
Ruimte Vlaanderen 2011

Project Status
        Impact kwalitatief      [te verwachten] 

[afgerond]

Impact kwantitatief       [te 

verwachten]  [afgerond]

Motivatie indien 

geannuleerd  of 

uitgesteld

Wijziging BVR projectvergaderingen                                                              

BVR tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten, 

projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

Publicatie in Belgisch 

Staatsblad op 

16/06/2011

Quick Win   Visienota "Versnellen van 

investeringsprojecten 08/10/2010"                          meer 

mogelijkheid voor vooroverleg - mogelijkheden tot 

projectvergadering uitbreiden

Later te bepalen

Aanpassingen VCRO:

* Planologisch attest    

* Onteigenings-machtiging 

* beroepstermijn RvVb.      

Afgerond:                  

Publicatie in 

BelgischStaatsblad op 

15/07/2011

* Logischer en actuelere taakverdeling bij de 

behandeling van de planologische attesten                   * 

duidelijkheid bevoegdheid onteigeningsmachtiging,        

* Betere bescherming rechten mogelijk benadeelde 

derde

Later te bepalen

BVR toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen                                                 

BVR tot opheffing van artikel 6 van het BVR van 28 november 2003 tot 

vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen

Publicatie in Belgisch 

Staatsblad op 

16/08/2011

Dit heeft te maken met het kernversterkend beleid van 

de VR. Meer bepaald wordt de omzetting van 

bedrijfsgebouwen in industriegebied naar 

detailhandelsvestigingen afgeremd.

Later te bepalen

Wijziging regelgeving openbare onderzoeken  - BVR tot wijziging van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de 

openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning 

en verkavelingsaanvragen

Publicatie in Belgisch 

Staatsblad op 

7/10/2011

In reactie op een arrest GwH (waarin werd gesteld dat 

aanvragen tot wijziging verkaveling niet systematisch 

van openbaar onderzoek kn w vrijsteld), werd het BVR 

zodanig aangepast dat er alleen geen openbaar 

onderzoek is indien voldaan aan de cumulatieve vwa uit 

het BVR. Er w later nog bekeken of kan worden 

becijferd om hoeveel openbare onderzoeken het ging.

Later te bepalen

Wijziging Vrijstellingenbesluit (houten afsluitingen)                                        

- BVR tot wijziging van artikel 5, 2°, van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen 

stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Publicatie in Belgisch 

Staatsblad op 

11/10/2011

Tijdswinst voor zij die in agrarisch gebied open houten 

afsluitingen wensen te zetten (geen vergunning meer 

vereist).

Daar niet langer een vergunning vereist is, 

kan niet gemonitord worden over hoeveel 

gevallen het gaat

Samenvoeging Saro - Vlacoro - decr. 18/11/2011 Publicatie in Belgisch 

Staatsblad op 

16/12/2011

Later te bepalen De adviestaak van Vlacoro over GRUPs en 

de opmaak en herziening van provinciale 

structuurplannen werd overgedragen van de 

Vlacoro naar de SARO, heeft dit geen 

invloed op het aantal adviesvagen. 

In de toekomst zou i.k.v. nieuwe beleidsplan 

ruimte een dubbele adviesvraag vermeden 

kunnen zijn (Vlacoro: advies over ontwerp 

RSV/BRV én SARO advisering). Er zou op 

termijn ook een verlaging van de 

administratieve last moeten zijn doordat de 

procedure voor openbare onderzoeken bij 

GRUPs aanzienlijk werd vereenvoudigd en 

de doorlooptijd werd verkort.

maatschappij

bedrijven, burgers (bouwheren), organisaties, 

overheden (adviserende instanties)

Beleidsdomein: RWO

Voortgangsrapport Projecten 2011

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

administratie - middenveld (maatschappelijke 

organisaties) 

Specifieer doelgroep

VGR 2012_RWO_definitief



Ruimte Vlaanderen 2012

Project Status
Impact kwalitatief [te 

verwachten] [afgerond]

Impact             

kwantitatief           

[te verwachten]  

[afgerond]

