor Brussel het 
voorziet, ontwikkelt het DgewOP de internationale 
dimensie van het gewest, waarbij een groteprojec-
tenbeleid in strategische zones de inwoners zoveel 
mogelijk laat meegenieten. het DgewOP versterkt 
ook het internationale imago en ressorteert dankzij 
de samenwerking tussen de 3 gewesten effect op 
grootstedelijke schaal.  

Naar aanleiding van deze intentieverklaring ontvingen al de 
gewestelijke en paragewestelijke besturen een vragenlijst. 
De DsP heeft al de antwoorden behandeld, ze per thema 
ingedeeld in functie van de 5 grote uitdagingen (huisves-
ting, economie-tewerkstelling, milieu, mobiliteit, interna-
tionale functie) en ze aangevuld. Op grond hiervan heeft 
de directie thematische nota’s opgesteld, die noodzakelijk 
zijn voor een prospectieve balans van het beleid dat sinds 
2000 wordt gevoerd. 

De DsP heeft ook een analyse uitgebracht van de bestaande 
feitelijke en rechtstoestand van het grootstedelijke grondge-
bied (gewest en rand: de geN-zone), van de verschillende 
bestaande thematische, sectorale of geografische studies 
en van de ontwerpen en studies die in de grootstedelijke 
ruimte aan de gang zijn. Bij die gelegenheid werd contact 
genomen met vlaanderen en Wallonië om gegevens te 
verzamelen over de delen van hun grondgebied die binnen 
de geN-zone vallen. De 2 gewesten hebben daarop posi-
tief gereageerd. Deze studie, ‘inventaris van het Brussels 
grootstedelijk gebied’, is in januari van start gegaan en is 
beëindigd in augustus 2010.
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21Twee andere studies werden eind 2010 opgestart in het 
kader van de uitwerking van het DgewOP.

De eerste is de ‘uitwerking van een grootstedelijke visie 
voor Brussel tegen 2040’ waarvan de procedure werd af-
gerond in december met de selectie van drie bureaus. het 
doel ervan is tweeërlei: enerzijds een territoriale visie op de 
geN-zone tegen 2040 uitwerken, anderzijds maatregelen 
voorstellen voor de aanleg tegen 2040 en 2020 op het 
grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest en 
voor concrete acties tijdens de huidige legislatuur.

De tweede ‘Prospectieve’ studie beoogt een gemeenschap-
pelijke visie op de evolutie van de Brusselse metropool op 
lange termijn (2040) waarbij de strategische krachtlijnen 
en de noodzakelijke acties voor het Brussels hoofdste-
delijk gewest op korte (2014) en op middellange (2020) 
termijn duidelijk worden. Deze aanpak steunt op een 
participatief proces via de organisatie van thematische 
ateliers en burgerfora.

De uitwerking van het DgewOP wordt opgevolgd door een 
politieke en door een technisch-wetenschappelijke stuur-
groep (vertegenwoordigers van gewestelijke administraties, 
paragewestelijke instanties en academische experten). Ook 
een nationaal opvolgings- en begeleidingscomité wordt 
opgericht om mogelijke pistes te verkennen voor samen-
werking tussen de verschillende gezagsorganen.

De goedkeuring van het ontwerp-DgewOP wordt verwacht 
in juli 2012, de definitieve goedkeuring in juli 2013. het 
hele proces kan worden gevolgd op: 
www.stedenbouw.irisnet.be en op de site over het DgewOP: 
www.brusselplus10.be.  

Overzicht van het Brussels grootstedelijk gebied. Bevolkingsdichtheid
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de gemeentelijke  
ontwikkelingsplannen  
(Gemop’s)

elke Brusselse gemeente stelt voor haar grondgebied een 
gemeentelijk ontwikkelingsplan of gemOP op. het is een 
plan voor strategische oriëntering en globale planning van 
duurzame ontwikkeling. Dit plan werkt de doelstellingen 
verder uit die de gemeente tijdens de legislatuur nastreeft, 
en beschrijft de middelen en de maatregelen die ze hierbij 
zal aanwenden. 

het is het gemeentelijke equivalent van het gewOP. De 
gemOP’s zijn louter indicatief en moeten de oriënterin-
gen van het gewOP en de voorschriften van het gBP 
respecteren.

De gewestelijke overheid volgt de uitvoering van gemOP’s 
door de gemeenten op. 

Op dit ogenblik beschikken 7 van de 19 gemeenten over 
een gemOP, aangenomen voor de integratie van de  
europese richtlijn over de milieueffecten van de plannen 
(2001/42/eg). het gaat om sint-agatha-Berchem (sinds 

14/05/2001), sint-jans-Molenbeek (06/05/2004), Brussel-
stad (13/12/2004), sint-joost-ten-Node (03/02/2005), evere 
(07/07/2005), etterbeek (01/06/2006) en Watermaal-
Bosvoorde (25/01/2007). 

De gemeenten wiens gemOP op 31/12/2006 nog niet was 
goedgekeurd, dienen de nieuwe procedure te volgen, die 
hen een milieueffectenrapport (Mer) oplegt.

De regering heeft vijf subsidiebesluiten goedgekeurd voor 
de uitwerking van nieuwe gemOP’s. het betreft Koekelberg 
(rB 16/07/2008), schaarbeek (rB 15/10/2009), ander-
lecht (rB 18/12/209), elsene (rB 09/09/2010) en sint-
lambrechts-Woluwe (rB 22/12/2010). Deze 5 gemeenten 
streven ernaar een gemOP te bezitten voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De tabel hierna vat de stand van zaken van deze nieuwe 
gemOP’s op 31/12/ 2010 samen.  

gemeenten subsidiebesluit advies BB Mer* aanneming BB Mer goedkeuring Bhr

anderlecht 17/12/2009 18/06/10 21/06/10

sint-agatha-Berchem 14/05/01

Brussel 13/12/04

etterbeek 01/06/06

evere 07/07/05

elsene 09/09/2010 24/06/10 24/06/10

Koekelberg 10/07/2008 13/02/09 20/05/10

sint-jans-Molenbeek 06/05/04

sint-joost-ten-Node 03/02/05

schaarbeek 15/10/2009

Watermaal-Bosvoorde 25/01/07

sint-lambrechts-Woluwe- 22/12/2010 09/10/09 25/10/10

* Bijzonder bestek van het Milieueffectenrapport 
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2   rICHtsCHeMa’s

het richtschema werd ingevoerd in 2004. het kondigt de 
grote tendensen aan qua aanleg of herinrichting van strate-
gische zones op het grondgebied (hefboomgebieden van het 
gewOP, gebieden van gewestelijk belang van het gBP, zones 
van het PiO (Plan voor internationale Ontwikkeling),…).

het heeft geen verordenende kracht en vervangt dus niet de 
bestaande plannen zoals de BBP’s, maar het reikt vooraf-
gaand aan de andere plannen van aanleg een globale visie 
aan.  Bovendien bepaalt het een operationeel kader voor de 
voornaamste interventieopties en de middelen die nodig 
zijn voor de uitvoering ervan. 

Na goedkeuring door de gewestregering maakt het richt-
schema het voorwerp uit van een uitvoeringsbesluit. Dit 
neemt de opties van het richtschema in zich op en zet de 
gemeentelijke overheden aan tot de opstelling van regel-
gevende documenten, meestal een BBP.  

De regering heeft momenteel vier richtschema’s definitief 
goedgekeurd: het hefboomgebied nr. 6 Kruidtuin (dat het 
ggB nr. 5 administratief Centrum omvat) op 30/11/2006, 
het hefboomgebied nr. 7 europese wijk op 24/04/2008, het 
hefboomgebied nr. 5 Thurn & Taxis (dat het ggB nr. 6 met 
dezelfde naam omvat) op 04/12/2008, het hefboomgebied 
nr. 12 rTBF-vrT op 25/11/2010. U kunt ze raadplegen op 
de portaalsite www.stedenbouw.irisnet.be.

Twee andere richtschema’s staan op stapel: het hefboom-
gebied nr. 13 Delta en het hefboomgebied nr. 11 schaarbeek-
vorming.

Richtschema’s - goedgekeurd en in opmaak - op 31/12/2010

algemeen
hoofdweg

spoorweg

Kanaal

groene ruimte

Thurn & Taxis
Kruidtuin
europese wijk
Delta
reyers
schaarbeek-vorming

goedgekeurde richtschema’s

richtschema’s in opmaak

richtschema rTBF-vrT
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Gewestelijk bestemmingsplan 
(Gbp)

het gewestelijk bestemmingsplan werd door de regering 
aangenomen op 03/05/2001. het blijft van kracht tot het 
gedeeltelijk of geheel wordt gewijzigd. 

De bepalingen van het gBP, die allemaal verordenende 
waarde en bindende kracht hebben, kunnen beperkingen 
op het gebruik van de eigendom en zelfs een bouwverbod 
inhouden.

Dit belangrijke hulpmiddel voor ruimtelijke planning sluit 
aan bij de oriëntaties van het gewOP en kan aangeven 
welke wijzigingen nodig zijn in de gemeentelijke ontwik-
kelingsplannen (gemOP’s) en in de bijzondere bestem-
mingsplannen (BBP’s). 

het bepaalt de algemene bestemming van de verschillende 
zones van het grondgebied en de voorschriften die er van 
toepassing zijn, net als de maatregelen voor de aanleg van 
de voornaamste verkeerswegen. 

het gBP werd gedeeltelijk gewijzigd op 16/07/2010 (B.s. 
van 25/08/2010) met het oog op het Diabolo-project van 
de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen 
(NMBs) en op de spoorontsluiting van de luchthaven van 
Brussel-Nationaal: dat was aanvankelijk een doodlopend 
eindstation waar je enkel vanuit Brussel  kon geraken, maar 
in de toekomst is het rechtstreeks bereikbaar vanuit Brussel 
via Zaventem, vanuit Brussel via vilvoorde, vanuit leuven/
hasselt/luik en vanuit Mechelen/antwerpen.

Op 22/12/2010 heeft de gewestregering het besluit aan-
genomen tot goedkeuring van de kaart van de bodembe-
stemmingen van het gBP voor de percelen waarvan de 
bestemming werd vernietigd door de raad van state. in 
2011 zal een gedeeltelijke gBP-wijziging opgestart worden, 
hoofdzakelijk om een antwoord te bieden op de demogra-
fische uitdagingen.

voor meer informatie: www.gbp.irisnet.be

3   besteMMInGsplannen

Kanaalzone. henegouwenkaai
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bijzondere bestemmingsplannen 
(bbp’s)

De bijzondere bestemmingsplannen bepalen nauwkeurig 
hoe het gebied op buurtniveau dient te worden georgani-
seerd. in die zin verfijnen ze het gewestelijk bestemmings-
plan (gBP) en kaderen ze toch binnen de oriëntaties van 
het gemeentelijk ontwikkelingsplan (gemOP). Ze worden 
opgemaakt op initiatief of in opdracht van de gemeente. in 
beide gevallen zullen de afgewerkte BBP’s pas van kracht 
worden nadat de regering ze heeft goedgekeurd.

Net als het gBP heeft het BBP bindende kracht en verorde-
nende waarde: het bepaalt dus de afgifte van de stedenbouw-
kundige en verkavelingsvergunningen. het BBP kan gepaard 
gaan met een onteigeningsplan en kan stedenbouwkundige 
lasten vastleggen die voor zijn totstandkoming nodig zijn. 
het kan beperkingen op het gebruik van de eigendom en 
zelfs een bouwverbod inhouden.

het gewestelijke bestuur telt op dit ogenblik ongeveer 440 
BBP’s in werking.

in 2010 zijn twee belangrijke elementen gewijzigd in de 
uitwerkingsprocedure van een BBP:

   enerzijds werd de BBP-opmaak herzien en zal het plan 
voortaan nog slechts één etappe bevatten dat het voor-
werp van een regeringsbeslissing uitmaakt.

   anderzijds werd in 2010 een BBP-ontwerp dat van het 
gBP afwijkt, bestudeerd en eind december ter advies 
aan de gewestelijke Ontwikkelingscommissie (gOC) 
voorgelegd. 

ruim twintig BBP’s staan momenteel op stapel of worden 
gewijzigd, waarvan verschillende de hefboomgebieden of 
gebieden van gewestelijk belang (ggB’s) betreffen. 

in 2010 heeft de regering een BBP goedgekeurd dat van 
kracht werd vijftien dagen na zijn publicatie in het staats-
blad op 17/02/2010.

De regering heeft 12 BBP’s opgeheven wegens hun  
on-verenigbaarheid met de gBP-voorschriften of hun 
ongeschiktheid in verhouding tot de huidige stedenbouw-
kundige en architecturale modellen. 

Goedgekeurd BBP

gemeente aanduiding door de gemeente type opheffing Datum van het besluit 
Sint-Jans-Molenbeek leopold ii gedeeltelijk 14/01/2010
Sint-Lambrechts-Woluwe n° 60 – Zone Noord gedeeltelijk 04/02/2010
Anderlecht Wijk itterbeek Zuid volledig 29/04/2010
Sint-Lambrechts-Woluwe nr. 4 bis – sint-lambertusplein gedeeltelijk 27/05/2010
Sint-Pieters-Woluwe nr. i/2 volledig 24/09/2010
Sint-Pieters-Woluwe nr. iv/1 volledig 24/09/2010
Sint-Pieters-Woluwe nr. v/2 volledig 24/09/2010
Sint-Pieters-Woluwe nr. vi/1 volledig 24/09/2010
Sint-Pieters-Woluwe nr. Xiv/1 volledig 24/09/2010
Elsene huizenblok 186 – Wijk Tenbosch gedeeltelijk 25/11/2010
Evere nr. 8 – van ruusbroeck volledig 16/12/2010
Evere nr. 14 – hauwaerts volledig 16/12/2010

gemeente aanduiding door de gemeente type procedure Datum van het besluit 
Ukkel nr. 28 ter – avijl Uitwerking 14/01/2010
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4   studIes  
en obserVatorIa   

studies

De directie studies en Planning coördineert de talrijke 
studies van experten, academische vorsers en andere 
studiebureaus.  

in 2010 werden de 10 volgende studies afgewerkt:

   opstelling van het richtschema voor hefboomgebied 
nr. 12 ‘rtbF-vrt’

   opstelling van het richtschema voor hefboomgebied 
nr. 13 ‘Delta’

   stadsproject ‘Wet’ - bepaling van een stadsvorm voor de 
Wetstraat en haar onmiddellijke omgeving (luik 1)

   studie van de hoeveelheid zoninval voor het huizenblok 
Wet 130

   beschrijving van de feitelijke toestand van de brusselse 
grootstedelijke ruimte (studie in het kader van de uit-
werking van het toekomstige DgewOP)

   Kritische analyse van het uitwerkingsproces en van de 
inhoud van de stadsplannen en ontwerpen van antwer-
pen, barcelona, Kopenhagen en Frankfurt (studie van 
benchmarking in het kader van de uitwerking van het 
toekomstige DgewOP)

   Kritische analyse van het uitwerkingsproces en van de in-
houd van de stadplannen en -ontwerpen van Parijs, rennes  
en straatsburg (studie van benchmarking in het kader van 
de uitwerking van het toekomstige DgewOP)

   studie van de nieuwe commerciële inplantingen in het 
brussels hoofdstedelijk gewest

   studie ‘een andere schaal voor brussel’ (zie ook ‘Pu-
blicaties’)

   studie van de motiveringen en modaliteiten van een 
moratorium van de uitvoering van kantooroppervlakten 
in het brussels hoofdstedelijk gewest

overzicht van het kantorenpark

het Overzicht van het kantorenpark volgt sinds 1997 de 
functie ‘kantoren en activiteiten voor de productie van im-
materiële goederen’ (13 miljoen m2 kantoorruimte) door de 
actualisering van de gegevens van de bestaande toestand 
qua bodembestemming en door het beheer van de kaart 
van de toelaatbare kantoorsaldi. 

het Overzicht publiceert sinds 1997 een drietalig jaarverslag 
over de inplanting van de kantoren, gebaseerd op de analyse 
van de stedenbouwkundige vergunningen en sinds 2007 (in 
samenwerking met de dienst inventimmo van de gOMB) 
ook op een analyse van de kantorenleegstand. sinds 2009 
wordt deze analyse nog aangevuld met de leegstand van de 
kantoren in de rand (vooral in Machelen-Zaventem). 

in 2010 zijn twee nummers verschenen van het Overzicht 
van het kantorenpark - ‘vergunningen 2009’ en ‘leegstand 
2009 in Brussel en in de rand’. 

Beide brochures worden op verzoek gratis verdeeld of kun-
nen in pdf-formaat op de gewestelijke portaalsite worden 
gedownload: www.stedenbouw.irisnet.be.
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overzicht van de handel  

het Overzicht van de handel analyseert sinds 1999 de 
evolutie van de commerciële functie in de 104 ‘linten voor 
handelskernen’ en de 6 handelsgalerijen in het gewest 
(hetzij 1 250 handelszaken van de 20 022 die in 2009 
werden geteld), bepaald en beregeld door het gBP.  

het publiceert ook een drietalig tijdschift, ‘Overzicht van 
de handel’, met thematische studies en analyses op basis 
van de gegevens uit de databank. Drie nummers werden 
al uitgegeven.

aan een vierde deel wordt nog gewerkt: het behandelt de 
evolutie van het commerciële raamwerk in het Bhg van 
1997 tot 2009. het zou in 2011 worden uitgegeven. De 
rapporten van 2005, 2007 en 2009 kunnen in pdf-formaat 
worden gedownload op de portaalsite van het gewest:  
www.stedenbouw.irisnet.be.

overzicht van de  
huisvestingsvergunningen

in 2006 werd gestart met het Overzicht van de huisvestings-
vergunningen. Dit analyseert de creatie van woningen in het 
gewest vertrekkende van de stedenbouwkundige vergunnin-
gen, om bij te dragen tot de evaluatie van de middelen voor 
planning en stedenbouw. het is dus complementair aan het 
Overzicht voor de huisvesting, dat behoort tot de Brusselse 
gewestelijke huisvestingsmaatschappij (BghM). 

De analyse van de huisvestingsvergunningen die van 2003 
tot 2008 werden toegekend, werd eind 2010 afgerond en 
zal begin 2011 wordt gepubliceerd.

De samenwerking met onderzoekers, met name in het 
kader van het programma ‘Prospective research for Brus-
sels’ draagt bij tot het beheer van de huisvestingsvergun-
ningen van 2009.
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5   InterGewestelIjke 
en europese  
saMenwerkInG   

brusselse rand 

De DsP heeft in 2010 bepaalde studies en dossiers in verband 
met de Brusselse rand opgevolgd. Deze dossiers betreffen 
meer bepaald de ‘studie afbakening vlaams stedelijk gebied 
rond Brussel’ en ontwerpplannen met effectenstudies met 
betrekking tot de ring rO.  

europese unie

2010 zal worden onthouden als het jaar van de toetreding  
van België tot het voorzitterstrio van de europese raad. 
Tot dat trio behoren, in deze volgorde: spanje, België 
en hongarije. België heeft de europese werkzaamheden  
gedurende het tweede trimester 2010 voorgezeten. 

De twee thema’s die de DsP samen met haar Waalse en 
vlaamse tegenhangers volgt, in samenwerking met de 
Dg regio van de europese Commissie, hebben betrek-
king op ‘territoriale cohesie’ (of ruimtelijke ordening) en 
‘stadsontwikkeling’. 

Wat de territoriale cohesie betreft, hielden de werkzaamhe-
den vooral verband met de herziening van de Territoriale 
agenda van de europese Unie, goedgekeurd in mei 2007 
door de europese ministers van ruimtelijke Ordening. De 
nieuwe ‘Territoriale agenda 2020’ werd onder het hongaarse 
voorzitterschap goedgekeurd (19 mei 2011). 

het eerste ‘actieplan’ met het oog op de uitvoering van deze 
Territoriale agenda werd ook geëvalueerd in 2010 en zal on-
der het Poolse voorzitterschap worden geherformuleerd in 
functie van de inhoud van de nieuwe Territoriale agenda.

het referentiedocument ten slotte, ‘Territorial state of 
perspectives’ (TsP), dat de grote lijnen van de europese 
territoriale cohesie aanreikt, werd onder het Belgische 
voorzitterschap herzien. De nieuwe versie zal onder het 
hongaarse voorzitterschap eveneens worden aangenomen 
door de europese ministers van ruimtelijke Ordening.

Net als de vorige jaren heeft de DsP het ‘europees Obser-
vatorium voor ruimtelijke Ordening’ opgevolgd (esPON). 
voor de periode 2007-2013 wordt een budget van 45 miljoen 
eUr besteed aan studies en werkzaamheden met betrek-
king tot territoriale ontwikkeling, competitiviteit en cohesie. 
De Belgische aanspreekpunten, KUleuven en UlB, nemen 
deel aan de vergaderingen en werkzaamheden van dit net-
werk en maken een verslag van deze studies, die vooral de 
besturen van de drie gewesten interesseren. 

Qua stadsontwikkeling hadden de werkzaamheden tijdens 
het Belgische voorzitterschap vooral betrekking op de uit-
voering van het Charter van leipzich over de duurzame 
europese stad, een referentiedocument dat de ministers 
van steden in mei 2007 hebben aangenomen. België heeft 
zo het uitwerkingsproces voortgezet van het ‘referentieka-
der voor duurzame europese steden’, opgestart onder het 
Franse voorzitterschap. De ministers van steden hebben 
in juni 2010 een prototype van het informaticaprogramma 
van dit referentiekader aangenomen, evenals de ‘verklaring 
van Toledo’, een document waarin zij zich verbinden tot 
de uitvoering van het Charter van leipzig. een vijftigtal  
europese steden, waaronder Brussel-hoofdstad, hebben zich 
kandidaat gesteld en werden weerhouden om dit informa-
ticaprogramma te testen. Daarna kunnen ze bemerkingen 
en voorstellen formuleren om de inhoud ervan te verbeteren 
voor zijn definitieve goedkeuring in 2011.

De actoren van stadsontwikkeling zullen overigens nauwer 
samenwerken met de actoren van territoriale cohesie (en 
vice versa), met name voor de opbouw van een gemeen-
schappelijke website die al de referentiedocumenten, 
verslagen en werkzaamheden die op deze twee vlakken 
werden gevoerd, ter beschikking stelt van zijn leden. Uit 
deze nauwe samenwerking zal een gemeenschappelijke 
werkgroep ontstaan, die zal instaan voor de uitwisseling 
van gegevens en adviezen over de documenten die worden 
opgemaakt (zoals de Territoriale agenda).

Ten slotte werden er onder het Belgische voorzitterschap 
twee grote colloquia georganiseerd. het eerste, over ‘to-
rens en stadsdichtheden’, georganiseerd door het Brus-
sels hoofdstedelijk gewest op 16 november in het atrium 
(voormalige Congrespaleis). het tweede, over ‘multi-level 
governance in het stadsbeleid’, werd georganiseerd door 
de dienst grootstedenbeleid (van de federale regering) op 
2 december in luik.  

benelux

De DsP werkt samen met de Bijzondere Commissie voor 
ruimtelijke Ordening (BCrO).
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6   InForMatIe en  
bewustMakInG  
Van de burGer

publicaties 

   een andere schaal voor brussel 
De ruimte europolis brussel 
auteur : jean de salle,  
96 bladzijden - één tweetalige uitgave Fr/Nl

   overzicht van  het Kantorenpark 
leegstand 2009 in brussel en in de rand  
nr. 25 / 2010 - balans van de leegstand  
28 bladzijden - één drietalige uitgave Fr/Nl/en 
mede-uitgegeven door het BrOh en de gOMB

   overzicht van het kantorenpark 
vergunningen 2009 + De renovatie van de kantoren 
gebouwd vóór 1950 
nr. 26 / 2010 - balans van de vergunningen  
36 bladzijden - één drietalige uitgave Fr/Nl/en  

een tentoonstelling

   stadsproject Wet, drietalige tentoonstelling in het BiP 
(Brussels info Place) van maart tot juni 2010, gewijd 
aan de resultaten van een stedenbouwkundige wedstrijd 
‘Definiëring van een stadsvorm voor de Wetstraat en 
haar omgeving’
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VooruItzICHten

de opmaak van een nieuw duurzaam  
gewestelijk ontwikkelingsplan (dGewop)

De opmaak van een nieuw duurzaam gewestelijk ontwikke-
lingsplan (DgewOP) vormt een van de grootste projecten 
van de Brusselse regering tijdens deze legislatuur. Dit plan 
zal verschillende verwachtingen moeten inlossen: 

het moet een duurzaam plan zijn. in een moeilijke econo-
mische context neemt het DgewOP grote uitdagingen qua 
duurzame ontwikkeling aan. Daarom werd aan de benaming 
gewestelijk ontwikkelingsplan het adjectief ‘duurzaam’ toe-
gevoegd. 
‘Duurzame ontwikkeling’ verwijst naar een sociaal recht-
vaardige, economisch stabiele en ecologisch verantwoorde 
ontwikkeling (rekening houdend met de verschillende bio-
fysische beperkingen van onze planeet). voor elke the-
matiek of in elke ontwikkelingssector zouden minimum-
’duurzaamheidsdrempels’ moeten worden vastgelegd.

het moet een ambitieus plan zijn. het DgewOP staat voor 
5 nieuwe uitdagingen: demografische groei; tewerkstelling, 
opleiding en onderwijs; milieu; armoedebestrijding en dua-
lisatie van de stad; internationalisering. 
Om dit alles waar te maken, moet worden geijverd voor onder 
meer de opvoering van het woning- en tewerstellingsaanbod,  
de ontwikkeling van de bedrijven en programma’s voor 
stadsvernieuwing, de verbetering van de veiligheid en het 
stedelijke milieu, de verlaging van het energieverbruik en de 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. 

het plan moet een visie hebben op korte, middellange en 
lange termijn. het DgewOP tekent een strategische visie op 
voor de jaren 2020 en 2040 en bereidt zo de toekomst van 
het gewest voor op middellange en lange termijn. 
Op korte termijn legt het actielijnen en operationele maatre-
gelen vast voor deze legislatuur (indicatoren en boordtabel-
len) in het vooruitzicht van de evaluatie en de aanpassing 
van het plan.

het moet een pragmatisch plan zijn. het DgewOP legt niet 
enkel indicatoren en boordtabellen vast, maar bepaalt ook 
de voorwaarden en de middelen voor de uitvoering van de 
programma’s en projecten. 
Dit houdt in dat ook de samenhang tussen dit globaal ge-
westelijk plan en de sectorale of lokale plannen wordt her-
bekeken. 

het moet een geïntegreerd plan zijn. het DgewOP integreert 
de verschillende bestaande en toekomstige plannen en plan-
ningsinstrumenten, en versoepelt en versterkt hun onderlinge 
samenhang (het Plan voor de internationale Ontwikkeling, 
het iris-vervoersplan, de richtschema’s, enz.).

het moet een participatief plan zijn. Op het einde van 
de procedure wordt het ontwerpplan aan een (verplicht) 
openbaar onderzoek onderworpen. van bij de aanvang van 
de opstelling van het DgewOP komt echter ook een ruim 
proces van openbare raadpleging en burgerparticipatie tot 
stand in de vorm van openbare debatten en ateliers voor 
strategische toekomstverkenning. Op basis hiervan ontstaan 
de eerste tendensen van het DgewOP in samenwerking met 
de betrokken overheden (gewestelijke, paragewestelijke,  
gemeentelijke en gemeenschapsactoren) en privé-instanties 
(verenigingen, bewoners, economische actoren, sociale en 
academische partners). 
Deze nieuwe bottom-upbenadering komt de operationaliteit 
van het plan ten goede en bevordert de betrokkenheid bij 
een federatief stadsproject van al wie actief is op het vlak 
van stadsontwikkeling.
van april tot oktober 2011 worden thematische en trans-
versale ateliers georganiseerd zodat al de actoren tot een 
gemeenschappelijke diagnose komen, de uitdagingen op 
lange termijn bepalen, een gemeenschappelijke visie en de 
noodzakelijke maatregelen voorstellen.

het moet een grootstedelijk plan zijn. het socio-economische 
(of grootstedelijke) luik van het gewest zal in het DgewOP in 
zijn geheel aan bod moeten komen. De samenwerkingsvor-
men zullen daarom de institutionele grenzen overschrijden 
en zich ook richten tot vertegenwoordigers van de andere 
gewesten en bevoegdheidsniveaus. Deze synergieën zouden 
de logica van concurrentie en zero game (wat de ene wint, 
verliest de andere) moeten doorbreken en win-wineffecten 
moeten genereren.
een opdracht voor een nieuw ontwerp van globale orde-
ning van Brussel werd gelanceerd, met de ambitie om een 
strategische ruimtelijke visie te ontwikkelen die in de groot-
stedelijke context de verworvenheden van richtschema’s en 
wijkcontracten opneemt.

het plan moet aan het milieu getoetst worden. voor het eerst 
wordt een plan ter beoordeling van de milieueffecten voor-
gelegd. Deze beoordeling gebeurt tegelijk met de opstelling 
van het ontwerpplan. 
Op basis van deze evaluatie en van de analyse van varianten 
of mogelijke alternatieven kunnen de voorstellen worden 
verbeterd. De evaluatie van de milieueffecten gebeurt, net 
zoals die van het plan zelf, op transversale wijze.

sinds 2000 is de kanaalzone volop in beweging. Ze tekent 
zich steeds meer af als een strategisch gebied van de Brus-
selse stadsontwikkeling waar al de uitdagingen van het ge-
west samenkomen: vastgoedontwikkeling, zeer snelle bevol-
kingstoename, socio-economische uitdagingen, behoefte aan 
voorzieningen, grote verlaten terreinen, toenemend exclusief 
karakter en de vraagstelling over het behoud van industriële 
activiteit. Om deze stedenbouwkundige uitdaging - de harmo-
nieuze co-existentie van huisvesting, economische activiteit 
en collectieve voorzieningen - met goed gevolg aan te gaan, 
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zal het ontwikkelingsproces van dit gebied noodgedwongen 
door het gewest moeten worden begeleid.

de voortzetting van de gemeentelijke  
ntwikkelingsplannen (Gemop’s)

De DsP gaat door met de begeleiding van de gemeenten 
in het kader van de nieuwe opmaakprocedure (met milieu-
effectenrapport) van hun gemOP. 
De opmaak van het DgewOP kan een nieuw elan geven en 
nieuwe perspectieven bieden aan deze strategische plan-
ning van het gemeentelijke grondgebied.

de voortzetting van de richtschema’s

De DsP gaat door met de opstelling van richtschema’s in de 
hefboomgebieden van het gewOP 2002 en in de gebieden 
van gewestelijk belang van het gBP. Zij zal wellicht ook de 
planningsprocessen opvolgen van sites zoals de heizel, het 
Kanaal en de NMBs-projecten.  
het agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (aTO) is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de richtschema’s 
die al werden goedgekeurd.

de gedeeltelijke wijziging van het  
gewestelijk bestemmingsplan (Gbp)

Naar aanleiding van de opmaak van het DgewOP en in 
samenhang met het PiO (Plan voor de internationale 
Ontwikkeling) wordt het gBP gedeeltelijk gewijzigd. het 
moet de grote voorzieningen inrichten die nodig zijn voor 
de internationale ontwikkeling van Brussel, en inspelen 
op de economische behoeften en op de nood aan een  
gemengd stedelijk karakter (behoud van de industriefunctie 
in de gemengde gebieden, bevordering van het woningen-
aanbod in de administratiegebieden, optimale aanleg van 
de structurerende as van de kanaalzone,…). 

de voortzetting van de bijzondere  
bestemmingsplannen (bbp’s)

De DsP blijft samen met de gemeenten de dossiers voor de 
goedkeuring en de opheffing van BBP’s behandelen.
De planning van bepaalde hefboomgebieden en gebieden 
van gewestelijk belang (Thurn & Taxis, europese wijk, ...) 
wordt met de opstelling van BBP’s voortgezet, waarbij de 
opties van de richtschema’s worden verfijnd.
De nood aan vereenvoudiging en grotere flexibiliteit vereist 
het onderzoek van het BBP-instrument zelf, zodat het nau-
wer aansluit op de stedenbouwkundige en economische 
behoeften die volop in evolutie zijn. 

de uitbreiding van overzichten en studies 
De DsP zet de opvolging en de analyse voort van de evoluties 
en tendensen op het terrein inzake kantoren, handelszaken 
en huisvesting. 

   De DgewOP vraagt dat het grondgebied op grootstedelijke 
schaal wordt benaderd. het overzicht van het kantoren-

park heeft zijn onderzoeksterrein daarom uitgebreid tot 
de kantorenleegstand in de rand, om te beginnen met 
Machelen-Zaventem (leegstand 2009), daarna tot de hele 
rand (leegstand 2010).   

   een overzicht van de productieactiviteiten verschijnt  
in 2011, na update van de gegevens van 1997 van de  
bestaande toestand (sitex) over het gebruik van de gebouwen  
(>/= 1 000 m2) met productiebestemming. De commen-
taar is gebaseerd op een comparatieve statistische analyse 
(met een interval van 13 jaar).

   De gegevensbank over de sitex van de handelskernen werd 
uitgebreid nagekeken en bijgewerkt. Op basis daarvan 
wordt in 2011 een nieuw nummer van het overzicht van de 
handel uitgegeven over de evolutie van de handelszaken 
in het gewest, en met een comparatieve analyse tussen 
de jaren 1997/2005/2009.

   het ontwerpen van een website (eind 2011) toont een 
vergelijkende visualisatie met oude en recente luchtfoto’s 
(1930/35 - 1953 - 1971 - 2004 - 2009), naar het model van 
het programma (prototype) voor vergelijkende visualisatie 
dat al beschikbaar is op de dvd  bij de boeken ‘gedeelde 
ruimten, betwiste ruimten’ (2009) en ‘Brussel, haar 
kantoren, haar bedienden’ (2009). het visualisatiepro-
gramma zal samengesteld zijn uit cartografische lagen 
over uiteenlopende stedenbouwkundige thema’s. Dankzij 
het gebruik van vrije software kunnen internetsurfers later 
nog andere lagen toevoegen. 

   het eerste nummer van het overzicht van de huisvestings-
vergunningen zal begin 2011 verschijnen.

   De analyse van de huisvestingsvergunningen heeft  
onuitgegeven informatie opgeleverd, die voor het  
gewest van strategisch belang is, zowel qua productie van  
woningen als qua bijdrage aan planningsmiddelen voor 
de residentiële functie. het is daarom meer dan wenselijk 
dat het overzicht zijn activiteiten kan voortzetten en de 
vruchten kan blijven plukken van de investering die het 
BrOh sinds vijf jaar doet in het beheer van de vergun-
ningsgegevens. De voortzetting van het overzicht hangt 
evenwel af van de redelijke toekenning van menselijke 
middelen aan het project en dus van de voorrang die 
aan dit project wordt toegekend.

het nieuwe DgewOP zal overigens een programma vast-
leggen met specifieke, sectorale en transversale studies die 
nodig zijn voor zijn uitwerking. 

de voortzetting van de communicatie-  
en informatiemiddelen

De Middagen van de ruimtelijke Ordening (voorheen 
‘Middagen van de Planning’) lopen door, in samenwerking 
met de directie administratieve en Financiële Zaken van 
het BrOh. 
De DsP zet eveneens haar beleid voort inzake organisatie 
van seminaries en publicaties.
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stedenbouw in 2010, dat is:  

    6 202 aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning 

    4 701 vergunningen behandeld, waarvan 88 % toekenningen en 12 % weigeringen

    16 % gewestelijke vergunningen en 84 % gemeentelijke vergunningen

    20 milieueffectenstudies en 152 milieueffectenrapporten

    890 vaststellingen van bouwmisdrijven

    164 beroepen bij het stedenbouwkundig College waarvan 65 behandeld 

    210 beroepen bij de regering en 141 behandeld 
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doelstellInGen

De directie stedenbouw legt zich proactief toe op de verbetering van 
de leefbaarheid van de stad. Zij doet dit met de hulp van instrumenten  
voor stedenbouw, met name via de beoordeling van ontwerpen waarin 
met al de aspecten van de stad rekening wordt gehouden. Deze doel-
stelling past in de algemene beleidsverklaring van de regering en in 
het Brussels Wetboek van ruimtelijke Ordening (BWrO). 

artikel 2 van het bWro: ‘De ontwikkeling van het gewest, samen 
met de ordening van zijn grondgebied, wordt nagestreefd om, op 
een duurzame manier, tegemoet te komen aan de sociale, economi-
sche, patrimoniale en milieubehoeften van de gemeenschap door 
het kwalitatief beheer van het levenskader, door het zuinig gebruik 
van de bodem en zijn rijkdommen en door de instandhouding en de 
ontwikkeling van het cultureel, natuurlijk en landschappelijk erfgoed en 
door een verbetering van de energieprestatie van de gebouwen.’

De doelstelling van stedenbouw resulteert in 6 hoofdopdrachten:

1  vergunningen: een eensluidend advies van de gemachtig-
de ambtenaar uitbrengen over de stedenbouwkundige en 
verkavelingsvergunningen/-attesten die tot de gemeentelijke 
bevoegdheid behoren; beslissingen nemen (afgifte of weigering) 
over de aanvragen tot afwijking en, desgevallend, de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen schorsen. De 
stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen/-attesten die 
tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar behoren 
(gewestelijke vergunningen), en de aanhangigmakingen van de 
gemachtigde ambtenaar behandelen en afgeven.

2  effecten: de milieueffectenstudies en -rapporten in verband met 
aanvragen tot stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen/-
attesten behandelen, en de milieueffectenrapporten behandelen 
die aan de BBP’s gekoppeld zijn.

3  stedenbouwkundige verordeningen: de juiste toepassing  
garanderen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
(gsv), de administratieve politie op het vlak van stedenbouw. 
in het verlengde hiervan de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordeningen (gemsv’s) beheren en over hun compatibiliteit 
met de gsv waken.

4  Misdrijven: de bouwmisdrijven beheren die betrekking hebben op 
handelingen en werken die zonder vergunning werden uitgevoerd 
of waarbij de afgegeven vergunning niet werd nageleefd.

5  informatie: de directie deelt de stedenbouwkundige inlichtingen 
mee aan publiekrechtelijke personen en beheert de aanvragen 
tot verdeling van goed. Ze stelt publicaties samen ter attentie 
van de burger en ontwikkelt externe communicatie met betrek-
king tot stedenbouw.

6  beroepen: de administratieve beroepen behandelen. De  
geschillen inzake stedenbouw opvolgen bij de advocaten van 
het gewest.
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MIddelen

Menselijke middelen

De opdrachten 1 tot 5 worden uitgevoerd door de directie 
stedenbouw, die op 31/12/2010 44 medewerkers telt. De situ-
atie bij het personeel neemt kritieke vormen aan: het zal nog 
inkrimpen tot 40 personen op 31/03/2011, met onder meer 
de oppensioenstelling van een gemachtigd ambtenaar.

