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Inleiding 
 
Economisch en maatschappelijk belang van de bouw 
 
De Vlaamse regering speelt in de bouw een cruciale rol: enerzijds omdat haar regulerend kader op 
het vlak van ruimtelijke ordening, milieu en energie het bouwgebeuren grondig beïnvloedt, en 
anderzijds omdat zij een cruciale rol speelt als opdrachtgever van bouwwerken.  
 
De bouw-, energie- en milieucluster van haar kant vertegenwoordigt een almaar belangrijker aandeel 
van de Vlaamse economie. De bouwbedrijven en de bouwverwante activiteiten (winning, productie, 
distributie, handel en kredietverstrekking) vertegenwoordigen een aandeel van maar liefst 25% in het 
bbp (bruto binnenlands product).  
 

 
Met een aandeel van 25% in het BBP speelt de bouw-, energie- en milieucluster een enorm 
economisch belang.  
 
Tegelijk speelt de bouw een cruciale rol om voor alle Vlamingen een leefbare, duurzame, bereikbare 
en betaalbare woon- en werkplek te kunnen realiseren. Er is haast geen enkel maatschappelijk 
probleem in de domeinen wonen, welzijn, mobiliteit, onderwijs, energie, circulaire economie en 
armoede dat zonder medewerking van de bouw kan worden opgelost. De bouwbedrijven beperken 
zich bovendien niet meer tot de uitvoering van wat anderen hebben uitgedacht maar fungeren steeds 
meer als voordenkers. De VCB vraagt daarom uitdrukkelijk om de bouw te erkennen als sleutelsector 
in zowat alle facetten van het maatschappelijk leven.  
 
De VCB pleit dus voor een nauwe betrokkenheid van de bouwcluster bij de Vlaamse adviesraden en 
bij de werking van Vlaamse entiteiten zoals het departement MOW (Mobiliteit en Openbare Werken), 
de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), 
Aquafin, de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), het VEA (Vlaams 
Energieagentschap) en het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het ruim 
maatschappelijk overleg met een breed veld van stakeholders moet, naarmate de uitwerking 
concreter wordt, met sectoroverleg worden aangevuld. 
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Bijna geen enkel maatschappelijk probleem kan worden opgelost zonder inbreng van de bouw.  
 
Betrouwbaar beleid start met betrouwbare cijfers 

 
Dat sedert medio 2017 geen cijfers meer worden bekend gemaakt over de bouwvergunningen in de 
Vlaamse steden en gemeenten is geen alleenstaand geval. Ook op andere vlakken van het woon- en 
ruimtebeleid stelt de VCB belangrijke statistische lacunes vast. Op die manier wordt een beleid 
gevoerd op basis van betwistbare aannames en in plaats van reële cijfers. Het risico op weinig 
betrouwbaar en manipuleerbaar materiaal en op een tendentieuze voorstelling van de feiten neemt 
daardoor aanzienlijk toe.  
 
Neem bijvoorbeeld de woonuitbreidingsgebieden. De inkrimping ervan was een prioritair 
aandachtspunt voor de Vlaamse regering. Maar hoeveel hectare daarvan zijn al bebouwd en hoeveel 
nog niet? In hun gemeenschappelijk advies over het ontwerpdecreet over de ontwikkeling van 
woonreservegebieden stelden SERV, Minaraad en SARO dat over het aansnijden van 
woonuitbreidingsgebieden zeer weinig data beschikbaar zijn. Er wordt geen jaarlijkse 
bebouwingstoestand bijgehouden. Hoe hierover dan een beleid voeren en hoe dit beleid monitoren? 
De vooropgestelde herbestemming van 8.000 hectare naar open ruimte staat dan ook “vol met 
hypotheses en aannames”, aldus hun gezamenlijk advies. 
 
De VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren) geven elk jaar een overzicht van de onbebouwde 
oppervlakte. Volgens de editie van 2017 bedroeg dit 41.000 hectare met een potentieel woonaanbod 
op 261.000 percelen. Maar in hoeverre zijn die percelen effectief beschikbaar? In welke mate 
overlappen zij niet met tuinen? Zijn die percelen bereikbaar? Liggen zij niet in een binnengebied 
tussen andere gebouwen? Over al deze gegevens beschikt de Vlaamse overheid niet. Dus moet zij 
vaak werken met grove simulaties en op basis van louter theoretische berekeningen. Verdichting is 
een belangrijk beleidsthema. Maar niemand weet duidelijk waar de ongeveer 300 steden en 
gemeenten in Vlaanderen hiermee staan, in welke mate de verdichting nu al vaste vorm aanneemt, 
bijvoorbeeld in welke gemeenten de appartementsbouw toeneemt en waar niet.  
 