Specifieer                                

doelgroep

Motivatie indien 

geannuleerd  of 

uitgesteld

Lijst handelingen van algemeen belang                                                                       

BVR tot wijziging van het BVR van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de 

handelingen in de zin van artikel 4.1.1., 5°, artikel 4.4.7., §2, en artikel 

4.7.1., §2, tweede lid, van de VCRO en tot regeling van het vooroverleg 

met de Vlaamse Bouwmeester

Afgerond: publicatie in 

Belgisch Staatsblad op 

13/08/2012

Vereenvoudiging van de procedure voor 

handelingen "met een beperkte 

ruimtelijke impact"

Later te bepalen

Overheden en private 

projectontwik-kelaars die 

handelingen van algemeen 

belang uitvoeren

BVR beroepsprocedure vergunningen                                                                         

BVR tot wijziging van artikel 1 BVR van 24 juli 2009 tot regeling van 

sommige onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake 

stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen

Afgerond: publicatie in 

Belgisch Staatsblad op 

18/10/2012

Integralere afweging van beroepstrap Later te bepalen

vergunning-     verlenende 

overheden - administratie - 

leidende ambtenaren - 

burger

                                                                        

BVR tot wijziging van een aantal besluiten ter integratie van 

machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige 

vergunning of de verkavelingsvergunning

Publicatie in Belgisch 

Staatsblad op 17/02/2012

Vereenvoudiging en integratie van 

toestemmingen en machtigingen in de 

stedenbouwkundige 

vergunningsverlening

Later te bepalen
bedrijven, burgers, 

organisaties, overheden

Wijziging regelgeving machtigingen en toestemmingen via een 

aanpassing van het decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 

betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de 

polders, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare 

waterlopen en van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en 

realisatie van de rooilijnen, wat betreft een vereenvoudiging en integratie 

van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige 

vergunningsverlening en  BVR  tot wijziging van een aantal besluiten ter 

integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige 

vergunning

Publicatie in Belgisch 

Staatsblad op 20/04/2012

Quick Win                  Visienota 

"Versnellen van investerings-projecten 

08/10/2010" - Vereenvoudiging en 

integratie van toestemmingen en 

machtigingen in de stedenbouwkundige 

vergunningsverlening

De integratie zorgt er 

o.m. voor dat er geen 

aparte toelatingen, 

machtigingen, … meer 

vereist zijn als een 

gunstig advies werd 

gegeven.

BVR Procedurereglement Raad voor Vergunningsbetwistingen

Afgerond: publicatie in 

Belgisch Staatsblad op 

8/08/2012

opmaak eigen procedurereglement - Zie 

ook jaarverslag van RvVb.
Later te bepalen RvVb. - burger

Omzendbrief RO 2011/01                                                               

Afwegingskader voor grootschalige detailhandel

Publicatie in Belgisch 

Staatstblad op 17/02/2012

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

Voortgangsrapport Projecten 2012
Beleidsdomein: RWO

VGR 2012_RWO_definitief



Ruimte VL lopend 2013

Project Status
Impact kwalitatief [te verwachten] 

[afgerond]

      Impact              kwantitatief                [te verwachten]  

[afgerond]
Specifieer doelgroep

Motivatie indien geannuleerd  of 

uitgesteld

Digitale bouwaanvraag Lopend 

vergemakkelijken en versnellen van de 

procedures - alle informatie samen op eenzelfde 

plaats - doorgedreven vorm van digitalisering

Uit recente metingen uitgevoerd door de DWM ism het projectteam 

DBA blijkt dat de AL voor architecten bv. zouden dalen met gem. 85%. 

Uit een steekproef bij ong. 9% van de lokale besturen blijkt dat de AL 

bij lokale besturen, afhandelijk van de fase in de procedure, zou dalen 

met 25 à 100%.

maatschappij

BVR tot bepaling nadere regels inzake het 

planologisch attest
Lopend

Met de nieuwe regelgeving is een 

taakverschuiving naar de gemeenten toe 

gerealiseerd. De gemeenten moeten een 

aanvraag slechts in 10% van de gevallen door 

verwijzen naar het provinciale of Vlaamse niveau. 