Opdracht 6 behoort tot de bevoegdheid van de directie 
advies en Beroep (behandelen van de beroepsdossiers bij 
de regering) en van het secretariaat van het stedenbouw-
kundig College (behandeling van de adviezen van het ste-
denbouwkundig College voor de dossiers die onderworpen 
zijn aan de nieuwe beroepsprocedure en van de beroepen 
bij het stedenbouwkundig College voor wie aan de oude 
procedure is onderworpen).

budget

in 2010 bedroegen de budgettaire middelen die aan ste-
denbouw werden besteed 1 645 109 eUr. Dit bedrag werd 
verdeeld als volgt:

wetsmiddelen

het Brussels Wetboek voor ruimtelijke Ordening (BWrO), 
goedgekeurd op 09/04/2004, vormt de juridische basis 
voor stedenbouw. Dit BWrO werd in 2010 herhaaldelijk 
gewijzigd:  

    de ordonnantie van 06/05/2010 tot wijziging van het 
Brussels Wetboek van ruimtelijke Ordening, dat van 
kracht werd op 19/05/2010 (B.s. 19/05/2010).

activiteiten en programma’s vereffende 
kredieten in 2009 

studies, opleidingen, consultancy, 
organisatie van wedstrijden, conferenties 
en tentoonstellingen, communicatie 

743 493

subsidies voor de organisatie van 
tentoonstellingen, conferenties, 
wedstrijden

538 360

Overlegcommissies 88 115

stedenbouwkundig College en 
Milieucollege 

79 039

vaststelling en vervolging van 
overtredingen van het BWrO, 
uitvoeringsmaatregelen en maatregelen 
voor herstel in de oorspronkelijke staat

553

juridische opdrachten 195 549

totaal 1 645 109

  Deze ordonnantie volgt op de annulatie van het besluit 
van 12/06/2003 betreffende de stedenbouwkundige 
lasten, opgelegd bij de afgifte van stedenbouwkundige 
vergunningen (evenals van het besluit van 18/12/2003 
houdende wijziging van het voornoemde besluit) bij 
een arrest van de raad van state d.d. 15/06/2009 (nr. 
194.103).

Zoals bekend had de annulatie van het besluit vooral be-
trekking op het ontbreken van wettelijke bevoegdverklaring 
van de artikelen van het BWrO die de regering toelaten de 
grootte en de aard van de verplichte stedenbouwkundige 
lasten te bepalen en de financiële garantie vast te leggen. De 
raad van state had eveneens de niet-naleving opgemerkt 
van het proportionaliteitsbeginsel voor het opleggen van 
stedenbouwkundige lasten voor de bestemmingswijzigin-
gen (cf. art. 3 van het geannuleerde besluit).  

De goedkeuring van de ordonnantie van 06/05/2010 
beoogt:

  1. de regeling van de gevolgen - voor het verleden - van 
de annulering van het besluit over de stedenbouwkundige 
lasten:

 •  artikel 1 van de ordonnantie valideert het BBhr van 
12/06/2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten 
en het BBhr van 18/12/2003 tot wijziging hiervan.

 •  de ordonnantie voegt een nieuwe Titel Xii toe aan het 
BWrO: ‘stelsel van de stedenbouwkundige lasten voor 
de periode van 1 augustus 2003 tot 8 januari 2004’. 
Deze nieuwe Titel Xii van het BWrO organiseert het 
stelsel van de stedenbouwkundige lasten voor de periode 
van 01/08/2003 (inwerkingtreding van het besluit van 
12/06/2003) tot 08/01/2004 (vooravond van de inwer-
kingtreding van het besluit van 18/12/2003 houdende 
wijziging van het besluit van 12/06/2003).

  De bepalingen onder deze titel zijn dezelfde als die in het 
besluit van 12/06/2003, maar artikel 3 (bestemmingswij-
zigingen) werd gewijzigd om het niet-conforme karakter 
in aanmerking te nemen van  het proportionaliteitsbe-
ginsel. De artikelen werden dientengevolge opnieuw 
genummerd.

 •  de ordonnantie voegt een nieuwe Titel Xiii toe aan het 
BWrO: ‘stelsel van de stedenbouwkundige lasten voor 
de periode van 9 januari 2004 tot 15 juni 2009’. Deze 
nieuwe Titel Xiii van het BWrO organiseert het stelsel 
van de stedenbouwkundige lasten voor de periode van 
09/01/2004 (inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit 
van 18/12/2003) tot 15/06/2009 (annulering van de 
besluiten door de rvs). Deze titel herneemt de bepa-
lingen van het besluit van 12/06/2003 zoals het werd 
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gewijzigd op 18/12/2003, met uitzondering van artikel 3  
(bestemmingswijzigingen), in strijd verklaard met het 
proportionaliteitsbeginsel door de rvs. De artikelen 
werden ook opnieuw genummerd.

  2. de regeling - voor de toekomst - van de door de rvs 
opgemerkte kwestie van de bevoegdheid via de wijziging 
van de artikelen 100 (stedenbouwkundige vergunning), 
112 (verkavelingsvergunning), 192 (planning) en 300 
(misdrijven) van het BWrO, die de huidige wettelijke basis 
vormen voor de stedenbouwkundige lasten. Deze nieuwe 
bepalingen omschrijven de draagwijdte van de bevoegd-
heid van de regering ter zake en nemen de kritiek die de 
raad van state leverde, in aanmerking:

  •  BWrO, artikel 100, nieuwe § 2: strekt tot de uitbreiding 
van de regeringsbevoegdheid op het vlak van de financi-
ele waarborgen, evenals van de termijn en de regels met 
betrekking tot de realisatie van de stedenbouwkundige 
lasten. 

   NB: de realisatietermijn van de lasten dient rekening 
te houden met de vervaltermijn bepaald in het BWrO, 
artikel 101 die geldt voor de realisatie van de lasten

  •  BWrO, artikel 100, nieuwe § 3: de regering bepaalt de 
volgorde van voorkeur voor de aard van de verplichte 
of facultatieve stedenbouwkundige lasten. De regering 
bepaalt ook de aard van de opgelegde lasten en de 
omstandigheden waarin bedragvermindering wordt 
toegestaan.

  •  BWrO, artikel 112, nieuwe §§ 2 en 3: het betreft hier de 
verkavelingsvergunningen. idem als voor artikel 100 dat 
betrekking heeft op de stedenbouwkundige vergunnin-
gen.

  •  BWrO, artikel 192, schrapping van het vierde lid: gelet op 
de bevoegdheid die de artikelen 100 en 112 de regering 
verschaffen, heeft de bevoegdheid die in dit lid 4 werd 
voorzien, geen bestaansreden meer.

  •  BWrO, artikel 300, 3°, toevoeging van een stuk zin in 
fine: rekening houdende met de niet-retroactiviteit inzake 
strafrecht, verduidelijkt het artikel dat het feit dat geen 
stedenbouwkundige lasten werden gerealiseerd verbon-
den aan een stedenbouwkundige vergunning die werd 
afgegeven overeenkomstig het besluit van 12/06/2003 
en zijn wijzigingsbesluit van 18/12/2003, niet geldt als 
misdrijf. 

  Wat de uitvoering betreft van de nieuwe BWrO-bepalin-
gen, zal de regering een besluit over de stedenbouwkun-
dige lasten goedkeuren dat strekt tot de uitvoering van 
de nieuwe artikelen 110, 112 en 192 van het BWrO. Dat 
toekomstige besluit zal vermoedelijk niet fundamenteel 
verschillen van het geannuleerde besluit (tenzij op zijn 
minst het feit dat de bestemmingswijzigingen zonder 
werken voortaan niet meer kunnen worden belast, want 
dat werd in strijd geacht met het proportionaliteits-
beginsel dat in het BWrO wordt bepaald.

   het besluit van 30/09/2010 tot wijziging van de ordon-
nantie van 13/05/2004 houdende ratificatie van het 
BWrO (B.s. 06/10/2010).

Dit besluit zet de richtlijn 85/337/eeg om betreffende 
de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en  
particuliere projecten, zoals ze werd gewijzigd bij de 
richtlijn 77/1/eg en de richtlijn 2003/35. 

volgende artikelen werden gewijzigd:

  •  artikel 127, nieuwe § 4: in geval een project belangrijke 
gevolgen kan hebben voor het leefmilieu van een ander 
gewest of een andere staat (grensoverschrijdende ef-
fecten), wordt het aanvraagdossier - samen met het 
voorafgaand milieueffectenrapport - overgemaakt aan 
dat andere gewest of aan die andere staat. 

  •  artikel 128, nieuw lid: artikel over ontwerpen onderwor-
pen aan een effectenstudie, vermeld in bijlage a van het 
BWrO. De wijziging omschrijft hoe de lijst van projecten 
in die bijlage a werd vastgelegd. 

  •  artikel 142, nieuw lid: artikel over ontwerpen onderwor-
pen aan een effectenverslag, vermeld in bijlage B van het 
BWrO. De wijziging omschrijft hoe de lijst van projecten 
in die bijlage B werd vastgelegd. 

  •  Bijlage B: toevoeging van nieuwe gevallen aan de lijst 
van aan een effectenrapport onderworpen projecten: 

  29) projecten van landelijke ruilverkaveling;
   30) aanleg van tramlijnen (uitgezonderd de boven- of 

ondergrondse lijnen die reeds werden vastgesteld in 
bijlage a).

   de ordonnantie van 09/12/2010 tot wijziging van Titel vii en 
Titel X van het Brussels Wetboek van ruimtelijke Ordening 
betreffende het voorkooprecht (B.s., 17/12/2010).

  Deze wijziging schrapt punt 2 van artikel 21 van de or-
donnantie van 19/03/2009 tot wijziging van Titel vii 
en Titel X van het Brussels Wetboek van ruimtelijke 
Ordening betreffende het voorkooprecht.

  inwerkingtreding op 01/01/2010 van de BWrO-‘hervorming’ 
(ordonnantie van 14/05/2009 tot wijziging van de ordon-
nantie van 13/05/2004 houdende ratificatie van het Brus-
sels Wetboek van ruimtelijke Ordening). 

Bij die gelegenheid werden verschillende nieuwe mechanis-
men uitgewerkt, waaronder:  

  •  de fusie van de 2 niveaus van beroep: de beroepen worden 
voortaan nog enkel bij de regering ingediend, terwijl het 
stedenbouwkundig college een adviesinstantie wordt;

  •  de mogelijkheid voor de aanvrager van de vergunning 
om op eigen initiatief wijzigingen in te dienen aan de 
plannen die aanvankelijk bij de vergunningverlenende 
overheid werden ingediend;
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  •  uitbreiding van het toepassingsgebied van de afwijkingen 
die toelaatbaar zijn voor de BBP’s en de verkavelingsver-
gunningen. voortaan kan van alle types van bepalingen 
worden afgeweken, uitgezonderd van de wezenlijke 
gegevens (waartoe de bestemmingen behoren);

  •  uitbreiding van de afgiftetermijn van het ontvangstbewijs, 
van 20 naar 30 dagen. De overheid beschikt zo over meer 
tijd voor deze sleutelfase in de dossieranalyse;

  •  onderwerpen van bepaalde werken aan de axonometrie. 
Dit dient door de aanvrager van de vergunning te worden 
uitgevoerd en wordt vermeld op de rode affiches van 
het openbaar onderzoek. een uitvoeringsbesluit werd 
aangenomen op 27/05/2010 om de modaliteiten ervan 
te bepalen (cf. infra);

  •  uitbreiding van de bevoegdheden van de gemachtigde 
ambtenaar. hij is voortaan bevoegd voor de afgifte van 
vergunningen voor ‘ontwerpen van gewestelijk belang’, 
opgesomd in een regeringsbesluit, en voor ontwerpen 
die gelegen zijn op het grondgebied van meerdere ge-
meenten en die eveneens in een regeringsbesluit worden 
opgesomd. Tot op vandaag heeft de regering in deze 
materies nog geen enkel besluit uitgevaardigd en er 
werd in 2010 dus nog geen enkele vergunning van dat 
type afgegeven.  

de uitvoeringsbesluiten

het BWrO wordt aangevuld met uitvoeringsbesluiten, 
aangenomen door de Brusselse regering, die de inhoud 
van het wetboek verder uitwerken en een concrete toepas-
sing van zijn bepalingen mogelijk maken.

Met betrekking tot stedenbouw in 2010 vermelden we in 
het bijzonder volgende besluiten: 

   Besluit van 09/09/2010 tot aanduiding van de advies-
organen die verzocht worden hun advies uit te brengen 
over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening (B.s. 18/10/2010).

  De instanties die verzocht worden hun advies uit te bren-
gen over het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening (gsv), overeenkomstig artikel 89, §§ 2 en 3 
van het BWrO, zijn:

  1.  de economische en sociale raad voor het Brussels 
hoofdstedelijk gewest, opgericht door de ordonnantie 
van 08/09/1994;

  2.  de Koninklijke Commissie voor Monumenten en land-
schappen van het Brussels hoofdstedelijk gewest, 
opgericht bij het besluit van de Brussels hoofdste-
delijke regering van 08/03/2001;

  3.  de raad voor het leefmilieu voor het Brussels hoofd-
stedelijk gewest, ingesteld bij het besluit van de Brus-
selse hoofdstedelijke executieve van 15/03/1990;

  4.  de gewestelijke Mobiliteitscommissie, ingesteld bij 
het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering 
van 19/10/2000;

  5.  de adviesraad voor huisvesting, ingesteld bij het be-
sluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
25/04/2002, tot uitvoering van de ordonnantie van 
29/03/2001 houdende de oprichting van de advies-
raad voor huisvesting van het Brussels hoofdstedelijk 
gewest.

   Besluit van 27/05/2010 tot wijziging van het besluit van de 
Brusselse hoofdstedelijke regering van 23/11/1993 betref-
fende de openbare onderzoeken en de speciale regelen 
van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu 
(B.s. 30/06/2010). 

  Deze wijziging van de regelgeving betreft de axonometrie 
die vanaf de inwerkingtreding van de ordonnantie van 
14/05/2009 tot wijziging van het BWrO (art. 6, 6°) op 
01/01/2010 moet gevoegd worden bij bepaalde openbare 
onderzoeken (en hun rode affiches). Dit nieuwe besluit 
omschrijft nauwkeuriger het begrip axonometrie en legt 
de aanplakkingsvoorwaarden vast. het werd van kracht 
op 15/07/2010 voor de openbare onderzoeken die vanaf 
die datum zijn gestart.

in de loop van 2010 heeft de directie andere besluiten kun-
nen uitwerken en/of wijzigen. Deze besluiten zouden in de 
loop van 2011 door de Brusselse regering moeten worden 
goedgekeurd. in het bijzonder:

   het besluit van 13/11/2008, zogenaamd ‘van geringe om-
vang’ (vooral wat betreft de plaatsing van antennes voor 
telecommunicatie en Titel iii betreffende goederen die het 
voorwerp uitmaken van een beschermingsmaatregel);

   het besluit betreffende de subsidies aan gemeenten voor 
de organisatie van overlegcommissies;

   de besluiten betreffende de formulieren voor de betekening 
van de vergunningen: afrondingen van de actualisaties in 
2010 en voorlegging aan de Kafka-procedure / adminis-
tratieve vereenvoudiging begin 2011.
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de gemeentelijke en gewestelijke 
vergunningen/attesten

het college van burgemeester en schepenen (gemeente-
lijke overheid) is globaal bevoegd voor de afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunningen overeenkomstig de 
modaliteiten en de termijnen bepaald in artikelen 156 e.v.  
van het BWrO. De gemeentelijke vergunningen zijn goed 
voor 84 % van de toegekende vergunningen (hetzij 3 518 
vergunningen in 2010).

Uitzonderlijk geeft de gemachtigde ambtenaar (gewestelijke 
overheid van stedenbouw binnen het BrOh,  gemachtigd 
door de regering) bepaalde vergunningen af overeenkomstig 
de procedure van de artikelen 175 e.v. van het BWrO. Deze 
gewestelijke vergunningen vertegenwoordigen 16 % van 
de toegekende vergunningen (hetzij 692 vergunningen). 
Dit aandeel blijft doorheen de jaren vrij ongewijzigd.

het aantal dossiers dat wordt ingediend over het hele 
grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest, 
neemt jaar na jaar toe. in 2010 waren er zowat 2 200 
meer dan in 1996. in 2009 werden er minder dossiers 
ingediend als gevolg, met name, van de financiële crisis 
van 2008. in 2010 was er dan weer een opmerkelijke toe-
name van het aantal vergunningsaanvragen: 500 dossiers 
meer dan in 2009.
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  Totaal       gemeenten       gewest

ici aussi, le nombre de permis de lotir octroyés est très 
faible par rapport à celui des permis d’urbanisme octroyés 
(0,55%).

Totaal: 
4 210 vergunningen/attesten toegekend

gewest: 
692 vergunningen 
toegekend  

16 %

84 %
gemeenten: 

3 518 vergunningen 
toegekend 

Verdeling tussen de gemeenten en het gewest van 
de vergunningen die in 2010 werden afgegeven 

Evolutie van het aantal vergunningen waarvoor 
tussen 1996 en 2010 een aanvraag werd ingediend 
bij het gewest en bij de gemeenten 

1  beHeer Van de  
stedenbouwkundIGe en  
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  ingediende vergunningen: 6 202     

  Behandelde vergunningen: 4 791

Totaal : 4 791 vergunningen

88 % afgiften 

12 % weigeringen

De kwaliteit van de administratieve en technische behande-
ling van de dossiers door de directie stedenbouw verbetert 
van jaar tot jaar. De directie streeft resoluut naar de naleving 
van de proceduretermijnen die het BWrO oplegt.

Verdeling per gemeente van de  
vergunningsaanvragen, ingediend en behandeld 
door het gewest en de gemeenten in 2010 

Aantal vergunningen dat in 2010 werd afgegeven 
en geweigerd

van de 4 791 vergunningen die in 2010 werden behandeld, 
werden er 4 210 afgegeven (88 %) en 581 geweigerd (12 %). 
Behalve de afgegeven en geweigerde vergunningen werden 
117 aanvragen nadrukkelijk door de aanvrager ingetrokken 
tijdens de procedure. 
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Verdeling per type toegekende handelingen en werken

van de 4 210 toegekende vergunningen zijn dit de meest voorkomende handelingen en werken:

de handelingen en werken met betrekking tot (herop)bouw of verbouwing met volumewijziging 20 %
de handelingen en werken met betrekking tot verbouwing/renovatie zonder volumewijziging 12 %
het vellen van bomen, waarvan de grote meerderheid nadien opnieuw wordt aangeplant 4,5 %
de gebruiks-/bestemmingswijziging van bouwwerken waarvoor een vergunning vereist is 4 %
de plaatsing van uithangborden en reclame-inrichtingen (3 %) 
NB: de grote moeilijkheid zit in het vinden van de gulden middenweg tussen goede plaatselijke aanleg en de com-
merciële respons die de aanvrager verwacht. De gsv vormt de richtlijn voor de vergunningverlenende overheid. 
Niettemin wijken vele dossiers af van deze regelgeving en maken zij dus vaak het voorwerp uit van een beroep 

3 %

nieuwe constructies 2 %
infrastructuurwerken 2 %

Februari 2010: afgifte ‘gemengde’ stedenbouwkundige 
vergunningen door de gemachtigde ambtenaar voor de 
bouw van 79 woningen met hoge energieprestatie op 
de site ‘Bruyn West’. Meerdere andere vergunningen 
werden in 2010 in deze buurt afgegeven.  

stedenbouwkundige attesten 

het stedenbouwkundig attest is een administratief 
document dat voorafgaand aan de stedenbouw-
kundige of de verkavelingsvergunning kan worden 
aangevraagd. het betreft een principeakkoord dat 
bepaalt of een vergunning al dan niet kan worden 
toegestaan en dat de voorwaarden hiervoor vastlegt. 
het is twee jaar geldig en kan de eropvolgende aan-
vraag tot stedenbouwkundige vergunning vrijstellen 
van een lange behandelingsprocedure.

in 2010 werden slechts 10 stedenbouwkundige at-
testen afgegeven, slechts 0,24 % dus van het aantal 
afgegeven vergunningen. het attest blijft niettemin 
interessant voor grote ontwerpen.

de verkavelingsvergunningen 

Ook het aantal verkavelingsvergunningen is erg 
laag ten opzichte van het aantal toegekende ste-
denbouwkundige vergunningen (0,55 %).

in 2010 werden 23 verkavelingsvergunningen af-
gegeven:

 21 door de gemeenten;

  2 door de gemachtigde ambtenaar in het kader 
van zijn gewestelijke bevoegdheid.

in dichtbebouwde stedelijke gebieden worden ver-
kavelbare gronden steeds zeldzamer. Dit verklaart 
het beperkte aantal verkavelingsvergunningen.

de ‘gemengde’ ontwerpen  
(stedenbouw en milieu)  
als het ontwerp tegelijk een stedenbouwkundige en 
een milieuvergunning van klasse 1 a of 1 b vereist, 

is er sprake van een ‘gemengd’ ontwerp. Bij een 
gemengd ontwerp worden tegelijk twee verschil-
lende vergunningsaanvragen behandeld. Bepaalde 
proceduremechanismen werden hierbij aan elkaar 
gekoppeld om de nadelen die voortvloeien uit het 
beheer van twee aanvragen, te beperken. Dat is 
meer bepaald het geval bij het openbaar onderzoek 
en de overlegcommissie.

  in 2010 werd 85 aanvragen tot gemengde vergun-
ningen ingediend, waarvan 25 in Brussel-stad, 11 
in anderlecht en 10 in Ukkel. 

  21 van deze dossiers, waaronder 3 stedenbouw-
kundige attesten,  behoren tot de bevoegdheid 
van de gemachtigde ambtenaar.
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in 2010 hebben de gemeenten 3 518 vergunningen afgege-
ven, volgens de 4 volgende procedures:   

   [aFd] als er geen bijzonder bestemmingsplan (BBP) of 
geen verkavelingsvergunning is voor het grondgebied 
waar het goed gelegen is, is de vergunningsaanvraag 
onderworpen aan het eensluidende advies van de ge-
machtigde ambtenaar.

 1 660 aFD’s in 2010.
   [der] als er een BBP of een verkavelingsvergunning is 

voor het grondgebied waar het goed gelegen is, vraagt 
het college van burgemeester en schepenen enkel de 
afwijking(en) aan bij de gemachtigde ambtenaar.

 291 Der’s in 2010.
   [VFd] als er voor het grondgebied waar het goed gelegen 
is, een BBP of een verkavelingsvergunning bestaat en als 
er geen afwijking is, beslist het college van burgemeester 
en schepenen onmiddellijk over de aanvraag. De afgege-
ven vergunning wordt naar de gemachtigde ambtenaar 
verstuurd die controleert of zij conform het BBP of de 
verkavelingsvergunning en de geldende regelgeving is. 
als dit niet het geval blijkt te zijn, schorst de gemachtigde 
ambtenaar de vergunning (voogdijbevoegdheid).

 364 vFD’s in 2010.
   [VGo] sommige vergunningen voor werken ‘van geringe 
omvang’ kunnen worden vrijgesteld van het advies van de 
gemachtigde ambtenaar. Deze laatste behoudt evenwel 
zijn toezichthoudende bevoegdheid. 

 1 203 vgO’s in 2010.

in 2010 werden 691 vergunning door de gemachtigde amb-
tenaar afgegeven volgens de 6 volgende procedures: 

   [pFd] als een publiekrechtelijke persoon (aangeduid door 
de regering en op voorwaarde dat de handelingen en werken 
rechtstreeks verband houden met de uitoefening van zijn 
opdrachten) de vergunning aanvraagt of als de gevraagde 
vergunning handelingen en werken van openbaar nut 
betreft (opgenomen in de lijst door de regering). 

 422 PFD’s in 2010.

Totaal : 3 518 vergunningen

Der : 291

vFD : 364

vgO : 1 203

aFD : 1 660

Gemeentelijke vergunningen, afgegeven in 2010, 
per type procedure

Totaal : 692 vergunningen

aanhangigmaking : 7

PFU : 263 PFD : 422

Gewestelijke vergunningen, afgegeven in 2010,  
per type procedure

de gemeentelijke vergunningen de gewestelijke vergunningen

september 2010: inhuldiging van de werken voor de bouw 
van sluis nr.10 in anderlecht (met scenografische verlichting 
‘s nachts) als gevolg van een stedenbouwkundige vergunning, 
door de gemachtigde ambtenaar afgegeven in 2008
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januari 2010 : uitvoering van de stedenbouwkundige  
vergunning, afgegeven door de gemachtigde ambtenaar in 
september 2008, voor het vellen van de kastanjelbomen in 
de Tervurenlaan om ze te vervangen door zilverlindes

   [pFu] als de gevraagde vergunning een beschermd 
erfgoed betreft (beschermd, opgenomen op de bewaar-
lijst of waarvan de bescherming of de opneming op de 
bewaarlijst loopt). 

 263 PFU’s in 2010 .
   [saI] als de gevraagde vergunning een niet-uitgebate 
bedrijfsruimte betreft die op de inventaris van de niet-
uitgebate bedrijfsruimten werd opgenomen. De ge-
machtigde ambtenaar behandelde tot op vandaag geen 
dossier van dit type.  

   [aanHanGIGMakInG] als de gemeente, bevoegd 
voor de afgifte van de vergunning, haar beslissing bin-
nen de door het BWrO voorgeschreven termijn niet 
heeft bekendgemaakt, kan de aanvrager de gemachtigde 
ambtenaar verzoeken om over de aanvraag een beslis-
sing te treffen (artikel 164 van het BWrO).

  7 aanhangigmakingen in 2010. Dit aantal toont aan dat 
aanvragers van vergunningen slechts zeer zelden gebruik 
maken van deze mogelijkheid. Ongetwijfeld heeft het uit-
blijven van een antwoord van de gemachtigde ambtenaar 
een ontradend effect op de aanvrager. Dit staat immers 
gelijk aan de weigering van de stedenbouwkundige ver-
gunning. De aanvrager moet dan een beroepsprocedure 
voeren, wat eveneens de nodige tijd vergt.

sinds de inwerkingtreding op 01/01/2010 van de ordon-
nantie van 14/05/2009 tot wijziging van het BWrO werden 
aan de gemachtigde ambtenaar 2 bijkomende bevoegd-
heden toevertrouwd: 

   de vergunningen voor een ontwerp van gewestelijk  
belang en gelegen binnen een door de regering  
bepaalde perimeter; 

   de ontwerpen gelegen op meerdere gemeenten en  
binnen een door de regering bepaalde perimeter.

NB: sinds 01/01/2010 werd geen enkele vergunnings- 
aanvraag van deze twee laatste soorten ingediend.

We dienen te vermelden dat de behandelingsprocedure 
van vergunningsaanvragen die door publiekrechtelijke 
personen werden ingediend, de facto zwaarder is dan 
die van privéaanvragen, rekening houdende met de  
administratieve en juridische beperkingen waaraan hun 
organisatie of hun werking gebonden is.
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de unieke vergunningen  
(stedenbouw en erfgoed) 

het mechanisme van de unieke vergunning trad in  
werking in 2003. sindsdien is het aantal vergunningen dat 
door de gemachtigde ambtenaar werd behandeld, sterk 
toegenomen. Dankzij de interne samenwerking tussen 
de directie stedenbouw en de directie Monumenten en 
landschappen kan het grote aantal unieke vergunningen 
worden opgevangen.

De aanvragen tot unieke vergunning worden onderworpen 
aan het voorafgaande advies van de KCMl. voor zover het 
ingrepen op het beschermde goed betreft, is dit advies 
eensluidend. als het eensluidende advies dus ongunstig 
is, is de gemachtigde ambtenaar verplicht de vergunning 
te weigeren.

in 2009 werden 366 aanvragen tot unieke vergunning in-
gediend en heeft de gemachtigde ambtenaar 294 dossiers 
behandeld. het aantal afgegeven vergunningen bedraagt 
263, het aantal weigeringen 31, hetzij 10,5 % van het totaal. 
21 van deze weigeringen worden verantwoord door een  
ongunstig eensluidend advies van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en landschappen (KCMl). 

van de 294 vergunningen die in 2010 werden behandeld, 
zijn er 116 gelegen in Brussels-stad, 56 in Watermaal-

November 2010: afgifte van de ‘unieke’ stedenbouwkundige 
vergunning door de gemachtigde ambtenaar voor de renovatie 
van het kasteel Charle-albert in Watermaal-Bosvoorde met als 
doel er kantoren onder te brengen en de conciërgewoning te 
renoveren terwijl de woonfunctie behouden blijft  en de onmid-
dellijke buurt wordt aangelegd (architect Ma2)

Bosvoorde, 17 in Ukkel, 12 in vorst, 10 in elsene en sint-
joost-ten-Node, 9 in anderlecht en 8 in sint-gillis en 
schaarbeek. De overige gemeenten hebben de andere 
dossiers voor hun rekening genomen. 

De sterke concentratie in Brussel-stad zal niemand verbazen: 
hier ligt immers het historische hart van het gewest. De grote 
Markt en de onmiddellijke omgeving ervan zijn bovendien 
op de lijst van het UNesCO-werelderfgoed opgenomen.  

inhuldiging in 2010 van de aanleg van het metrostation ‘Kruidtuin’ 
(metrotoegang, tram-perrons, herinrichting van de schaarbeekse 
poort ) als gevolg van de stedenbouwkundige vergunning afge-
geven door de gemachtigde ambtenaar in juni 2009

Vergunningen met betrekking  
tot de openbare ruimte
Deze dossiers betreffen de aanleg van verkeerswegen (plei-
nen, straten en vervoersinfrastructuur) en groene ruimten.  
Ze gaan meestel van de gemeenten uit, maar worden door 
de gemachtigde ambtenaar behandeld.

in 2010 werden 469 dossiers ingediend en 448 behan-
deld: in 425 (95 %) wordt een vergunning afgegeven, in 23  
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(5 %) wordt ze geweigerd. het aantal behandelde dossiers 
is de voorbije jaren toegenomen: 22 dossiers meer dan in 
2009, 92 meer dan in 2008 en 163 meer dan in 2007. De 
gemeenten waar de meeste vergunningsaanvragen wer-

5 stedenbouwkundige vergunningen werden afgegeven, 
voor 83 stations in totaal.

Vergunningen met betrekking  
tot stadsvernieuwing

Deze dossiers houden verband met werken in het kader 
van de wijkcontracten en met de renovatie van afzonderlijke 
onroerende goederen. in 2010 werden 9 nieuwe dossiers 
ingediend en werden er 14 behandeld, waaronder 1 weige-
ring. Dit mooie resultaat is onder meer te danken aan de 
goede interne coördinatie tussen de directies stedenbouw 
en stadsvernieuwing.

den ingediend met betrekking tot openbare ruimten, zijn 
Brussel-stad (129), Watermaal-Bosvoorde (53), schaarbeek 
(35), anderlecht (33) en Ukkel (28).

in 2010 wordt de gewestelijke operatie voor de inplan-
ting van stations voor de verhuur van openbare fietsen 
‘villo!’ op het hele gewestelijke grondgebied voortgezet.  

januari 2010: afgifte van de stedenbouwkundige vergun-
ning voor de heraanleg van de gentsesteenweg en een 
halve eigen bedding voor de tram tussen de Karreveldlaan 
en het station van sint-agatha-Berchem, op de gemeenten 
sint-jans-Molenbeek en sint-agatha-Berchem

Maart 2010: afgifte van de stedenbouwkundige vergunning voor 
de verbetering van de veiligheid van de onmiddellijke omgeving 
van een school in schaarbeek (aanleg van een plateau met 
wijziging van de weg) in het kader van de Beliris-akkoorden. 
De werken werden eveneens in 2010 uitgevoerd

Mei 2010: afgifte van de stedenbouwkundige vergunning 
voor de inplanting van 32 villo!-stations op verschillende 
plaatsen in elsene. De werken werden eveneens in 2010 
uitgevoerd.

inhuldiging in 2010 van het wijkcontract ‘raad’ in ander-
lecht: heraanleg van het raadsplein en van de omringende 
straten (voetpaden, parkeerzones, vellen en heraanplan-
ten van bomen)

Vergunningen met betrekking tot het  
samenwerkingsakkoord federale  
staat/gewest (beliris)

het samenwerkingsakkoord van 15/09/1993 tussen de  
federale staat en het Brussels hoofdstedelijk gewest wil de 
internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel 
promoten. De in dit kader behandelde dossiers betreffen 
de openbare ruimte (inclusief de parken en de federale en 
gewestelijke verkeerswegen), de sociale en culturele voor-
zieningen en de sociale woningen. 

in 2010 werden 10 dossiers ingediend en werden 14 dossiers 
behandeld. in al de behandelde dossiers werd een steden-
bouwkundige vergunning afgegeven.

de gsm-/internetvergunningen

in 2010 werden 63 dossiers ingediend met betrekking tot 
de vestiging van telecommunicatiestations en werden er 
3 behandeld.  

sinds 2009 was er een duidelijke terugval. aan de basis 
daarvan ligt het moratorium voor de behandeling van dit 
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type dossiers als gevolg van het arrest van het grondwet-
telijk hof van 15/01/2009. Dit arrest kent aan de gewesten 
milieubevoegdheden toe zodat zij ter zake wetten kunnen 
maken. het bevestigt dus de Brusselse ordonnantie van 
01/03/2007 betreffende de bescherming van het leefmi-
lieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder 
van niet-ioniserende stralingen. het Brusselse gewest is 
met andere woorden bevoegd om de immissienormen 
van de gsm-antennes vast te leggen. Doordat echter de 
controlebevoegdheden werden overgedragen van het 
BiPT (federaal organisme) naar leefmilieu Brussel-BiM 
(gewestelijk organisme), werd de behandeling van de 
aanvraagdossiers tot stedenbouwkundige vergunning op-
geschort gedurende de tijd die nodig was om deze nieuwe 
gewestelijke bevoegdheid op punt te stellen (model voor 
de berekening van de golven, ...). 

het moratorium voor de behandeling van gsm-/internet-
dossiers van mei 2009 werd op 01/09/2010 opgeheven. 
het Brusselse gewest is voortaan bevoegd in deze materie 
en heeft de uitbating van de antennes onderworpen aan 
een milieuvergunning van klasse ii. De gewestregering 
heeft ook een norm uitgevaardigd die de blootstelling aan 
de elektromagnetische golven overal beperkt tot 3 volt/m, 
de strengste norm van de 3 gewesten dus. 

samen met de invoering van de milieucontrolemiddelen 
heeft de directie stedenbouw samen met het BiM een sa-
menwerkingsprotocol opgesteld met de gemeenten (pro-
tocol goedgekeurd in juli door het BiM en het BrOh en in 
december 2010 door 16 gemeenten). Dat protocol beoogt 
enerzijds de garantie van de controle van al de antennes 
die het voorwerp uitmaken van een stedenbouwkundige 

  ingediend       behandeld

vergunning, en anderzijds de optimale samenwerking 
tussen de gemeenten, het BiM en de gemachtigde ambte-
naar in het kader van een gemeenschappelijke procedure 
van de twee vergunningen.  Zelfs als de procedures en 
de behandelingstermijn van de twee vergunningen ver-
schillend zijn (het gaat niet om ‘gemengde ontwerpen’), 
worden de twee aanvragen dus gelijktijdig onderworpen 
aan openbare onderzoeken als deze vereist zijn. Deze 
overeenstemming komt voort uit het streven naar ver-
eenvoudiging van de procedures voor al de partijen die 
bij de gsm-dossiers betrokken zijn.

de vergunningen op het vlak van het  
gewestelijk huisvestingsplan (GHp)   

in haar strijd tegen de structurele wooncrisis had de vorige 
regering een gewestelijk huisvestingsplan opgesteld om op 
het gewestelijke grondgebied 5 000 sociale woningen te  
creëren. De huidige regering zet dit plan voort.

in 2010:
   werden 3 aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning 
bij de gemachtigde ambtenaar ingediend:  

 -  Modelwijk bis: 69 woningen - indiening aanvraag op 
17/02/2010 door de lakense haard  
(opdrachtgeverschap afgevaardigd)

 -  gemeente: woningen - indiening aanvraag op 
03/02/2010

 -  Bourdon: 68 woningen - indiening aanvraag op 
29/11/2010

Februari 2010: afgifte van de stedenbouwkundige ver-
gunning ‘lennik’ aan de BghM voor de bouw van 
een geheel van sociale en middelgrote woningen (200 
eenheden) in anderlecht, in het kader van het gewes-
telijk huisvestingsplan (PPs-formule). architecten: 
BeaB-altiplan.

Evolutie van de gsm-/internetdossiers  
tussen 2006 en 2010
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Overzicht van de voornaamste redenen voor voorlegging aan de speciale regelen van openbaarmaking, in 2010
afwijking van de regels voor de diepte van mandelige bouwwerken (art.  4, Titel i van de gsv) 20 %
handelingen en werken die een impact hebben op het binnenterrein van het huizenblok (voorschrift 0.6, gBP) 16 %
afwijking van de regels inzake de dakhoogte van mandelige bouwwerken (art.  6, Titel i van de gsv) 12 %
Wijziging van de stedenbouwkundige kenmerken van het omliggend stedelijk kader (voorschrift 2.5 2°, gBP)  7 %
afwijking van een BBP (art.  155, § 2, BWrO) 6 %
volledige of gedeeltelijke wijziging van een woning (voorschrift 0.12, gBP) 3 %
afwijking van de regels over het behoud van een doorlaatbare oppervlakte (art.  13, Titel i van de gsv) 2,7 %
afwijking van een gemsv (art.  153, § 2, lid  2,  BWrO) 2,5 %

Overzicht van de voornaamste redenen voor voorlegging aan de OC,  
zonder speciale regelen van openbaarmaking, in 2010

in gebied van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing: wijziging zichtbaar vanaf de openbare ruimte,  
bij ontstentenis van BBP / stedenbouwk. verord. / wetg. erfgoed (voorschrift 21, gBP)  

43 %

goederen, ingeschreven in de inventaris (art.  207,  BWrO) 43 %
in de vrijwaringszone van een beschermd goed: handelingen en werken die de aanblik of het uitzicht wijzigen (art.  237,  BWrO) 14 %

   heeft de gemachtigde ambtenaar 5 stedenbouwkun-
dige verguningen afgegeven:

 -  lennik: 200 woningen - afgifte stedenbouwkundige 
vergunning op 10/02/2010

 -  seigneurie: 25 woningen - afgifte stedenbouwkundige 
vergunning op 09/04/2010

 -  gemeente: 5 woningen - afgifte stedenbouwkundige 
vergunning op 25/08/2010

 -  gaucheret: 25 woningen - afgifte stedenbouwkundige 
vergunning op 31/05/2010

 -  Brel: 100 woningen - afgifte stedenbouwkundige  
vergunning op 17/12/2010

    heeft de gemachtigde ambtenaar 1 vergunning  
geweigerd:   

  -  Bourdon : 89 woningen: weigering stedenbouwkun-
dige vergunning op 03/03/2010  

   werd geen enkel beroep ingediend.

de speciale regelen  
van openbaarmaking 

in elke gemeente van het gewest werd een overlegcommissie 
samengesteld. het betreft een adviesorgaan met 8 leden dat 
de gemeente vertegenwoordigt, evanals de verschillende 
gewestelijke belangen op het vlak van stedenbouw (directie 
stedenbouw van het BrOh), erfgoed (directie Monumenten 
en landschappen van het BrOh), economie (gOMB) en 
milieu (leefmilieu Brussel-BiM).

De betrokken gemeente organiseert de overlegcommissie 
en zit deze voor. Tijdens de zitting wordt het ontwerp eerst 
aan al de aanwezigen voorgesteld, waarna iedereen vragen 
kan stellen die kunnen bijdragen tot het begrip en de juiste 
inschatting van het dossier. vervolgens kan iedereen zijn/
haar mening uitdrukken over het opportune karakter van 

het ontwerp of over de impact ervan op de leefomgeving. 
eventuele tegenstanders maken hun eisen kenbaar. Na een 
bespreking achter gesloten deuren brengt de overlegcommis-
sie advies uit over de vergunningsaanvraag. haar advies is 
niet bindend voor de vergunningverlenende overheden. 