Ook rond de investeringsgraad van onze overheden bestaat heel wat onduidelijkheid. In het 
algemeen wordt gesteld dat de investeringsgraad in België te laag ligt: op 2,3% van het bbp terwijl dit 
aandeel in de Europese Unie op 3 tot 3,5% van het bbp ligt. Maar minister-president Bourgeois 
verklaarde onlangs dat in Vlaanderen op basis van het Vlaams binnenlands product de 
investeringsgraad van 3% al is gerealiseerd. In welke mate is dit cijfer betrouwbaar? In welke mate is 
deze berekening gevalideerd, onder meer door de Nationale Bank? Doorstaat zij de Europese toets? 
Dat is nochtans cruciaal om voor de nieuwe Vlaamse regering tot een investeringsnorm te komen.  
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Over het aantal duale trajecten verschillen de cijfers tussen Syntra Vlaanderen en Constructiv. Over 
het aantal leerlingen in het secundair en het aantal studenten in het hoger en universitair 
bouwonderwijs worden de cijfers pas ongeveer een jaar na de start van het schooljaar bekend 
gemaakt. Ook over de renovatiegraad doen uiteenlopende cijfers de ronde. Vandaar dat in het BRV 
(Beleidsplan Vlaanderen) zelfs gewag werd gemaakt van een stijgende renovatie-activiteit. In 
werkelijkheid blijkt het tegendeel. 
 
De bouwsector en de talrijke activiteiten die daarmee samenhangen, worden steeds meer een 
indicator voor de algemene economische conjunctuur. De overheden en de andere economische 
sectoren hebben er dan ook belang bij dat de toestand in de bouw-, energie- en milieucluster op de 
voet wordt opgevolgd. Betrouwbare, recente en gedetailleerde cijfers inzake aangevraagde en 
afgeleverde omgevingsvergunningen vormen daar een essentieel onderdeel van. 
 
In de Verenigde Staten worden de bouwvergunningen al de maand nadien bekend gemaakt. De 
volgende Vlaamse regering moet gebruik maken van de digitale omgevingsvergunning om ook in 
Vlaanderen een dergelijk snelle bekendmaking van de vergunningscijfers na te streven. 
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I. Geleidelijkheid in plaats van trendbreuk in het ruimtelijk beleid 
  
Randvoorwaarden voor een geslaagd ruimtelijk beleid 
 
Het ruimtelijk beleid moet de talrijke andere beleidsplannen (onder meer op het vlak van wonen, 
mobiliteit en klimaat) op ruimtelijk vlak coördineren maar mag niet in de plaats van die sectorale 
plannen treden. Een nieuw ruimtelijk beleid kan pas op zeer lange termijn effect sorteren, bijvoorbeeld 
op het vlak van verplaatsingsgedrag. Intussen moeten wel op korte en middellange termijn concrete 
problemen worden opgelost, bijvoorbeeld werk worden gemaakt van de vermindering van de almaar 
toenemende filezwaarte. Het BRV vormt alvast geen goede basis om de mobiliteitsproblemen op te 
lossen, de klimaatdoelstellingen te behalen en wonen betaalbaar te houden.  
 
De huidige regering heeft gezorgd voor een coördinatie van het ruimtelijk beleid en van het 
milieubeleid binnen een omgevingsbeleid. Maar tegelijk heeft zij een ander beslissingsniveau verder 
uitgebouwd buiten het domein van het omgevingsbeleid: dat van de Bouwmeester. Dit maakt de 
plannings- en vergunningsprocedures opnieuw complexer en ondoorzichtiger. Buiten de gekende 
procedures en criteria van het omgevingsbeleid worden projecten dan nog eens geconfronteerd met 
tussenkomsten en afwijkende en minder transparante kwaliteitscriteria van de Vlaamse 
Bouwmeester. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de onduidelijkheden die bij de toepassing van de 
bouwmeesterscan tot uiting zijn gekomen. De VCB stelt dan ook voor dit beslissingsniveau af te 
schaffen. 
 