Gelet hierop wordt een daling van AL voorzien 

met 10% bij de provincies en min 10% bij de 

burgers/bedrijven (hebben een vlotter 

toegankelijk aanspreekpunt en veel minder 

verplichtingen, o.m. door het werken met digitale 

kopies ipv zwaarlijvige aangetekende zendingen).

Later te bepalen bedrijven, burgers, provincies

uitvoering winkelnota ( 23.12.2012 )           * 

Opmaak van omzendbrief ‘Kernversterking en 

Winkellinten’                                                                          

* Opmaak omzendbrief ‘ruimtelijk afwegingskader 

voor de inplanting van grootschalige detailhandel’     

* Onderzoek naar invoering van harde algemene 

maatregel tegen uitzwermen van baanwinkels                                            

* Onderzoek naar een methode om 

kernwinkelgebieden aan te duiden

Lopend Later te bepalen Later te bepalen

Herwerken financieel instrumentarium                 

* Planschadevergoeding: onderzoek of de 

gerechtelijke procedure kan vervangen worden 

door een administratieve procedure.                          

* Het systeem van planbaten wordt geevalueerd 

en bijgestuurd                                                                       

* Tenslotte wordt een coherent geheel van 

subsidiering uitgebouwd

Lopend Later te bepalen Later te bepalen

Aanpassen V.C.R.O. - stedenbouwkundige 

ambtenaren
Lopend

Terwijl er nu nog verschillende soorten 

ambtenaren zijn, zou in de toekomst alleen de 

Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar 

behouden blijven. 

Doelstelling: meer uniformiteit bij beslissingen, eenvoudiger en minder 

procedures.
burger, overheid, bedrijven

Momenteel zijn 120 van de 308 Vlaamse gemeenten ontvoogd. 

Daarnaast voldoen 50 gemeenten aan de 5 decretale voorwaarden.  

Dit betekent dat in totaal 170 gemeenten (55%) op korte termijn 

ontvoogd kunnen zijn. In het actieplan wordt gestreefd naar een 

versnelde ontvoogding van de nog niet ontvoogde gemeenten. 

Actieplan ontvoogding 2013-2015

Doelstelling : bij voorkeur bij de inwerkingtreding 

van de omgevings- vergunning zijn alle 

gemeenten ontvoogd. Hiertoe wordt een dubbele 

strategie gehanteerd: versnelde ontvoogding van 

zodra aan de basisvoorwaarden is voldaan en het 

het wegwerken van hindernissen.

Daarnaast worden ook de 

aanstellingsvoorwaarden en diplomavereisten 

voor GSA’s aangepast, is er een betere opvolging 

van gemeenten zonder goedgekeurd 

structuurplan en een versnelde goedkeuring van 

de registers van gemeenten die voldoen aan de 

minimumvoorwaarden.

burger, overheid, bedrijven

Voortgangsrapport Projecten 2013

Beleidsveld Ruimtelijke Ordening

Beleidsdomein: RWO

Lopend:     cf. ook actieplan 2013-2015

VGR 2012_RWO_definitief



Ruimte VL_Beleidsveld overschr

Project Status
Impact kwalitatief                       

[te verwachten] [afgerond]

Impact             kwantitatief      [te 

verwachten [afgerond]
Specifieer     doelgroep

Motivatie indien geannuleerd  of 

uitgesteld

Decr. Unieke omgevingsvergunning                                                                    

Decreet integratie stedenbouwkundige 

vergunning en milieuvergunning Lopend: einde gepland zomer 2014

Integratie zou moeten leiden tot 

snellere afgifte vergunningen en 

betere afstemming van deze 

vergunningen

Later te bepalen

iedereen: dit zal een invloed hebben 

op alle stedenbouwkundige 

aanvragen en meldingen en 

milieuvergunningsaanvragen

Aanpassing regelgeving 

betreffende het integratiespoor 

milieueffect- en veiligheidsrapportage 

in milieu- en stedenbouwkundige 

vergunningsprocedure 

Lopend

Quick Win                  Visienota 

"Versnellen van investerings-    

projecten 08/10/2010"