Op basis van artikel 9 van het BWrO is het advies van de 
OC vereist ‘alvorens een bijzonder bestemmingsplan, een 
onteigeningsplan ter uitvoering van een dergelijk BBP of 
een gemeentelijke stedenbouwkundige verordenig wordt 
goedgekeurd. het is ook vereist vóór de afgifte van een 
stedenbouwkundige vergunning, een verkavelingsvergun-
ning of een stedenbouwkundig attest, telkens een veror-
dening of een plan dit voorziet of als de vergunnings- of 
attestaanvragen aan de in artikelen 150 en 151 bedoelde 
speciale regelen van openbaarmaking werden onderwopen. 
Bovendien brengt de overlegcommissie, op vraag van de 
regering, de gemachtigde ambtenaar of het college van 
burgemeester en schepenen, advies uit over al de kwesties 
in verband met plaatselijke ruimtelijke ordening, andere 
dan die met betrekking tot de uitwerking van plannen en 
verordeningen en het onderzoek van aanvragen voor ver-
gunningen. Ze kan bovendien dienaangaande alle nuttige 
voorstellen formuleren’. 

De ordonnantie van 14/05/2009 tot wijziging van het BWrO, 
dat van kracht werd op 01/01/2010, beperkt dit onbeperkte 
beroep op de OC, om het aantal agendapunten van de 
commissie terug te dringen. voortaan is een beroep op 
de OC niet meer mogelijk voor kwesties over de opmaak 
van plannen en verordeningen of over de behandeling van 
vergunningsaanvragen. 

statistieken geven aan dat 64 % van de in 2010 behandelde 
dossiers aan de adviesprocedure van de overlegcommis-
sie werden onderworpen (3 055 dossiers). Bij 90 % ervan 
gebeurde dat via de speciale regelen van openbaarmaking 
(openbaar onderzoek en OC); in de overige 10 % zonder 
de speciale regelen van openbaarmaking (enkel OC).
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april 2010: afgifte van de stedenbouwkundige vergunning 
voor de nieuwe winkelgalerij in het metrostation Madou 
in sint-joost-ten-Node. Motief speciale regelen van open-
baarmaking: voorschrift 8.2 van het gBP (kleine handels-
zaken die de aanvulling zijn van en behoren bij gebieden 
voor voorzieningen). De werken werden ingehuldigd in 
december 2010. 

Brussel-stad is de gemeente waar in 2010 de meeste over-
legcommissie werden georganiseerd, gevolgd door ander-
lecht, elsene, schaarbeek en Ukkel.

stedenbouwkundige lasten 

algemeen 

aan de afgifte van de stedenbouwkundige of verkavelings-
vergunning kunnen stedenbouwkundige lasten worden ver-
bonden. De artikelen 100 (stedenbouwkundige vergunning) 
en 112 (verkavelingsvergunning) van het BWrO vormen 
hiervoor de wettelijke basis. De stedenbouwkundige lasten 
worden beschouwd als een compensatie voor de voordelen 
van de vergunning. het is de bedoeling dat deze bijkomende 
verplichting de begunstigde van de vergunning tot deelname 
dwingt aan de opwaardering van bepaalde elementen van het 
gemeenschappelijk stedenbouwkundig erfgoed. een tweede 
effect van de stedenbouwkundige lasten is dat bepaalde ver-
plichtingen, die de vergunningverlenende overheid als gevolg 
van de uitvoering van de vergunning had moeten dragen, 
op de begunstigde van de vergunning worden afgewenteld, 
zoals de weguitrusting. De opgelegde stedenbouwkundige 
lasten kunnen in natura (bouwwerken) of in contant geld 
(storting van een geldsom) worden uitgedrukt.

regelgeving

Zie supra het deel over de wetsmiddelen en stedenbouw, 
p. 37, voor de wettelijke en regelgevende context.

De regering gaat een nieuw besluit over de stedenbouw-
kundige lasten goedkeuren (verplichte lasten, bedragen, 
bankgaranties, ...). intussen worden stedenbouwkundige 
lasten opgelegd op basis van het BWrO en het propor-
tionaliteitsbeginsel.

Tot op vandaag werden de lasten, die aan europese instel-
lingen werden opgelegd, nog niet betaald aan het gewest. 
Ze worden door deze instellingen betwist, omdat ze van 
mening zijn dat hun diplomatieke statuut hen ervan vrij-
stelt. het Brusselse gewest en de federale staat stellen 
evenwel dat het geen belasting betreft, maar een bijdrage 
tot de zorg voor het openbaar gemeenschappelijk erfgoed 
dat zich in de buurt bevindt van de vergunning waaraan 
de lasten worden gekoppeld, als compensatie voor de 
voordelen die deze vergunning biedt. in zijn arrest van 
15/06/2009 tot annulatie van het besluit betreffende de 
stedenbouwkundige lasten, verwijst de raad van state 
trouwens naar dit standpunt: ‘Overwegende dat het op-
leggen van constante lasten kan worden beschouwd als 
een retributie, in de zin van artikel 173 van de grondwet; 
dat het in dat geval slechts wettelijk is op voorwaarde dat 
het gevorderde bedrag in verband staat met de geleverde 
prestatie, d.w.z. met de prijs van de werken die zouden 
kunnen worden opgelegd als stedenbouwkundige lasten; 
Overwegende dat, aldus opgevat, de artikelen 86 en 97 van 
de ordonnantie [art.  100 en 112 van het huidige BWrO] 
geen ‘belastingen’ betreffen in de zin van art. 170 en 172 
van de grondwet’.

Gegevens met betrekking tot de gewes-
telijke vergunningen onderworpen aan 
stedenbouwkundige lasten

in 2010 werden stedenbouwkundige lasten geïnd voor een 
bedrag van 12 731 430 eUr, wat overeenkomt met een to-
tale oppervlakte van 253 374 m2. het grootste deel komt van 
de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning ‘NaTO’  
(12 599 000 eUr), twee ambassades staan in voor het saldo 
(129 675 en 2 755 eUr). 

Bedragen van de stedenbouwkundige lasten van 2005 tot 2010

jaren 2005 2006 2007 2008 2009 2010
geïnde bedragen 299 485 4 345 781 264 645 695 382 10 068 12 731 430 
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2  eValuatIe Van de  
MIlIeueFFeCten

sommige aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen/
attesten worden aan een effectenstudie of een effectenrapport 
onderworpen. in de bijlagen a en B van het BWrO worden 
de omstandigheden vastgelegd die een effectenbeoordeling 
‘om stedenbouwkundige reden’ vereisen. De artikelen 127 
tot 148 van het BWrO regelen de procedure.

andere ontwerpen of zogenaamde vanuit milieustandpunt  
‘ingedeelde’ inrichtingen, worden eveneens aan een milieu-
effectenevaluatie onderworpen. Ze zijn geïnventariseerd in 
een ordonnantie (ontwerpen van klasse 1a) en in een besluit 
(ontwerpen van klasse 1B), gekoppeld aan de ordonnantie 
betreffende de milieuvergunningen.  

Bij de dagelijkse behandeling van de dossiers dient bijzon-
dere aandacht te gaan naar de coherente opvolging van de 
gemengde dossiers, die tegelijk ressorteren onder het BWrO 
en de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.

Milieueffectenstudies (Mes)

De milieueffectenstudies hebben betrekking op ontwerpen 
die een grote milieu-impact kunnen hebben. Zij worden zeer 
grondig uitgevoerd door gespecialiseerde studiebureaus.

het bestuur kijkt er nauwlettend op toe dat de opdrachthou-
ders een zo kort mogelijke termijn naleven en de kwaliteit 
en de doeltreffendheid van deze studies verhogen.

sinds de inwerkingtreding van de milieubeoordeling in 
1992-1993 en de publicatie van de toepassingsbesluiten 
(eerste aanvragen en eerste studies in 1994) werden al 275 
studies uitgevoerd of opgestart.

effectenstudies behandeld in 2010

in 2010 heeft de cel effecten van de directie stedenbouw 
20 studies behandeld.

Zij worden ingedeeld als volgt: 

   12 effectenstudies voor aanvragen die in 2009 waren 
ingediend voor (gemengde of andere) vergunningen, 
werden afgerond;

   8 procedures voor milieueffectenstudies werden opgestart 
(aanvraagdossiers die in 2010 volledig werden verklaard 
- studies nog steeds aan de gang begin 2010).

Bovendien dienen we op te merken:

   dat 8 van deze 20 effectenstudies gebeurden of gebeu-
ren onder leiding van het BrOh;

   dat 3 studies verband houden met aanvragen voor verka-
velingsvergunningen (erasmus-Chaudron in anderlecht, 
Tivoli in Brussel-stad en vishay in evere);

   dat 2 studies verband houden met unieke aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning/attest: 1 is gekoppeld 
aan een vergunningsaanvraag voor infrastructuur (ont-
werp voor de afbraak/heropbouw van de Marchantbrug 
in anderlecht) en 1 aan een attest (ontwerp voor het 
schrappen van 6 spoorwegovergangen van de lijnen 
50 en 60 en vervanging ervan door 3 tunnels en een 
voetgangersbrug);

   dat 7 studies verband houden met een unieke aanvraag 
tot milieuvergunning;

   dat 6 studies verband houden met de gezamenlijke 
aanvragen voor stedenbouwkundige vergunning en voor 
milieuvergunning (waaronder het dossier betreffende 
de bebouwing van het deel van de Thurn & Taxis-site 
in ggB 6B, het dossier betreffende het nieuwe ontwerp 
voor het huizenblok allianz Place aan Brouckère, het 
dossier betreffende een nieuwe WTC-toren die de drie 
vorige aanvult);

   dat 2 studies verband houden met aanvragen van tege-
lijk een stedenbouwkundig attest en een milieuattest 
(aanvraag voor de bouw van een nieuw gemeentehuis 
in etterbeek en het bouwproject van een handelskern 
met grote gespecialiseerde winkels).

september 2010: afgifte door Brussel-stad van de stedenbouwkun-
dige vergunning ‘alliaNZ’ dat de uitbreiding en de renovatie 
beoogt van een geheel met kantoren, woningen, handelszaken 
en parkings. Ontwerp onderworpen aan een milieueffectenstudie 
om stedenbouwkundige en milieugebonden redenen.
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opsplitsing per vergunningverlenende 
overheid in 2010   

7 effectenstudies houden uitsluitend verband met aanvragen 
voor milieuvergunningen; de 13 andere studies kunnen als 
volgt worden opgesplitst: 

   5 effectenstudies voor de vergunningen/attesten die tot 
de gewestelijke bevoegdheid behoren (openbare aanvra-
gers: iNFraBel, gOMB, Mobiel Brussel, de gemeente 
etterbeek en siBelga);

   8 effectenstudies voor de vergunningen die tot de  
bevoegdheid van de gemeenten behoren.

opsplitsing per criterium dat de uitvoering 
van een effectenstudie in 2010 verantwoordt

De motiveringen voor de studies in 2010 luiden als volgt:

   3 effectenstudies hebben betrekking op verkavelings-
ontwerpen met aanleg van meer dan 200 overdekte par-
keerplaatsen;

   2 effectenstudies houden verband met infrastructuur-
ontwerpen (kunstwerken);

   6 effectenstudies worden enkel gemotiveerd door de criteria -  
gemeenschappelijk voor het BWrO en de ordonnantie  
betreffende de milieuvergunning - van de aanleg van meer 
dan 200 parkingplaatsen in de openlucht en/of overdekt; 

   2 effectenstudies worden uitgevoerd omdat twee criteria 
van toepassing zijn: het gaat om meer dan 20 000 m2 
kantoorruimte en er worden meer dan 200 parkeerplaatsen 
gecreëerd, een criterium dat zowel in de ordonnantie betref-
fende de milieuvergunning als in het BWrO voorkomt;

   7 effectenstudies behoren uitsluitend tot de proceduren 
van de ordonnantie betreffende de milieuvergunning:  
1 wordt gemotiveerd door de aanwezigheid op de site van 
een verbrandingsinstallatie van gevaarlijk afval, de 6 andere 
worden gemotiveerd door het criterium van overschrijding 
van 200 overdekte parkeerplaatsen in het kader van de 
aanvragen tot vernieuwing van de milieuvergunning.

opsplitsing van de milieueffectenstudies 
per gemeente in 2010

er werden 20 effectenstudies uitgevoerd, over het gewes-
telijke grondgebied als volgt verspreid:   

gemeenten aantal Mes
Brussel-stad 10
anderlecht 2
Oudergem 1
etterbeek 1
evere 1
elsene 1
jette 1
schaarbeek 1
Watermaal-Bosvoorde 1
sint-agatha-Berchem, jette en ganshoren 1

Milieueffectenrapporten (Mer)

De effectenrapporten hebben betrekking op de projecten 
die slechts een kleinere milieu-impact hebben dan die 
welke een effectenstudie vereisen. De aanvrager van de 
vergunning/het attest zorgt hiervoor en voegt het rapport 
bij zijn aanvraagdossier.

in dit verband moeten we benadrukken dat een milieueffec-
tenrapport - met toepassing van de ordonnantie houdende 
de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen 
(ePB), die op 02/07/2008 van kracht werd - voortaan pas 
als volledig wordt beschouwd op voorwaarde dat het een 
eventueel vereist ePB-dossier bevat van de technische 
haalbaarheid in het kader van het energiethema van het  
effectenrapport. Deze procedure raakt stilaan gekend en 
ingeburgerd.

eveneens dit jaar heeft de directie stedenbouw toegezien 
op de inkorting van de behandelingstermijn van dossiers 
die aan een effectenrapport worden onderworpen. Dat 
gebeurde onder meer via maximale communicatie met de 
studie- en architectenbureaus, om hen zo goed mogelijk te 
leiden in deze procedure die niet-ingewijden moeilijk kan 
lijken. Met dat doel werd in 2006 trouwens een algemeen 
vademecum voor hen samengesteld. al wie een effecten-
rapport moet opstellen, ontvangt een exemplaar. in 2009 
werd bovendien nog een ander vademecum afgewerkt, 
meer aangepast aan infrastructuur- en wegenwerken.

inhuldiging, in 2010, in het kader van het Belgische voorzit-
terschap van de europese Unie, van de inrichtingswerken op 
het luxemburgplein en in de Trierstraat (stedenbouwkundige 
vergunning afgegeven door de gemachtigde ambtenaar in 
december 2009). Ontwerp onderworpen aan effectenrapport: 
criterium 19 van bijlage B (verkeersinfrastructuurwerken). 
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de effectenrapporten in 2010 

in de loop van 2010 heeft de cel effecten iets minder  
effectenrapporten behandeld. het waren en 152, waarvan 
151 in 2010 volledig werden verklaard. Ter vergelijking: in 
2009 werden 191 milieueffectenrapporten geanalyseerd, in 
2008 waren het er 174.

opsplitsing volgens vergunningverlenende 
overheid in 2010

van deze talrijke dossiers vallen er 46 (hetzij 30 %) onder 
gewestelijke bevoegdheid, 106 (hetzij 70 %) onder gemeen-
telijke bevoegdheid.

 bijlage b Motivering Percentage  
betrokken dossiers 

Rub. 26 garages, overdekte plaatsen waar motorvoertuigen worden geparkeerd, overdekte parkings, tentoon- 
stellingsruimten, enz. die tussen 25 en 200 voertuigen of aanhangwagens tellen

36 %

Rub. 24 voorzien van sport-, culturele, vrijetijds-, school- en sociale voorzieningen, waarin meer dan 200 m2 
toegankelijk is voor het gebruik van die voorzieningen

34 %

Rub. 28 elke wijziging of uitbreiding van de projecten die opgenomen zijn in bijlage a, of in bijlage B waarvoor 
reeds een toelating werd afgegeven of die reeds gerealiseerd zijn of die zich in de realisatiefase bevin-
den, die aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben (wijziging of uitbreiding die niet 
voorkomt in bijlage a)

8 %

Rub. 25 Parkeerplaatsen in openlucht voor motorvoertuigen, buiten de openbare weg, waar van 50 tot 200 
plaatsen zijn voor auto's

6 %

Rub. 19 alle verkeersinfrastructuren die een wezenlijke wijziging van het verkeersstelsel van het stuk weg en/
of van het omliggende net meebrengen voor zover deze niet bedoeld zijn in bijlage a, uitgezonderd de 
wijzigingen die beperkt zijn tot verbeteringen van het voetgangers- en fietsverkeer

5,5 %

Rub. 20 aanleg van een beplante eigendom van meer dan 5 000 m2 5 %
Rub. 23 scheppen van meer dan 1 000 m2 lokalen voor productieactiviteiten, handelszaken of opslagplaatsen in 

de hoofdzakelijk voor huisvesting bestemde gebieden
3 %

Rub. 21 Bouw van een kantoorgebouw met een bovengrondse vloeroppervlakte van 5 000 à 20 000 m2 1,5 %
Rub. 22 hotelcomplex met meer dan 100 kamers 1 %

gemeente
aantal volledig verklaarde  

effectenrapporten
Brussel-stad 33
anderlecht 19
Ukkel 18
sint-jans-Molenbeek 15
schaarbeek 12
elsene 8
jette 8
sint-gillis 8
vorst 6
evere 5
sint-lambrechts-Woluwe 5
etterbeek 4
Oudergem 2
sint-agatha-Berchem 2
ganshoren 2
sint-joost 2
Watermaal-Bosvoorde 2
sint-Pieters-Woluwe 2
Koekelberg 0

opsplitsing per criterium dat de uitvoering van een effectenstudie in 2010 verantwoordt

NB: sommige dossiers kunnen op meerdere gemeenten 
betrekking hebben, zodat ze gemeenschappelijk de speciale 
regelen van openbaarmaking moeten organiseren.

Net als in 2009 wordt meer dan 1/3 van de effectenrapporten 
gemotiveerd door rubriek 26 in bijlage B van het BWrO: de 
bouw van overdekte parkings voor 25 tot 200 voertuigen. 
1/3 ongeveer betreft rubriek 24: de bouw van voorzieningen 
waarvan ruim 200 m2 toegankelijk is voor de gebruikers.

opsplitsingdan de Mer’s per gemeente  
in 2010

De meeste aanvragen waarvoor een effectenrapport vereist is, 
bevinden zich op het grondgebied van Brussel-stad.  Daarna 
volgen anderlecht, Ukkel en sint-jans-Molenbeek. 
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Milieueffectenrapporten (Mer’s) 
van de bbp’s 

elk ontwerp van bijzonder bestemmingsplan (BBP) wordt 
automatisch onderworpen aan een Mer, tenzij het BrOh en 
leefmilieu Brussel (BiM) het advies van het ontbreken van 
aanzienlijke effecten op de omgeving van het voorgestelde 
BBP-ontwerp aanvaarden, dat de betreffende gemeenteraad 
verschaft (1 geval in 2010).

Deze Mer’s zijn bijzonder interessant, want de potentiële 
impact van een deel van een gemeente wordt zo in een 
vroeg stadium duidelijk en een globale benadering van de 
geplande ontwerpen op de site door al de partijen samen 
wordt haalbaar. 

De balans 2010 van de BBP-ontwerpen die aan een Mer 
werden onderworpen:

   een Mer bij het BBP ‘avijlplateau’ werd begonnen in 
2005 en voortgezet in 2006; na meerdere openbare  
onderzoeken en herwerkingen werd het in februari 2010 
ten slotte goedgekeurd;

   een Mer werd in 2006 opgestart en in 2007 afgerond; 
het had betrekking op het BBP-ontwerp ‘gulledelle’ (sint-
lambrechts-Woluwe). in december 2007 werd dit ont-
werp samen met zijn Mer voorlopig goedgekeurd door 
de gemeenteraad en ter voorlopige goedkeuring aan de 
regering voorgelegd. het werd begin 2008 aan een open-
baar onderzoek onderworpen, en nog een laatste keer in 
september 2010;

   2 BBP’s met Mer werden opgestart in 2008 en afgerond 
in 2009: het betreft het BBP Marie janson in sint-gillis en 
het BBP Wiener in Watermaal-Bosvoorde. Dit laatste werd 
op 13 januari 2011 door de regering goedgekeurd;

   de samenstelling van het BBP groeselenberg in Ukkel 
staat in stand-by;

   de opmaak van 3 BBP’s met Mer werd in de loop van 
2010 opgestart. het gaat om de BBP’s Thurn & Taxis, 
stockel square en Masui-vooruitgang.

in het eerste semester van 2011 zitten in totaal 11 BBP’s met 
Mer in de pijplijn, tegen 6 in 2010. 

3   stedenbouw- 
kundIGe  
VerordenInGen

het BWrO voorziet in 2 mogelijkheden om stedenbouwkun-
dige verordeningen uit te vaardigen: op gewestelijk niveau 
(gsv) of op gemeentelijk niveau (gemsv).

artikel 88 van het BWrO somt de materies op waarin de 
stedenbouwkundige verordeningen regelgevend zijn. De 
verordeningen bevatten bepalingen met het oog op een 
specifiek beleid, onder meer op het vlak van gezondheid, 
instandhouding, veiligheid, stevigheid en fraaiheid van de 
bouwwerken, installaties en hun omgeving; minimumnor-
men inzake bewoonbaarheid van de woningen; de toegang 
tot openbare gebouwen voor personen met verminderde 
beweegljikheid; uithangborden en reclame-inrichtingen; 
antennes, leidingen, omheiningen, opslagplaatsen, braak-
liggende gronden, aanplantingen, bodemreliëfwijzigingen 
en aanleg van ruimte voor de verplaatsing en het parkeren 
van wagens buiten de openbare weg.

NB: de stedenbouwkundige verordeningen hebben geen 
betrekking op de bestemmingen. 

De vergunningsaanvragen dienen de voorschriften van de 
stedenbouwkundige verordeningen na te leven. afwijkingen 
bekomen is echter mogelijk. Deze worden niet vermoed; 
ze dienen te worden aangevraagd aan de gemachtigde 
ambtenaar, die ze nadrukkelijk moet toekennen.

de gewestelijke  
stedenbouwkundige  
verordening (GsV)

De huidige gsv werd aangenomen bij besluit van de regering 
d.d. 21/11/2006 en trad in werking op 03/01/2007.

Ze is opgedeeld in 7 titels:

   Titel i: Kenmerken van de bouwwerken en hun naaste 
omgeving

   Titel ii: Bewoonbaarheidsnormen voor woningen
   Titel iii: Bouwplaatsen
   Titel iv: Toegankelijkheid van gebouwen voor personen 
met beperkte mobiliteit

   Titel v: Opgeheven*
   Titel vi: reclame en uithangborden
   Titel vii: De wegen, de toegangen ertoe en de naaste om-
geving ervan

   Titel viii: De parkeernormen buiten de openbare weg

*  Titel v, over de thermische isolatie van de gebouwen, 
werd opgeheven en vervangen door de ordonnantie van 
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07/06/2007 houdende de energieprestatie en het bin-
nenklimaat van gebouwen (ePB) dat op 02/07/2008 
van kracht werd. 

 
het BrOh heeft een uitgave van de gsv verzorgd met 
commentaar, illustraties en tekeningen. Dit document is 
onder meer beschikbaar op www.gsv.irisnet.be. Ook een 
brochure met de integrale tekst uit het Belgisch staatsblad 
is er beschikbaar.

niet van toepassing en is de begroening niet vereist. in 
geval van nieuwe constructies of van werken aan het 
dak zelf, is artikel 13 van toepassing en dient het dak 
te worden begroend. 

     afwijkingen van de gsv?
  Naargelang van het geval en op voorwaarde van een 

grondige motivering kan de gemachtigde ambtenaar 
een afwijking toestaan van artikel 13 van de gsv. Dat 
blijft echter uitzonderlijk. in de praktijk worden afwij-
kingen vooral toegestaan voor constructies met zeer 
grote structuren, zoals hallen voor logistieke activi-
teiten. Meestal wordt aangenomen dat de extensieve 
groendaken, t.t.z. groendaken met de lichtste onder-
laag, een extra belasting hebben van ongeveer 70 kg/
m2 (vooral omdat het zoveel water vasthoudt). Deze 
extra last weegt op de structuur van het gebouw en 
dus op de bouwkost. Dit vormt de voornaamste reden 
voor de aanvragen van afwijkingen. als de afwijking 
wordt toegestaan, gaat bijzondere aandacht naar het 
probleem van de afvoer van regenwater in geval van 
onweer. 

     Dak kleiner dan 100 m2?
  sommige aanvragers van vergunningen voorzien op 

eigen initiatief kleine groendaken. Dit kan uiteraard 
enkel worden aangemoedigd. soms legt de overheid de 
begroening op van kleine platformen op het binnenter-
rein van het huizenblok. De voornaamste betrachting 
is hier de verfraaiing van het binnenterrein van het 
huizenblok.

     NOva-statistieken?
  De informaticatool NOva wordt gebruikt door de di-

rectie stedenbouw en, in een prototype-fase, door de 
meeste gemeenten. Bij de programmatie ervan werd 
uitgegaan van het gBP. NOva houdt dus onder meer 
rekening met de ontwerpen die schade berokkenen aan 
het binnenterrein van huizenblokken die aan speciale 
regelen van openbaarmaking worden onderworpen. Op 
dit ogenblik houdt het systeem echter nog geen rekening 
met de begroeningsontwerpen van platte daken groter 
dan 100 m2. geloofwaardige informatie heeft pas zin als 
met al de stedenbouwkundige vergunningen rekening 
wordt gehouden, met inbegrip van de gemeentelijke 
vergunningen, waaronder de meeste mogelijke groen-
daken ressorteren. Momenteel wordt deze informatie 
niet systematisch bij de gemeenten opgevraagd. in de 
toekomst, en voor zover de gemeenten akkoord gaan 
met de NOva-programmering in het kader van een 
interinstantie-proces, moet het mogelijk zijn om de 
informaticatool zo te ontwikkelen dat dit type infor-
matie kan worden bekomen.  De overheden zullen het 
beheer van dit bijkomende werk moeten organiseren 
opdat de ononderbroken invoer in de NOva-databank 
gegarandeerd is.

Concrete toepassing van de GsV:  
de groendaken  
Op basis van artikel 13, lid 3 van Titel i van de gsv met 
betrekking tot het behoud van een minimale doorlaatbare 
oppervlakte in het gebied voor koeren en tuinen, ‘moeten 
ontoegankelijke platte daken van meer dan 100 m2 wor-
den ingericht als groene daken’. Deze bepaling geldt voor 
nieuwe constructies en voor bestaande constructies die 
verbouwingswerken ondergaan.

verschillende vragen duiken op met betrekking tot deze 
bepaling: 

     Toegankelijkheid van het platte dak?
  het bestuur leidt uit het gangbare gebruik van het dak 

af of het al dan niet toegankelijk is. een plat dak dat 
geheel of gedeeltelijk als terras werd ingericht, is een 
toegankelijk plat dak. Worden echter niet als een toe-
gankelijk dak beschouwd: een plat dak dat enkel wordt 
betreden bij de onderhoud van het gebouw (of voor 
het poetsen van de dakkapellen of het onderhoud van 
de technische voorzieningen op het dak), een plat dak 
dat als doorgang voor de nooduitgang dient, of een 
plat dak dat enkel bij de uitvoering van werken wordt 
betreden.

     Plaatsing van zonnepanelen of fotovoltaïsche  
panelen? 

  het bestuur is van oordeel dat louter de plaatsing van 
zonnepanelen op een plat dak - zonder dit platte dak 
te wijzigen - geen echte ‘verbouwing’ van het dak is. 
Bijgevolg is artikel 13, lid 3 van Titel i van de gsv hier 
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de gemeentelijke 
stedenbouwkundige 
verordeningen (GemsV’s)
De gsv staat hiërarchisch boven de gemsv’s. Zij heft 
m.a.w. de bepalingen van de gemsv’s op die niet conform 
haar eigen bepalingen zijn. 

De gemsv’s kunnen, afhankelijk van de lokale situatie, 
de regelgeving van de gsv aanvullen en verduidelijken of 
betrekking hebben op andere materies dan die welke door 
de gsv worden geregeld (bv. schotelantennes, reclame-
inrichtingen, terrassen aan de openbare weg, ...). Zij kunnen 
bovendien de voorwaarden en het bedrag van de steden-
bouwkundige lasten bepalen die eventueel bij de afgifte 
van een vergunning worden opgelegd. 

elke gemeenteraad kan voor het gemeentelijke grondgebied 
of een deel ervan bijzondere verordeningen uitvaardigen. 
Na een openbaar onderzoek en het advies van de overleg-
commissie keurt de regering deze gemsv’s goed. 

in 2010 werd een enkele gemsv goedgekeurd. het gaat om 
de gemeentelijke verordening van schaarbeek, aangenomen 
bij besluit van de regering d.d. 30/09/2010, die van kracht 
werd op 08/11/2010. Deze verordening heft de algemene 
bouwverordening op die dateert van 1948, en vervangt 
ze. Ze geldt voor het hele grondgebied van de gemeente 
en is op al de vergunningsaanvragen van toepassing. De 
gemeente schaarbeek is de eerste van de 19 Brusselse 
gemeenten die artikel 95 van het BWrO heeft toegepast, 
dat luidt als volgt: ‘Wanneer een gewestelijke verordening 
in werking treedt, past de gemeenteraad op eigen initiatief 
of binnen de hem door de regering opgelegde termijn, de 
gemeentelijke verordening van de bepalingen van de ge-
westelijke verordening aan.’

de stedenbouwkundige  
zoneverordeningen

Zowel het gewest als de gemeenten kunnen stedenbouwkun-
dige zoneverordeningen opstellen. Die hebben betrekking op 
specifieke aspecten van bepaalde zones van het grondgebied 
(bv. het UNesCO-Werelderfgoedgebied rond de Brusselse 
grote Markt). Zij dragen bijvoorbeeld bij tot het behoud en 
de ontwikkeling van een wijk. 

in 2010 werd geen enkele stedenbouwkundige zoneverorde-
ning aangenomen.

4   bouwMIsdrIjVen

de cel bouwmisdrijven  
van de directie stedenbouw

Om de naleving van de stedenbouwkundige reglementering 
te waarborgen, werd binnen de directie stedenbouw een 
cel Bouwmisdrijven opgericht. Deze cel werkt samen met 
de technische diensten van de 19 gemeenten en oefent ten 
aanzien van de gemeenten een voogdijbevoegdheid uit. Ze 
houdt ook voortdurend het Brusselse parket op de hoogte 
van dossiers die van belang zijn voor het gewest.

Vastgestelde en behandelde  
misdrijven (2003-2010)
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Ten opzichte van 2009 kende 2010 12 % meer misdrijven. 
Dit wordt voor een deel verklaard door het vaste voornemen 
van bepaalde gemeenten om de buitensporige opsplitsing 
van eengezinswoningen voort te vervolgen. een andere 
verklaring is de strengere aanpak van schotelantennes die 
in overtreding werden geplaatst. 

het dossiervolume is echter gelijk gebleven.
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type misdrijven

De voornaamste misdrijven in 2010 hebben betrekking 
op:

   de opsplitsing van gebouwen in meerdere woningen, vooral 
door de inrichting van de kelders en de ruimten onder het 
dak als autonome woningen* 

   de bestemmingswijzigingen van het handelsgelijkvloers 
naar woningen;

   de uitvoering van uitbreidingswerken; 
   de plaatsing van schotelantennes die zichtbaar zijn vanaf 
de openbare ruimte 

   het behoud van misdrijven die al eerder werden vastgesteld, 
ondanks weigeringen en aanmaningen tot het herstel van 
de plek in haar oorspronkelijke staat

* het aantal vaststellingen van misdrijven die erin bestaan 
gebouwen op te splitsen in verschillende wooneenheden, 
gaat in 2010 nog in stijgende lijn. het Brusselse parket heeft 
beslist om in 2011 voorrang te geven aan deze dossiers.
in 2010 werd 40 % van de misdrijven geregulariseerd als 
gevolg van een stedenbouwkundige vergunning of de vast-
stelling dat een plek op initiatief van de overtreder in haar 
oorspronkelijke toestand werd hersteld. 

Herstel van de misdrijven

in artikel 307 van het BWrO worden drie herstelmodaliteiten 
van stedenbouwkundige overtredingen vermeld:

   herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat;
   uitvoering van inrichtingswerken; 
   betaling van de meerwaarde van het goed als gevolg van 
het misdrijf.

Om herstel van misdrijven te bekomen, richt het BrOh 
verzoeken tot het parket van Brussel. De verzoeken van 
2010 kunnen als volgt worden verdeeld:

   250 verzoekschriften tot verdere behandeling beogen de 
uitspraak van het herstel van de plek in haar oorspronke-
lijke staat, waarvan 122 als gevolg van de weigering van 
de stedenbouwkundige vergunningen op basis van het 
onderzoek van de vergunningsaanvraag.

   128 verzoeken zijn het gevolg van het ontbreken van een 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, hoewel 
het misdrijf ruim een jaar eerder werd vastgesteld en een 
ingebrekestelling aan de bouwheer werd gericht.

   9 verzoeken tot vervolging houden verband met de uit-
voering van aanpassingswerken. Deze aanvragen vloeien 
voornamelijk voort uit het feit dat de bouwheer weigert 
de wijzigingsplannen - waaruit blijkt dat hij de voorwaar-
den vervult die hem door de overheid worden opgelegd 

alvorens hij de gevraagde vergunning ontvangt - in te 
dienen (BWrO, artikel 191), of uit de vaststelling van de 
niet-conforme uitvoering van de werken ten opzichte van 
de goedgekeurde gewijzigde plannen.

   39 vorderingen tot veroordeling om de betaling af te dwingen 
van de meerwaarde die het goed heeft verworven. Deze 
aanvragen vloeien alle voort uit de weigering door overtreder 
van het dadingvoorstel dat hem werd gedaan.

de dadingen (2003-2010)

Indeling van de overtredingen volgens de  
verschillende wijzen van herstel (2003-2010) 
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Na de afgifte van een vergunning of na de beëindiging 
van het misdrijf en mits een voorafgaand akkoord van de 
Procureur des Konings, voorziet het BWrO (artikel 313) 
dat de bestuurlijke overheid met de overtreder tot een 
vergelijk komt. in 2010 werden in deze zin 319 dadingen 
geregistreerd.
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beëindigingen van misdrijf

in 2010 werden bij proces-verbaal 97 beëindigen van misdrijf 
opgesteld. De stopzettingen van misdrijven zijn te danken 
aan de middelen die de gemeenten inzetten om het pro-
bleem van de schotelantennes die vanaf de openbare ruimte 
zichtbaar zijn, te bestrijden; het gewestbestuur heeft ook 
ingegrepen bij de reclamebedrijven nadat hen weigeringen 
tot stedenbouwkundige vergunning waren betekend. 

Gerechtelijke vonnissen

De correctionele rechtbank van eerste aanleg in Brussel 
heeft in 2010, bij weten van het gewestbestuur, 7 veroor-
delingen uitgesproken betreffende stedenbouwkundige 
overtredingen. De vonnissen die zo werden uitgesproken 
vertegenwoordigen minder dan 3 % van de verzoeken die 
aan de rechtelijke macht werden gericht. 

naar administratieve boetes?

in het kader van het regeerakkoord 2009-2014* heeft het 
BrOh bij de regering een werknota ingediend om een aantal 
stedenbouwkundige misdrijven uit de strafrechtelijke sfeer 
te halen en een systeem van administratieve boetes toe te 
passen. Dat mechanisme vormt een antwoord op de vele 
niet-bestrafte stedenbouwkundige dossiers die aan het 
parket worden gericht en zou de overtreder ertoe moeten 
dwingen om de plek conform te maken. 

*  ‘Op geconcerteerde en samenhangende wijze moet er 
een gepaste reactie komen inzake controle en sanctio-
nering van inbreuken om de regelgeving te laten naleven 
die garant staat voor de samenhang van het systeem. 
De  gemeentelijke diensten moeten met de hulp van het 
gewest in staat zijn verzoeken om stedenbouwkundige 
regularisering te begeleiden en aan de hand van dadin-
gen die overtreders er met gerichte adviezen toe brengen 
zich in regel te stellen. Daartoe zullen het BrOh of de 
gemeenten gemachtigd worden administratieve boetes 
uit te schrijven en herstelmaatregelen op te leggen wan-
neer de parketten niet optreden’.

5   beroepsproCedures 
bIj Het  
stedenbouwkundIG 
ColleGe en de  
reGerInG

vóór 01/01/2010 voorzag het Brussels hoofdstedelijk 
gewest twee beroepsmogelijkheden inzake stedenbouw: 
beroep bij het stedenbouwkundig College en beroep bij 
de regering.

Dit systeem wordt behouden voor al de beroepen die vóór 
01/01/2010 werden ingediend of na 01/01/2010 werden 
ingediend tegen beslissingen die vóór die datum waren 
getroffen.

algemeen

dossiers die aan de oude beroepsproce-
dure worden onderworpen 

het stedenbouwkundig College kan de vergunning af-
geven, de afgifte afhankelijk stellen van voorwaarden 
om een goede plaatselijke aanleg te waarborgen of de 
vergunning weigeren. het kan eveneens afwijkingen toe-
staan. De beslissing van het stedenbouwkundig College 
vervangt die van de bevoegde overheid in eerste aanleg. 
als bij het stedenbouwkundig College bijvoorbeeld be-
roep wordt aangetekend tegen een voorwaarde die aan 
een vergunning is verbonden, is het bevoegd om ken-
nis te nemen van al de aspecten van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning. het kan met andere 
woorden de vergunning weigeren, bevestigen onder 
andere voorwaarden of bevestigen op basis van andere 
motieven dan die welke in de aangevochten beslissing 
worden genoemd. 

Tegen deze beslissing kunnen het college van burge-
meester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en 
de aanvrager (deze laatste ook bij het uitblijven van be-
slissing) beroep aantekenen bij de regering. 

De regering kan (net als het stedenbouwkundig College) 
de vergunning afgeven, de afgifte afhankelijk stellen 
van voorwaarden om een goede ruimtelijke ordening 
te waarborgen of de vergunning weigeren. De regering 
kan ook afwijkingen toestaan, zelfs als deze voordien 
door het college van burgemeester en schepenen wer-
den geweigerd. 

Daarbij wordt een bepaald aantal aanvragen tot steden-
bouwkundige vergunning opnieuw bestudeerd in het kader 
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van een nieuw onderzoek dat losstaat van het onderzoek 
dat in eerste aanleg werd gevoerd door het gewest en de 
gemeenten. De procedure inzake stedenbouwkundige  
attesten is dezelfde. hoewel het aantal beroepen (164) laag 
is in vergelijking met het aantal vergunningen of attesten 
dat in eerste aanleg werd behandeld (4 791 in 2009), is het 
interessant om de evaluatie te maken van de behandeling 
van de dossiers door elk van deze instanties. 

dossiers die aan de nieuwe beroeps-
procedure worden onderworpen
het nieuwe BWrO, van kracht sinds 01/01/2010, heeft 
een nieuw beroepssysteem gevestigd voor de aanvragen 
die na de inwerkingtreding van het nieuwe BWrO worden 
ingediend. Net als in de twee andere gewesten zijn in de 
nieuwe bepalingen de twee beroepsniveaus samengesmol-
ten. De beroepen gebeuren nu uitsluitend bij de regering. 
het stedenbouwkundig College behoudt zijn rol van expert, 
maar wordt een adviesverlenende instantie. 

het beroep wordt bij de regering ingediend, ter attentie 
van het stedenbouwkundig College. Dit beschikt over 60 
dagen (75 dagen in geval van hoorzitting met de partijen) 
om zijn advies uit te brengen; De regering heeft daarna 30 
dagen om haar beslissing aan de partijen mee te delen. 
als de regeringsbeslissing op zich laat wachten, kan een 
van de partijen (en niet meer uitsluitend de aanvrager 
van de vergunning) een herinnering sturen en start een 
nieuwe termijn van 30 dagen. als binnen deze nieuwe 
termijn geen beslissing wordt genomen, krijgt het advies 
van het stedenbouwkundig College beslissinsgkracht. 
Bij het ontbreken van advies van het stedenbouwkundig 
College wordt de beslissing die het voorwerp van het 
beroep uitmaakte, bevestigd; als geen enkele beslissing 
werd genomen (hypothese van stilzwijgende weigering bij 
aanhangigmaking), wordt de aanvraag geweigerd.

beroepsprocedure bij het  
stedenbouwkundig College

in 2010 werden nog 20 beroepen bij het stedenbouwkundig 
College ingediend op basis van het oude BWrO (beslis-
singsbevoegdheid van het stedenbouwkundig College). 
historisch gezien zijn dat de laatste.

We herinneren eraan dat 3 550 beroepen werden ingediend 
sinds de oprichting van het stedenbouwkundig College 
op 09/12/1992.

het stedenbouwkundig College behandelt nog een groot 
aantal beroepen volgens de oude procedure. Die werden bij 
hem aanhangig gemaakt vóór de BWrO-hervorming.

het College is overigens bevoegd voor 144 beroepen 
ingediend bij de regerging in het kader van de nieuwe 
procedure (adviesbevoegdheid van het stedenbouwkun-
dig College). De meeste ervan betreffen het creëren van 
woningen, vooral door de indeling van oude eengezins-
woningen in meerdere eenheden en, in mindere mate, 
het commerciële gebruik van een goed.

slechts in 65 van deze 144 beroepen kon het stedenbouw-
kundig College een advies uitbrengen. immers, in 2010 
bestond het stedenbouwkundig College nog steeds uit 
slechts 4 leden in plaats van de 9 leden die vereist zijn 
krachtens artikel 12 van het BWrO. Dat heeft meer dan eens 
tot een onderbreking van de activiteiten geleid omdat het 
minimumquorum van 4 leden niet meer werd bereikt.

van deze 65 beroepen hebben 27 betrekking op de creatie 
van huisvesting, 10 op een commerciële gebruikswijziging 
en 4 op uithangborden.
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beroepsprocedures  
bij de regering

De directie advies en Beroep staat in voor de behandeling 
van de beroepen bij de regering in verband met stedenbouw. 
in dit kader doet zij onderzoek, woont zij hoorzittingen bij 
en stelt zij ontwerpen van regeringsbeslissingen op.

De directie advies en Beroep heeft in 2010 zowel de beroepen  
volgens de ‘oude procedure’ als die volgens de ‘nieuwe 
procedure’ behandeld (zie hoger ‘algemeen’).

   Oude BWrO-procedure (beslissingsbevoegheid van 
het stedenbouwkundig College)

      64 beroepen werden ingediend. De directie advies en 
Beroep heeft 46 dossiers behandeld en in elk ervan een 
beslissing aan de regering voorgesteld. De regering 
heeft in 21 ervan een beslissing getroffen.

  De directie advies en Beroep heeft ook 18 dossiers van 
2009 behandeld. De regering heeft in 33 dossiers van 
2009 een beslissing getroffen.

   Nieuwe BWrO-procedure (adviesbevoegdheid van het 
stedenbouwkundig College)

      146 beroepen werden ingediend. De directie advies en 
Beroep heeft 77 dossiers behandeld en in elk ervan een 
beslissing aan de regering voorgesteld. De regering heeft 
in 5 ervan een beslissing getroffen.

volgende tabel geeft de aard aan van de beslissingen die in 
2010 getroffen werden: 

BeslissiNgeN

Beroep intrek-
kingen

Behan-
deld

rB Toeken-
ningen

Toekenningen 
onder  
voorbehoud

gedeeltelijke 
toekenningen

Toekenningen 
met steden-
bouwkundige 
lasten

Weige-
ringen

Niet-ont-
vankelijk

2009 18 33 8 4 3 0 13 3

2010 oude 
procedure

64 2 46 21 4 3 1 1 9 2

2010 nieuwe 
procedure

146 3 77 5 2 0 0 0 3 0

totalen 210 5 141 59 14 7 4 1 25 5

De directie advies en Beroep heeft in 2010 dus 141 dossiers 
behandeld (18 van 2009 en 123 van 2010).

De achterstand van 2009 werd snel ingelopen, maar slechts 
iets meer dan de helft van de beroepen van 2010 werd be-
handeld.

De voornaamste oorzaak van de opgelopen vertraging is het 
feit dat het stedenbouwkundig College er in een groot aantal 
beroepen niet in slaagt om een hoorzitting te organiseren 
en advies uit te brengen (zie hoger ‘Beroepsprocedures bij 
het stedenbouwkundig College’). Zelfs als de regering dit 
probleem heeft opgevangen door zelf de hoorzittingen te 
organiseren die door de partijen werden gevraagd, vonden 
deze hoorzittingen niet alle voor 31/12/2010 plaats, waardoor 
de behandeling van de beroepen nog niet werd afgerond.

 het schrappen ten slotte van het dubbele beroepsniveau 
heeft het aantal beroepen verdrievoudigd, terwijl het aantal 
dossierbeheerders niet werd aangepast. 

van al de beroepen die in 2010 werden ingediend, hebben 
overigens slechts vier verzoekers gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid die het BWrO hen biedt om een rappel(brief) 
te sturen. (cf. hoger definitie van het mechanisme).

het uitblijven van een beslissing door de regering binnen 
de termijn van dertig dagen heeft geleid tot de toekenning 
van een beslissing en drie weigeringen.

De bestemming die in de beroepen van 2010 het meest 
voorkwam, was huisvesting in brede zin (regularisatie van 
het aantal woningen, vervanging van het raamwerk, plaatsing 
van fotovoltaïsche panelen, uitbreiding, enz.). Bijna 90 van 
de 146 beroepen ingediend volgens de ‘nieuwe procedure’, 
handelen over die bestemming. veel minder frequent gaat 
het om handelszaken, reclameborden en uithangborden, 
en voorzieningen van collectief belang of van openbare 
diensten en andere. 

in 2011 zal de directie advies en Beroep vooral beroepen 
volgens de nieuwe procedure behandelen. aanwerving van 
extra personeel op de directie advies en Beroep wordt overi-
gens voorzien gelet op het toenemende werk als gevolg van 
het schrappen van het dubbele beroepsniveau. 
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6   InForMatIe en  
sensIbIlIserInG  
Van de burGer

stedenbouwkundige informatie

via de cel reperage van de directie stedenbouw bezorgt 
de gemachtigde ambtenaar de publiekrechtelijke rechts-
personen de stedenbouwkundige inlichtingen (bestem-
ming van het goed, aanwezigheid van een BBP, van een 
verkavelingsvergunning, van een bescherming, van een 
perimeter van voorkoop, ...).  Dit geldt ook voor de aan-
vragen tot verdeling van een goed die aan de notarissen 
moeten worden meegedeeld.

Informatie

De Ds beantwoordt eveneens elke vraag over stedenbouw. 
Zij treedt geregeld in contact met de burger, bijvoorbeeld 
via de organisatie van allerlei voorstellingen, en streeft in 
het verlengde daarvan naar de versterkte samenwerking 
met haar gesprekspartners.

publicaties 2010

   actualisering en heruitgave van de ‘Praktische steden-
bouwgids’.

   actualisering van de info-folders van stedenbouw (scho-
telantennes; hoogstemmige bomen: planten, snoeien, 
vellen; Omheiningen; een woongebouw opsplitsen; Uit-
hangborden en reclame verwijzend naar het uithangbord; 
Uw beroepsactiviteit in een woninggebouw onderbrengen; 
een handelszaak in een woongebouw onderbrengen; Bin-
nenterreinen van huizenblokken, groene stadslongen; 
stedenbouwkundige inlichtingen; Zonne- of fotovoltaï-
sche panelen; Plannen en verordeningen in het Brussels 
gewest; De gevel vernieuwen of verbouwen; verbouwen 
om woongelegenheid te creëren; inspringstroken: geen 
parkeerruimte!;  Brugis).

   Uitgave van het boek ‘Brussel, stad van diversiteit’ van 
architect-fotograaf victor lévy.
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ministerieel project dat, net als de NOva-programma’s, die 
het trouwens aanvult, het communicatiebeleid, de transpa-
rantie en de moderniteit van het BrOh voortzet.

Ook in 2011 wordt de samenwerking tussen de directie 
stedenbouw en de bouwmeester voortgezet. We herinneren 
eraan dat de Brusselse regering de bouwmeester - de bMa 
- 2 opdrachten toekende voor de periode 2009-2014:

1.  hij helpt de bouwheren om de architecturale en landschap-
pelijke kwaliteit van de gewestelijke overheidsprojecten 
veilig te stellen; daarbij staan drie aandachtspunten 
centraal: samen met de bouwheer een goed program-
ma uitstippelen - een doeltreffende procedure voor de 
architectuuropdracht vastleggen - een adviescomité 
oprichten dat hem correct oriënteert bij de toekenning 
van de opdracht; 

2.  de ontwikkeling van een kenniscentrum voor ‘kunst in 
de openbare ruimte’, met volgende dubbele doelstelling: 
de uitwisseling bevorderen tussen de experten op het 
vlak van kunst en die op het vlak van openbare ruimte; 
de openbare bouwheren adviseren bij hun keuze van 
specialisten die hen tijdens het hele proces van artistiek 
ontwerp en uitvoering zullen begeleiden.

Concreet betekent dat dat de bouwmeester bevoorrechte 
contacten onderhoudt met het BrOh en met het agent-
schap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels 
hoofdstedelijk gewest (aTO) om de informatie over 
projecten die hij opvolgt, te kunnen uitwisselen. geregeld 
vinden vergaderingen plaats met de gemachtigde ambte-
naren van de directie stedenbouw. Deze onderhoudt ook 
werkcontacten met het aTO, dat onder meer deelneemt 
aan de begeleidingscomités van de milieueffectenstudies 
en van de milieueffectenrapporten (BBP’s) voor de ont-
werpen die in de strategische zones van het Brusselse 
grondgebied gelegen zijn. in 2010 ging het bijvoorbeeld 
over het dossier ‘Thurn & Taxis’, luik stedenbouwkundige 
vergunning op het ggB 6B en luik BBP-ontwerp.  

Wat de grote stedenbouwkundige projecten betreft die 
worden behandeld en die de facto ‘stukjes van de stad’ 
betreffen, zal de directie stedenbouw ook specifiek aan-
dacht besteden aan het ‘stadsproject Wet’ en aan de 
inrichting van de ‘Zone van het Zuidstation’ en van het 
‘administratief Centrum’.

   De regering heeft het besluit goedgekeurd met betrek-
king tot de uitwerking door een BBP van het ontwerp 
van bepaling van een stadsvorm voor Wetstraat en 
haar onmiddellijke omgeving binnen de europese wijk. 
vanaf het ontstaan van het ontwerp neemt de directie 
stedenbouw deel aan de denkoefeningen rond het 
stadsproject Wet. Ze levert ondersteuning gedurende 
het hele proces. in het kader van de behandeling van 
de vergunningen waakt zij ook over de samenhang 
tussen de ontwerpen en de fundamentele opties die de 

VooruItzICHten  

De vooruitzichten voor 2010, zoals ze in het jaarverslag van 
2009 van de directie stedenbouw vermeld staan, werden 
globaal hard gemaakt. in een aantal gevallen gebeurt de 
omzetting in verordenende akten in 2011.

Welke zijn de vooruitzichten in 2011?

De kortere proceduretermijn voor stedenbouwkundige 
vergunningen door de gemachtigde ambtenaar blijft de  
prioritaire doelstelling. Tegelijk garandeert ze een kwali-
teitsvolle deskundigheid over de inhoud van de behandelde 
dossiers. in 2011 zal dit jammer genoeg geen makkelijke 
opdracht zijn. in verhouding tot de vorige jaren daalt het 
effectief van de directie immers gevoelig. Daar komt nog 
bij dat op het niveau van de regering de vervanging van 
de gemachtigde ambtenaar, die verantwoordelijk is voor 
de dossiers die door de gemeenten worden behandeld 
(uitgezonderd die van Brussel-stad), niet voor het jaarlijks 
verlof van 2011 concreet werd gemaakt. gelet op de spe-
cifieke kwaliteiten en de onmisbare ervaring op het terrein 
die voor dit profiel onmisbaar zijn, wordt de directeur van 
de directie stedenbouw tijdelijk met deze opdracht belast: 
hij zal zijn directeursfunctie combineren met die van ge-
machtigde ambtenaar van openbare ruimten. 

De voortzetting van de uitwerking van managementtools 
met het oog op het behoud van een kwaliteitsvolle over-
heidsdienst zal van doorslaggevend belang zijn. Dat geldt 
ook voor de voortdurende waakzaamheid van het kader 
voor het welzijn van de medewerkers.

Wat de NOva-software betreft voor het beheer van de ver-
gunningsaanvragen, wordt de definitieve productie van het 
interinstantiesysteem voorzien voor eind 2011. De meeste 
gemeenten van het gewest zullen via het internet verbonden 
zijn met de directie stedenbouw en met leefmilieu Brussel 
(BiM). Deze vernieuwing zal zonder twijfel de hoeveelheid 
administratief werk drastisch terugdringen, en vooral de 
vergunningaanvragers zullen daar goed bij varen.

Met de onverdroten steun van de staatssecretaris bevoegd 
voor stedenbouw, die de evolutie van de satellietpro-
gramma’s van NOva van zeer nabij opvolgt,  zal 2011 ook 
het ‘internet’-jaar worden voor de directie stedenbouw: 
ingebruikneming van NOva-Burgers (de vergunningaan-
vrager kan online de etappes van zijn aanvraag volgen), 
gekoppeld aan een cartografisch referentiesysteem en aan 
het online komen van de nieuwe website van stedenbouw 
(www.stedenbouw.irisnet.be). Deze twee projecten genieten  
de logistieke steun van het CiBg.

De directie stedenbouw draagt momenteel, met onder meer 
de steun van de bouwmeester (bMa), bij tot de toekomstige 
oprichting van het ‘huis van de stedenbouw’. het is een 
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   De concretisering van de besluiten van de regering 
die de vergunningverlenende overheden formulieren 
opleggen voor de toekenning of de weigering van de 
stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen/ 
-attesten en die in functie van de nieuwe wetgevingen en 
verordeningen worden geactualiseerd. Begin 2011 worden 
ze aan de Kafka-procedure onderworpen, die adminis-
tratieve vereenvoudiging nastreeft. vervolgens worden 
ze ter goedkeuring aan de regering voorgelegd.

   De goedkeuring van het wijzigingsontwerp van het 
zogenaamde ‘regeringsbesluit van geringe omvang’, in 
het bijzonder met betrekking tot Titel iii over de goe-
deren die deel uitmaken van het beschermde erfgoed. 
De directie stedenbouw is begaan met de oppuntstel-
ling van coherente behandelingsprocedures tussen de 
2 functionele directies inzake unieke vergunningen 
(directie stedenbouw en directie Monumenten en 
landschappen). Ze zal hierbij bijzondere aandacht 
hebben voor het advies van de sectie regelgeving van 
de raad van state. 

   De opvolging van de regering op de werknota die het 
BrOh heeft ingediend over de invoering van een sys-
teem van administratieve boetes voor bepaalde werken 
in overtreding. het gaat over een gemeenschappelijke 
nota van de directies stedenbouw en Monumenten 
en landschappen die kadert in de algemene beleids-
verklaring van de regering in 2009.

Ter afronding herhaalt de directie stedenbouw haar wil 
om haar structurele samenwerking voort te zetten met de 
andere directies van het BrOh (Monumenten en land-
schappen, stadsvernieuwing, studies en Planning), de 
gemeenten, het bestuur Uitrusting en vervoer en Beliris, 
en dit vanuit een vastberaden streven naar kwaliteit.

regering heeft gekozen. De uitwerking van een zonale 
gsv in 2011 zal een bredere draagkracht krijgen in de 
definitie van de stadsvorm van dit project.

   De aanleg van het gebied van het Zuidstation is een 
ambitieus ontwerp van de regering, dat op het grond-
gebied van twee gemeenten ligt: sint-gillis en ander-
lecht. het ontwerp betreft rechstreeks de NMBs, gelet 
op de uitbouw in situ van haar maatschappelijke zetel, 
de manier waarin zij zich in het stadsweefsel inpast en 
de toekomst van de onmiddellijk omringende huizen-
blokken. het initiatief tot het BBP-ontwerp op de twee 
gemeenten moet van hen komen.

   De inrichting van het administratief centrum, waar-
toe de regering heeft beslist, is momenteel het verst 
gevorderd. Brussel-stad heeft al een ontwerp-BBP, dat 
eveneens aan de eerste procedurale handelingen werd 
onderworpen. Op basis van het advies van de overleg-
commissie d.d. 09/12/2010 en met instemming van 
het college van Brussel-stad zal dit jaar een nieuwe 
overlegprocedrue worden gevolgd met het oog op de 
goedkeuring van het BBP.

De  BWrO-herziening werd als gevolg van de ordonnantie 
van 14/05/2009 van kracht op 01/01/2010. Nieuwe mecha-
nismen werden ingevoerd, interpretaties en gedragslijnen 
werden opgesteld, andere dienen nog te worden bepaald. 
De directie stedenbouw zal zich in 2011 toeleggen op 
de administratieve vereenvoudiging, die tenslotte nooit 
klaar zal zijn. 

Dit zijn de bijzondere aandachtspunten van de directie 
stedenbouw:

   De afronding van het werk van de werkgroep die eind 
2009 werd opgericht en zich moest toeleggen op de 
vernieuwing van de dossiersamenstelling van de aan-
vragen tot stedenbouwkundige vergunning. in die groep 
werken de directies stedenbouw en Monumenten en 
landschappen, vertegenwoordigers van de 6 gemeen-
ten en het Brussels agentschap voor de Onderneming 
samen. Zij werken aan:

 •  de herziening van inhoud en vorm van het formulier 
voor de vergunningsaanvraag;

 •  de uitwerking van een pedagogisch document, ‘nut-
tige info’, om de aanvragers te helpen bij de correcte 
invulling van hun aanvraag;

 •  een denkoefening over de gedeeltelijke digitalisering 
van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning 
en het gevolg hiervan op de dossiersamenstelling van 
de aanvraag;

 •  de samenstelling van vereenvoudigde dossiers voor 
bepaalde soorten aanvragen (bv. gsm-antennes, kleine 
werken, wijzigingsvergunningen, enz.).
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Huisvesting in 2010, dat zijn:

    11 087 572 eur voor 2 012 renovatiepremies 

    1 199 682 eur voor 503 premies voor gevelverfraaiing 

    7 819 003 eur voor 2 025 bijdragen in het huurgeld aan financieel zwakkeren 

    261 738 023 eur voor de partners die actief zijn op het vlak van huisvesting

    15 876 informatieaanvragen behandeld door het woonInformatieCentrum  

    617 klachten ingediend bij de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

    127 bezoeken op eigen initiatief door de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

    79 ingediende beroepen waarvan 66 behandeld door de directie advies en beroep
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doelstellInGen

De algemene strategische doelstellingen van de directies 
die actief zijn op het vlak van huisvesting, zijn de concrete 
verbetering van de levensomstandigheden van de inwo-
ners van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Daartoe 
streven zij ernaar de problemen inzake woongelegenheid 
te beheersen en in te perken.  hun werkterrein is erg ruim 
en gaat van de sociale huisvesting tot de premies voor de 
renovatie van privéwoningen. 

vanuit dit perspectief wordt de administratie belast met 
7 opdrachten:

1  stimulans van de woningrenovatie door toekenning en 
beheer van premies;

2  verbetering van de leefomgeving door toekenning van 
premies voor gevelverfraaiing;

3  steun aan huurders met een laag inkomen door middel 
van toelagen om gezonde, aangepaste en voldoende 
ruime woningen toegankelijk te maken;

4   toekenning - en de controle  verzekeren - van de gewestelijke  
subsidies aan de sociale verhuurkantoren (svK’s), de 
verenigingen van het Netwerk Wonen en de verenigin-
gen die ijveren voor integratie via huisvesting;

5  verplichte voorschriften inzake veiligheid, gezond-
heid en uitrusting van de verhuurde of voor huur 
bestemde woningen bevorderen en de naleving ervan 
afdwingen;

6  de bij de regering ingediende beroepen inzake huis-
vesting behandelen;

7  de communicatie met en de informatie van de burger 
ontwikkelen dankzij een onthaalruimte binnen het 
bestuur, die als schakel dient tussen de gebruikers en 
de diensten die met de dossiers belast zijn.
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MIddelen

Menselijke middelen

De directie huisvesting (52 medewerkers in 2010, hetzij 
7 minder dan in 2009) verzorgt de opdrachten 1 tot 4 
(p.64). Zij volgt ook de subsidies op die aan de Brusselse 
gewestelijke huisvestingsmaatschappij (BghM) en aan 
het Woningfonds worden toegekend. 

De directie gewestelijke huisvestingsinspectie (31 mede-
werkers) is samen met de directie huisvesting belast met 
de verwezenlijking van de opdrachten 5 en 7.  

De directie advies en Beroep (8 medewerkers) neemt het 
beheer van de opdracht onder punt 6 voor haar rekening.

Financiële middelen

het budget dat in 2010 voor huisvesting werd uitgetrok-
ken, bedraagt 29 577 723 eUr. Dit bedrag werd verdeeld 
als volgt:

in 2010 heeft de directie huisvesting bovendien  
217 924 000 eUr toegekend aan de Brusselse gewestelijke 
huisvestingsmaatschappij (BghM) en 34 373 000 eUr 
aan het Woningfonds. Deze instellingen stellen hun eigen 
jaarverslag op.

activiteiten en programma’s vereffende kredieten  
in 2010 (eUr)

Premies voor de renovatie van het 
woonmilieu

11 087 572

Premies voor gevelverfraaiing 1 199 682
verhuis- en installatietoelage en  
bijdrage in het huurgeld

7 819 003

sociale verhuurkantoren 5 584 177
Netwerk Wonen 1 299 635
vzw voor de inschakeling via  
huisvesting

2 104 963

WooninformatieCentrum 21 261
inspectie van de kwaliteit en de veilig-
heid van het huurwoningenbestand

461 430

totaal 29 577 723

wetsmiddelen

De huisvestingscode vormt de juridische basis inzake 
huisvesting. Ze werd goedgekeurd op 17/07/2003 en 
omvat al de bepalingen, oude en nieuwe, die het aan-
bod, de toegankelijkheid en de kwaliteit in de Brusselse 
woningen moeten verbeteren. De Code wordt aangevuld 
door het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke re-
gering van 04/09/2003 tot bepaling van de elementaire 
verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting 
van woningen.

enkele besluiten bepalen de inhoud en de voorwaarden 
voor de financiering van de verschillende bovengenoemde 
activiteiten:

   Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering 
van 04/10/2007 betreffende de toekenning van pre-
mies voor de renovatie van het woonmilieu en het 
ministerieel besluit van 10/12/2009 houdende nadere 
omschrijving van de toepassingsmodaliteiten, evenals 
het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering 
van 03/06/2010 betreffende de voor de verwarmings-
systemen van gebouwen geldende ePB-eisen; bij hun 
installatie en tijdens hun uitbating;

   Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
02/05/2002 betreffende de toekenning van premies 
voor de verfraaiing van gevels en het ministerieel be-
sluit van 19/06/2002 houdende nadere omschrijving 
van de toepassingsmodaliteiten;

   Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
22/12/2004 tot instelling van een verhuis- en installa-
tietoelage en van een bijdrage in het huurgeld  en het 
ministerieel besluit van 30/06/2005 tot bepaling van 
de kwaliteitsnormen van woningen voor de toepas-
sing van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke 
regering;

   Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering 
van 28/02/2008 tot organisatie  van de sociale ver-
huurkantoren;

   Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
28/03/2002 betreffende de toekenning van toelagen 
aan verenigingen of groeperingen van verenigingen die 
een geïntegreerd lokaal ontwikkelingsplan uitvoeren op 
het vlak van stadsrenovatie;

   Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
16/07/1992 betreffende de toekenning van toelagen aan 
verenigingen die integratie via huisvesting nastreven;

   Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
06/03/2008 tot instelling van een huurtoelage voor 
woningen die door de gemeenten worden beheerd.
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1   renoVatIepreMIes

De toekenning van renovatiepremies voor woningen 
draagt zeer concreet bij tot de verandering in de bestaande 
privéwoningen in Brussel. De subsidieerbare werken be-
treffen zowel de bewoonbaarheid en het onderhoud van 
het bebouwde weefsel als de leefkwaliteit en de veiligheid 
van de bewoners. het kan om een dakherstelling gaan, de 
vervanging van de sanitaire voorzieningen, de betegeling 
van een keuken, de aanpassing van een woning aan de 
handicap van een bewoner,… De toekenning van premies 
is aan voorwaarden onderworpen.  

Bouwjaar van de gebouwen waarvoor een  
renovatiepremie werd aangevraagd in 2010

Zowat 50 % van de premieaanvragen wordt ingediend door bur-
gers met een jaarinkomen van minder dan 30 000 eUr. 

in de zones van de wijkcontracten echter neemt het aan-
tal ingediende dossiers met een hoger inkomen toe. het 
bedrag van de premie wordt er minder beïnvloed door het 
inkomensniveau van de aanvragers.

Aantal aanvragen om renovatiepremie 
sinds 2004
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Aantal aanvragen (%) om renovatiepremie per 
perimeter en per inkomenscategorie in 2010
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De premie voor woningrenovatie wordt steeds vaker aange-
vraagd: in 2009 werden 1 961 dossiers ingediend, in 2010 
waren dat 2 012 dossiers, hetzij een toename met 2,6 %.

het totale budget dat in 2010 voor renovatiepremies werd 
bestemd, bedraagt 11 087 572 eUr, hetzij een toename met 
18,67 % ten opzichte van de 9 343 267 eUr in 2009. 

 

enkel de woningen die gebouwd werden dertig jaar voor 
het jaar van indiening van de premieaanvraag, komen in 
aanmerking. in bijna 63 % van de gevallen betreffen de 
aanvragen die aan de voorwaarden beantwoorden, wo-
ningen van voor 1945.
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Totaal verwarming

Sanitaire installatie

Pleisterwerk, muurtegels

Gasinstallatie

 Sanitair warm water

Elektriciteit

Raamwerk

Bijbehoren dak

Warmte-isolatie / geluidsisolatie

Dakbedekking
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De 10 meest gevraagde werkposten (%) met mogelijk cumulus per ingediend dossier

De werkpost waarvoor de premie het vaakst wordt aan-
gevraagd is het dak met toebehoren. Daarna volgen de 
warmte-isolatie en het raamwerk.

aangezien de vervanging van de verwarmingsketel in drie 
aparte posten wordt aangerekend - afhankelijk van het 
feit of enkel de ketel wordt vervangen, of tegelijk ook een 
deel of het geheel van de verwarmingsinstallatie - lijkt dit 
werk in de grafiek minder gevraagd dan in werkelijkheid 
het geval is.
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2   GeVelVerFraaIInG

De premie voor gevelverfraaiing is bedoeld om het uitzicht 
van de gebouwen langs de Brusselse straten te verbeteren. 
Mede dankzij de premie worden de straatgevels van de wo-
ningen opgeknapt.

De begunstigde eigenaars kunnen natuurlijke personen, ven-
nootschappen of handelaars zijn. het goed mag verhuurd 
worden. De besluiten van 2002 leggen de toekenningsvoor-
waarden en de dossiersamenstelling vast en bepalen de aard 
en de kwaliteit van de subsidieerbare werken.

Om van de premie te kunnen genieten, dient men de ge-
paste technieken en de regels van het vakmanschap toe te 
passen die de integriteit van het gebouw respecteren. Ook 
de verplichtingen inzake stedenbouwkundige vergunningen 
dienen te worden nageleefd. het bedrag van de premie staat 
in verhouding tot de omvang van de werken (oppervlakte in 
m2 te reinigen, te schilderen, enz.).

De grootte van de tegemoetkoming varieert ook naargelang 
van het inkomensniveau van de aanvragers en de geografische 
ligging van het betrokken goed: binnen bepaalde perime-
ters zoals bepaald door het gewestelijk ontwikkelingsplan 
(gewOP), spoort de wetgever de eigenaars door middel 
van een hoger bedrag aan om hun goed in een voldoende 
staat van netheid te brengen. Op deze manier spoort hij 
ook de gezinnen met lage inkomens aan.
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Bouwjaren van de gebouwen waarvoor 
in 2010 een premie voor gevelverfraaiing 
werd aangevraagd

Aantal aanvragen om premies voor  
gevelverfraaiing, ingediend sinds 2008

Aantal aanvragen om premies voor  
gevelverfraaiing, ingediend in 2010, per perimeter

in ruim de helft van de gevallen (53,48 %) gaat de premie 
naar constructies van vóór 1930.

We merken op dat het aantal ingediende dossiers in 2010 
(503 dossiers) haast ongewijzigd bleef ten opzichte van 
2009 (487 dossiers). 

in 2010 werd in totaal 1 199 682 eUr toegekend aan pre-
mies voor gevelverfraaiing.

1961-1983 : 

7,83 %
1946-1960 : 

8,70 %

1930-1945 : 

30 %

< 1930 :  

53,48 %
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Uit de tabel hierboven blijkt dat het aantal verhuis- en instal-
latietoelagen en bijdragen in het huurgeld met 15,58 % is 
gestegen ten opzichte van 2009, en sinds 2005 op constante 
wijze toeneemt.

Zowat 4 776 gezinnen genieten een gemiddelde toelage 
van 122,36 eUr per maand. 27 % van de betalingen in 
2010 betreft enkel de verhuistoelage.  De andere aanvragen 
(73 %) hebben betrekking op de beide toelagen. 

in 2010 werd in totaal 7 819 003 eUr uitgegeven aan de 
viBh’s.   

de huurtoelage voor woningen 
beheerd door de gemeenten   

Op grond van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke 
regering van 06/03/2008 werd een huurtoelage ingevoerd 
met als doel het gemeentelijke woningenbestand toegan-
kelijker te maken voor kansarmen.
De huurders van een gemeentewoning, in het bijzonder 
een woning van de gemeentelijke regies, kunnen hun regies 
om deze huurtoelage verzoeken. het gemeentebestuur 
beheert deze aanvragen.
De huurtoelage vergoedt het verschil tussen de huur ge-
vraagd door de gemeente, en een derde van het maande-
lijkse gezinsinkomen, eventueel verhoogd met een derde 
van de kinderbijslag. Deze toelage van maximum 200 eUr 
per maand kan voor de volledige duur van het huurcontract 
worden toegekend.
als de aanvrager of het gezin al een verhuis- en installatie-
toelage en bijdrage in het huurgeld geniet, wordt de toelage 
niet toegekend.  
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Evolutie van het aantal aanvragen om toelagen 
sinds 20043   tussenkoMsten 

Voor kansarMe 
Huurders

VIbH 

De verhuis- en installatietoelage en bijdrage in het huurgeld 
(viBh) is een concrete maatregel met een dubbel doel: strijd 
tegen ongezonde woningen en financiële hulp aan kansarmen 
bij hun herhuisvesting in een gezonde en aangepaste woning 
tegen haalbare voorwaarden.
Deze uitkeringen gaan  naar gezinnen-huurders die van een 
ongeschikte (dus ongezonde, overbevolkte of niet aan de 
handicap en/of de leeftijd van een gezinslid aangepaste) 
woning verhuizen naar een nieuwe huurwoning die voldoet 
aan de geldende normen qua oppervlakte, gezondheid en 
veiligheid. De onaangepaste woning dient gedurende min-
stens 12 maanden bewoond te zijn geweest.
Om uit te maken of de oude en de nieuwe woning voldoen 
aan de normen van het besluit, zijn systematische bezoeken 
aan de woning noodzakelijk (onder bepaalde voorwaarden 
geldt dit niet voor de oude woning).

er bestaan twee soorten toelagen:

   de verhuis- en installatietoelage, die eenmalig wordt toe-
gekend;

   de bijdrage in het huurgeld, die wordt toegekend hetzij 
voor een vastgestelde periode (5 jaar met mogelijkheid tot 
verlenging met één keer 5 jaar na nieuw onderzoek van de 
voorwaarden), hetzij voor een onbepaalde periode als een 
van de gezinsleden een bejaarde of een persoon met een 
handicap is (om de 5 jaar hernieuwbaar, na herziening).

De wetgeving trad in werking in 2005 en legt de aanvrager 
en het bestuur strikte termijnen op. Dit geldt zowel bij de 
behandeling van de aanvragen als bij de opvolging van de 
dossiers: verhuis, huurindexering, herzieningen, enz.
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4   steun aan de  
soCIale aCtoren, 
aCtIeF op Het Vlak 
Van HuIsVestInG  

het BrOh beheert de financiële steun die het Brussels 
hoofdstedelijk gewest verleent aan drie soorten sociale 
actoren die actief zijn op het gebied van de huisvesting: 

   de sociale verhuurkantoren (22 vzw’s);
   het Netwerk Wonen (10 vzw’s);
   verenigingen werkzaam op het vlak van integratie via 
huisvesting (37 vzw’s).

de sociale Verhuurkantoren

De sociale verhuurkantoren (svK’s) streven ernaar een 
deel van het privéhuurwoningenbestand toegankelijk te 
maken voor kansarmen. Zij vervullen een rol tussen de 
eigenaar en de huurder in het kader van een huurover-
eenkomst of van een beheersmandaat. Zij worden erkend, 
goedgekeurd en gesubsidieerd door het gewest. voor de 
eigenaars die een huis of appartement in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest te huur willen stellen, kunnen de 
sociale verhuurkantoren een goede keuze zijn. Zij bieden 
immers een risicoloos beheer van het verhuurde goed in 

het kader van een beheersmandaat, een huur met een 
onderverhuurovereenkomst of een erfpacht. Bovendien 
openen zij bij renovatie voor eigenaars het recht op een 
hogere tussenkomst van het Brussels hoofdstedelijk ge-
west. Zij kunnen de eigenaar tevens adviseren en begelei-
den bij zijn renovatiewerken. De sociale verhuurkantoren 
zien hun succes als origineel alternatief voor de sociale 
huisvesting jaar na jaar bevestigd. in 2010 ontvingen  
22 sociale verhuurkantoren subsidies voor een bedrag 
van 5 584 177 eUr. Deze subsidies waren bestemd voor 
een deel van hun werkingskosten en voor een deel van de 
huur van de te huur gestelde woningen, met name als een 
huurwoning gedurende enige tijd leeg staat bij verandering 
van huurder of tijdens opknap- of renovatiewerken.

22 svK’s beschikken over 2 783 wooneenheden: 2 668 
appartementen, 695 flats en 115 huizen. Daarvan wordt 
90 % bewoond door mensen met een lager inkomen dan 
het maximuminkomen voor een sociale woning. 

een vademecum voor sociale verhuurkantoren werd in 
2010 afgewerkt. elk svK ontving hiervan een exemplaar.

gemeente vzw Flats appartementen huizen totaal
0 k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k  

en +
totaal 2 k 3 k 4 k 5 k  

en +
totalen  

anderlecht svK ieder zijn Woning 36 62 76 60 18 9 261 0 1 6 4 11 272
Brussel svK in Brussel 47 95 64 28 6 0 240 0 4 6 0 10 250
Brussel svK Baita 39 59 25 9 7 3 142 0 0 1 1 2 144
Brussel svK iris 45 28 24 10 3 0 110 0 0 7 3 10 120
Brussel svK De Nieuwe 150 66 22 12 5 20 3 128 0 0 0 1 1 129
Brussel svK Frederic Ozanam 21 19 27 6 4 3 80 0 1 0 0 1 81
elsene svK habitat et rénovation 38 68 33 13 1 1 154 1 0 4 0 5 159
elsene svK Comme chez Toi 16 27 14 3 0 0 60 0 0 1 0 1 61
etterbeek svK De Drie appelbomen 56 30 8 0 0 0 94 8 0 2 0 10 104
etterbeek svl etterbeek 6 15 2 1 1  25 0 1 0 1 2 27
evere svK evere (hector Denis) 7 38 48 8 0 0 101 3 0 2 0 5 106
ganshoren svK intégra 5 29 8 2 0 0 44 0 0 0 1 1 45
jette svK jette 26 29 32 10 2 0 99 1 0 5 0 6 105
Molenbeek svK la Molenbeekoise  15 43 29 10 4 0 101 0 4 2 1 7 108
Oudergem svK Delta 13 12 15 4 0 1 45 2 0 1 2 5 50
schaarbeek svK Wijken 28 62 51 29 24 9 203 0 0 5 3 8 211
schaarbeek svK schaarbeek 27 68 29 9 4 0 137 0 0 4 1 5 142
sint-joost svK sint-joost-ten-Node 53 77 31 18 1 0 180 0 0 1 3 4 184
sint-gillis svK sint-gillis (Théodore  verhaegen) 36 42 17 4 0 1 100 0 0 1 1 2 102
s.-l.-Woluwe svK sint-lambrechts-Woluwe 60 75 41 5 4 0 185 2 4 4 0 10 195
s.-P.-Woluwe svK sint-Pieters-Woluwe 8 29 20 4 0 0 61 1 1 4 0 6 67
Ukkel svK Ukkel 47 42 26 3 0 0 118 0 0 3 0 3 121

 
totaal 695 971 632 241 99 30 2668 18 16 59 22 115 2783

Verdeling van de woningen beheerd door de SVK’s, in functie van het aantal kamers (op 30/09/2010)
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de verenigingen die lid zijn van 
het netwerk wonen

een van de belangrijkste doelstellingen van de Brusselse 
regering is de verbetering van de leefomgeving voor alle 
wijken, ten gunste van alle bewoners. 

in dit perspectief neemt het Netwerk Wonen via haar tien 
leden deel aan een programma voor geïntegreerde plaat-
selijke ontwikkeling. al deze verenigingen werken aan een 
aantal gemeenschappelijke doelstellingen en ontvangen 
voor hun activiteiten financiële steun van het gewest. 

De activiteit van het Netwerk Wonen richt zich vooral op 
de vastgoedaspecten van de herwaardering van de wijken 
(advies voor renovatie, observatie van de evolutie van de 
bebouwing, …), waarbij het transversale karakter van de 
stedelijke ontwikkeling wordt verzekerd: inrichting van de 
openbare ruimte, informatie van de bewoners, bevordering 
van de gezondheid, enz.

Dit netwerk vormt een bevoorrecht interventie-instrument 
binnen de grenzen van de ruimten voor versterkte Ont-
wikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing, 
vastgelegd in het gewestelijk ontwikkelingsplan (gewOP). 
het staat in voor een kwalitatieve opvolging van de evo-
lutie van de wijken en spoort de bewoners aan om hun 
woning te renoveren en zich in te zetten voor deze globale 
herwaarderingsbeweging in synergie met de gewest- en de 
gemeenteorganen.

het actieplan 2009-2010 van het Netwerk Wonen versterkt 
de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen en 
de directie huisvesting. het voorziet meer bepaald in een 
overeenkomst voor samenwerking en uitwisseling van 
informatie en goede praktijken. het bekrachtigt de rol van 
de leden van het Netwerk Wonen als buurtadviseur inzake 
renovatie en belast de directie huisvesting met de orga-
nisatie van ontmoetingen en manieren om deze nieuwe 
synergie vorm te geven. 

De directie huisvesting superviseert overigens het gebruik 
van de subsidies die het gewest in dit kader aan de vereni-
gingen toekent.

in 2010 werden de 10 door het Netwerk erkende verenigingen 
gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 1 299 635 eUr. 