Later te bepalen

Decr. complexe 

investeringsprojecten
Lopend

Regelgevende vertaling van de 

uitwerking van de nieuwe 

procesaanpak van projectgedreven 

processen die een 

bestemmingswijziging behoeven: 

drietrapsraket (routeplanner) 

(kaderdecreet)

Wellicht kunnen de cijfers van 

onderzoeksbureau Deloitte gebruikt 

worden.

initiatiefnemers grotere complexe 

projecten (overheid en privé)

Voortgangsrapport 2013

Beleidsveld of beleidsdomein overschrijdend

                                                              Beleidsdomein: RWO

VGR 2012_RWO_definitief



Ruimte VL_Reductiedoelstelling

Huidige reductiedoelstelling BD:

Is de reductiedoelstelling behaald?  

Motiveer:
De tot hiertoe doorgevoerde initiatieven hebben geleid tot het behalen van de reductiedoelstelling 

ondanks het feit dat we over minder nauwkeurige cijfers beschikken. We beseffen dat bepaalde 

kwantitatieve cijfers ontbreken of niet volledig zijn maar ook daaraan wordt gewerkt. Ook de 

herstructurering van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht is 

voor monitoring. Door dit alles, samen met een betere opvolging van cijfersgegevens, gaan we in de 

toekomst over betere kwantitatieve cijfers beschikken. Bijgevolg willen we de administratieve last van € 

20.045.146,00 en de reductiedoelstelling van 10 %  behouden.     Volgend jaar zal wellicht wél een 

gemotiveerde bijsturing kunnen gebeuren.

10%

JA

OPM.: Gelet op de recente herstructureringen kan Ruimte Vlaanderen slechts rapporteren en 

conclusies trekken over het Beleidsveld Ruimtelijke Ordening.

VGR 2012_RWO_definitief



VGR 2012_RWO_definitief

Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Beleidsdomein Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, lopend, 

afgerond, geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)
Impact kwantitatief (becijfering impact)

RWO-002 Decreet onroerend erfgoed

De huidige wet-, decreet-, en regelgeving met betrekking tot onroerend 

erfgoed is eerder organisch tot stand gekomen. Hierdoor is er niet altijd 

sprake van een optimale afstemming tussen de verschillende procedures. De 

beschermingsprocedures moeten sneller kunnen doorlopen worden en 

machtigingen moeten vlotter en sneller kunnen worden uitgereikt. 

Procedures worden op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd. Er worden meer 

efficiënte en effectieve instrumenten aangereikt. Tweede principiële 

goedkeuring op 10 februari 2012.

Organisaties, 

Overheid RWO

Onroerend 

Erfgoed lopend

Procedures worden op elkaar afgestemd en 

geoptimaliseerd. Er worden meer efficiënte 

en effectieve instrumenten aangereikt.

De administratieve lastenmeting voor het 

nieuwe decreet betreffende het onroerend 

erfgoed is gefinaliseerd en wordt 

gepubliceerd na goedkeuring kabinet en 

gedetailleerde nazicht door administratie

RWO-045 Minimumnormen voor archeologie

BVR tot wijziging van het BVR van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet 

van 30 juni 1993 ... (Publicatie in het Belgisch Staatsblad op5 mei 2011)  Het 

MB werd op  13 september ondertekend en gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 24 oktober 2011.                                       RWO

Onroerend 

Erfgoed afgerond

Enkele vereenvoudigingen, bv. werken met 

digitale zendingen, en de minimumnormen 

worden nu geüniformiseerd en 

veralgemeend. - Voordeel:  de uniformisering 

van normen en rapporterings-verplichtingen 

vergemakkelijkt de uitvoering van deze 

normen en verplichtingen door de betrokken 

personen.

- De uitvoerings- en rapporterings-

verplichtingen wijzigen slechts van aard en 

daarom is er geen lastenverhoging of - 

verlaging.