De 10 verenigingen van het Netwerk Wonen zijn: C.g.a.M. 
(Comité général d’action des Marolles), Centrum voor 
stadvernieuwing, habtitat et rénovation, la rue, Buurt-
werk Molenbeek-Centrum vzw Bonnevie, Une Maison 
en Plus, renovas, CvBv (Centrum voor Begeleiding en 
vorming voor volwassenen), samenleven, het huis voor 
stadsvernieuwing.

de verenigingen die streven naar 
integratie via huisvesting

De verenigingen die werken aan integratie via huisvesting, 
zijn, samen met de sociale verhuurkantoren  of de vereni-
gingen van het Netwerk Wonen, de belangrijkste schakels 
in het globale huisvestingsbeleid van het Brussels hoofd-
stedelijk gewest.
De inschakeling via huisvesting behoort tot de opdrachten 
van elke vzw, maar soms hebben zij daarnaast nog andere 
taken of manieren van aanpak of specifieke doelgroepen. 
We kunnen deze vzw’s in 5 types opsplitsen.

De verenigingen die helpen bij het behoud of de verwerving 
van een degelijke huisvesting
Deze verenigingen integreren huisvesting in hun werking 
(sociale begeleiding van gezinnen met huisvestingsproble-
men, vaststelling van ongezonde woningen, ...).

verenigingen die aan sociale dienstverlening doen 
Zij zijn gespecialiseerd in hulp bij huisvesting (raadgevers 
in renovatie, juridische bijstand, transitwoningen, ...).
  
verenigingen die hun hulpverlening inzake huisvesting 
afstemmen op doelgroepen 
Deze instellingen ondersteunen een specifieke doelgroep, 
zoals personen met een handicap, drugsverslaafden, vol-
wassenen in moeilijkheden, mishandelde vrouwen of 
kandidaat-vluchtelingen en nieuwe migranten.
  
huurdersverenigingen
Deze verenigingen verdedigen de belangen van de huur-
ders.
  
coördinerende verenigingen tussen vzw’s die actief zijn op 
het vlak van huisvesting
Deze verenigingen bieden geen rechtstreekse hulp, maar 
wijzen de weg naar de juiste vereniging. Deze ondersteunende 
structuren of rechtstreekse operatoren hebben als doel de 
verdediging van het recht op huisvesting of de verdediging 
van de huurders van een sociale woning.
Deze hulpverlening werd opgericht door het gewest en 
steunt op het besluit van 16/07/1992 betreffende de toeken-
ning van subsidies aan verenigingen die zich inzetten voor 
de integratie via huisvesting. elk van deze 37 verenigingen 
vervult een bepaalde rol en staat dicht bij de inwoners van 
de vijfhoek en van de eerste Kroon, waar de meeste van 
hun activiteiten plaatsvinden. het genoemde besluit onder-
steunt dus de activiteiten van de verschillende bestaande 
verenigingen, maar laat veel ruimte voor een creatieve 
aanpak om tot de vooropgestelde doelstellingen te komen. 
in 2010 werden de 37 erkende verenigingen gesubsidieerd 
voor een totaalbedrag van 2 091 388 eUr.
er werd voor hen een vademecum opgesteld.
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5  kwalIteIt en  
VeIlIGHeId Van de 
HuurwonInGen  

sinds haar oprichting binnen het BrOh op 01/07/2004 
voert de directie gewestelijke huisvestingsinspectie toe-
zicht uit op de naleving van de normen inzake veiligheid, 
gezondheid en uitrusting van de verhuurde goederen. De 
bouwtechnici van de directie bezoeken de woningen op eigen 
initiatief, na een klacht of op verzoek van een verhuurder 
die een conformiteitsbewijs wil bekomen.  een sociaal team 
begeleidt de huurders wier woning het voorwerp uitmaakt 
van een verhuurverbod en een administratief team biedt 
een globale logistieke steun.

De naleving van de criteria qua veiligheid, hygiëne en voor-
zieningen van de te huur gestelde woningen kan worden 
afgedwongen op vijf manieren, nl. door

   afgifte van het conformiteitsattest,
   afgifte van het conformiteitsbewijs,
   bezoeken op eigen initiatief,
   opvolging van de klachten,
   toekenning van het conformiteitscontroleattest.

Conformiteitsattest van  
verhuurde woningen met een  
oppervlakte van minder dan  
28 m2 en van gemeubileerde  
woningen

het conformiteitsattest is verplicht voor woningen met 
een oppervlakte van minder dan 28 m2 en voor gemeubi-
leerde woningen die worden verhuurd of die hiervoor zijn 
bestemd. het is 6 jaar geldig en wordt uitgereikt op basis 
van een voor waar en nauwkeurig verklaarde verklaring van 
de verhuurder en de betaling van 25 eUr (administratieve 
kosten). De verhuurder dient een kopie aan de (toekomstige) 
huurder te bezorgen.

het bestuur voert steekproefsgewijs controlebezoeken 
uit. 

De toename van het aantal aanvragen, die al in 2009 werd 
vastgesteld, zette zich door: in 2010 werden 798 aanvragen 
ingediend, tegen 677 in 2009. het zijn nog steeds hoofdza-
kelijk privé-eigenaars die de aanvraag indienen. De directie 
heeft in 2010 het dubbele aantal steeksproefsgewijze con-
troles uitgevoerd, nl. 104, tegen 57 in 2009.

Conformiteitsbewijs van  
woningen die worden verhuurd 
of hiervoor zijn bestemd

elke verhuurder van een woning kan een conformiteitsbe-
wijs aanvragen. Dit facultatieve bewijs bevestigt dat zijn 
goed voldoet aan de reglementaire minimumeisen inzake 
veiligheid, gezondheid en uitrusting. De administratieve 
kosten bedragen eveneens 25 eUr.

het bestuur bezoekt elk goed en stelt een technisch rapport 
op.  als het rapport positief is, bezorgt het de verhuurder 
het conformiteitsbewijs. Deze overhandigt hiervan een 
kopie aan de (toekomstige) huurder.  als gebreken wer-
den vastgesteld, dienen binnen de 8 maanden werken te 
worden uitgevoerd.  Wordt hem het conformiteitsbewijs 
geweigerd, dan kan de verhuurder het omstreden goed 
niet te huur stellen.

Na een dalende tendens van dit type aanvragen gedurende 
de twee voorafgaande jaren is het aantal in 2010 toegeno-
men, nl. van 70 in 2009 tot 111 in 2010. 

 

bezoeken op eigen initiatief

Deze bezoeken hebben vaak betrekking op alle wooneen-
heden van eenzelfde gebouw, doorgaans ten gevolge van 
het bezoek aan een van de wooneenheden naar aanleiding 
van de klacht van een huurder of, in veel gevallen, van een 
gemeente. Zij vergen veel energie, aanzienlijke menselijke 
middelen en een uiterst nauwgezette voorbereiding, want 
de exacte gegevens van verhuurders en huurders zijn vaak 
moeilijk te achterhalen.

De uitvoering van deze bezoeken weerspiegelt hun belang. 
Zij zijn de beste aanpak van bijzonder ernstige situaties.

in 2010 werden 127 bezoeken op eigen initiatief afgelegd, 
tegen 51 in 2009. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de 
tussenkomsten op vraag van de politie of van het parket.

voor het werken Na de werken
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opvolging van de klachten

De klachten kunnen uitgaan van bijvoorbeeld huurders, 
verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting 
en die erkend werden door de regering, gemeenten of 
OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren.

Na het bezoek van de inspecteurs van het bestuur zijn drie 
beslissingen mogelijk: een conformiteitsverklaring, een 
ingebrekestelling om binnen een maximumtermijn van  
8 maanden werken uit te voeren, of een verhuurverbod. 

het aantal klachten (617 in 2010) is sterk toegenomen 
(493 in 2009, en 467 in 2008).

Deze toename is het gevolg van een betere informatie aan 
de huurders, die de meeste klachten indienen (80 %). 

het aantal woningen dat conform werd verklaard na inge-
brekestelling, is in het kader van deze procedure eveneens 
duidelijk gestegen, nl. van 109 in 2009 tot 148 in 2010.

het aantal woningen dat een verhuurverbod kreeg, kende 
een lichte stijging: van 224 in 2009 naar 239 in 2010. het 
aantal woningen dat onmiddellijk verhuurverbod kreeg, is 
toegenomen (114 tegen 101);  de gevallen van verhuurver-
bod als gevolg van de  niet-uitvoering van de werken bin-
nen de opgelegde termijn, zijn slechts licht toegenomen 
(125 tegen 122).

als een woning het voorwerp uitmaakt van een verhuur-
verbod, genieten de bewoners sociale begeleiding bij hun 
zoektocht naar een nieuwe, gezonde woning. Daarbij komen 
nog een eenmalige financiële tegemoetkoming voor de ver-
huis en een maandelijkse bijdrage in de nieuwe huurprijs 
gedurende 3 jaar. in 2010 waren de financiële tussenkomsten 
duidelijk talrijker dan in 2009: 111 gezinnen ontvingen de 
verhuistoelage (21 meer dan in 2009) en 73 van hen tegelijk 
de huurtoelage (hetzij 23 meer dan in 2009).

Nog in 2010 werden 262 administratieve boetes betekend 
aan verhuurders in overtreding, hetzij een sterke toename 
ten opzichte van 2009 (202 betekeningen). Deze boetes 
konden oplopen van 3 000 tot 25 000 eUr per woning.

in overeenstemming met de wetgeving werden de betrok-
ken verhuurders verzocht tijdens een hoorzitting hun ar-
gumenten uiteen te zetten. 

in 2010 lagen de geïnde bedragen van administratiekosten 
en boetes bijzonder hoog: ze bedroegen respectievelijk  
50 955 eUr en 268 717 eUr. 

Conformiteitscontroleattest na 
een verhuurverbod

via deze procedure wordt een beslissing tot verhuurverbod 
opgeheven die genomen werd door het BrOh of door 
een besluit van de burgemeester. Ook in 2009 nam het 
aantal procedures toe van 163 in 2009 naar 177 in 2010.
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Evolutie van het aantal aangevraagde  
conformiteitscontroleattesten sinds 2006

Uiterst gevaarlijke elektrische aansluitingen

Deze evolutie wijst erop dat steeds meer verhuurders die 
het verbod kregen om hun woning te verhuren, de opge-
legde werken laten uitvoeren en daarna de opheffing van 
dit verbod aanvragen.
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6   beroep bIj de  
reGerInG

De huisvestingscode voorziet in een recht op beroep tegen 
bepaalde beslissingen van de directie gewestelijke huis-
vestingsinspectie (Dghi).

Deze beroepschriften worden gericht aan de door de rege-
ring gemachtigde ambtenaar. Deze neemt zijn belsissing 
binnen een termijn van 30 dagen. Doet hij dit niet, dan 
wordt de aangevochten beslissing bevestigd.

De directie advies en Beroep behandelt de dossiers van de 
gemachtigde ambtenaar.

De prioritaire doelstelling van de directie advies en Beroep 
is het veiligstellen van het onwrikbare recht dat iedereen 
heeft op een effectief beroep inzake het lot van het gehuurde 
goed en de vaak hoge administratieve boetes.

De termijnen en de vormen van beroep worden bepaald 
in de huisvestingscode en de termijnen voor de indiening 
van de beroepschriften worden vastgesteld in het besluit 
van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 19/02/2004 
tot uitvoering van de huisvestingscode.

verhuurders en huurders kunnen in verschillende gevallen 
een beroep indienen:

   het conformiteitsbewijs (art. 9 van de huisvestings-
code) of conformiteitsattest  (art. 10) werd de aanvrager 
geweigerd; 

   de huurder betwist de uitreiking van een conformiteits-
controleattest (art.9);

   de verhuurder krijgt een onmiddellijk verbod om zijn 
goed te huur te stellen (art.  13);

   de verhuurder krijgt een administratieve boete (art. 15);
   de huurder heeft klacht ingediend tegen de beslissing die 
het onderzoek van de directie afsluit (art. 13).

in 2010 werden bij de gemachtigde ambtenaar 79 beroepen 
ingediend waarvan er 66 in de loop van het jaar werden 
behandeld.

Op een uitzondering na heeft de directie advies en Beroep 
al de beroepen behandeld binnen de termijn van 30 dagen 
die in de huisvestingscode wordt bepaald.

De 66 behandelde beroepen worden ingedeeld als volgt:

   38 beroepen tegen administratieve boetes. van de  
38 boetes waar de gemachtigde ambtenaar weet van heeft, 
werden er 22 bevestigd, 12 verminderd - 4 ervan terug-
gebracht tot het wettelijke minimumbedrag (3 000 eUr),  
2 vernietigd; 1 beroep werd zonder voorwerp verklaard 
nadat de Dghi haar beslissing had ingetrokken, en  
1 beroep werd niet behandeld binnen de wettelijke ter-
mijn, wat heeft geleid tot de bevestiging van de opge-
legde boete. 

   22 beroepen tegen verhuurverbod. van de 22 verhuur-
verboden die het voorwerp van een beroep vanwege de 
verhuurders hebben uitgemaakt, heeft de gemachtigde 
ambtenaar er 20 bevestigd en één herzien. een laatste 
beroep heeft geleid tot de staking van vervolging van 
verzoeker.

   1 beroep tegen de beslissing van de Dghi om de 
woning geen verhuurverbod op te leggen na het con-
trolebezoek na de aanmaning tot het uitvoeren van 
werken in de woning,

   3 beroepen tegen boetes waaraan een verhuurverbod 
werd gekoppeld,

   1 beroep tegen een weigering tot opheffing van het 
verhuurverbod door de Dghi.

De twee tegelijk ingediende beroepen tegen een boete en 
tegen een verhuurverbod werden niet-ontvankelijk rationae 
temporis verklaard. 

Deze resultaten tonen dat de gemachtigde ambtenaar 
meestal de beslissing in eerste aanleg van de Dghi volgt; 
de boetes worden soms verlaagd, maar zelden geschrapt; 
het verhuurverbod wordt meestal bevestigd. 

Met betrekking tot de beroepen, ingediend bij de raad van 
state tegen beslissingen van de gemachtigde ambtenaar, 
valt op dat het hoge bestuurlijke rechtscollege in 2010 in 
11 van de 13 door hem gewezen arresten het ingestelde 
beroep heeft verworpen.
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 7   InForMatIe en  
sensIbIlIserInG  
Van de burGer

Het onthaal 

het onthaal huisvesting bestaat uit drie delen:

   het onthaal van het WiC, voor het onthaal en algemene 
informatie betreffende huisvesting (zie hiernaast); 

   De loketten van de directie huisvesting, voor de ont-
vangst en de opvolging van de dossiers inzake premies 
en toelagen;

   het onthaal van de gewestelijke huisvestingsinspectie, 
voor de attesten, bewijzen en conformiteitscontrole-
attesten evenals voor de klachten.

open: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u.
adres: vooruitgangstraat 80 – 1030 brUssel
communicatiecentrum noord, niv. 1,5

Wic en directie huisvesting
broh.huisvesting@mbhg.irisnet.be 
tel.: 0800 40 400 van 9.00 tot 12.00 u. (gratis)
www.cil-wic.be

gewestelijke huisvestingsinspectie
broh.huisvestingsinspectie@mbhg.irisnet.be
aatl.inspec2loge@mrbc.irisnet.be
tel.: 02 204 12 80 van 9.00 u. tot 12.00 u.
www.huisvestingcode.be

www.brussel.irisnet.be

Het woonInformatieCentrum (wIC)

het WooninformatieCentrum (WiC) heeft volgende  
opdrachten:

   informatie verzamelen met betrekking tot huisvesting en 
instrumenten uitwerken voor de verspreiding en het ter 
beschikking stellen ervan;

   informatie verstrekken via permanentie tussen 9.00 en 
12.00 u. aan het onthaal of via de telefoon (op het gratis 
nummer 0800 40 400), e-mail of post;

   de burger heroriënteren naar andere bevoegde diensten 
en naar de betrokken verenigingen;

   de formulieren voor de interventies ter beschikking stel-
len en de procedures voor de premies van de directie 
huisvesting toelichten.

in 2010 kreeg het WiC 8 415 bezoekers (8 471 in 2009). 
het WiC beantwoordde 6 524 telefoons (7 211 in 2009). er 
werden 937 mails behandeld (1 206 in 2009).

in 2010 heeft het WiC actief deelgenomen aan het onthaal 
op de stand van de directie huisvesting op Batibouw. 

publicaties

het WiC heeft 10 info-folders afgewerkt over verschillen-
de aspecten van huisvesting in het Brussels hoofdstede-
lijk gewest. Deze folders behandelen respectievelijk:

   het WooninformatieCentrum (WiC),
   de premie voor de renovatie van het woonmilieu,
   de premie voor gevelverfraaiing,
   de verhuis- en installatietoelage en bijdrage in het 
huurgeld,

   de sociale verhuurkantoren,
   de verenigingen die streven naar integratie via  
huisvesting,

   de verenigingen van het Netwerk Wonen,
   het Woningfonds van het Brussels hoofdstedelijk 
gewest,

   de Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij,
   de gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het 
Brussels hoofdstedelijk gewest.
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VooruItzICHten

ondersteuning van de huisvesting

Na de gewestverkiezingen stemt het bestuur haar opera-
tionele doelstellingen af op de strategische doelstellingen 
en de beleidslijnen van de nieuwe regering, opgenomen 
in  het regeerakkoord. 

het is dus logisch dat de bestaande regelgeving onderwor-
pen is aan evaluatie en wijzigingen. het besluit tot instelling 
van een verhuis- en installatietoelage en van een bijdrage 
in het huurgeld (sinds 6 jaar van kracht en nog steeds niet 
gewijzigd) wordt daarom geëvalueerd. De bepaling zal 
worden uitgebreid tot de bewoners van de transitwoningen 
en van onthaalhuizen. 

De regelgeving met betrekking tot de renovatiepremie, die 
op 01/01/2008 werd gewijzigd wat tot een verdubbeling van 
de aanvragen heeft geleid, zal eveneens worden geëvalu-
eerd. De resultaten van een nog uit te voeren peiling bij de 
begunstigden zullen in aanmerking worden genomen.

De rollen en de taken die de verschillende partners (vereni-
gingen e.d.) op het terrein vervullen in uitvoering van het 
gewestelijke huisvestingsbeleid,  worden  na een grondige 
bespreking nader toegelicht en verfijnd. 

sinds 2010 neemt de directie huisvesting een nieuwe uiterst 
belangrijke rol op zich met betrekking tot het beleidsvoorbe-
reidend werk. Zij volgt de parlementaire voorbereiding op 
de voet, zet de controle van de paragewestelijke instellingen 
verder op punt en zal zich nog meer toeleggen op de voor-
bereiding op het vlak van beleidsbeslissingen, dit laatste in 
nauwe samenwerking met het beslissingsorgaan.

Wat de interne werking van de directie betreft, zijn de blikken 
gericht op de afwerking en de implementatie van de nieuwe 
informatica-oplossing voor de behandeling van aanvragen 
tot subsidie, toelage en premies (iMPala).

 

de Huisvestingsinspectie 

2010 wordt gekenmerkt door een sterke toename van het 
aantal dossiers, behandeld door de gewestelijke huis-
vestingsinspectie: het aantal steeg van 1 452 in 2009 naar  
1 829 in 2010, hetzij een toename van 26 % voor al de 
procedures samen. De streefcijfers van het operationeel 
plan van 2010 werden ruim overschreden, zowel qua aantal 
bezoeken op eigen initiatief (127, het streefdoel bedroeg 40) 
als qua controles bij de aanvragen tot conformiteitsattest 
(104 tegen 45). 

Deze stijging, die ook blijkt uit de dossiers die werden be-
handeld door de sociale cel van de directie of voor de hoor-
zittingen over administratieve boetes, leidde onvermijdelijk 
tot een langere behandelingstermijn van de dossiers.

De gewestelijke huisvestingsinspectie stelt zich voor 
2011 tot doel om een kwaliteitsvolle overheidsdienst te 
blijven, zowel voor verhuurders als voor huurders, waar-
bij ze vooral zal focussen op de behandelingstermijnen. 
Ook de oprichting van een nieuwe cel belast met de strijd 
tegen leegstaande woningen en met de uitvoering van 
de ordonnantie van 30/04/2009, vormt een belangrijke 
uitdaging. De continuïteit in de verbetering van het Brus-
selse huurwoningenbestand en de ontwikkeling van een 
nieuwe rol voor de leegstaande woningen zullen dus de 
grootste aandacht krijgen. De verwezenlijking van deze 
twee doelstellingen zal de inzet vergen van al de huidige 
medewerkers van de directie.

De directie advies en Beroep zal er blijven  op toezien dat 
de gemachtigde ambtenaar binnen de wettelijke termijn 
een uitspraak doet in 100 % van de ingediende beroepen 
tegen bepaalde beslissingen van de gewestelijke huis-
vestingsinspectie. Dit is een uiterst belangrijke opdracht, 
want het uitblijven van beslissing van de gemachtigde 
ambtenaar leidt steeds tot de bevestiging van de beslis-
sing in eerste aanleg.
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stadsvernieuwing in 2010, dat is :

     66 miljoen eur voor de wijkcontracten

     2,2 miljoen eur subsidies aan de gemeenten en de oCMw’s voor de renovatie  
van afzonderlijke onroerende goederen

     1,3 miljoen eur aan de gemeenten voor de strijd tegen leegstand

voor de realisatie van:

     120 nieuwe woningen, buurtinfrastructuren, openbare ruimten en sociale acties
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doelstellInGen

De directie stadsvernieuwing opteert voor actieve stadsont-
wikkeling en voor versterkte sociale cohesie. Zij voert strijd 
tegen stadskankers en voor het herstel van het stadsweef-
sel. Bij de uitvoering van haar programma’s streeft ze naar 
synergie met al de betrokken actoren. Ze stelt aanpassingen 
in de regelgeving voor om haar werkmiddelen te ontwik-
kelen en te optimaliseren.

het bestuur beheert volgende operationele program-
ma’s:

1   De wijkcontracten en de Duurzame Wijkcontracten, 
vierjaarlijkse programma’s die interventies in het be-
bouwde weefsel (openbare ruimten en woningen) 
koppelen aan sociaal-economische en milieugebonden 
acties (zoals herhuisvestingsoperaties, opleiding en 
socio-professionele inschakeling);

2   De renovatie van afzonderlijke onroerende goederen 
die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW’s, 
door toekenning van subsidies voor de realisatie van 
woningen;

3   De strijd tegen leegstand door financiële steun aan 
gemeenten die verlaten gebouwen aankopen, renoveren 
en hoofdzakelijk voor huisvesting bestemmen;

4   het verhuurbeheer van woningen die eigendom zijn 
van de gemeenten of OCMW’s en die gerenoveerd 
worden met gewestelijke subsidies;

5   De financiële opvolging van de stadsvernieuwingsope-
raties door de gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
voor het Brussels hoofdstedelijk gewest (gOMB);

6   De projecten die medegefinancierd worden door de 
europese Unie in het kader van de programma’s 
Doelstelling 2 (economische en sociale reconver-
sie van gebieden met structurele moeilijkheden) en  
Urban ii (economische en sociale heropleving van 
de steden);

7   Deelname aan andere projecten: Netwerk Wonen, 
agentschap voor Territoriale Ontwikkeling;

8   informatie en bewustmaking van de burger
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MIddelen

Menselijke middelen

De directie stadsvernieuwing (19 medewerkers) beheert 
al deze stadsvernieuwingsprogramma’s samen met de 
gemeenten, de gewestinstellingen van openbaar nut en 
het verenigingsleven.

budget

in 2010 bedroegen de financiële middelen voor de verwezen-
lijking van de verschillende stadsvernieuwingsprogramma’s 
57 914 613 eUr.

   renovatie van afzonderlijke onroerende goederen: 
besluit van de regering van 12/02/1998 betreffende de 
renovatie of de afbraak gevolgd door de heropbouw van 
gebouwen van de gemeenten en de OCMW’s. Besluit van 
de Brusselse hoofdstedelijke regering van 04/2/1999  
betreffende de verkoop van sommige onroerende goederen 
door de gemeenten en OCMW’s.

   strijd tegen leegstand: besluit van de Brusselse hoofd-
stedelijke executieve van 19/7/1990 betreffende de verkrij-
ging door de gemeenten van verlaten gebouwen. Minis-
teriële omzendbrief nr. 002 van 28/03/1991 betreffende 
de toelagen aan de gemeenten voor de verwerving van 
verlaten gebouwen.

   subsidies aan de Gewestelijke ontwikkelings-
maatschappij voor het brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: ordonnantie van 20/5/1999 betreffende de gOMB 
en besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
1/6/2006 betreffende de toekenning van subsidies voor 
de stadsvernieuwingsopdracht van de gOMB.

   programma’s doelstelling 2 en urban II: de ver-
ordening (eg) nr. 1260/1999 van de europese raad van  
21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake struc-
tuurfondsen; de verordening (eg) nr. 1685/2000 van de 
Commissie van 28 juli 2000 tot vaststelling van uitvoe-
ringsbepalingen van verordening (eg) nr. 1260/1999 
van de raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de 
uitgaven voor door de structuurfondsen medegefinan-
cierde verrichtingen; de verordening (eg) nr. 448/2004 
van de Commissie van 10 maart 2004 tot wijziging van 
de verordening (eg) nr. 1685/2000 tot vaststelling van 
uitvoeringsbepalingen van verordening (eg) nr. 1260/1999 
van de raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de 
uitgaven voor door structuurfondsen medegefinancierde 
verrichtingen, en tot intrekking van verordening (eg) nr. 
1145/2003; de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 
houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de 
begroting, de boekhouding en de controle, in het bijzon-
der de artikelen 92 tot 95; de beslissing van de europese 
Commissie van 3 juli 2001 houdende goedkeuring van het 
ePD van Brussel-hoofdstad; het programmacomplement 
betreffende Doelstelling 2 in het Brussels hoofdstedelijk 
gewest, zoals door de europese Commissie ontvangen 
op 11 januari 2002; de omzendbrief van de regering van 
23 januari 2003 betreffende de administratieve en finan-
ciële aanpak van de projecten die in het Doelstelling 2- 
programma van het Brussels hoofdstedelijk gewest zijn 
geïntegreerd.

wetsmiddelen

De wettelijke basis van de stadsvernieuwing bestaat uit  
ordonnanties en besluiten met betrekking tot de behandelde 
materies.

   wijkcontracten en duurzame wijkcontracten:  De 
ordonnantie van 07/10/1993 houdende organisatie van de 
herwaardering van de wijken, gewijzigd door de ordon-
nanties van 20/07/2000, 27/06/2002 en 23/02/2006. 
het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 
03/02/1994, gewijzigd bij de besluiten van 30/05/1996, 
10/02/2000, 20/09/2001 en 02/05/2002, tot uitvoering 
van de ordonnantie van 07/10/1993 houdende de orga-
nisatie van de herwaardering van de wijken. 
De ordonnantie van 28/01/2010 houdende organisatie van 
de stadsherwaardering. Besluit van de Brusselse hoofd-
stedelijke regering van 27/05/2010 tot uitvoering van de 
ordonnantie van 28/01/2010 houdende organisatie van 
de stadsherwaardering.

Programma's Kredieten vereffend 
in 2010 (eUr)

Uitvoeringen in de boekhouding van het MBhg van 01/01 tot 31/12/2010
De wijkcontracten 32 304 759
renovatie van afzonderlijke onroerende 
goederen

5 838 021

strijd tegen leegstand 0
Doelstelling 2 0
Urban ii 0
gOMB 16 748 442
andere projecten 3 023 391
totaal 57 914 613
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de nieuwe ordonnantie houdende 
organisatie van de stadsherwaardering

Op basis van de nieuwe ordonnantie van 28/01/2010 
houdende organisatie van de stadsherwaardering en haar 
uitvoeringsbesluit van 27/05/2010 krijgt het stadsherwaar-
deringsbeleid een duidelijke plaats in de uitdagingen van 
de duurzame ontwikkeling. voortaan zullen we het hebben 
over de Duurzame Wijkcontracten. 

Dit zijn de voornaamste vernieuwingen:

   De ordonnantie voorziet dat aan de subsidieerbare pro-
jecten ook commerciële projecten worden toegevoegd. 
voortaan is het mogelijk om handelsruimten in het kader 
van een Duurzaam Wijkcontract te herwaarderen, te 
bouwen of te renoveren. Nochtans kunnen enkel ingre-
pen worden gekozen op goederen gelegen in een lint 
voor handelskernen (het gBP) en die onmiddellijk een  
antwoord bieden op lokale behoeften (buurtwinkels). 

   De ordonnantie voert een transversale doelstelling in van 
duurzame ontwikkeling en creëert een milieuoriëntering. 
De subsidieerbare activiteiten beogen in de eerste plaats 
de verbetering van de milieu- en energieprestatie van 
de bouwwerken, de strijd tegen milieuhinder binnen de 
herwaarderingsperimeter en voor de terugdringing van 
de ecologische voetafdruk van zowel de plaatselijke be-
volking als de occasionele gebruikers van de buurt.

   het begrip ‘luik’ werd geschrapt om de nadruk te leggen 
op de geïntegreerde projecten die huisvesting, buurt-
infrastructuur, milieugerichte aanpak, handelsruimte 
en/of productieruimte met elkaar combineren.

   Participatie wordt verder uitgewerkt. een subsidie kan 
worden toegekend om de kosten te vergoeden van de 
participatie-activiteiten die aan externe dienstverrichters 
worden uitbesteed. Participatie wordt overigens zo vroeg 
mogelijk nagestreefd (toenemend aantal wijkcommis-
sies en regeringsbesluiten bij de uitwerking van het 
programma). De vernieuwende praktijken die de voor-
bije jaren in Brussel en elders de kop opstaken, zullen 
worden uitgeprobeerd.

   Wat de regel van de toekenning van woningen betreft, 
wordt niet enkel rekening gehouden met het inkomen 
en met de voorrang aan wie verplicht is te verhuizen we-
gens werken, maar moet voortaan ook worden verwezen 
naar de verplichtingen in de artikelen 23 quinquies tot 23 
undecies van de ordonnantie van 19/12/2008.

  Deze ordonnantie bepaalt de regels die van toepassing 
zijn op te huur gestelde woningen door openbare vast-
goedoperatoren (register, toewijzingsreglement, ...).

   Bij de berekening van de huurprijs moet niet enkel meer 
een percentage van de investeringskosten worden be-
rekend, maar moet worden verwezen naar de tabel in 
artikel 13, § 1 van het besluit van 28/02/2008 houdende 
organisatie van de sociale verhuurkantoren.

1   wIjkContraCten  
en duurzaMe  
wIjkContraCten

doelstellingen en inhoud  
van de wijkcontracten en  
de duurzame wijkcontracten

De wijkcontracten zijn herwaarderingsprogramma’s die 
worden opgezet in de ruimte voor versterkte Ontwikkeling 
van de huisvesting en de stadsvernieuwing’ (rvOhs). De 
wijkcontracten volgen 3 krachtlijnen: de bouw of de renovatie 
van woningen, de herdefiniëring van de openbare ruimten 
met inbegrip van de binnenterreinen van huizenblokken, en 
acties die gericht zijn op de sociale cohesie. Ook de plaat-
selijke infrastructuurbehoeften (zoals kinderdagverblijven, 
sportinfrastructuur, buurthuizen) maken hier deel van uit.

in 2010 werd een nieuwe regelgeving van kracht die de 
vroegere concepten grosso modo overneemt, maar het 
accent vooral legt op duurzame ontwikkeling. We hebben 
het nu over de Duurzame Wijkcontracten (DWc’s). 

Deze nieuwe regelgeving is van toepassing op de programma’s 
die vanaf 2010 worden goedgekeurd, terwijl de oudere pro-
gramma’s aan de oude schikking onderworpen blijven. De twee 
stelsels blijven dus naast elkaar bestaan tot de programma’s 
van de reeks 2009 zijn afgesloten, tot 2016 dus.

De Duurzame Wijkcontracten creëren een impuls dankzij 
de overheidsfondsen, eventueel gekoppeld aan bijdragen 
van de privésector. Zij steunen op een netwerk van actoren 
die ervaring hebben met dit participatie-instrument dat al 
sinds een vijftiental jaar bestaat.

Deze programma’s worden gerealiseerd binnen een wijk, 
over een periode van 4 jaar met 2 bijkomende jaren voor 
de afwerking van de laatste werven.

een Wijkcommissie (voorheen: Plaatselijke Commissie 
voor geïntegreerde Ontwikkeling) volgt de opstelling van 
het programma en de uitvoering ervan van dichtbij op. 
het is een informatie- en gesprekskern die het programma 
stuurt in de richting van de behoeften van de wijk. Deze 
commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
gemeentelijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden en 
uit vertegenwoordigers van de wijkbewoners en het vereni-
gings-, school- en economische leven, die rechtstreeks door 
de algemene wijkvergadering worden aangeduid.

U vindt meer informatie op www.wijken.irisnet.be.

De directie stadsvernieuwing verleent vooral steun aan 
projecten die het milieuaspect niet uit de weg gaan. Dit 
streefdoel komt elk jaar onder de aandacht in het kader van 
de projectaanvraag ‘voorbeeldgebouwen’ van leefmilieu 
Brussel, dat de interessantste initiatieven beloont. 

in 2010 werd uitzonderlijk geen projectaanvraag gelan-
ceerd.
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Perimeters van de wijkcontracten

reeks 1 DWc reeksen wijkcontracten 
11 tot 13 - actief

ruimten voor versterkte onwikkeling van  
de huisvesting en de stadsvernieuwing

reeksen wijkcontracten  
1 tot 10 - niet-actief

reeks 2 DWc Water spoorwegen

MiNisTerie vaN heT BrUssels hOOFDsTelijK geWesT
Bestuur vOOr ruimtelijke Ordening en Huisvesting

dienst stadsvernieuwing
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Lijst van de wijkcontracten, beheerd in 2010

Wijkcontracten gemeenten aantal projecten betalingen in 2008
(eUr)

6e reeks 2002 - 2006 

Paleizen over de Bruggen Brussel 27 0

Blyckaerts elsene 23 0

heyvaert Molenbeek 22 0

jeruzalem schaarbeek 21 8 832

7e reeks 2003 - 2007 

Metaal - Munt sint-gillis 24 1 366 673

havenwijk Molenbeek 21 464 217

van artevelde Brussel 21 1 213 974

vanhuffel Koekelberg 22 0

8e reeks 2004 - 2008 

raad anderlecht 14 770 186

Prinses elisabeth schaarbeek 17 0

schelde - Maas Molenbeek 24 0

Malibran elsene 19 1 704 138

9e reeks 2005 - 2009 

aumale - Wayez anderlecht 26 2 895 891

leopold tot leopold Brussel 23 3 043 122

Werkhuizen - Mommaerts Molenbeek 20 1 708 570

lehon - Kessels schaarbeek 26 2 169 872

10e reeks 2006 - 2010 

Meridiaan van Brussel sint-joost 40 2 461 732

Carton de Wiart - hart van jette jette 31 1 224 701

De Kaaien Brussel 37 1 128 083

sint-Denijs vorst 25 2 621 512

11e reeks 2007 - 2011 

lemmens anderlecht 35 1 225 681

roodhuis Brussel 26 1 544 762

Westoevers Molenbeek 21 815 461

Fontainas sint-gillis 28 1 294 873

12e reeks 2008 - 2012 

rouppe Brussel 37 293 842

sint-antonius vorst 30 185 625

sluis - sint-lazarus Molenbeek 22 1 620 489

Navez - Portaels schaarbeek 41 423 919

13e reeks 2009 - 2013 

skepter elsene 34 254 073

Park - alsemberg sint-gillis 32 587 785

Cinema Belle-vue Molenbeek 32 331 629

luttrebrug vorst 31 734 768

14e reeks 2010 - 2014 (1e reeks DWc’s)

Kanaal-Zuid anderlecht 30 0

Masui Brussel 39 81 000

helmet schaarbeek 32 56 749

liedekerke sint-joost 28 72 600

totaal 981 32 304 759

NB: De gemeenten krijgen twee extra jaren om de werven 
te voltooien. De laatste uitbetalingen gebeuren na de eind-

afrekeningen. het bedrag dat voor de wijkcontracten wordt 
voorbehouden, duidt op het belang ervan.
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overheidsfinanciering  
van de wijkcontracten en  
van de duurzame wijkcontracten

De subsidiebedragen voor de wijkcontracten vormen een 
belangrijke beleidsindicator. 
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Bestemming van de BELIRIS-kredieten - 1e reeks Duurzame Wijkcontracten 

DWc huisvesting
openbare 

ruimte
infrastructuur

opnieuw te 
gebruiken

totaal
(eUr)

Kanaal-Zuid anderlecht 0 2 750 000 0 0 2 750 000

helmet schaarbeek 1 026 680 1 711 096 0 12 224 2. 750 000

liedekerke sint-joost 1 501 728 995 625 164 250 88 397 2 750 000

Masui Brussel 1 680 965 0 1 069 035 0 2 750 000

totaal 4 209 373 5 456 721 1 233 285 100 621 11 000 000

Financiële middelen tussen 1994 en 2010

  Federaal       gemeenten       gewest

M
ilj

oe
n 

eU
r

bijdrage van de federale staat via het 
beliris-akkoord

sinds 2001 worden via het samenwerkingsakkoord Beliris 
van 15/9/1993 tussen de federale staat en het Brussels 
hoofdstedelijk gewest extra middelen beschikbaar gesteld 
voor de wijkherwaarderingsprogramma’s.

Deze extra middelen werden aanvankelijk enkel ter be-
schikking gesteld voor interventies op de openbare ruimte, 
maar het gebruik ervan werd geleidelijk uitgebreid tot de 
verwezenlijking van collectieve buurtvoorzieningen en, 
sinds 2006, van woningen die met de sociale huisvesting 
worden gelijkgesteld.

een enveloppe van 11 000 000 eUr werd beschikbaar 
gesteld voor de 1e reeks Duurzame Wijkcontracten die in 
2010 werden opgesteld en goedgekeurd door de Brusselse 
hoofdstedelijke regering. Deze enveloppe zal worden aan-
gesproken voor de bouw van sociale woningen (38 %), de 
heraanleg van de openbare ruimten (50 %) en de aanleg 
van buurtinfrastructuur (11 %).

Overigens werd in 2010 een bedrag van 9 150 793 eUr 
vastgelegd op basis van tijdens dat jaar toegekende  
opdrachten.

NB: De cijfers zijn het resultaat van de spreiding 
van het bedrag van de vastleggingen over de  
wettelijke duur van het programma (4 jaar).

DWc Masui, Zenneloop - industrieel gebouw



86

Financiële steun aan de gemeenten  
met wijkcontracten

De toename van programma’s en ontwerpen en het grote 
aantal tussenkomende partijen (gewest, federale staat, 
europa, …)  nopen tot een transversale aanpak van de 
stadsvoorzieningen. 

sinds 2003 wordt een krediet voorbehouden voor de  
financiering van het lokale personeel dat deze specifieke 
coördinatie verzorgt en dat de gewestelijke evaluatie- 
procedures opvolgt van de projecten die in het kader van 
de wijkcontracten worden gefinancierd.

De gemeenten met minstens één actief wijkcontract kunnen 
deze subsidie, die verdeeld wordt in functie van het aantal 
actieve wijkcontracten, ontvangen op voorwaarde dat enkel 
contractuelen of nieuwe aanwervingen worden gefinancierd 
en dat de betrokken beambten worden opgenomen in een 
cel stadsvernieuwing die het transversale karakter van dit 
plaatselijke beleid ondersteunt.

in 2010 bedroeg dit krediet 539 000 eUr.

Totaal : 539 000 eUr

anderlecht 
77 000

Brussel-stad 
96 250

elsene 
38 500

Molenbeek 
96 250

vorst 
57 750

sint-gillis 
38 500

schaarbeek 
77 000

sint-
joost 

38 500

jette 
19 250

Verdeling van de financiële steun aan de  
gemeenten in 2010

Vastlegging van de BELIRIS-begroting 2010 - wijkcontracten 

Wc studies
Werken bedrag  

vastgelegd door 
beliris (eUr)

openbare 
ruimte

vastgoed- 
operaties

Metaal - Munt sint-gillis 327 745 327 745
raad anderlecht 1 031 1 031
Merodiaan sint-joost 145 321 145 321
De Kaaien Brussel 981 319 981 319
Carton de Wiart jette 2 565 571 2 565 571
sint-Denijs vorst 2 383 565 2 383 565
Fontainas sint-gillis 98 990 98 990
Westoevers Molenbeek 232 320 232 320
roodhuis Brussel 1 260 879 1 260 879
lemmens (wegen) anderlecht 384 550 384 550
rouppe Brussel 119 763 119 763
Cinema Belle-vue Molenbeek 79 702 79 702
skepter elsene 136 583 136 583
herzieningen en afrekeningen      433 455
totaal  9 150 793
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aanbestedingen die in 2010 werden  
goedgekeurd

De goedkeuring van de aanbestedingsdossiers is een sleu-
telfase. Zij betekent de vrijmaking van een belangrijk deel 
van de gewestelijke subsidies (70 %). het is eveneens in 
dit stadium dat het bestuur het aantal woningen boekt dat 
per operatie tot stand komt. 

in 2010 werden 38 aanbestedingsdossiers goedgekeurd. 
Zij hebben betrekking op: 

   de aanleg van openbare ruimten (16 dossiers voor  
4 367468 eUr in totaal);

   6 collectieve voorzieningen (4 897 677 eUr in totaal), 
waaronder een oppasdienst, een uitbreiding van een 
oppasdienst, een kinderdagverblijf, polyvalente ruimten, 
ruimten voor verenigingen, een werkgelegenheids- en 
ondernemingshuis; 

   115 woningen, gelijkgesteld met sociale woningen  
(16 dossiers voor 18 855 108 eUr in totaal).

Voorlopige opleveringen in 2010 

De voorlopige oplevering is de tweede sleutelfase: in dit 
stadium zijn de werken voltooid. De woningen kunnen 
werkelijk worden betrokken en de openbare voorzieningen 
en ruimten zijn voor het publiek toegankelijk.

in 2010 werden 15 werven opgeleverd (waarvan een met 
zowel woningen als buurtinfrastructuur). 

Op 13 werven werden 46 woningen gerealiseerd:

   wijkcontract raad in anderlecht (8 woningen) 
   wijkcontract van artevelde in Brussel-stad  
(5 woningen) 

   wijkcontract Malibran in elsene (2 woningen) 
   wijkcontract Carton de Wiart - hart van jette  
(4 woningen)

   wijkcontract Metaal - Munt in sint-gillis (1 woning) 
   wijkcontract Delhayesquare in sint-joost  
(2 werven; 5 woningen) 

   wijkcontract Meridiaan van Brussel in sint-joost  
(2 werven; 4 woningen) 

   wijkcontract jeruzalem in schaarbeek  
(2 werven; 9 woningen) 

   wijkcontract lehon - Kessels in schaarbeek (5 woningen) 
   wijkcontract Prinses elisabeth in schaarbeek  
(2 werven; 3 woningen)

in luik 4 werd 1 werf gerealiseerd:

   een kweektuin in anderlecht (WC lemmens)

in luik 5 (infrastructuren) werd 1 werf opgeleverd:

   een buurtvoorziening toegankelijk voor het publiek in 
elsene (WC Malibran)

Aantal woningen, gecreëerd in de wijkcontracten 
tussen 1994 en 2010
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de 1e reeks duurzame wijkcontracten 
(2010-2014) werd gestart 

2010 is het jaar waarin de 1e reeks Duurzame Wijk- 
contracten werd opgesteld (voorheen 14e reeks van de 
wijkcontracten)(2010-2014). De gemeenten hebben een 
beroep gedaan op een studiebureau om een diagnose van 
de wijk te stellen, de prioriteiten te bepalen en een actie-
programma uiteen te zetten. Zij hebben deze verschillende 
vorderingsstaten aan de bewoners meegedeeld. een bege-
leidingscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
gemeenten en het gewest, studiebureaus en ‘Facilitatoren 
Duurzame Wijken’, is in elke sleutelfase samengekomen, 
t.t.z. 5 à 8 keer per jaar. 

Overeenkomstig de regelgeving hebben de gemeenten 
vervolgens de uitgewerkte dossiers begin november bij 
het BrOh ingediend. De directie stadsvernieuwing heeft 
in die maand haar verslag aan de regering opgesteld.

Op grond hiervan heeft de regering op 24/12/2010 de 
begunstigde gemeenten op de hoogte gebracht van de 
goedkeuring van de programma’s.  volgende wijkcontrac-
ten kwamen daarna in hun actieve fase terecht:

  Kanaal - Zuid in anderlecht 
  helmet in schaarbeek 
  liedekerke in sint-joost-ten-Node 
  Masui in Brussel-stad

Spreiding van de investeringen per type tussenkomende partij (EUR)    

reeks 1 DWc gewest gemeenten Federale staat totaal
Kanaal - Zuid in anderlecht 10 918 930 1 214 039 2 750 000 14 882 969
helmet in schaarbeek 10 939 180 1 215 472 2 750 000 14 904 652
liedekerke in sint-joost-ten-Node 10 939 180 1 211 150 2 750 000 14 900 330
Masui in Brussel - stad 10 939 180 12 013 943 2 750 000 25 703 123
totaal 43 736 470 15 654 604 11 000 000 70 391 074

Spreiding van de investeringen (deel overheid) per type ingreep (EUR)    

reeks 1 DWc
vastgoed

openbare ruimte omgeving
soc.econ. 

acties
Participatie

saldo en  
coördinatiehuisvesting infrastructuur

Kanaal - Zuid  
in anderlecht

1 840 124 5 346 475 3 440 550 603 863 2 948 249 408 708 295 000

helmet in schaarbeek 5 593.200 2 980 475 3 752 181 904 000 1 412 572 262 224
liedekerke 9 712 275 1 671 055 2 336 188 1 702 500 588 032
Masui in Brussel - stad 13 408 726 5 549 216 97 326 6 427 856 220 000
totaal 30 554 325 15 547 221 9 626 245 1 507 863 12 491 177 408 708 1 365 256

Dankzij de gewestelijke steun van om en bij de 44 miljoen eUr  
en de tussenkomst van andere overheden genieten de  
betrokken wijken een investering van bijna 70 miljoen eUr  
(zonder tussenkomst van de privésector).

Op het totaal van deze reeks Duurzame Wijkcontracten 
wordt het aantal gecreëerde woningen op 177 geschat. 
We dienen hier te vermelden dat het programma Kanaal-
Zuid ook drie eraan verbonden vastgoedoperaties plant 
die de bouw beogen van 79 woningen met een budget dat  
losstaat van het Duurzame Wijkcontract. De programma’s 
voorzien de verwezenlijking van 18 buurtvoorzieningen  
(+ 1 infrastructuur met een budget dat losstaat van het 
DWc Kanaal-Zuid), 10 milieu-operaties en de realisatie van  
49 socio-economische acties.

Duurzaam Wijkcontract in schaarbeek - gemeenschappelijke 
tuin op het binnenterrein van een huizenblok
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Herwaardering van de 4 wijken van de 1e reeks Duurzame Wijkcontracten (2010-2014)

Perimeter ruimte voor versterkte Ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing

Publiek - private  
samenwerking verlichting Kinderspeeltuigen aanverwante activiteitenspecifieke inrichtingen

huisvesting Boom groene ruimte MilieuprojectWeg

Collectieve voorziening Beliris sportterrein Water spoorwegenvoetpad

 Kanaal-Zuid / anderlecht

helmet / schaarbeek

  Masui / Brussel

  liedekerke / sint-joost

MiNisTerie vaN heT BrUssels hOOFDsTelijK geWesT
Bestuur vOOr ruimtelijke Ordening en Huisvesting

dienst stadsvernieuwing



90

Milieukwaliteit: pilootprojecten  
van reeks 1 van de dwc’s

Met het oog op de verbetering van de milieukwaliteit  
binnen de perimeter voorzien de Duurzame Wijk-
contracten een pilootproject dat op innoverende 
en duidelijke wijze een van de milieuproblemen 
aanpakt. Begeleiding door de ‘Facilitator Duurzame 
Wijken’ van het Brussels hoofdstedelijk gewest is 
hiervoor voorzien.

   het Duurzame Wijkcontract Kanaal-Zuid voorziet 
vier milieuoperaties:

 -  een studie voorafgaand aan de aanleg van een 
blauw netwerk dwars door de buurt en uitge-
voerd via de nieuwe openbare ruimten, door 
de aanleg van open greppels en grachten;

 -  een studie van de uitwerking van een energie-
netwerk dat de zakelijke afweging van de tech-
nische en economische aspecten moet onder-
bouwen en tegelijk de operationele haalbaarheid 
evalueert;

 -  inplanting van twee ingegraven kleding- 
containers binnen de perimeter, als pilootproject 
dat voortkomt uit de wil om de leefomgeving 
te verbeteren en dat complementair is met het 
socio-economische project van de ‘propere  
buurt’;

 -  een operatie met als doel een beschermd ge-
bied aan te leggen voor de bestrijding van  
milieuverontreiniging (bodemstudies + kostprijs 
van de sanering) van het braakliggend stuk dat 
momenteel niet bereikbaar is, achter de sociale 
woningen van de albert i-square

   het pilootproject van het Duurzame Wijkcontract 
helmet behelst verschillende acties voor de ver-
betering van de omgevingskwaliteit van de twee 
sociale woonblokken aan de apollosquare, die 
worden beheerd door de schaarbeekse haard. 
Nieuwe gemeenschapsvoorzieningen zullen op 
de benedenverdieping worden ondergebracht. De 
square en zijn onmiddellijke omgeving worden 
volledig opnieuw aangelegd als openbare ruimte 
met hoge ecologische waarde.

   het pilootproject van het Duurzame Wijkcontract 
liedekerke heeft als doel de uitbreiding van de 
hoeveelheid doorlaatbare oppervlakte van 12 % 
tot 20 %. Op het binnenterrein van huizenblok-
ken worden twee parken aangelegd.

   het pilootproject van het Duurzaam Wijkcontract  
Masui is het project Zenne, dat binnen een  
beperkte perimeter een aantal zeer uiteenlopende 
acties samenbrengt die elk tot de ontwikkeling 
van de buurt bijdragen.

DWc Masui -  
Zenneproject (Karbon)
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de studie van de 2e reeks  
duurzame wijkcontracten 

voor de 2e reeks DWc’s voorziet het gewest een globaal 
bedrag van 44 miljoen eUr, verdeeld tussen volgende 
wijken: 

   scheut in anderlecht (11 000 000 eUr) 
  Bloementuin in Brussel-stad (11 000 000 eUr) 

   historisch Koekelberg in Koekelberg 
 (11 000 000 eUr)

   Wijnheuvelen-josaphat in schaarbeek 
 (11 000 000 eUr)

een van de doelstellingen van de beleidshervor-
ming van de stadsherwaardering was de verbeterde 
transparantie van het aanwijzingsproces van de 
wijken waar een programma zou worden opgestart. 
Daarom werd een oproep tot kandidaatstelling 
gedaan voor de 2e reeks Duurzame Wijkcontrac-
ten. Deze oproep wilde de Brusselse gemeenten 
binnen de ruimten voor versterkte Ontwikkeling 
van de huisvesting en de stadsvernieuwing een 
gemeenschappelijk stramien aanreiken voor de 
indiening van een kandidatuur, en de Brusselse 

hoofdstedelijke regering een databank met ver-
gelijkbare informatie verschaffen waarop zij haar 
keuzes van de meest gunstige perimeters voor 
stadsherwaardering in 2011 zou kunnen baseren. 
Dat stramien was in vier delen verdeeld, waarvan 
elk meerdere evaluatiecriteria bevatte: prioriteit van 
de voorgestelde perimeter, grond- en vastgoedmo-
gelijkheden, motiveringen van de gemeente en 
middelen die door het gemeentebestuur worden 
aangewend.

omkadering en evaluatie  
van de projecten

De projecten worden omkaderd door een reeks type- 
documenten die door het BrOh werden samengesteld.

   het bestek van de studieopdracht van de wijkcontracten, 
gewijzigd eind 2010 in het vooruitzicht van de aanpas-
sing van de Duurzame Wijkcontracten, omschrijft in 
detail de methodologie en de informatie die nodig zijn 
voor de opstelling van het dossier voor de uitwerking 
van een wijkcontract.

   het bestek omvat een reeks gestandaardiseerde  
presentatiefiches per type project. een projectfiche voor 
de operaties in het sociaal-economische luik werd al in 
2003 opgesteld; het bestek veralgemeent het gebruik van 
deze fiche voor de beschrijving van de ontwerpen.

   De projecten van het socio-economische luik, die meestal 
door vzw’s worden gedragen, worden omkaderd door een 
drieledige overeenkomst tussen de vzw, de gemeente en 
het gewest. De overeenkomst omschrijft het project en 
de rechten en plichten van elke partij.

   De regelgeving voorziet dat de vzw’s die subsidies ont-
vangen, jaarlijks verslag uitbrengen van hun activiteiten. 
het stramien dat dit jaarverslag sinds 2006 structureert, 
bepaalt de voornaamste gegevens die aan het bestuur 
moeten worden verstrekt.

evaluatie van de wijkcontracten van de reeksen 1994 tot 
2001 zijn beschikbaar in de bibliotheek van het BrOh.

De evaluatie van de 6e reeks werd gestart in 2010. in tegen-
stelling tot de evaluaties van de vijf voorgaande reeksen, 
gebeurde deze in twee fases. 

De eerste analysefase, die binnen de directie werd gevoerd, 
bestond uit het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens 
met betrekking tot de projecten en operaties van de reeks. 
De tweede fase, die van de analyse en de commentaar, zal 
door een onafhankelijk studiebureau worden gevoerd en 
zal tegelijk over meerdere reeksen gaan zodat de analyse 
pertinenter is. 

De evaluatiestudies van de wijkcontracten van de reeksen 
1994 tot 2001 kunnen worden geraadpleegd in de biblio-
theek van het BrOh. 

projectaanvraag van de 2e reeks dwc’s
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2   renoVatIe Van  
de aFzonderlIjke  
onroerende  
Goederen Van  
GeMeenten en 
oCMw’s

De regering kan conform de regelgeving subsidies toeken-
nen aan gemeenten en OCMW’s voor de realisatie van 
woningen. De toelage bedraagt 65 % van de kosten van 
werken en honoraria.

programmering: toelagen die in 2010  
werden gereserveerd

aanbestedingen die in 2010  
werden goedgekeurd

in 2010 hadden de goedgekeurde aanbestedingen betrek-
king op 4 dossiers (8 woningen) voor een totaalbedrag 
van 1 819 653 eUr.

Zoals bij de wijkcontracten boekt het BrOh het aantal 
woningen per operatie bij de goedkeuring van het aanbe-
stedingsdossier. het gaat hier dus om een belangrijke fase 
van het realisatieproces. 
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Aantal woningen gecreëerd in afzonderlijke  
onroerende goederen tussen 1994 en 2010

gemeenten operaties vastleggin-
gen (eUr)

anderlecht 1 422 531
Maurice Herbettelaan, 10-14 1 422 531

elsene 381 398
Ter Kamerenboslaan, 79
Dillensstraat, 30

175 803
205 595

Watermaal-Bosvoorde 120 898
Ooistraat, 103 120 898

sint-lambrechts-Woluwe 285 494
Sint-Lambertusstraat, 102 154 487
Sint-Lambertusstraat, 106 131 007

totaal 2 210 321

Voorlopige opleveringen in 2010   

het BrOh heeft in 2010 bijgedragen tot de voorlopige 
oplevering van 103 woningen, verdeeld als volgt:   

   15 woningen in anderlecht, 
   54 woningen in eigendommen van het OCMW van 
Brussel-stad, 

   3 woningen in elsene,
   30 woningen in sint-gillis, 
   1 woning in sint-Pieters-Woluwe.

in 2010 werd 2 210 321 eUr aan subsidies gereserveerd 
voor 6 dossiers (21 woningen). De kaart hiernaast toont de 
geografische ligging van deze renovatieoperaties. 

Verwezenlijking: toelagen die in 2010  
werden uitbetaald

het BrOh heeft in 2010 en de jaren voordien de goedge-
keurde operaties opgevolgd: analyse van de uitvoerings-
projecten en de aanbestedingen, werven, opmaak van de 
eindafrekeningen en betaling van de subsidieschijven in 
elke fase.

in 2010 werd 5 838 021 eUr uitbetaald. het gaat hier om 
105 stortingen in 80 lopende dossiers.
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Goedgekeurde programma’s m.b.t. 2010: Duurzame Wijkcontracten (DWc’s),  
leegstaande gebouwen en afzonderlijke onroerende goederen

leegstaande gebouwen Water

spoorweg

DWc Kanaal-Zuid
anderlecht

DWc Masui
Brussel

DWc liedekerke
sint-joost-ten-Node

DWc helmet
schaarbeek

afzonderlijk onroerend goed

ruimte voor versterkte Ontwikkeling van  
de huisvesting en de stadsvernieuwing

MiNisTerie vaN heT BrUssels hOOFDsTelijK geWesT
Bestuur vOOr ruimtelijke Ordening en Huisvesting

dienst stadsvernieuwing
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3   strIjd teGen  
leeGstand

De gemeenten kunnen op basis van de regelgeving een  
gewestelijke financiering genieten van 85 % van de koopprijs 
van een verlaten gebouw dat eigendom is van natuurlijke 
of rechtspersonen. 

De gemeente verbindt zich ertoe het gebouw te renoveren 
en hoofdzakelijk voor huisvesting te bestemmen.

programmering: toelagen die in 2010  
werden gereserveerd

in 2010 heeft de Brusselse hoofdstedelijke regering 
1 315 800 eUr voorbehouden voor de verwerving van 5 
leegstaande gebouwen. De kaart op de vorige bladzijde 
lokaliseert deze goederen.

4   opVolGInG Van Het 
VerHuurbeHeer  
Van GerenoVeerde 
wonInGen

De gemeenten en de OCMW’s moeten zich houden aan 
bepaalde voorschriften voor het verhuren van woningen die 
gerenoveerd werden met behulp van gewestelijke toelagen, 
in het bijzonder voor programma’s inzake:

  renovatie van huizenblokken;
  renovatie van afzonderlijke onroerende goederen;
  wijkcontracten.

het gaat om woningen die met sociale huisvesting worden 
gelijkgesteld. Daarom werden verschillende berekeningwijzen 
vastgesteld van de huur, het inkomen van de huurders en 
de toekenningsprioriteiten. er dient bij de wijkcontracten 
een kandidatenregister te worden bijgehouden. 

De meeste woningen die dankzij de wijkcontracten tot stand 
kwamen en woningen die door de ingrepen in afzonderlijke 
onroerende goederen ontstonden, worden gelijkgesteld met 
sociale woningen. Zij worden bij voorkeur aan de vroegere 
bewoners toegewezen. in het kader van de wijkcontracten 
gelden bij de toewijzing van een woning tevens andere 
criteria (gezinssituatie, overmacht, …). Bovendien wordt 
het inkomen van de kandidaat-huurders begrensd, hetzij 
tot de inkomens die in de sociale huisvesting van kracht 
zijn (afzonderlijke onroerende goederen), hetzij tot de 
inkomens die 20 % hoger liggen dan die van de sociale 
huisvesting (wijkcontracten).

De jaarlijkse huurprijs wordt berekend op basis van de kost-
prijs (tussen 2 en 5 %): de kosten van studies en werken, 
vermeerderd met de kosten van de aankoop en het toezicht 
op de werken in het kader van de wijkcontracten. 

Twee derde van de woningen die worden beheerd volgens 
het oude beleid inzake de renovatie van huizenblokken, 
is bestemd voor sociale huisvesting en een derde voor 
normale verhuur. Bij de woningen die bestemd zijn voor 
sociale huisvesting, gelden dezelfde inkomens als in de 
sociale huisvesting. De gemiddelde basishuur bedraagt 
maximaal 4,5 % van de kostprijs. 

De gemeenten en de OCMW’s moeten het BrOh jaarlijks 
een verslag bezorgen van het jaar voordien ter controle van 
de naleving van de bovenvermelde bepalingen.

gemeenten aantal  
gebouwen

geschatte 
waarde van 

de gebouwen 
(eUr)

voorbehouden 
toelage (85 %) 

(eUr)

Brussel-stad 3 1 220 000 1 037 000
Molenbeek 1 160 000 136 000
Watermaal-
Bosvoorde

1 168 000 142 800

totaal 5 1 548 000 1 315 800

Verwezenlijking: toelagen die in 2010  
werden uitbetaald

in 2010 werden geen gebouwen verworven en werden bijge-
volg geen subsidies uitbetaald. De gemeenten beschikken 
echter over 4 jaar om gebouwen te verwerven. subsidies kun-
nen dus alsnog worden uitbetaald voor dossiers die tussen 
2007 en 2010 werden goedgekeurd.  het aantal aankopen is 
zeer gering, maar de renovatiedoelstelling is bereikt. Onder 
druk van deze maatregel neemt de eigenaar het beheer van 
het goed immers vaak opnieuw in handen.
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De inwerkingtreding van de ordonnantie van 19/12/2008 
ertoe strekkende de ordonnantie van 17 juli 2003 hou-
dende de Brusselse huisvestingscode te wijzigen, wil het 
woningenbestand van de overheid in het Brussels gewest 
vrijwaren en minimumregels vaststellen voor de toewijzing 
van die woningen. De impact hiervan op het huurbeheer 
van de woningen, vooral die welke in het kader van de 
wijkcontracten werden gerealiseerd, werd onderzocht. De 
goedkeuring van een toewijzingsreglement, bepaald door 
de ordonnantie van 2008, voorziet dat één register van de 
kandidaturen wordt bijgehouden. De regels die de ordon-
nantie betreffende de herwaardering van de wijken vastlegt, 
blijven echter van toepassing. 

De inwerkingtreding van de nieuwe ordonnantie van 
28/01/2010 houdende organisatie van de stedelijke her-
waardering, en van haar uitvoeringsbesluit van 27/05/2010 
heeft ook gevolgen voor het verhuurbeheer (zie p. 82: 
‘De nieuwe ordonnantie houdende organisatie van de 
stadsherwaardering’). Deze nieuwe regelgeving is van 
toepassing op de programma’s die vanaf 2010 worden 
goedgekeurd, terwijl de oudere programma’s aan de oude 
schikking onderworpen blijven. De eerste woningen die aan 
de nieuwe regelgeving worden onderworpen, zullen in de 
programma’s van de 1e reeks Duurzame Wijkcontracten 
worden verwezenlijkt.

in 2010 hebben 14 van de 18 gemeenten en 8 van de 10 
OCMW’s bij de directie stadsvernieuwing een jaarverslag 
2009 ingediend.

5   opVolGInG  
Van de  
renoVatIewerken 
Van de GoMb

het gewest kent de gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

voor het Brussels hoofdstedelijk gewest subsidies toe voor 

stadsvernieuwingsoperaties.

in 2010 keurde de regering toelagen goed ten bedrage van 

15 990 629 eUr voor 7 stadsvernieuwingsoperaties:

  project van volxem-Ducurior

  project schmitz-Piers (studie)

  project Frans hospitaal 

  project Claessens-lefèvre

  project Brasserie De Boeck (fase 4)

  project Dewez

  project sanering.

De voortzetting van de operaties die in 2010 en de voor-

gaande jaren werden goedgekeurd, werd veiliggesteld door 

subsidies.

De gOMB ontving voor haar stadsrenovatieopdracht ook 

een werkingsdotatie van 2 247 000 eUr.

Meer nuttige informatie vindt u in het jaarverslag van de 

gOMB.
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6   projeCten dIe  
door de europese 
unIe worden  
MedeGeFInanCIerd

het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft in de periode 
2000-2006 steun ontvangen van het europees Fonds voor 
regionale Ontwikkeling (eFrO). Deze steun beoogt de 
terugdringing van de verschillen in ontwikkeling en levens-
standaard tussen de verschillende europese regio’s en de 
economische en sociale omschakeling van regio’s in moei-
lijkheden. het eFrO financiert in dit kader de programma’s 
Doelstelling 2 en Urban ii.

als gevolg van de verlenging van de subsidiabiliteit van 
de uitgaven tot 30/06/2009, werden de einddocumenten 
in 2010 afgewerkt. De eindverslagen van de programma’s 
Doelstelling 2 en Urban ii door de directie stadsvernieuwing 
in de hoedanigheid van beheersautoriteit, werden tijdens 
het begeleidingscomité van 30/03/2010 voorgesteld en 
goedgekeurd.  Tot 30/09/2010, de uiterlijke indieningsdatum 
van de slotdocumenten, heeft de directie stadsvernieuwing 
geantwoord op de  vragen van de auditcel van de inspectie 
van Financiën en van het Bestuur Financiën en Begroting 
die respectievelijk belast zijn met de finale slotverklaring 
en de echtverklaring.

Naar aanleiding van de opmerkingen die de auditcel van de 
inspectie van Financiën formuleerde, en op vraag van het 
algemeen secretariaat heeft de directie stadsvernieuwing 
een blijvende controleprocedure voorbereid.

7   deelnaMe aan  
andere projeCten 

netwerk wonen

Netwerk Wonen groepeert 10 verenigingen die actief zijn 
binnen de perimeter van de ruimte voor versterkte Ontwik-
keling van de huisvesting en de stadsvernieuwing (rvOhs) 
op het vlak van woningrenovatie, participatie en burgeractie. 
De directie huisvesting van het BrOh beheert zijn subsidie 
(zie p. 73 van dit verslag). Op basis van de info afkomstig 
van de directie huisvesting ziet de directie stadsvernieu-
wing toe op de goede aanwending van de subsidies van 
het Netwerk Wonen in de wijkcontracten.

agentschap voor territoriale  
ontwikkeling (ato) 

het aTO versterkt de samenhang tussen het beleid inzake 
ruimtelijke ordening en qua voor stadsherwaardering. het 
aTO vervult een dubbele rol: de kennis verbeteren van de 
evolutie van het Brusselse grondgebied en de territoriale 
ontwikkeling bevorderen door bij te dragen aan de opstel-
ling van strategische documenten en door de uitvoering 
van strategische projecten te bevorderen. 
De directie stadsvernieuwing is vertegenwoordigd op 
de beheerraad van het agentschap en voert de controle 
uit over zijn jaarlijkse werkingssubsidie. Deze is ten op-
zichte van het jaar voordien toegenomen en bedraagt  
2 170 000 eUr in 2010.

U vindt meer informatie op 
 www.adt-ato.be
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8   InForMatIe  
en bewustMakInG  
Van de burGer

U vindt informatie over de stadsvernieuwingsprojecten op 
www.wijken.irisnet.be. 

De directie stadsvernieuwing zet de ontwikkeling voort van 
haar permanente communicatiemiddelen: voorstelling van 
haar opdrachten en acties aan de verschillende doelgroe-
pen in Brussel of in het buitenland, ontmoetingsdagen van 
lokale actoren over stadsontwikkeling en over duurzame 
ontwikkeling. 

ontmoeting van de actoren  
die bij de wijkcontracten betrokken zijn
in 2010 organiseerde de directie stadsvernieuwing twee Ontmoetingen voor 
projectleiders, en een rondetafel. Op de 7e Ontmoeting werden twee werven 
bezocht met voorbeeldgebouwen die een premie ontvangen van het BiM, de 
eerste sociale passiefwoningen in Brussel: het gebouw l28, jean Dubrucq-
laan in Molenbeek (wijkcontract schelde-Maas) en het gebouw Brouwerij, 
Brouwerijstraat in elsene (wijkcontract Malibran).  

Op de 8e Ontmoeting werd de rol van de wijkcontracten ter sprake gebracht 
voor een duurzamer concept en beheer van de binnenterreinen van huizen-
blokken.  De wijkcontracten behoren tot de zeldzame openbare hulpmiddelen 
voor de terugdringing van de verdichting en voor het leefbaar maken van de 
huizenblokken, ten gunste van kwaliteitsvolle complexe ontwerpen, voorzie-
ningen, maar ook en vooral voor collectieve tuinen, de ene nog innovatiever 
dan de andere. Dankzij deze Ontmoeting, georganiseerd in samenwerking 

met UrBs, de Facilitator Duurzame Wijken van het BiM, werden de albert streettuinen in laken opengesteld, 
net als de espace Kessels in schaarbeek, gray-Kroon in elsene en de espace rodelle in sint-gillis.

Wijkcontract Paleizen-over-de-Bruggen: 
albert street     be pictures © MBhg
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   het subsidiebedrag voor de uitwerking van het basis-
dossier werd verdubbeld ten opzichte van de vorige 
bepalingen, tot 100 000 eUr.

  Deze subsidie dient voor de volledige of gedeeltelijke ver-
goeding van de uitgaven van de gemeente voor externe 
prestaties voor de opmaak van een stedenbouwkundige, 
sociaaleconomische en milieugebonden studie van de 
perimeter. De subsidie wordt ook aangewend voor de 
eventuele programmawijzigingen en voor de nauwgezette 
opvolging van hun uitvoering. voor reeks 2 (2011) heeft 
het gewest echter aan de gemeenten gevraagd om het 
volledige bedrag voor te behouden voor de uitwerking 
van het programma en eventueel meerdere opdrachten 
te gunnen voor de verschillende dimensies van de studie 
op basis van het referentie-lastenboek.  Dit moet met de 
volgende reeksen noodgedwongen mee-evolueren zodat 
de rol van de verschillende dienstverrichters wordt ver-
duidelijkt en geoptimaliseerd. hierbij moeten de gewes-
telijke instanties meer worden betrokken, die gegevens 
en analyses over de wijken kunnen verschaffen die meer 
bepaald uit de stadsobservatie naar voor komen.

  De kosten voor de programmawijzigingen en voor de 
opvolging van de ontwerpen kunnen altijd op de ope-
rationele begroting voor de Duurzame Wijkcontracten 
worden geboekt. 

   ook een subsidie kan worden toegekend aan deelnemende 
activiteiten die aan externe dienstverrichters worden 
uitbesteed. het gaat er vooral om dat de resultaten van 
het experiment waarbij een beroep op gespecialiseerde 
verenigingen werd gedaan, worden ingevoerd in de 
gedragslijn en de organisatie van openbare vergade-
ringen. Deze hebben immers hun efficiëntie bewezen 
om bewoners ertoe aan te zetten het woord te nemen 
en om een beter evenwicht te bekomen in de dialoog 
tussen al de betrokken partijen binnen de wijkcommis-
sies en de thematische werkgroepen.

   de middelen voor de programmaomkadering en voor de 
opvolging van de ontwerpen zullen worden versterkt.

  De personeelsbezetting in de technische diensten van 
de meeste gemeenten is ontoereikend om de vastgoed- 
projecten van de Duurzame Wijkcontracten te kunnen  
opvolgen bovenop hun gebruikelijke taken. het gewest 
kent daarom sinds enkele jaren een specifieke financiële 
steun toe. voor 2011 zal de enveloppe globaal 559 000 eUr  
bevatten, 20 000 eUr meer dus dan in 2010. Dat bedrag 
zal verdeeld worden tussen de gemeenten in functie van 
het aantal programma’s dat zij beheren. er wordt rekening 
gehouden met een periode van 7 jaar om het jaar van de 
afronding van het programma te integreren. 

VooruItzICHten

De verschillende dimensies van de Duurzame Wijkcontrac-
ten kaderen in de gewestelijke doelstellingen. Dat gebeurt 
via projecten waarbij aanbevelingen worden gericht aan de 
verantwoordelijken voor de nieuwe reeksen programma’s. 
het betreft meer bepaald:

   De milieukwaliteit, door middel van de uitvoering van 
pilootontwerpen in een of meerdere thema’s van de 
duurzame ontwikkeling. Dit is de voortzetting van de 
actielijn die in de eerste reeks Duurzame Wijkcontracten 
werd opgestart en gebeurt transversaal in elke actie.

   De vastgoedoperaties, door de naleving van de milieu- 
en energieprestaties in bouwwerken, de verwezenlijking 
van een behoorlijk aantal woningen met o.m. transit-
woningen gekoppeld aan acties tegen onbewoonbaarheid  
en huisjesmelkers. in de context van de demografi-
sche groei is er nood aan opvang van jonge kinderen, 
buurtvoorzieningen en -infrastructuur met educatieve, 
sportieve en ontspanningswaarde.

   De openbare ruimten die moeten worden geherwaar-
deerd door er woonfuncties te stimuleren en groene 
ruimten te creëren.

   De sociale en economische ontwikkeling van de wijken, 
die een streefdoel blijft via socioprofessionele inschake-
ling, opleiding en ontwikkeling van de lokale economie, 
naast de ondersteuning van scholen, de begeleiding 
inzake huisvesting en de bevordering van een levens-
wijze met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Ook 
culturele projecten kunnen worden opgenomen, op 
voorwaarde dat ze origineel zijn en de sociale cohesie 
bevorderen.

De nadruk ligt ook op de operaties die bijdragen tot de  
verspreiding van de algemene actie, terwijl ze gekoppeld  
zijn aan programma’s van Duurzame Wijkcontracten 
en die door andere gewestelijke operatoren worden  
gefinancierd.

rekening houdende met de grote bedragen die in de 
DWc’s worden geïnvesteerd, werden allerlei maatregelen 
getroffen om de middelen uit te breiden die worden aan-
gewend voor studies en omkaderende maatregelen voor 
de programma’s, om de kwaliteit van de prestaties van de 
verschillende tussenkomende partijen zoveel mogelijk te 
garanderen.  het betreft de studies van de uitvoering van 
diagnoses vóór de acties op het terrein, de studies van de 
aanpak en de uitwerking van de vastgoedprojecten en die 
voor de coördinatie en de opvolging van de procedures 
binnen de gemeentebesturen. Dit heeft ertoe geleid dat: 
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De financiering van het ondersteuningsbeleid aan de 
gemeenten en de OCMW’s voor de renovatie van hun 
woningpatrimonium zal in 2011 niet wijzigen ten opzichte 
van het jaar voordien, en bedraagt dus 4,2 miljoen eUr 
beschikbaar in vastleggingskredieten. gedurende de  
10 voorbije jaren konden dankzij dit beleid jaarlijks ge-
middeld 75 woningen worden verwezenlijkt. een initiatief 
zoals dat van het OCMW van Brussel, dat woningen licht 
renoveert als ze vrij komen, zonder te wachten tot een  
gebouw volledig leeg staat, kan in de toekomst met andere 
overheidsactoren worden voortgezet. 
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MonuMenten, 
landsCHappen 
en 
opGraVInGen
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beschermd onroerend erfgoed omvat in 2010 ...

    797 monumenten
    141 architecturale gehelen
    269 landschappen
    6 archeologische sites
    26 archeologische interventies
    1 laboratorium voor archeologie
    1 gespecialiseerd documentatiecentrum  
    181 restauratiewerven voor 11 159 461 eur
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doelstellInGen

inzake monumenten, landschappen en opgravingen streeft 
het bestuur naar de bewaring van het onroerende erfgoed 
in de hedendaagse leefomgeving en naar de adequate inte-
gratie ervan. het begrip ‘onroerend erfgoed’ verwijst naar 
het geheel van onroerende goederen met een historische, 
archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, 
sociale, technische of volkskundige waarde, nl.: monumenten, 
gehelen, landschappen en archeologische vindplaatsen. 

in die optiek wordt het BrOh belast met de realisatie van 
7 doelstellingen, van de identificatie tot de herwaardering 
van het erfgoed:

1   het onroerend erfgoed identificeren en bestuderen door  
inventarissen en atlassen op te stellen en regelmatig 
te updaten;

2   het onroerend erfgoed wettelijk beschermen door mid-
del van besluiten tot inschrijving op de bewaarlijst en 
tot bescherming van goederen waarvan de lijst wordt 
bijgehouden in een register;

3   het erfgoed beheren, de restauratie opvolgen vanaf de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot het 
einde van de werkzaamheden; toezien op de toeken-
ning van eventuele subsidies;

4   archeologische opgravingen uitvoeren en instaan voor 
de bewaring en de herwaardering van het archeologisch 
erfgoed dat in het gewest wordt ontdekt;

5   actief meewerken aan europese en internationale 
projecten om de samenwerking en de uitwisseling 
van informatie of goede praktijken tussen de staten 
aan te moedigen;

6   de documentatiebronnen van de directie bewaren 
en verzorgen;

7   de burger informeren en sensibiliseren over de waarde 
en de rol van het erfgoed in de samenleving door mid-
del van publicaties, tentoonstellingen, conferenties en 
animatieactiviteiten.  
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MIddelen

Menselijke middelen

De directie Monumenten en landschappen (67 medewer-
kers) voert de uiteenlopende opdrachten uit die uit bovenge-
noemde doelstellingen voortvloeien. Zij werkt nauw samen 
met het secretariaat (6 medewerkers) van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en landschappen (KCMl), 
het adviesorgaan inzake onroerend erfgoed in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest. verder zetelt zij samen met de  
directie stedenbouw van het BrOh in de overlegcommissies  
van de 19 gemeenten over de toekenningsprocedure van 
stedenbouwkundige vergunningen.

budget

in 2010 werd 14 446 461 eUr aan het beheer van het 
onroerende erfgoed besteed. Dit bedrag werd verdeeld 
als volgt:

wetsmiddelen

het Brussels Wetboek van ruimtelijke Ordening (BWrO) 
vormt de wettelijke basis voor het onroerende erfgoed. Op 
05/06/2004 werd in het BWrO immers de ordonnantie van 
04/03/1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed 
van het Brussels hoofdstedelijk gewest opgenomen onder 
‘Titel v: Bescherming van het onroerend erfgoed’. 

De bepalingen van het BWrO worden aangevuld met toe-
passingsbesluiten over bepaalde uitvoeringsmodaliteiten, 
met name inzake werken. Zo legt het regeringsbesluit van 
30/04/2003 de voorwaarden vast voor de toekenning van 
een subsidie voor behoudswerken aan een beschermd goed. 
een ontwerp van herziening zou begin 2011 klaar zijn.

De BWrO-herziening werd bij ordonnantie van 14/05/2009 
(B.s. 27/05/2009) aangenomen en trad in werking op 
01/01/2010. Bepaalde wijzigingen betreffen monumen-
ten en landschappen. Zo zijn er vooral een wijziging in de  
beschermingsprocedure die uitgaat van derden, de invoering 
van een nieuwe mogelijkheid om bepaalde handelingen 
en werken die op erfgoedkundig vlak van geringe omvang 
zijn, vrij te stellen van vergunning, de erkenning van het 
nieuwe begrip ‘klein patrimonium’, met daaraan subsidie-
mogelijkheden gekoppeld, de opmaak van een procedure 
voor de goedkeuring van plannen inzake erfgoedbeheer, de 
wijziging van de vrijstellingsvoorwaarden van onroerende 
voorheffing.