In de loop van 2013 zal onderzocht worden 

hoe het agentschap deze metingen kan 

uitvoeren, gekoppeld aan de metingen die 

uitgevoerd zullen worden ifv de initiatieven 

uit de regelgevingsagenda,

RWO-046 regionale landschappen

BVR tot vaststelling van de algemene regels voor de erkenning en de 

subsidiëring van de landschapswerking van regionale landschappen onroerend 

erfgoed (Publicatie in Belgisch Staatsblad op 15 februari 2011) RWO

Onroerend 

Erfgoed afgerond

Tot nu toe waren er geen uitvoerings-

bepalingen. Het nieuwe BVR voorziet in de 

structurele ondersteuning van de landschaps- 

werking. Het ontwerpbesluit is naar vorm en 

inhoud maximaal afgestemd op het BVR van 

8 december 1998 tot vaststelling van de 

regelen voor de voorlopige en definitieve 

erkenning van regionale landschappen. 

Hierdoor worden de administatieve lasten 

voor alle partijen maximaal beperkt.  

In de loop van 2013 zal onderzocht worden 

hoe het agentschap deze metingen kan 

uitvoeren, gekoppeld aan de metingen die 

uitgevoerd zullen worden ifv de initiatieven 

uit de regelgevingsagenda,

RWO-047 Regelgeving restauratiepremies

BVR houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 

december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor 

restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft het 

terugbetalen van de restauratiepremie na vervreemding (Publicatie in 

Belgisch Staatsblad op 16 september 2011) RWO

Onroerend 

Erfgoed afgerond

Het verbod om een met premies 

gerestaureerd pand te vervreemden 

gedurende 10 jaar wordt afgeschaft. Deze 

regeling was achterhaald en hield 

investeringen in onroerend erfgoed tegen. De 

premie van 10% voor restauraties en 

renovaties met het oog op vervreemding 

werd vrijwel nooit aangevraagd, de premie 

woog duidelijk niet op tegen de 

administratieve last die er mee gepaard ging.  

Tegenover de versoepeling staat een striktere 

opvolging van de onderhoudsplicht door het 

verplicht indienen van een tweejaarlijks 

toestandrapport.

In de loop van 2013 zal onderzocht worden 

hoe het agentschap deze metingen kan 

uitvoeren, gekoppeld aan de metingen die 

uitgevoerd zullen worden ifv de initiatieven 

uit de regelgevingsagenda,

RWO-49

Meldingsplicht niet vergunningsplichtige 

werken in beschermde stads- en 

dorpsgezichten

 - Aanpassing artikel 11, §4 decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 

monumenten en stads- en dorpsgezichten (Publicatie in Belgisch Staatsblad 

op 15 mei 2009)

 - Invoegen artikel 37 en 38 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 

1993 tot bepaling van instandhouding en onderhoud van monumenten en 

stads- en dorpsgezichten (Publicatie in Belgisch Staatsblad op 18 september 

2009)

RWO

Onroerend 

Erfgoed afgerond

De melding van niet vergunningsplichtige 

werken aan de gemeente vervangt de 

machtigingsaanvraag bij het agentschap. 

Deze procedure kent in principe een snellere 

doorlooptijd 20 dagen in plaats van 30 dagen 

en gebeurt bij de gemeente in plaats van bij 

het agentschap Onroerend Erfgoed. later te bepalen

Onroerend Erfgoed 2012 6
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Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Beleidsdomein Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, 

lopend, afgerond, 

geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)
Impact kwantitatief (becijfering impact)

RWO-050 Uitvoeringsbesluit Onroerenderfgoeddecreet

Om het nieuwe onroerenderfgoeddecreet te implementeren moeten 

ook de huidige uitvoeringsbesluiten aangepast worden. Deze zullen in 

een nieuw, overzichtelijk uitvoeringsbesluit samengevoegd worden.