Wat de zogenaamde werken ‘van geringe omvang’ betreft, 
werd in 2010 in overleg met de directie stedenbouw een 
ontwerp van wijzigingsbesluit van het besluit van 13 novem-
ber 2008 uitgewerkt en door de regering in eerste lezing 
aangenomen in juni 2010. 

De wijziging van de vrijstellingsvoorwaarden van de  
onroerende voorheffing hebben tot een ontwerp van toepas-
singsbesluit geleid dat in december 2010 aan de regering 
werd voorgelegd.

 

Programma's Kredieten vereffend 
in 2010 (eUr)

Ondersteuning algemeen beleid  
(programma 1)

3 126 000  

restauratie onroerend erfgoed  
(programma 2)

 11 159 461

Werking KCMl (programma 3) 161 000
totaal 14 446 461

het budget voor de steun aan het algemene beleid omvat 
de acties voor informatie en sensibilisatie van de burger, 
subsidies aan vzw’s, de studies die de DMl bestelt, de 
publicatie van inventarissen en atlassen, archeologische 
opgravingen en de aanwerving van contractuelen om deze 
uit te voeren.
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1   IdentIFICatIe  
en studIe Van  
Het erFGoed

in uitvoering van haar bewaringsopdracht van het onroerende 
erfgoed maakt de directie Monumenten en landschappen 
inventarissen van het monumentale, natuurlijke en archeo-
logische erfgoed om het te identificeren en te bestuderen. 
Deze inventarissen zijn van essentieel belang:

   zij vormen een beheersinstrument voor alle actoren 
die betrokken zijn bij de inrichting van het Brussels 
grondgebied;

   zij vormen een waardevolle wetenschappelijke documen-
tatiebron voor de studie van het gewest, zijn omgeving 
en zijn geschiedenis;

   zij helpen de burger zijn dagelijkse leefomgeving te 
verkennen en te waarderen.

het bestuur werkt momenteel aan meerdere topografische 
inventarissen: de inventaris van het architecturale erfgoed, 
de inventaris van de landschappen, de inventaris van de 
opmerkelijke bomen en de inventaris van het archeologi-
sche erfgoed. 

als aanvulling bij de algemene inventarissen van het erf-
goed bestelt de directie Monumenten en landschappen 
inventarissen in verband met welbepaalde thema’s waarvoor 
zij een beroep doet op gespecialiseerde verenigingen. De 
meeste van deze studies kunnen in het Documentatie-
centrum worden geraadpleegd. De inventaris van de orgels, 
samengesteld door de vereniging ‘Organum Novum’, staat 
online (www.orgels.irisnet.be). 

er moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze we-
tenschappelijke inventarissen (met documentaire waarde) 
en de inventaris van het onroerende erfgoed (met juridi-
sche waarde). 

het BWrO bepaalt namelijk dat de regering een wet-
telijke inventaris van het onroerende erfgoed van het  
gewest opstelt, actualiseert en publiceert. Deze lijst wordt 
bij regeringsbesluit goedgekeurd en krijgt verordenende 
kracht vanaf zijn publicatie in het Belgisch staatsblad. 
Op dit ogenblik heeft deze maatregel enkel betrekking op  
gedeeltelijke noodinventarissen, die van de orgels en 
van de landschappen (B.s. 22/09/1995) en die van de  
leopoldwijk (B.s. 24/06/1994). De maatregel is in feite geen 
behoudsmaatregel. hij wil in de eerste plaats het belang 
van een goed onder de aandacht brengen van de eigenaars 
en van de gemeentelijke en gewestelijke overheid.

in afwachting van de goedkeuring en de publicatie van de 
inventaris van het onroerend erfgoed per (deel van de) 
gemeente beschouwt een overgangsmaatregel ieder monu-

ment en opmerkelijk geheel van voor 1932 als ambtshalve 
opgenomen in de wettelijke lijst. 

de inventaris  
van het architecturale erfgoed

De inventaris van het architecturale erfgoed inventariseert 
en bestudeert systematisch het gebouwenerfgoed van het 
gewest. Dit erfgoed wordt per wijk bestudeerd op basis 
van een prospectie op het terrein, de studie van allerlei 
archieven en bibliografisch en iconografisch onderzoek. 
De informatie wordt samengevat in een publicatie op 
www.irismonument.be – ze geeft de stedenbouwkundige 
geschiedenis van de bestudeerde zones weer en beschrijft 
hun architecturale erfgoed. Bovenop een rijke iconografie 
biedt de website een databank waarin je kunt opzoeken 
via architect, typologie, stijl en datum van de Brusselse 
bouwwerken.

Zeven inventarissen staan vandaag online: etterbeek, 
sint-joost-ten-Node, sint-gillis, Brussel-Uitbreiding Zuid 
(louiza-roosevelt) en een deel van Uitbreiding Oost (wijk 
van de squares), elsene en sint-Pieters-Woluwe. De laatste 
twee zijn een gedeeltelijke uitgave: in deze gemeenten is 
het werk nog niet rond. De inventaris van de Brusselse 
vijfhoek is enkel beschikbaar in gedrukte versie.

in 2010 heeft het bestuur een nauwkeurige methode op 
punt gezet voor de selectie en de redactie, met de bedoe-
ling de inventaris van de wijken met grote erfgoedwaarde 
via een overheidsopdracht te kunnen uitbesteden. De 
studie van het bouwkundig erfgoed spitst zich voortaan  
inderdaad toe op bepaalde wijken waarvan de grote  
erfgoedkundige waarde werd vastgesteld, en niet meer op 
volledige gemeenten. in 2010 werden de twee percelen 
in de wijken Plasky-vergote en rogier, op de gemeenten 
schaarbeek en sint-lambrechts-Woluwe, toegekend aan 
de vzw aPeB. 
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inventaris beschikbaar in papiervorm en/of op www.irismonument.be

inventaris wordt opgesteld.

De inventarissen van het architecturale erfgoed, gerealiseerd of lopende in 2010
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Inventaris van de  
opmerkelijke bomen  

in 2010 werden 206 nieuwe opmerkelijke bomen geïn-
ventariseerd, vooral gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Ukkel. De verkenning van de binnenterreinen 
van huizenblokken, waarmee in 2002 was begonnen, is 
afgerond. Zo worden nu de openbare ruimten en de be-
schermde landschappen door de medewerkers van het 
bestuur aan prospectie onderworpen om de bomen met 
erfgoedwaarde te inventariseren. Tijdens bezoeken die 
kaderden in de behandeling van de aanvragen tot steden-
bouwkundige vergunning, werden op dat vlak verschillende 
records ontdekt. Zo staat op het domein Titeca, Wereld-
tentoonstellingslaan in jette, de dikste rode beuk van het 
Brusselse gewest met een omtrek van 584 cm, maar ook 
de dikste zwarte walnoot met een omtrek van 440 cm. en 
dankzij een gericht bezoek aan het eigendom voot, in de 
vootstraat in sint-lambrechts-Woluwe, werd de tweede 
dikste Oosterse plataan in de lijst opgenomen. Met zijn 
omtrek van 568 cm is hij indrukwekkend, temeer omdat 
deze soort in ons gewest zelden voorkomt.

 De tweede dikste Oosterse plataan van het gewest, 
vootstraat in slW 

De gegevens die op die manier werden verzameld, zijn 
beschikbaar op de site www.bomen-inventaris.irisnet.
be,  zodat de ontdekking van dit miskende erfgoed met 
anderen kan worden gedeeld. 

De website telt ruim 5 800 bomenfiches, waarvan meer dan 
3 000 geïllustreerd aan de hand van 2 à 3 foto’s. hij telt 
ook 420 fiches van boomsoorten of variëteiten en de meest 
voorkomende daarvan worden uitgebreider beschreven. 
een inleidende tekst overloopt de criteria waaraan je een 
opmerkelijke boom kunt herkennen. De site is interactief 
en zal zowel de nieuwsgierige bezoeker als wie specifieke 
informatie zoekt, interesseren.
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Prospecties voor de inventaris van de opmerkelijke bomen op 31 december 2010

arbres protégés

arbres remarquables

Paysages protégés

beschermde bomen

opmerkelijke bomen

beschermde landschappen
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atlassen van de archeologische 
ondergrond 

De inventaris van het archeologische erfgoed wordt uitge-
geven onder de vorm van atlassen van de archeologische 
ondergrond van het gewest Brussel, die tot stand komen 
in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Kunst en 
geschiedenis. Deze atlassen bieden voor elke gemeente 
een overzicht van de mogelijke archeologische vindplaat-
sen, met kaarten en een inventaris van de archeologische 
vondsten. elke atlas bevat ook een reeks aanbevelin-
gen voor het toekomstige beheer van het archeologische  
erfgoed van de gemeente in het kader van stedenbouw-
kundige projecten.

in 2010 werden twee atlassen gepubliceerd: Oudergem en 
de sectie haren van de gemeente Brussel. er werd ook een 
voorbereidende studie gemaakt in het vooruitzicht van de 
website van de archeologische atlas. 

De Atlassen van de archeologische ondergrond, afgewerkt of in opmaak in 2010

atlas disponibles en 2009

 
atlas disponibles en 2010

 
atlas en cours de réalisation en 2010

De inventaris van het archeologisch erfgoed verschijnt 
onder de vorm van een atlas. De atlas van de archeolo-
gische ondergrond van de gemeente Oudergem werd in 
2010 gepubliceerd.

atlas beschikbaar in 2009

atlas beschikbaar in 2010

atlas in opmaak in 2010



2   wettelIjke  
besCHerMInG  
Van Het erFGoed

De bescherming en de inschrijving op de bewaarlijst  
vormen de twee permanente beschermingsmaatregelen 
van het erfgoed, als monument, als geheel, als landschap 
of als archeologische site.

het voorstel om een goed te beschermen of in te schrijven 
op de bewaarlijst kan uitgaan van de regering of van de Ko-
ninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen. 
een beschermingsaanvraag kan echter ook worden inge-
diend door de gemeentelijke overheden, door de eigenaar 
of door een vzw waarvan het maatschappelijk doel verband 
houdt met het behoud van het erfgoed. in dat geval is het 
advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten 
en landschappen vereist, zonder dat dit bindend is voor 
de regering. een nieuwe behandelingsprocedure van de 
aanvragen door derden en van de KCMl-voorstellen is van 
toepassing met ingang van 01/01/2010  (art. 222 van het 
BWrO), enkel met betrekking tot bescherming. De regering 
neemt eerst akte van de aanvraag of van het voorstel en 
vraagt dan het advies van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en landschappen en van de organen die ze 
aanduidt.  Na dit voorafgaande onderzoek van drie maan-
den beslist zij al dan niet om de beschermingsprocedure 
te starten, via een besluit dat in het Belgisch staatsblad 
wordt gepubliceerd.

De beslissing om een beschermingsprocedure te starten 
wordt gevolgd door een grondig onderzoek, waarbij de 
eigenaar(s) van het goed, de gemeente en de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en landschappen officieel 
worden betrokken. Na dit onderzoek en uiterlijk binnen 
de twee jaar neemt de regering eventueel een besluit tot 
definitieve bescherming.

als de eigenaar de aanvraag om zijn goed te beschermen 
of in te schrijven op de bewaarlijst indient, kan de regering 
sinds 2004 onder bepaalde voorwaarden het definitieve 
besluit onmiddellijk goedkeuren (BWrO, art. 227 en 210, 
§ 7). Deze versnelde procedure betekent een duidelijke 
administratieve vereenvoudiging.

het register van de besluiten over beschermde goederen 
kan samen met aanvullende foto’s en de tekst van de be-
schermingsbesluiten worden geraadpleegd op:
www.monument.irisnet.be.
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in 2010 werd een balans gemaakt van het beschermingsbeleid 
in Brussel en van de beschermingsmaatregelen sinds 1936. 
er werd ook onderzocht welke nieuwe beschermingsmid-
delen zullen worden ontwikkeld voor de bescherming van 
stedenbouwkundige gehelen.

bescherming van monumenten en 
architecturale gehelen  

in de loop van 2010 heeft het bestuur 19 ontwerpbesluiten tot 
bescherming van monumenten of architecturale gehelen of 
wijzigingsbesluiten opgesteld en aan de bevoegde minister 
voorgelegd. 12 daarvan hadden betrekking op de definitieve 
bescherming van goederen waarvoor een onderzoek lopende 
was. De andere ontwerpteksten hielden verband met nieuwe 
beschermingsprojecten. Deze nieuwe projecten zijn het ge-
volg van 1 aanvraag door de KCMl en 2 door privé-eigenaars. 
De 4 andere zijn voorstellen die op initiatief van het bestuur 
werden uitgewerkt, op basis van een prioriteitenlijst of op 
vraag van de minister. 

verschillende beschermingsaanvragen werden volgens de 
nieuwe procedure behandeld en hebben het voorwerp uit-
gemaakt van een aktename in 2010, zoals de voormalige 
bioscoop rio of de site van de voormalige godinfabrieken, 
beide in laken.

De 22 regeringsbeslissingen hadden vooral betrekking op de 
afronding van de beschermingsprocedures (15 besluiten) in 
voortzetting van eerder gevoerde campagnes. Twee andere  
beslissingen hebben betrekking op de bescherming van goederen  
op vraag van hun eigenaar, volgens de versnelde procedure 
zoals voorzien in het BWrO, artikel 27. het betreft

   sportinfrastructuur, zoals het stadion van de royal racing 
Club in Ukkel, het Mariënstadion in vorst en het Drie lin-
den stadion in Watermaal-Bosvoorde, net als de Baden 
van Brussel in de reebokstraat in Brussel;

De monumentale apotheek ‘Botanique’ op de hoek van 
de Kruidtuinlaan met de Broekstraat, beschermd op  
17 juni 2010
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de japanse zelkova (Zelkova serrata) in de tuin van het 
huis linden in Brussel en de tulpenboom (lirodendron 
tulipifera) in de Floridalaan in Ukkel werden eveneens 
beschermd. er is ook een boom met historische waarde: 
de herdenkingslinde van de honderdste verjaardag van 
de Belgisch onafhankelijkheid en bijhorende hoekpaal, 
gelegen Kruisboogsquare in Watermaal-Bosvoorde. Ten 
slotte zijn er nog enkele exemplaren die tot de meest  
frequente soorten behoren, zoals de gewone esdoorn in 
de albertynlaan in sint-lambrechts-Woluwe, de magnolia 
aan de Waterloosesteenweg in Ukkel, de rode beuk in de 
Floréallaan in Ukkel en de tamme kastanje in de louiza-
laan in Brussel, die werden beschermd wegens hun grote 
erfgoedwaarde.

   art-nouveaugebouwen zoals de kanselarij van de Franse 
ambassade, hertogstraat in Brussel, en een herenhuis van 
architect Dewin aan het Winston Churchill Plein in Ukkel;

   gebouwen die teruggaan tot het ancien régime, zoals de 
topgevelgebouwen in de hoogstraat nrs. 233, 64-70, 50, 
131-133 en 135 en grote Markt, 12a (Koning van Beieren) 
of het pachthof Den Bels in de Beizegemstraat in Neder-
over-heembeek;

   voormalige woning van de overwegwachter, antwerpse-
steenweg 291; 

   estaminet au vieux spijtigen Duivel in Ukkel, en apotheek 
Botanique in Brussel;

   huize Devos - nu gemeentelijk museum in sint-lam-
brechts-Woluwe - al eerder op de bewaarlijst geplaatst, en 
de vroegere bioscoop rio, Maria-Christinastraat in laken; 
twee aanvragen door de eigenaars van de goederen.

De regering heeft ook 5 procedures (opnieuw) opgestart 
die moeten leiden tot een vrijwaringszone rond de art-
nouveauhuizen die op de UNesCO-werelderfgoedlijst zijn 
opgenomen, t.t.z. de hotels Tassel, horta, van eetvelde 
en solvay, en ook het stocletpaleis. 

bescherming van de landschappen

Met betrekking tot het groene erfgoed werden in 2010 
8 ontwerpbesluiten opgesteld en aan de regering voor-
gelegd in 2010 met het oog op de bescherming van een 
opmerkelijk landschap. het gaat om het senypark in 
Oudergem, het park van het kasteel Bonaventure in jette, 
het park leybeek in Watermaal-Bosvoorde, het astridpark 
in anderlecht, het avijlplateau in Ukkel, hof-ten-Berg in 
sint-lambrechts-Woluwe, de tuin rond het huis grégoire 
in Ukkel en de Molenbeekvallei in ganshoren. De regering 
heeft enkel een sanctie opgelegd in het geval van de tuin 
van het huis grégoire en de Molenbeekvallei.

Bovendien werden 17 bomen met een grote erfgoedwaarde 
voorgesteld voor bescherming. 7 ervan werden definitief 
op de bewaarlijst geplaatst. van 8 andere bomen is de 
procedure aan de gang. het totale aantal beschermde  
opmerkelijke bomen bedraagt dus 109, verspreid 
over 16 gemeenten. Bij de bomen die in 2010 werden  
berschermd, waren bijzonder zeldzame soorten en vormen,  
zoals de hopbeuk (Ostrya carpinifolia) in de generaal 
Fivéstraat in etterbeek, de treurhoningboom (sophora 
japonica f. pendula) in de schoon verblijflaan in Ukkel 
(zie foto) en de zuilvormige eik (suercus robur f. fastigi-
ata) in de de vrièrestraat in Brussel. vaker voorkomen-
de soorten, zoals de twee Oosterse platanen (Platanus 
orientalis) in de Molenbeeksestraat, de beuk met diep 
ingesneden blad (Fagus sylvatica var. aspleniifolia) in de 
Besmelaan in vorst, de keizersboom (Paulownia tomen-
tosa) in de ransbeekstraat in Neder-Over-heembeek, 

Treurhoningboom in de schoon verblijflaan in Ukkel  
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3   restauratIe en  
beHeer Van Het  
erFGoed

de studies uitgevoerd voor  
restauratie van het beschermde 
erfgoed in 2010

sinds 2000 bestelt de directie Monumenten en landschap-
pen geregeld studies van beschermde goederen, die zowel 
openbaar als privé-eigendom kunnen zijn. De soort studies 
varieert: analyse van de samenstelling van een pleisterlaag 
of van de afwerking (verven, vernis, messing om het deco-

ratieve element een extra waarde te geven), studies van de 
stratigrafie of van de betonsamenstelling, dendrochrono-
logische studies, fytosanitaire studies, enz. 

Deze opdrachten weerspiegelen hetzij de onmiddellijke 
bezorgdheid van de directie Monumenten en landschappen 
(studie van de afwerking van de neoklassieke gevels van het 
luxemburgplein), hetzij de wil om op bijzondere thema’s 
te focussen (energieaudit van de huizen in de tuinwijken 
le logis - Floréal in Watermaal-Bosvoorde) of van uitzon-
derlijke bouwwerken zoals het hotel aubecq.

het hotel aubecq wordt beschouwd als een van de 
meesterwerken van architect victor horta. het wordt 
van 1900 tot 1903 gebouwd aan het laatste stuk van de 
louizalaan, aan de rand van het Terkamerenbos. Deze 
parel van de art nouveau wordt in 1950 afgebroken 
om plaats te ruimen voor een appartementsgebouw 
van 12 verdiepingen.

in het begin van de 20e eeuw rivaliseert het presti-
gieuze hotel aubecq nochtans met het hotel solvay. 
Octave aubecq, een verlicht industrieel, patroon 
van de emailleries et Tôleries réunies, had victor 
horta immers carte blanche gegeven. De architect 
tekende al de details, van de drie weelderige gevels 
die uitkeken op een privépark tot elk meubelstuk op 
iedere verdieping.

Dankzij julia horta, de laatste echtgenote van v. horta, 
en architect jean Delhaye, beslist de toenmalige minis-
ter van Openbare Werken, a. Buisseret, dat dringend 
financiële middelen moeten worden vrijgemaakt om 
de voorgevel van het hotel (die uitkwam op de louiza-
laan) vooraf te demonteren om hem ooit eventueel 
te kunnen heropbouwen.

De Musées de France tonen zich snel geïnteresseerd  
in de gevel, en verwerven trouwens een deel van de 
binnendecoratie en van het bijhorende meubilair, 
die op dit moment nog steeds in het Orsaymuseum 
worden tentoongesteld.

jean Delhaye ijvert bijna 50 jaar lang voor de herop-
bouw van deze gevel in Brussel. een groot aantal 

ontwerpen voor de heropbouw komen op tafel (Wa-
terloosesteenweg, Munthofstraat, Kunstberg, Brigit-
tines, leopoldstation, jozef ii-straat, ...), maar geen 
ervan wordt uitgevoerd.

in 2001 verwerft het Brussels hoofdstedelijke gewest 
de gevel (stenen, schrijnwerk en smeedijzerwerk). 
Overwegende dat om het even welk opwaarderings-
project een stevige theoretische basis vereist, die tot 
dan toe ontbreekt, beslist de directie Monumenten en 
landschappen om de gevel plat, liggend op de grond 
opnieuw samen te stellen en om een diepgaand weten-
schappelijk onderzoek te voeren met een inventaris, 
beschrijving van de staat van bewaring, modellering 
in 3D, opmaak van technische restauratieclausules 
en stabiliteitsstudie.

Na een onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
wordt architect Nicolas Créplet voor deze opdracht 
aangewezen. hij is gespecialiseerd in de restauratie 
van beschermde monumenten.

Charles Picqué, minister-voorzitter van het Brussels 
hoofdstedelijk gewest zal het resultaat van deze 
boeiende studie aan het publiek voorstellen van 1 juli 
2011 tot 9 oktober 2011 in de Koninklijke Musea voor 
schone Kunsten van België, ter gelegenheid van de 
150e verjaardag van de geboorte van v. horta.

heropbouw van de gevel van het hotel aubecq

wetenschappelijke studie van 
de voorgevel van het  
voormalige Hotel aubecq
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Nieuwe dossiers die werden geopend

Aanvragen voor unieke vergunningen

Subsidieaanvragen

Opvolging van de werken

Principeadviezen

Analyse van de vergunningsaanvraag

Adviezen aan de gemachtigde 
ambtenaar en rapporten t.a.v. de KCML

Analyse aanvragen voor subsidie en ontvangstbewijzen

Ontwerpen van subsidiebesluit

Betekeningen van besluit aan begunstigde

Werken in uitvoering
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Indeling van de restauratiedossiers in de verschillende stadia van de behandeling (2010)

Deze studies introduceren de meest specifieke technieken 
(samenwerking met het Muziekinstrumentenmuseum 
voor de wetenschappelijke expertise van restauraties van 
beschermde orgels) en nemen bepaalde opdrachten van 
de directie Monumenten en landschappen over, zodat die 
zich op haar voornaamste taken kan toeleggen. 

Overigens komen de studies die nodig zijn om een  
vergunningsaanvraagdossier voor restauratiewerken  
samen te stellen (historische, technische, wetenschappelijke,  
archeologische, artistieke, chromatische, sociale, finan-
ciële studies of herbestemmingsstudies) en die door de 
aanvragers al werden aangevat, in aanmerking voor sub-
sidie t.w.v. 80 %. Bij wijze van voorbeeld noemen we de 
studie van de beschadiging van de metalen structuur van 
de slachthuizen in anderlecht, of die van de historische 
tuin van het huis van Buuren.

Parallel met deze specifieke studies voert het bestuur intern 
voorafgaande studies uit om de toestand van de beschermde 
goederen in het algemeen te documenteren.

Dit jaar werd een nieuwe studievorm toegepast, de ‘referen-
tietoestanden’, die de toestand van beschermde gebouwen 
documenteren op basis van een standaardcanvas, aan de 
hand van een volledige fotoreportage, overzichtsplannen, 
een beschrijving van de staat van het goed en een synthe-
tische archiefanalyse. De eerste - experimentele - studies 
gingen over gebouwen in het historische hart van Brussel. 
Wat de landschappen betreft, werkt de directie Monu-
menten en landschappen voort aan haar beschrijvingen 
van de feitelijke toestand, onder meer van goederen die 
binnenkort aan een herontwikkelingscampagne worden 
onderworpen, zoals de sites van de Kleine Zavel in Brus-
sel en van de Prins leopoldsquare in laken.

behandeling van de  
restauratiedossiers van het  
beschermde erfgoed in 2010

De directie Monumenten en landschappen treedt op in de 
verschillende fasen van de restauratieprocedure, zoals uit 
onderstaande tabel blijkt. Bij de behandeling van de aan-
vragen tot unieke vergunningen (stedenbouw en erfgoed) 
begeleidt de directie Monumenten en landschappen de 
eigenaars. Zij behandelt de aanvragen tot principeadvies 
en legt ze voor aan de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en landschappen om de ontwerpen in de juiste 
richting te sturen.

Daarna analyseert zij de aanvragen, brengt zij advies uit aan 
de gemachtigde ambtenaar (die de vergunning afgeeft) en 
stelt zij uitvoerige technische verslagen op voor de KCMl.

Bij een subsidieaanvraag analyseert zij de dossiers, bereidt 
ze de ontwerpsubsidiebesluiten voor en bezorgt deze aan 
de bevoegde minister. Zij schrijft de subsidiebeslissingen 
in op het budget en deelt ze mee aan de aanvragers.

Ten slotte staat zij tijdens de restauratie van beschermde 
goederen in voor de opvolging en het toezicht op de werk-
zaamheden tot deze volledig klaar zijn. Zij verifieert de 
goede uitvoering van de toegestane werken alvorens de 
eventuele subsidie wordt uitbetaald. 

Deze tabel geeft de behandelde dossiers in 2010, in elke 
fase van de restauratieprocedure, voor landschappen en 
monumenten, zowel beschermd als op de bewaarlijst 
geplaatst.  
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een aantal van de dossiers die in 2010 werden ingeleid, werd 
tijdens datzelfde jaar nog afgerond, terwijl andere, complexere 
dossiers nog in het eerste stadium verkeren. Op dezelfde 
wijze werd in 2010 een groot aantal dossiers behandeld dat 
in 2009 en zelfs nog vroeger werd geopend.

in 2010 werden 541 nieuwe dossiers geopend, tegen 523 in 
2009, 519 in 2008, 516 in 2007 en 413 in 2006. ruim 200 
aanvragen in 2010 betreffen parken en natuurlijke landschap-
pen, waarvan een derde voor tijdelijke vergunningen met 
betrekking tot grote evenementen in de openbare parken 
van de hoofdstad. 

restauratiewerken die in 2010 
werden uitgevoerd

De werken aan beschermde of op de bewaarlijst ingeschre-
ven goederen zijn uiteenlopend van aard. Zo zijn er de 
globale restauraties van het goed in zijn geheel en gerichte 
tussenkomsten zoals werken aan gevel, dak, raamwerk,  
binneninrichting, sanitair of het vaste meubilair. het kan ook 
om problemen gaan in verband met stabiliteit, sanering, 
herbestemming of restauratie van bijzondere technieken 
(keramiek, een strodak, gemaroufleerde doeken, enz.).  
verder begeleidt de directie Monumenten en landschappen 
aanvragen voor werken in groene ruimten.  

   Gebouwen van het beschermde historische centrum 
(werelderfgoedgebied)

  het gaat over de grote Markt en haar onmiddellijke 
omgeving, waar verschillende restauraties plaatsvonden, 
vooral de volledige restauratie van het huis grasmarkt 
64 of de gevelrestauratie van het nr. 93 in dezelfde 
straat.

   woningen
  allerlei types van interventies vonden plaats aan zowel 

prestigieuze huizen als meer bescheiden woningen, 

tuinwijken, appartementsgebouwen of collectieve wo-
ningen. enkele voorbeelden:  

 •  de restauratie van het interieur van het hotel  
Winssinger (architect v. horta, 1894), Munthofstraat 
in sint-gillis;

 •  de restauratie van de art-nouveaugevel van het huis 
saint-Cyr (1901, architect g. strauven), ambiorixsquare 
in Brussel;

 •  de restauratie van de privéwoning van architect  
F. lefever (1913), Pantheonlaan in Koekelberg;

 •  de volledige restauratie van 2 art-nouveauherenhuizen 
op de hoek van de lakensestraat met de Kooplieden-
straat en de sint-jan Nepomucenusstraat in Brussel;

 •  de restauratie van de gevels en het dak van het hotel 
haerens (architect a. Courtens, 1928), Brugmannlaan 
in Ukkel;

 •  de volledige restauratie van het hotel empain (archi-
tect M. Polack, 1930), F. rooseveltlaan in Brussel (zie 
foto); 

 •  de restauratie van de gevels en het dak van het huis 
grégoire (architect h. van de velde, 1933), Dieweg in 
Ukkel;

 •  de restauratie van verschillende woningen in logis-
Floréal, in Watermaal-Bosvoorde. De werken in deze 
tuinwijken leveren elke jaar enkele omvangrijke dossiers 
op;

 •  de restauratie van het buitenschrijnwerk van het  
modernistische appartementsgebouw (architect W. van 
der Meeren, 1950), Onze lieve vrouwlaan in evere.

   pleinen
  verschillende gevels rondom neoklassieke pleinen  

(Barricadenplein, luxemburgplein, Nieuwe graanmarkt 32  
in Brussel) werden gerestaureerd.  

   Handelszaken 
  We vermelden hier de restauratie van het interieur van 

café greenwich, Kartuizersstraat in Brussel (zie foto) en 
die van de wintertuin van hotel Métropole, De Brouckè-
replein in Brussel.

het hotel empain werd volledig gerestaureerd in 2010. het interieur van café greenwich in Brussel, gerestaureerd in 2010
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   Gemeentehuizen
  verschillende gemeentehuizen ondergingen een reeks 

werken, zoals de voortzetting van de restauratie van het 
achterste gedeelte van het oude gemeentehuis van laken 
en de aanvang van de restauratie van de voorbouw met 
de toren. 

   stations
  De volledige restauratie van het oude station van schaar-

beek ging van start. het toekomstige treinmuseum wordt 
hier gehuisvest.

   Musea 
  Tijdens verschillende bouwfases werden monumenten 

waar culturele en museumactiviteiten plaatsvinden, 
opgewaardeerd:     

 •  de laatste fase van het masterplan voor de restauratie 
van het huis van victor horta, amerikaanse straat in 
elsene;

 •  de restauratiewerken aan de gevels van de grote 
luchtvaarthal van het Koninklijk Museum van het 
leger en de Krijgsgeschiedenis, op de esplanade van 
het jubelpark; 

 •  de restauratie van de daken aan de noordkant en van de 
horeca van het Paleis voor schone Kunsten (architect 
v. horta) in Brussel.

   schoolgebouwen 
  verschillende gebouwen kregen bijzondere aandacht. 

We vermelden hier de restauratie van de kapel van het 
sint-jan-Berchmanscollege, Ursulinenstraat in Brussel, 
en de restauratie van de daken van de school j.j. Michel, 
Bordeauxstraat in sint-gillis.  

   Gebouwen met een confessionele bestemming  
  De gebouwen met een confessionele bestemming kenden 

verschillende restauratiefases. enkele voorbeelden: 
 •  de restauratie van de gevels en de daken van de sint-

antonius van Paduakerk in Brussel, waarna het de 
beurt is aan de glas-in-loodramen;

 •  de voortzetting van de restauratie van de buitenlaag 
van de glas-in-loodramen van de sint-Bonifaciuskerk 
in elsene; 

 •  de restauratie van de gevels en het dak van het koor 
van de oude Onze-lieve-vrouwkerk van laken en 
de voorafgaande studies van de muurschilderingen  
binnen;

 •  de studie en de restauratie van verschillende be-
schermde orgels (sint-annakerk in Oudergem, de 
sint-Denijskerk in vorst, de kerk van Onze-lieve-
vrouw Ter Kameren in elsene, de sint-antonius van 
Paduakerk in Brussel, ...).

   landschapsparken  
  Dit niet onbelangrijke gewestelijke erfgoed brengt grote 

werven voort. enkele voorbeelden: 

 •  het josaphatpark met de restauratie van de droge fon-
tein, de Boreasbrug (zie foto), het herstel van de grote 
perspectieven door bomen te vellen, en de restauratie 
van de grote rocaille-waterval;

 •  de vijvers van elsene, met de schoonmaak van de vijvers, 
het herstel van de beplanting en van de bermen;

 •  in het Terkamerenbos, de restauratie van de verschil-
lende schuilhutten en van de monumentale waterval; 

 •  de restauratie van het Forestierpark in anderlecht; 
 •  de restauratie van het waternetwerk van de vijvers  

Mellaerts, Parmentier en hertoginnedal in Woluwe-
vallei; 

 •  de restauratie van het beeld van Peter Pan (zie foto), 
waarvan een andere kopie staat in Kensington gardens 
in londen, en verplaatsing naar het egmontpark.   

josaphatpark - reconstructie van de Boreasbrug in het 
kader van de restauratie van het park

het gerestaureerde beeld van Peter Pan heeft een nieuwe 
plaats gevonden in het egmontpark in Brussel.
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   20e-eeuwse tuinen
 •  heraanplanting van bijna 1 600 meter haag in de  

Moderne Wijk in sint-agatha-Berchem;
 •  restauratie van de tuin van de windmolen, lindestraat 

in evere;
 •  aanleg van de studiotuin van de uitzending jardins et 

loisirs van de rTBF in de Massarttuin;
 •  renovatie van de groentetuintjes van de Fontainaswijk 

in Brussel;
 •  restauratie van kreupelbos en aanplantingen van de 

tuin van de villa gosset in sint-Pieters-Woluwe;
 •  restauratie van de beplanting in de tuinen van het 

museum van Buuren in Ukkel (zie foto);

   Herinrichtingswerken

 •  restauratie van het Crossingstadion en de herontwik-
keling van de buurt eromheen in schaarbeek;

   opwaardering van de seminatuurlijke sites 
 •  hernieuwde onderwaterzetting van het Moeraske door de 

aanvoer van water van het vormingsstation in evere;
 •  restauratie van de weides en van de groentetuinen aan 

de Kauwberg;
 •  plaatsing van een gewestelijke bewijzering voor de 

groene Wandeling;
 •  sanering van de vogelzangbeek in anderlecht door de 

plaatsing van een collector.

   Gericht vellen van bomen 
  Bomen vellen in beschermde landschappen is soms 

moeilijk, maar gebeurt frequent en is systematisch ge-
koppeld aan begeleidingsmaatregelen. het beheersplan 
van le logis-Floréal is van doorslaggevend belang bij de 
geleidelijke vervanging van de vele ongeschikte bomen 
door nieuwe fruitbomen.  

   opvolging van het beheersplan   
 •  De grootste uitdaging op het vlak van groen Brussels 

erfgoed is het Zoniënwoud. het wordt aandachtig opge-
volgd qua vellen van bomen en nieuwe aanplantingen, 
die streven zowel naar het behoud van het monumentale 
karakter van het beukenbos als naar de verbetering van 
de biodiversiteit in de zones waar het publiek minder 
komt. in 2010 werd vooral aandacht besteed aan de 
begeleiding van de werken om lijn 161 uit te breiden naar 
4 sporen, met onder meer de aanleg van afgemaaide 
stroken en open randen (zie foto).

restauratie van de beplanting 
in de van Buurentuin in Ukkel

Begeleid vellen in het jubelpark

Uitbreiding van de lijn 161 (Brussel -  
louvain-la-Neuve) in het Zoniënwoud

 •  een ander begeleidingscomité volgt het kerkhof van de 
Dieweg op om er zowel de biodiversiteit als de uitzon-
derlijke verzameling grafmonumenten te behouden.  
Tegelijk worden de onmiddellijke omgeving en de  
ommuring gerestaureerd.
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subsidiëring van de restauratie 
van beschermde goederen

Om de restauratie te subsidiëren van beschermde openbare 
en private monumenten en landschappen (gesubsidieerde 
werken en studies), beschikte het bestuur in 2010 over een 
aangepast vastleggingsbudget van 17 603 000 eUr, hetzij 
een toename ten opzichte van 2009. Dit bedrag geeft aan 
hoeveel het gewest reserveert voor de toekomstige werken 
die zij heeft goedgekeurd. Dit aangepaste budget werd voor 
95,6 % uitgevoerd, m.a.w. nagenoeg het hele bedrag werd 
wel degelijk besteed.
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Evolutie van de kredieten voor restauratie van het beschermde erfgoed tussen 2005 en 2010
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budget voor restauratie: ordonnanceringen budget voor restauratie: vastleggingen

het bedrag dat in 2010 beschikbaar was voor de subsidie van 
de uitgevoerde werken (ordonnanceringsbudget) bedroeg 
14 745 000 eUr. het werkelijk vereffende bedrag bedraagt 
11 159 460,99 eUr, d.w.z. 86 % van het ordonnencerings-
budget werd gebruikt. het bedrag dat voor 2011 beschikbaar 
wordt gemaakt, wordt dan ook drastisch verlaagd.

steun aan het behoud van  
het kleine erfgoed 

Dankzij het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke  
regering van 24/06/2010 tot vastlegging van de voorwaar-
den voor het toekennen van een subsidie voor werken 
tot behoud van klein erfgoed (met toepassing van artikel 
206, 11° van het BWrO), kon de directie Monumen-
ten en landschappen dit nieuwe beleid met ingang van 
16/07/2010 toepassen.

het is de bedoeling het onderhoud en de restauratie van het 
‘kleine erfgoed’ dat zichtbaar is vanaf de openbare ruimte, 
te stimuleren via de toekenning van een subsidie en daarbij 
toe te zien op de kwaliteit van de restauratiewerken. 

in de meeste gevallen gaat het om opgelegde versieringen 
die de gevel verfraaien, zoals sgraffiti, aardewerken tegels, 
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mozaïekpanelen, glasramen, opmerkelijke deurelementen, 
ramen, luiken, daklijsten, balkons en balustrades met 
bijzondere esthetische kwaliteiten die getuigen van de 
knowhow van weleer.

Ook andere elementen behoren hiertoe, zoals onderdelen 
van de omheining: smeedijzerwerk of de verfraaiing van 
de tuintjes aan de straatkant, voor het bouwwerk. 

De subsidie bedraagt voor privéaanvragers 50 % van de 
kostprijs van de restauratiewerken, met een maximumbe-
drag van 10 000 eUr per gebouw voor een periode van  
5 jaar. Dat bedrag kan met 25 % worden vermeerderd als het 
inkomen lager ligt dan 40 000 eUr per jaar (+ 2 500 eUr 
per persoon ten laste) of als het gebouw binnen een van 
kracht zijnde herwaarderingsperimeter van de wijken ligt.

voor openbare aanvragers bedraagt de subsidie 75 % van 
de kostprijs van de restauratiewerken, met een maximum-
bedrag van 15 000 eUr per gebouw voor een periode 
van 5 jaar.

Dit jaar werd een beheersteam samengesteld, werden de 
typedocumenten opgesteld en op 26 oktober is een sen-
sibiliseringscampagne gestart. affiches en voorstellings-
brochures werden op grote schaal verspreid, er kwam een 
groen nummer en een website.

Op de website van de directie kwam een specifieke  
rubriek waar het besluit en het aanvraagformulier kunnen 
worden gedownload.

samen met het kabinet van de minister-voorzitter werd 
een begeleidingscomité samengesteld, dat twee keer 
heeft vergaderd.

6 subsidieaanvragen en 25 aanvragen tot voorafgaand  
advies werden ingediend en behandeld. Deze aanvragen 
gaan vooral over sgraffiti, smeedijzerwerk en glasramen.

in 2011 zullen vermoedelijk al gauw veel subsidieaanvragen 
worden ingediend op basis van voorafgaande adviezen 
die aan de aanvragers werden uitgebracht.

b
r

o
h

 j
a

a
r

v
e

r
s

la
g

 2
0

10

117

Decor in keramiektegels

Goederen in gevaar  

De beschermde goederen, waarvan de analyse aantoont 
dat hun toestand zorgwekkend is, worden extra opgevolgd, 
zodat het onderhoud en de restauratie van deze goederen 
goed vordert. Zodra een gevaarlijke situatie wordt vast-
gesteld, wordt contact opgenomen met de eigenaar en/
of de beheerder van het goed om hem uit te nodigen de 
nodige maatregelen te treffen, de subsidiemogelijkheden 
toe te lichten en hem te helpen bij de samenstelling van 
het restauratiedossier. als op deze uitnodiging geen re-
actie komt, kunnen stappen worden ondernomen. het 
voornaamste is om van bij het begin van elk goed een 
stand van zaken op te maken, om de dringendste ingre-
pen vast te leggen, maar ook om de mogelijkheden en de 
eventuele beperkingen hiervan te bepalen. We vermelden 
vier dossiers die bijzondere aandacht kregen: het kasteel 
Tournay-solvay in Watermaal-Bosvoorde, het aegidium in 
sint-gillis, de site van het rood Klooster in Oudergem en 
de hippodroom in Bosvoorde.

behandeling  
van de overtredingen 

De vrijwaringsmaatregelen voor het Brussels erfgoed en 
de wettelijke bepalingen moeten de eigenaars aanzetten 
tot de goede bewaring en het onderhoud van hun opmer-
kelijk goed.

Om te waken over de integriteit van het beschermd erfgoed 
en dus om elke verwaarlozing, wijziging of beschadiging 
te voorkomen, ongeacht of dit opzettelijk gebeurt of niet, 
machtigt de Brusselse wetgever ambtenaren om beschermde 
goederen en landschappen te bezoeken en hun eigenaars 
te begeleiden zodat de monumenten en landschappen in 
goede staat worden bewaard en hun historisch, esthetisch 
of architecturaal belang wordt gevrijwaard.

als een goed in gevaar zou zijn, staat het BWrO de over-
heid toe om de in gebreke blijvende eigenaar te vervolgen 
en zelfs om in de plaats van de nalatige eigenaar te treden. 
Bovendien zijn door de regering aangestelde ambtenaren 
bevoegd om onrechtmatig uitgevoerde handelingen vast 
te stellen en het parket hierover in te lichten. het gaat 
daarbij vooral om handelingen en werken zonder unieke 
stedenbouwkundige vergunning of in overtreding met een 
afgeleverde vergunning. er bestaat een zelfde procedure 
voor overtredingen met betrekking tot niet-beschermde 
goederen. 

2010 werd gewijd aan het beheer van de dossiers die de 
voorgaande jaren niet waren afgesloten - ruim 40 % van 
de dossiers die ieder jaar worden geopend, worden niet 
geregulariseerd - en er is bijzondere aandacht gegaan naar 
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de formele vaststelling van beëindiging van misdrijf op het 
grondgebied van Brussel-stad. 

De directie Monumenten en landschappen heeft in een 
nota de inhoud van het samenwerkingsproject van de cellen 
‘Bouwmisdrijven’ binnen het BrOh toegelicht. Deze nota 
werd bij een andere nota gevoegd over de toepassing van 
administratieve boetes op het vlak van stedenbouw en erfgoed. 
samen vormt het een preventief en ontradend hulpmiddel 
wat overtredingen betreft, en versnelt het de regularisatie 
van de overtredingen dankzij een beloningssysteem (toepas-
sing van een opschortingsprincipe bij regularisatie binnen 
een redelijke termijn) en vermindert het het aantal nog niet 
afgehandelde dossiers. Deze twee nota’s werden naar de 
minister-voorzitter en de staatssecretaris gestuurd, bevoegd 
voor erfgoed en stedenbouw, zodat ze ter goedkeuring aan 
de regering kunnen worden voorgelegd. voor de uitvoering 
van dit nieuwe beleid zal een ordonnantie tot wijziging van 
het BWrO moeten worden goedgekeurd.

in 2010 heeft de directie ook 106 nieuwe dossiers geopend, 
t.t.z. 30 % meer dan in 2009:

   in 30 ervan legde ze harmonisatie- of dringende  
behoudsmaatregelen op, op eenvoudig verzoek van 
de eigenaar; 

   in 32 ervan werden processen-verbaal ter informatie 
opgemaakt en werd het herstel in de oorspronkelijke 
staat gevraagd;

   72 % van de ontvangen meldingen werden behandeld 
en op gepaste wijze opgevolgd, tegen 90 % in 2009. Die 
daling wordt verklaard door het grotere aantal nieuwe 
dossiers en door een lager aantal dossiers waarin een 
regelmatige opvolging wordt opgelegd; 

   16 beëindigingen van misdrijf werden formeel vastge-
steld en de betrokken dossiers afgesloten (ze dateerden 
meestal van de jaren voordien).

in de meeste gevallen kan nalatigheden inzake onderhoud 
of behoud worden opgelost via een eenvoudig contact met 
de eigenaar.  De overtredingen zijn in de meeste gevallen 
procedurefouten, die dus niet raken aan de kwaliteit van 
het beschermde goed. Bij ontwettig uitgevoerde handelin-
gen die de kwaliteit of het belang van een goed wijzigen, 
worden echter nog steeds processen-verbaal opgesteld en 
aan het parket overgemaakt.

Ten slotte verleent de wet van 12/01/1993 de regering 
vorderingsrecht inzake milieubescherming in brede zin. 
De milieuvordering tot staking kan, zoals in het kader van 
een vordering in kort geding, leiden tot een vonnis ten 
gronde en tot maatregelen die al dan niet gepaard gaan 
met dwangsommen. Zo heeft het gewest in 2010 1 nieuw 
dagvaardingsdossier geopend en 7 andere procedures 
opgevolgd (5 vonnissen waarvan 3 met aan de gang zijnde 
juridische experties).

4   opGraVInGen en 
Het laboratorIuM 
Voor arCHeoloGIe

archeologische opgravingen

2010 is het eerste volledige jaar waarin artikel 245 van het 
BWrO werd toegepast. het gewest kan, op basis van dat 
artikel, systematisch preventieve archeologische handelingen 
stellen in het kader van de afgifte van stedenbouwkundige 
vergunningen. Dankzij deze procedure kan het aantal on-
verwachte archeologische vondsten die tot de stopzetting 
van de werf leiden, tot een minimum herleid worden. het 
archeologisch onderzoek gebeurt dan immers voorafgaand 
aan de vergunde werken. De directies Monumenten en 
landschappen en stedenbouw hebben nauw samengewerkt 
om de archeologische clausules in de afgegeven vergun-
ningen op te nemen. 

Nu het archeologisch onderzoek aldus wettelijk verplicht 
is, organiseert de directie Monumenten en landschappen 
dit meestal via een overheidsopdracht voor de uitvoering 
van diensten, toegekend aan externe dienstverrichters die 
erkend zijn als archeologisch onderzoeker in het Brussels 
gewest. Momenteel hebben zes instellingen deze vijfjaar-
lijkse erkenning verkregen:

   Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis - 
KMKg (> 01/04/2014) 

   Centre de recherches en archéologie et Patrimoine de 
l’Université libre de Bruxelles – Crea-UlB  
(> 08/07/2014)

   recherches et prospections archéologiques en  
Wallonie asbl – rPaW (> 13/12/2014)

   Onderzoekseenheid archeologie van de Katholieke 
Universiteit leuven – KUl (> 04/03/2015)

   société royale d’archéologie de Bruxelles asbl – sraB 
(> 03/05/2015)

   Monument vandekerckhove N.v. (> 02/12/2015)

Zo werden 8 opdrachten voor archeologisch onderzoek op het 
terrein toegekend voor een totaalbedrag van 519652 eUr. 

in 2010 heeft het bestuur meerdere preventieve archeologische 
opgravingen en noodopgravingen verricht, evenals studies 
van oude gebouwen en van gebinten. De preventieve archeo-
logische ingrepen gebeurden op 7 locaties, toevertrouwd aan 
erkende dienstverrichters, en 10 opdrachten werden recht-
streeks door de DMl uitgevoerd. Na de interventies op het 
terrein volgt systematisch de behandeling en de studie van 
de resultaten met het oog op hun bekendmaking. 
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oudergem
Priorij van het rood Klooster (DMl). in het kader van de 
voortzetting van de heraanleg van de tuinen werd het 
oostelijke deel van de overblijfselen van de voormalige 
brouwerij bestudeerd. 

   Kapellemarkt (DMl). Dankzij de toevallige vondst van 
menselijke beenderen tijdens infrastructuurwerken 
wordt de kennis van het vroegere parochiekerkhof van 
de Kapelle-kerk verruimd.  

   Kartuizersstraat 5-7 - café le greenwich (DMl). De  
archeologische opvolging van de werf voor de verdieping 
van de kelders van het beschermde gebouw heeft drie  
latrines vrijgelegd die werden onderzocht. een eenvoudige  
put dateert uit de 2e helft van de 15e eeuw; een in  
bakstenen gemetselde put met houten voorwerpen  
dateert van vóór de 16e eeuw en een andere put in  
baksteen, ten vroegste van de 17e eeuw. er werd begonnen  
met het ziften van de sedimenten uit deze latrines met het 
oog op een nauwkeurige documentatie van het dagelijkse 
leven in deze buurt.

Opgravingen van de brouwerij van het rood Klooster

Kruik in grijs aardewerk uit de 15e eeuw

sonderingen aan de voet van de anneessenstoren

Opgravingen op het perceel schuitenkaai 5

brussel
   schuitenkaai 5 (rPaW). Tijdens de opgraving voorafgaand  
aan de constructie van een appartementsgebouw  
werden, onder de overblijfselen van semi-industriële 
constructies, een laag zgn. “black earth” gevonden uit de 
15e-16e eeuw, voorafgaand aan de aanleg van de buurt, 
evenals een veenlaag op meer dan 3 m diepte.

   timmerhoutkaai 3 (KMKg). het onderzoek, voorafgaand 
aan de bouw van een appartementsgebouw en aan de 
renovatie van een beschermd huis, heeft de aanwezigheid 
aangetoond, zowel in de ondergrond als in de huidige 
constructies, van overblijfselen van de eerste huizen die 
langsheen de kaai werden gebouwd in de 17e eeuw.

   groot eiland 31-33 (DMl). De opgravingen voorafgaand aan 
de bouw van een uitbreiding van het bestaande gebouw, 
binnen het terrein van het voormalig 14e-eeuwse klooster 
van de Zwarte Zusters, heeft enkel sporen opgeleverd 
van na de afbraak van het klooster in de 18e eeuw. 

   Keizerslaan - anneessenstoren (DMl). een dubbele boring 
voor de archeologische evaluatie en de stabiliteit van de 
overblijfselen van de eerste stadsomwalling uit de 13e 
eeuw, in het kader van de studie van een renovatieontwerp  
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van het naastliggende gebouw, heeft aaangetoond 
dat de oorspronkelijke aarden vestingmuur volledig  
weggegraven is. De funderingen van de omwalling  
liggen vandaag volledig vrij en de overblijfselen  
steunen op het zand. er werden ook sporen gevonden 
van lediaanse zandsteen. 

   trapstraat 34 (KMKg). De opgraving voor de constructie 
van een gebouw met ondergrondse parking heeft over-
blijfselen van een tweebeukige kelder blootgelegd met een 
structuur in kalkzandsteen uit de 15e eeuw, en het spoor 
van een leemextractieput uit de 14e-15e eeuw.

 jette 
   romeinse villa van laarbeek (KMKg). De opvolging van 
de grondwerken voor de groene Wandeling binnen het 
landbouwdomein van de villa heeft de positie bepaald 
van een bijgebouw uit de 2e eeuw-eerste helft 3e eeuw 
en heeft de grenzen van de uitbreidingszone van de 
archeologische site opnieuw vastgelegd.  

   abdij van Dielegem (KMKg). Tijdens de opvolging 
van de herinrichtingswerken van het interieur van de 
prelatuur werd een draaitrap herontdekt, gebouwd door  
l.-B. Dewez tussen 1783 en 1791. hij werd vermoedelijk 
in de muur verwerkt in de 19e eeuw.  

 
ukkel 

   Koninklijk atheneum nekkersgat (crea-Ulb). De opgraving  
voorafgaand aan de bouw van een nieuwe sportzaal heeft 
de herevaluatie mogelijk gemaakt van de bewarings-
toestand van bewoningssporen uit de late ijzertijd.

watermaal-bosvoorde
   neolithische woonsite van bosvoorde-vijvers (crea-Ulb). 
De opgraving voorafgaand aan de geN-werken over een 
gebied van 300 m2 binnen het neolithische kamp van 
Bosvoorde-vijvers, liet toe de bewaringsstoestand van de 
archeologische site te beschrijven. er werden scherven 
in aardewerk en gebruiksvoorwerpen in silex gevonden. 
Bovendien bewaart de bodem van het Zoniënwoud perfect 
de sporen van zijn evolutie sinds 15 000 jaar. 

   hof ter coigne (DMl). De opvolging van de afwaterings-
werken, die verband houden met de herbestemming van 
de gebouwen van de voormalige boerderij als woning, 
leidde tot de ontdekking van een groeve van tertiaire 
zandsteen, het materiaal waarin een deel van de gebouwen 
werd opgetrokken. 

vrijleggen van de 15e-eewse gewelfde kelder, 
Trapstraat 34

   steenstraat 34-38 (KMKg). het voorafgaande archeolo-
gische onderzoek, van kelder tot zolder, van gebouwen 
die worden afgebroken in het kader van het omvangrijke 
vastgoedproject, heeft gegevens opgeleverd over het 
heropbouwproces van deze buurt na het bombardement 
van Brussel in 1695. Bovendien konden sporen worden 
bestudeerd van een ononderbroken bewoning sinds de 
13e eeuw. 

   schuddeveldgang 2 (KMKg). voorafgaand archeologisch 
onderzoek, van kelder tot zolder, van gebouwen waarin 
een uitbreiding van het Theater Toone zal worden onder-
gebracht, heeft aan het licht gebracht hoe de buurt na het 
bombardement van 1695 op technisch en op ruimtelijk vlak 
werd heropgebouwd. verschillende lagen onder de kelder 
getuigen van de middeleeuwse bewoning in deze wijk.
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laboratorium voor archeologie 
in brussel (lab)

in 2010 werd het laB voorzien van apparatuur voor de  
restauratie van metaal (micro-zandstraaltoestel en werk-
ruimte) en heeft het de opslagruimte met de opgravingen, 
die ruim 2 500 stuks telt, volledig gereorganiseerd. De 
samenwerking met het Koninklijk Belgisch instituut voor 
Natuurwetenschappen voor de antropologische, zoölogische 
en carpologische studies werd met twee jaar verlengd (2011-
2012). het laB heeft ook de gegevensbank ‘archeologie in 
Brussel’ verder ontwikkeld, die de verzamelde artefacten 
volledig traceerbaar maakt; het gebruik van dit hulpmiddel 
wordt eveneens gebruikt door de externe dienstverrichters 
die de overheidsopdrachten voor opgravingen krijgen.

De DMl heeft bemonsteringscampagnes geprogram-
meerd met het oog op dendrochronologische studies, 
toevertrouwd aan het Centre d’archéométrie van het Ulg, 
in volgende gebouwen: in anderlecht in het oude begijnhof 
in Brussel in de Onze-lieve-vrouw-ter-Kapellekerk, in de 
boerderij Den Bels, in het huis gelegen Timmerhoutkaai3, 
in de hoogstraat 132 (Brueghelhuis), in de steenstraat 32, 
in de schuddeveldgang 2; in sint-lambrechts-Woluwe in 
de sint-lambertuskerk.

Behandeling van een metalen voorwerp 
door middel van microzandstraling in het laB

5   europese en  
InternatIonale 
projeCten

de europese projecten

Het réseau art nouveau network 
(rann)
het réseau art Nouveau Network (raNN) is een inter-
nationale vereniging, door de directie Monumenten en 
landschappen in 1999 opgericht in het kader van het Culture 
Programme 2000 van de europese Commissie (Dg Cul-
ture). Dit netwerk heeft als doel om het art-nouveauerfgoed 
in europa te herwaarderen. het Network is vandaag een 
vzw met 22 leden.

in mei 2010 is het ambitieuze vijfjarenactieplan (2010-2015), 
‘art Nouveau en ecologie’, van start gegaan, dat door het 
programma Cultuur 2007-2013 van de europese Commissie 
werd geselecteerd. het gewest werkt hieraan samen met 14 
partners en neemt in de hoedanigheid van projectleider de 
coördinatie op zich. in juni werd een studiedag georgani-
seerd in Terrassa rond het thema ‘art Nouveau herbarium’. 
in december liepen er een internationaal colloquium over 
de ‘Perceptie van art Nouveau’ en een studiedag over het 
‘Beschermingsbeleid en de financiële steun in europa’. 
Tijdens deze openbare conferenties vonden ontmoetingen 
plaats tussen de specialisten die lid waren van het raNN, 
onder meer om de toekomstige acties van het ontwerp 
voor te bereiden. 
www.artnouveau-net.eu

Carare
het project Carare (Connecting archaeology and ar-
chitecture in europeana) kadert in het ‘Programma ter 
ondersteuning van het iTC-beleid’ van de europese Com-
missie. De directie Monumenten en landschappen is er 
partner samen met 28 andere europese instellingen. het 
project ging van start op 1 februari 2010 en streeft naar 
de uitbreiding van de digitale europeana-bibliotheek op 
het vlak van europees erfgoed. Tijdens dit eerste jaar 
kon de kwantitatieve en de kwalitatieve evaluatie van 
de digitale gegevens die bij de directie beschikbaar zijn, 
worden gemaakt (foto’s, postkaarten, plannen, ...) en kon 
een digitaliseringsplan worden opgemaakt voor de niet-
digitale gegevens. in de nieuwsbrief van september over 
het project werd een fiche gepubliceerd waarin de directie 
Monumenten en landschappen wordt voorgesteld. De  
directie heeft in december 2010 een workshop georganiseerd  
over de integratie van 3D-gegevens in europeana, met part-
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ners uit griekenland, Malta, Nederland, spanje, letland, 
Polen en engeland, en technisch verantwoordelijken van 
europeana. 
www.carare.eu 

european archaeological Council,  
archaeological archives working 
Group
sinds 2009 is de directie Monumenten en landschappen 
lid van de werkgroep over de archeologische archieven van 
het european archaeological Council. Deze groep legt nor-
men vast en stelt een gids samen (‘best practice’) voor de 
compilatie, voorbereiding en bewaring van archeologische 
archieven op europese schaal. De vergaderingen van 2010 
hebben gefocust op de uitwerking van het project arChes 
(archaeological resources in Cultural heritage - a european 
standard), ingediend bij de europese Commissie in het 
kader van het programma CUlTUre 2007-2013. 
www.e-a-c.org/13-0-archives.html 

de cultuurconventies   

Conventie over werelderfgoed

De directie heeft de opvolging voortgezet van de goederen 
die opgenomen zijn in de UNesCO-werelderfgoedlijst. in 
2010 werden inderdaad nieuwe opwaarderingsinitiatie-
ven opgestart, zowel rond de Brusselse grote Markt als 
rond het hortamuseum, die nauwgezet moeten worden 
opgevolgd. Om budgettaire redenen woonde de directie 
minder internationale ontmoetingen bij, maar ze was 
wel aanwezig op vele multilaterale vergaderingen over de  
culturele goederen en ze kon dus haar standpunt verdedigen  
over de teksten en de vragen van de UNesCO.

de europese landschapsconventie

De directie Monumenten en landschappen heeft een eerste 
bijdrage geleverd aan de europese landschapsconventie  
door deel te nemen aan de intergewestelijke overleg- 
vergaderingen. Zo kon in 2010 de eerste Belgische  
landschapsprijs worden georganiseerd en zat de DMl in 
de jury in het Waalse gewest. Deze prijs wil een realisatie 
lauweren gewijd aan bescherming, beheer en/of aanleg van 
een landschap en laat de inzending toe van een Belgische 
kandidatuur naar de volgende europese landschapsprijs, 
georganiseerd door de raad van europa.  

belgisch voorzitterschap  
van de europese unie

sinds 2010 wordt de directie betrokken bij de activiteiten 
rond het europees erfgoedlabel.

in het kader van het Belgische voorzitterschap van de europese  
Unie heeft de directie deelgenomen aan voorbereidende 
intrabelgische coördinaties. Dat was het geval bij het Comité 
Culturele Zaken in het vooruitzicht van de goedkeuring van 
de teksten over het label binnen europese instellingen, en 
ook bij het erfgoedplatform ‘Cultural heritage: a resource 
for europe’, opgericht in het vlaamse gewest. 

Daarnaast heeft de directie bijgedragen tot de organisatie 
van de intergouvernementele vergadering van experten 
van het europees erfgoedlabel ‘europa: een gedeelde ge-
schiedenis! - wat is de bestaansreden van transnationale 
projecten?’ in Brussel op 22/10/2010. 
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7   InForMatIe  
en bewustMakInG 
Van de burGer

De directie Monumenten en landschappen staat in voor 
de promotie van het Brusselse erfgoed en voor de versprei-
ding van informatie hierover. Ze ondersteunt ook privé-
initiatieven die dit erfgoed voor het voetlicht brengen. in 
2010 waren deze activiteiten mogelijk dankzij een budget van  
4 470 000 eUr, hetzij 35 % meer dan in 2009.  

Verdeling van het budget voor informatie  
en bewustmaking van de burger in 2010

29 %
archeologie

6 %
Tentoon-
stellingen

16 %  
interne publicaties

1 % 
studies

9 %
Open Monumentendagen

 15 %     
erfgoedklassen

1 %
réseau art 

Nouveau 
Network 
(raNN)

17 %
vZW

6 %
varia

6  doCuMentatIe

De directie Monumenten en landschappen beschikt over 
een documentatiecentrum dat aan een dubbele behoefte 
voldoet: de documentatie leveren die onmisbaar is voor 
de uitvoering van haar opdrachten, en de documenten en 
studies die zij produceert, ter beschikking van de burger 
stellen.

De cel Documentatie verzorgt het dagelijkse beheer van de 
bibliotheek, de fototheek en de archieven van de directie.

Ze volgt voor het hele BrOh de abonnementen op  
tijdschriften.

in 2010 verwierf het documentatiecentrum ongeveer 800 
recente of oude werken in verband met erfgoed en ruim-
telijke ordening.

De verzameling tijdschriften over oude architectuur werd 
uitgebreid.

De digitalisering van de fotoreeksen van de directie werd 
voortgezet met het M. Celis-fonds, dat in 2010 werd ver-
worven.

vooraleer de monumenteninventaris van de Brusselse vijfhoek 
online stond, werden de archieven van deze uitgave her-
bewerkt. al de foto’s worden momenteel gedigitaliseerd.

er werden vele fotoreportages gemaakt om de inventaris van 
het onroerend erfgoed of het register van de beschermde 
goederen te illustreren, maar ook om de andere opdrachten 
van de directie te ondersteunen: sensibiliseringscampagne 
voor klein erfgoed, uitgaven, tentoonstellingen, werven in 
restauratie.

De inventaris en de bescherming van de documentaire 
archieven van de directie konden niet ten volle worden 
afgewerkt, want het raamakkoord met de externe dienst-
verrichter liep ten einde in januari 2010. 

De communicatie van al de beschikbare documentatie-
bronnen aan het bestuur en aan een gespecialiseerd publiek, 
vormt het voornaamste doel dat het documentatiecentrum 
zich stelt.

0 % 
externe publicaties 

subsidies aan verenigingen

De directie Monumenten en landschappen subsidieert 
verenigingen die ijveren voor de bewaring en de promotie 
van het erfgoed.

Deze subsidies omvatten structurele hulp aan de  
verenigingen die infrastructuur ter beschikking stellen 
van de burgers, onderzoek doen, archieven beheren en/
of burgers bijstaan in hun opzoekwerk. De stadswinkel  
bijvoorbeeld ontvangt 171 000 eUr, de vzw archives 
d’architecture Moderne ontvangt 100 000 eUr en de vzw 
Fondation Prométhéa 50 000 eUr. 

Daarnaast krijgen deze verenigingen nu en dan eenmalige 
subsidies voor hun publicaties.
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28 scholen (21 Franstalige en 7 Nederlandstalige) namen 
deel: 568 leerlingen (437 Franstalige, waaronder 71 uit de 
lagere school, en 131 Nederlandstalige, waarvan 17 uit de 
lagere school). De directie Moumenten en landschappen 
ontving in totaal 1 202 foto’s.

Net als het vorige jaar werden 25 prijzen uitgereikt: 9 op 
europees niveau, 16 op Brussels niveau.

De tentoonstelling in de sint-gorikshallen kende een groot 
succes: de bezoekers waardeerden vooral de scenografie van 
het bedrijf Coast. De tentoonstelling liep af op 28 november. 
Ze werd in totaal door 10 000 mensen bezocht.

in 2010 ging 180 000 eUr naar de sint-gorikshallen, die 
worden beheerd door de vzw erfgoed en Cultuur, en 50 000 
eUr naar de vzw Paleis van Keizer Karel.

open Monumentendagen  
en Monumentenmaandagen

De Open Monumentendagen van 18 en 19 september 2010 
hadden als thema ‘steen & Co’.

111 plaatsen waren in het programma opgenomen en op 
57 plaatsen werden geleide bezoeken of activiteiten ge-
organiseerd. allerlei verenigingen en gemeentebesturen 
stelden bovendien een zeventigtal activiteiten te voet, per 
fiets of bus voor. 

De Open Monumentendagen waren ook dit jaar weer een 
groot succes. het aantal bezoekers wordt geraamd op 100 
000, een evenaring van de twee voorafgaande jaren.

Op 20 september vond ook de zesde editie van de Monu-
mentenmaandag plaats. Net als de jaren voordien mikte 
deze dag op het 5e en het 6e jaar lager onderwijs en op al 
de klassen van het middelbaar onderwijs van de scholen 
in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

in totaal werden 31 activiteiten voorgesteld in het Frans en 
17 in het Nederlands, wat overeenkomt met een capaciteit 
van 2 340 Franstalige en 845 Nederlandstalige leerlingen.

al de Brusselse scholen en al de onderwijstypes werden 
aangeschreven, d.w.z. 409 lagere scholen (290 Fransta-
lige en 119 Nederlandstalige) en 169 secundaire scholen  
(125 Franstalige en 44 Nederlandstalige).

41 scholen hebben aan het project deelgenomen: 
30 Franstalige (14 lagere en 16 middelbare scholen) en 
11 Nederlandstalige (7 lagere en 4 middelbare scholen), t.t.z. in totaal 
2 483 leerlingen, verdeeld als volgt:

   1 971 Franstalige leerlingen (977 uit de lagere en 994 uit 
de middelbare school)

   512 Nederlandstalige leerlingen (187 uit de lagere en 325 
uit de middelbare school)

zodat 76 % van de capaciteit was bezet.

het internationaal Fotografisch experiment met  
Monumenten kende ook dit jaar een grote belangstelling bij 
het onderwijzend personeel. het reglement van deze 14e 
editie richtte zich tot klassen van het 5e en 6e jaar lagere 
school en tot de klassen van de middelbare school. 

Dit jaar werd een specifiek thema opgelegd: het kleine 
erfgoed en de geveldetails.

pedagogie van het erfgoed

het pedagogisch project ‘erfgoedklassen’, dat werd toe-
vertrouwd aan de vzw Paleis van Keizer Karel, werd aan-
gemoedigd door de driejaarlijkse toekenning van een 
subsidie van 1 390 000 eUr. het zeskoppige pedagogisch  
team, gehuisvest in het BiP, Koningsplein, wordt zo  
gedurende drie jaar gestabiliseerd (2011-2013). het project 
biedt aan al de klassen van de Brusselse scholen gratis 
een daganimatieprogramma, hetzij in de buurt van hun 
eigen school, hetzij op het BiP voor de verkenning van het 
erfgoed op de Kunstberg. een klas heeft eveneens kunnen 
deelnemen aan het europese project ‘Discovering euro-
pean heritage in royal residences’ met Franse en Poolse 
coanimatoren. Tijdens het schooljaar 2009-2010 stelde het 
programma 120 erfgoedklassen voor. Die konden online 
worden gereserveerd. 98 ervan werden georganiseerd, voor 
1 73 leerlingen in totaal. www.erfgoedklassen.be 
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publicaties

Behalve de erfgoedinventarissen (cf. pp. 104-108) produ-
ceert de directie Monumenten en landschappen talrijke 
publicaties die de burger gratis of aan een lage prijs kan 
verkrijgen.  De publicatielijst is beschikbaar op
www.monument.irisnet.be

   De gratis verzameling wandelkaarten ‘a la carte’ telt  
8 nummers. in 2010 kwamen er 2 bij, gewijd aan  
Ukkel en vorst. De nieuwsgierige wandelaar kan het  
erfgoed waar hij dagelijks langsloopt in deze gemeenten  
opnieuw ontdekken.

   in de reeks ‘brussel, stad van kunst en geschiedenis’ 
werd het nummer 50 voorbereid: ‘het militaire erfgoed’. 
De directie heeft op haar site enkele nummers uit deze 
reeks die zijn uitgeput, beschikbaar gemaakt.

   De reeks ‘brussel - De weergangen’ werd aangevuld met 
5 gratis folders: ‘Wandeling op de Kunstberg’, ‘Wandeling 
langs de Brusselse Paleizen’, ‘Wandeling door de oude 
haven’, ‘Wandeling door de Marollen’, ‘Wandeling in 
het rood Klooster’.

tentoonstellingen

De sint-gorikshallen zijn het uitstalraam voor de promotie 
van het erfgoed. via informatieborden die geregeld worden 
vernieuwd, lichten zij de bezoeker in over de acties van de 
directie Monumenten en landschappen. het hele jaar lang 
vinden er ook allerlei tentoonstellingen plaats.

De directie Monumenten en landschappen heeft in 2010 de 
opvolging, de coördinatie en de promotie van verschillende 
ervan waargenomen.

03/09/2010-28/11/2010: internationaal fotografisch  
experiment met monumenten  

20/08/2010-21/11/2010: steen & Co. De tentoonstelling 
over de Open Monumentendagen van dit jaar was zeer 
ludiek opgevat en liet de bezoeker kennismaken met al de 
aspecten van steen. Ze werd georganiseerd door de vzw 
Patrimoine à roulettes en telde 7 600 bezoekers.

26/10/2010-31/01/2011: wedstrijd ‘Fotografeer het 
klein erfgoed’. Bij de start van de sensibiliserings- 
campagne voor klein erfgoed heeft de directie Monumenten 
en landschappen de wedstrijd georganiseerd ‘Fotografeer 
het klein erfgoed’.  

Ze begon in juni en stond voor iedereen open - amateur- en 
beroepsfotografen. Ze wilde de aandacht van de Brusselaars 
vestigen op die kleine elementen die het eigen karakter en 
de charme uitmaken van de hoofdstad. 

Bijna 200 fotografen, amateurs of beroepslui, Brusselaars 
of bezoekers aan de stad, zijn enthousiast op de uitda-
ging ingegaan. resultaat? haast 700 foto’s van deuren, 
sloten, brievenbussen, gebeeldhouwde elementen, details 
in gevels, ...

van de ingestuurde foto’s werden er 20 geselecteerd en 
op de gevels van de sint-gorikshallen tentoongesteld van 
26/10/2010 tot 31/01/2011.
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VooruItzICHten

Inventarissen van het erfgoed 
Wat betreft de inventaris van het bouwkundige erfgoed, 
kunnen dankzij het systeem van uitbesteding, dat steunt op 
een gemeenschappelijke methodologie via openbare aan-
besteding, nieuwe wijken in schaarbeek worden aangepakt, 
met groot erfgoedkundig potentieel zoals de buurt huart 
hamoir, Bloemengaarde en Koningsstraat. intussen werkt 
het bestuur voort aan de inventaris van elsene en start het 
de inventaris van de leopoldwijk. 

via de ontwikkeling van de website van de  archeologische 
atlas, naar het voorbeeld van die over het architecturale 
erfgoed en de opmerkelijke bomen, kunnen geregeld de 
nodige updates en aanvullingen gebeuren, kunnen de 
gegevens op efficiënte wijze aan belangstellenden worden 
meegedeeld (besturen, studiebureaus, groot publiek) en 
kan een reëel onderzoeksmiddel in de bodemarchieven op 
punt gesteld worden.

wettelijke bescherming van het erfgoed

De nieuwe voorstellen voor bescherming van monumen-
ten en landschappen zullen worden uitgevoerd op basis 
van een catalogus van goederen die bij voorrang moeten 
worden beschermd, en van opmerkelijke bomen, die in de 
inventaris werden opgenomen. 

het bestuur zal de verbetering van de inventaris voortzetten  
om de burger beschrijvende nota’s van de beschermde  
goederen te kunnen bieden. het bereidt tevens een publicatie 
voor over de geschiedenis en de ontwikkeling van het gewest 
aan de hand van zijn monumenten en landschappen. een 
evaluatie van de van kracht zijnde beschermingsbesluiten 
zal op punt worden gezet.  

restauratie en beheer van het goed

De directie wordt geconfronteerd met de gestage toename 
van het aantal dossiers over unieke vergunningen en over 
subsidieaanvragen. Zij moet daarom het team dat de  
restauratiewerken beheert, versterken, want dat was al 
enkele jaren ongewijzigd en zelfs verzwakt. 

De omwerking van de bestaande besluiten (besluit tot bepa-
ling van de werken van geringe omvang d.d. 13/11/2008 en 
het besluit betreffende subsidie aan beschermde goederen 
d.d. 30/04/2003) moet worden afgerond. De besluiten moe-
ten idealiter begin 2011 in werking treden. De directie zal 
de uitvoering van deze nieuwe bepalingen strikt opvolgen. 
Zij zal ook de redactie van de toepassingsbesluiten van de 
nieuwe BWrO-bepalingen afwerken die nog niet werden 
goedgekeurd (procedure voor de opmaak van beheersplan-
nen van grote beschermde gehelen).

verder zal zij ook de toepassing van de nieuwe bepalingen 
opvolgen met betrekking tot de vrijstelling van de voorheffing 
via de samenstelling van de conventies en hun opvolging 
en via een goede informatie van de eigenaars in samen-
werking met de fiscale overheden.

het werk over de referentietoestanden van de beschermde 
goederen wordt voortgezet zodat de uitwerking van dit 
permanente hulpmiddel veralgemeend wordt. Op termijn 
zal aldus een efficiënt beheer mogelijk zijn van de vergun-
ningsaanvragen, van de toekenning van subsidies voor 
behoudswerken, evenals een betere opvolging van de  
geverbaliseerde overtredingen.

archeologische opgravingen

De regelgevende hulpmiddelen, de interne procedures en 
het daartoe bestemde budget maken een efficiëntere toepas-
sing mogelijk van de europese Conventie ter bescherming 
van het archeologisch patrimonium, goedgekeurd door het 
Brussels hoofdstedelijk gewest in 1992, in het bijzonder 
op het vlak van de preventieve archeologie. De toename 
van de verzamelde gegevens en overblijfselen die daaruit 
voortvloeit, leidt tot nieuwe onderzoeksmogelijkheden 
voor de geschiedenis van Brussel, in samenwerking met 
de universiteiten, en tot een intensere communicatie van 
de resultaten naar het hele publiek.  

documentatie, publicatie en communicatie

Dankzij de hernieuwing van de archiveringsovereenkomst 
kan het documentatiecentrum deze opdracht in 2011  
opnieuw uitvoeren en ze toepassen op de hele directie, steeds 
in samenwerking met de archieven van het MBhg.

Naar aanleiding van de afwerking van de studie van de gevels 
van het hotel aubecq van victor horta wordt hierover een 
tentoonstelling georganiseerd in het Museum voor schone 
Kunsten, samen met nog ander evenementen.

een nieuw tijdschrift dat welomlijnde thema’s behandelt 
en nieuws brengt over het Brusselse erfgoed, zal geregeld 
worden uitgegeven en op ruime schaal verspreid.

een nieuwe versie van de site www.monument.irisnet.be 
in een nieuwe structuur die zich naar de gebruiker richt, 
zal in 2011 online staan, dankzij de samenwerking met 
het CiBg. 
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ContaCtGeGeVens

directie Monumenten en landschappen

Directeur:  Patrick Crahay

Tel.: 02 204 25 75 - Fax: 02 204 15 22
info: broh.monumenten@mbhg.irisnet.be
www.monument.irisnet.be

directie administratieve en Financiële zaken

Directeur: Philippe Thiéry

Tel.: 02 204 24 72 - Fax: 02 204 15 58
info: broh.communicatie@mbhg.irisnet.be

directie advies en beroep

Directeur: Philippe Thiéry 
Coördinatrice: violaine BOelaerTs:

Tel.: 02 204 22 09 - Fax: 02 204 15 56
info: secretariaatdab@mbhg.irisnet.be
www.stedenbouw.irisnet.be

stedenbouwkundig College en Milieucollege

De vaste secretaris: alex ghUys

CCN - vooruitgangstraat 80/1 
1035 BrUssel
Tel.: 02 204 23 33 - Fax: 02 204 15 68
www.stedenbouw.irisnet.be

Gewestelijke ontwikkelingscommissie 

secretaris: Myriam Cassiers

CCN - vooruitgangstraat 80/1 
1035 BrUssel
Tel.: 02 204 20 63 - Fax: 02 204 15 24
info: crd-goc@mbhg.irisnet.be
www.crd-goc.be

koninklijke Commissie voor Monumenten  
en landschappen 

secretaris: anne vaN lOO

Thurn & Taxis - havenlaan 86 c - 4e verdieping
1000 BrUssel
Tel.: 02 346 40 62 - Fax: 02 346 53 45
info: kcml@mbhg.irisnet.be
www.kcml.be

adviesraad voor Huisvesting

secretaris: Marc WalraveNs

jourdanstraat 45-55
1060 BrUssel
Tel.: 02 533 19 11 - Fax: 02 533 19 00
info: mwalravens@bghm.irisnet.be
www.ccl-arh.be

 
bestuur ruimtelijke ordening  
en Huisvesting

ccn - vooruitgangstraat 80/1 
1035 brUssel
onthaal en algemene informatie
tel.: 02 204 17 68/69 - Fax: 02 204 15 58
www.broh.irisnet.be
info: broh.communicatie@mbhg.irisnet.be

 
 

algemene directie

algemene coördinatie: Philippe Thiéry

Tel.: 02 204 24 72 - Fax: 02 204 15 58

directie studies en planning

Wnd. directrice: ann geeTs

Tel.: 02 204 23 33 - Fax: 02 204 15 24
info: broh.planning@mbhg.irisnet.be
www.stedenbouw.irisnet.be - www.gbp.irisnet.be

directie stedenbouw 

Directeur: albert gOFFarT

Tel.: 02 204 23 77 - Fax: 02 204 15 23
info: broh.stedenbouw@mbhg.irisnet.be
www.stedenbouw.irisnet.be - www.gsv.irisnet.be

directie Huisvesting

Directeur: Dirk leONarD

Tel.: 0800 40 400 - 02 204 19 03 - Fax: 02 204 15 68
info: broh.huisvesting@mbhg.irisnet.be 
www.broh.irisnet.be, Directie huisvesting

directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

leidend ambtenaar: Pol Wala 

Tel.: 02 204 12 41 - Fax: 02 204 12 73
info: broh.huisvestingsinspectie@mbhg.irisnet.be 
www.broh.irisnet.be, Directie gewestelijke  
huisvestingsinspectie
www.huisvestingcode.be

directie stadsvernieuwing

Directeur: Patrick Crahay

Tel.: 02 204 24 26 - Fax: 02 204 15 50
info: broh.stadsvernieuwing@mbhg.irisnet.be
www.wijken.irisnet.be