Bedrijven, Burgers, 

Organisaties, 

Overheden RWO

Onroerend 

Erfgoed gepland

Procedures worden op elkaar afgestemd en 

geoptimaliseerd. Er worden meer efficiënte en 

effectieve instrumenten uitgewerkt. later te bepalen

Onroerend Erfgoed nieuw 7
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Nr Titel Beschrijving

Doelgroep (burgers, 

bedrijven, 

organisaties, 

overheid)

Doelgroepen 

(specifiek)
Beleidsdomein Entiteit

Status (gepland, uitgesteld, lopend, 

afgerond, geannuleerd)

Impact kwalitatief (beknopte beschrijving 

realisaties)
Impact kwantitatief (becijfering impact)

Verbetering instrumentarium 

woonkwaliteitsbewaking

Om het sanctionerend instrumentarium verder te verbeteren, werden in 2010 

een aantal voorstellen uitgewerkt en gebundeld in een "Ontwerp decreet 

houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen". In dit 

ontwerp worden inzake woonkwaliteitsbewaking de Vlaamse Wooncode, het 

Kamerdecreet en het Heffingsdecreet aangepast. Gefaseerde uitvoering: fase 1 

Conceptnota 28/01/2011; fase 2 Decreet van 29 april 2011-  wijziging van 

diverse decreten en BVR van 20 mei 2011 - wijziging diverse besluiten; fase 3 

integratie Kamerdecreet in Wooncode wordt voorbereid - Op 28 oktober 2011 

werd nog een wijzigingsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering;  fase 4 

Groenboek eind 2011; fase 5 Witboek medio 2013

Burgers, bedrijven, 

overheid RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

Betere taakverdeling van de betrokken 

overheden en efficiëntere procedures n.v.t

Betere afstemming van het beleid met en 

betere ondersteuning van de SHM’s

Het systeem van de prestatiebeoordeling heeft tot doel : 1. de SHM’s in staat te 

stellen hun eigen prestaties te verbeteren; 2. de minister alle relevante 

informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; 3. transparante 

en eenduidige informatie over de werking van de SHM’s te verschaffen; 4. de 

minister toe te laten de prestaties van de SHM’s te meten en te volgen Organisaties RWO

Wonen-

Vlaanderen afgerond
Uniform toezicht: alle regels in één artikel 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 

december 2011 houdende de organisatie van het 

toezicht, vermeld in artikel 29 bis van de Vlaamse 

Wooncode

Er wordt een eenvormige procedure uitgeschreven waarin alle regels met 

betrekking tot toezicht in één artikel worden ingevoegd en het toezicht wordt 

uitgebreid tot t.a.v. de erkende samenwerkings- en overlegstructuur van de 

erkende huurdiensten, vermeld in artikel 57, §2, van de Vlaamse Wooncode

Organisaties, 

Overheid maatschappij RWO

Wonen-

Vlaanderen afgerond

Professioneel toezicht op verzelfstandigde 

woonactoren

(o.m. via een aanpassing van het decreet 

houdende wijziging van diverse decreten met 

betrekking tot wonen) n.v.t.

Uniform toezicht: aanpassing van het 

overdrachtenbesluit

Het uitschrijven van een eenvormige procedure waarin alle regels met 

betrekking tot toezicht in een artikel worden ingevoegd. De toezichtsbepalingen 

worden uit het overdrachtenbesluit geschrapt, zodat de decretale bepalingen 

van de wooncode ten volle spelen en er geen overlapping meer is.

Organisaties, 

Overheid

administratie - 

middenveld 

(maatschappelijke 

organisaties) RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

vermijden van dubbele advisering en 

vereenvoudiging van procedures, zorgen voor 

een transparante en duidelijke regelgeving n.v.t.
Hervorming van het financieringsstelsel sociale 

woonprojecten en versnelling sociale 

woonprojecten

Bouwprocessen van sociale woningen moeten sneller kunnen, zonder in te 

boeten op de kwaliteit van het resultaat; Publicatie Belgisch Staatsblad 

17/11/2010

Bedrijven, 

Organisaties maatschappij RWO

Wonen-

Vlaanderen afgerond

meer transparantie en snellere afhandeling 

woonprojecten Later nog te bepalen

Ondersteuning lokaal woonbeleid

Versterking van de regierol van de lokale besturen, d.m.v. aanpassingen aan de 

V.C.R.O. en het BVR van 21 september 2007 houdende subsidiëring van 

projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; BVR 1 definitief 

goedgekeurd op 10 december 2010        BVR 2 op 28 oktober 2011 principieel 

goedgekeurd Overheid RWO

Wonen-

Vlaanderen afgerond

versterking van de regierol van de lokale 

besturen, d.m.v. aanpassingen aan de V.C.R.O. 

en het BVR van 21 september 2007 houdende 

subsidiëring van projecten ter ondersteuning 

van het lokaal woonbeleid later te bepalen

Verdere versnelling sociale woonprojecten

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de 

financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de 

daaraan verbonden werkingskosten (citeeropschrift:"Financieringsbesluit")

organisaties, burgers

sociale verhuurkanto-

ren, sociale huurders RWO

Wonen-

Vlaanderen afgerond

Zorgen voor:                       -transparante 

financiering van het woonbeleid

- De betaalbaarheid van sociaal wonen 

bevorderen

- De toegang tot een sociale huurwoning 

vergroten

doorstroomtijden, aantal gerealiseerde woningen
Verder uitvoeren van het grond- en 

pandenbeleid, o.m. door onteigening met 

hoogdringendheid van woningen ingepland in 2013 RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

zorgen voor meer mogelijkheden via 

aanpassing regelgeving aantal procedures tot onteigening

Evaluatie huurprijzen, inschrijvings- en 

toewijzingsvoorwaarden, co-ouderschaps-   

regeling van het Kaderbesluit Sociale Huur ingepland in 2013 RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

De betaalbaarheid van sociaal wonen wordt 

bevorderd.

De toegang tot een sociale huurwoning 

vergroten.

Co-ouderschaps- regeling sociale huisvesting 

verbeteren.

n.v.t

Bijdragen van de woonactoren in de financiering 

van de werking van de VMSW agendering op de VR eerstdaags RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

transparantere financiering van het 

woonbeleid Later te bepalen

Oprichten van intermediaire instanties in het 

kader van het bescheiden wonen, o.m. door 

aanpassingen van de V.C.R.O. en het DGPB RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend Bescheiden woonaanbod uitbouwen Later te bepalen
Harmonisatie stelsel sociale leningen, via o.m. 

aanpassingen van de VCRO en BVR van 11 mei 

1999 houdende de voorwaarden betreffende 

het toestaan van leningen aan particulieren 

door de VHM ter uitvoering van de Vlaamse 

Wooncode; VWF -besluit  voorziene afrondingsdatum: eind 2011 RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

Het stelsel van sociale leningen wordt 

voortgezet en geharmoniseerd. Later te bepalen
Toegang tot een hypothecaire lening 

verbeteren, via o.m. wijzigingen aan het 

Erkenningsbesluit kredietmaatschappijen en het 

Leningenbesluit RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

toegang tot een hypothecaire lening 

verbeteren Later te bepalen

Aanpassing van de renovatiepremies

Aanpassing van het BVR van 2 maart 2007 tot instelling van een 

tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning RWO

Wonen-

Vlaanderen

bijsturen en integreren van het stelsel van  

renovatie- en verbeterings- en aanpassings-       

premies n.v.t.

Wonen VL_2012
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Aanpassingen wat betreft woonbegeleiding 

sociale huurders & woonbeleid, welzijns- en 

zorgbeleid op elkaar afstemmen pilootprojecten lopend RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

Woonbegeleiding sociale huurders, 

woonbeleid, welzijns- en zorgbeleid worden 

verder op elkaar afgestemd

Bestrijding van thuisloosheid; bestaande 

regelgeving evalueren en indien nodig 

bijsturen

n.v.t.
Herstructurering van een aantal belangrijke 

sociale woonactoren, o.m. door een wijziging 

van het Decreet betreffende de Vlaamse 

Wooncode en verschillende 

uitvoeringsbesluiten afgerond: eind 2011 RWO

Wonen-

Vlaanderen lopend

Onder meer een herstructurering van de 

ondersteuning van huurdiensten en van 

sociale verhuurkantoren n.v.t.

Wonen VL_2012