Ruimtelijke ordening moet op Vlaams niveau: 

• rekening houden met de blijvend sterke bevolkingsgroei tot 2030; 

• uitgaan van duidelijke en juiste cijfers en prognoses, bijvoorbeeld wat betreft de onbebouwde 
percelen op het terrein nagaan welke percelen nog effectief bebouwbaar zijn en niet al zijn 
ingenomen door tuinen of in onbereikbare binnengebieden liggen in plaats van met louter 
theoretische bebouwingsdichtheden te werken, of wat betreft de woonuitbreidingsgebieden van 
een precieze stand van zaken van de graad van bebouwing uitgaan; 

• in plaats van enkel te focussen op de extra kosten van een verspreide bebouwing ook de 
bijbehorende investeringen en budgettaire gevolgen van verdichting inschatten (niet alleen extra 
bewoning maar ook verdichting vereist extra investeringen, onder meer in een aangepast 
rioleringsstelsel, in de sanering van binnenstedelijke rivieren, in de aanleg van meer stedelijk 
groen, in bijkomende stads- en dorpskernontwikkelingsprojecten, in nieuwe transportassen voor 
bussen, trams, treinen en fietsen enz.); 

• uitgaan van een realistische timing, onder meer van de gemiddelde doorlooptijd van 
stadsvernieuwingsprojecten die doorgaans twee gemeentelijke legislaturen in beslag nemen; 

• uitgaan van wat de gezinnen echt willen, met name van de desiderata van gezinnen met kinderen 
waarvoor nog geen volwaardig alternatief bestaat voor de gedroomde combinatie van eigen huis 
met private tuin; 

• met het oog op draagvlak bij de eigenaars de eigendomsrechten ten volle respecteren (dat 
impliceert dat zij bij bestemmingswijziging en ruimtelijke beperkingen voor 100% van de 
marktwaarde worden vergoed, wat met het intussen goedgekeurde ontwerp van 
instrumentendecreet is gegarandeerd); 

• uitgaan van realistische doelstellingen en van de bestaande toestand in plaats van te vertrekken 
van de idee dat men het bestaande landschap op tien jaar tijd volledig kan hertekenen; 

• oog hebben voor een realistische verweving van functies (industrie en wonen zijn bijvoorbeeld 
zelden combineerbaar); 

• voor de implementatie duidelijke afspraken maken met de lokale besturen; 

• ertoe bijdragen dat meer via ruimtelijke uitvoeringsplannen op wijkniveau oplossingen worden 
voorgesteld in plaats van dat voor elk project afzonderlijk de risico’s op wateroverlast en de 
implicaties voor de mobiliteit moeten worden afgetoetst, wat nu de aflevering van 
omgevingsvergunningen aanzienlijk bemoeilijkt en vertraagt.  
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Nog onontgonnen terrein in stedelijk gebied 
 
Pleidooi voor geleidelijkheid 
 
Indien we bijvoorbeeld uitgaan van de juridische voorraad voor wonen, die 16,7% van de Vlaamse 
oppervlakte inneemt, evolueren we sowieso naar de gewenste verdichting. Kleine wijzigingen in deze 
voorraad volstaan. Dus pleit de VCB voor meer geleidelijkheid in plaats van een bruuske ommekeer. 
De voortzetting van de huidige verdichtingstendens leidt zonder extra maatregelen tegen 2050 tot 
bijna nul extra ruimtebeslag zonder uitputting van de huidige voor wonen bestemde oppervlakte.  
 
De VCB blijft dan ook de beslissing van de Vlaamse regering betreuren om al tegen 2040 tot nul extra 
ruimtebeslag te komen. Deze doelstelling werd bevestigd in de strategische visie op het BRV zoals de 
regering die op 20 juli 2018 heeft goedgekeurd. Het uitgangspunt dat het ruimtebeslag zonder 
‘betonstop’ op 6 hectare per dag zal gehandhaafd blijven, werd duidelijk niet geverifieerd. 
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De voortzetting van de huidige verdichting tegen 2050 
 
Bij beperkte bestemmingswijzigingen zal planschade beperkt blijven. Tegelijk zal dan de druk 
afnemen om te hoge planbaten in te voeren, wat met het ontwerp van instrumentendecreet wel is 
gebeurd. Naarmate overheden aan terreinen die nu nog mogen worden bebouwd, veel 
gebruiksverboden en -beperkingen opleggen met hoge planschadevergoedingen als gevolg, zullen zij 
zich verplicht voelen om tegelijk hoge heffingen op het ruimtelijk rendement op te leggen bij het 
toekennen van extra bouwmogelijkheden. Deze heffingen moeten de hogere uitgaven voor 
planschade kunnen compenseren. 
 
Om de renovatie van een appartementsgebouw te financieren kan bijvoorbeeld de toevoeging van 
een bouwlaag een nuttig instrument zijn. Maar dit wordt belemmerd als hierop een heffing op het 
ruimtelijk rendement wordt geheven. Heffingen op het ruimtelijk rendement zullen ook de ontwikkeling 
van bijkomende stads- en dorpskernvernieuwingen afremmen. Hun effect zal dan ook 
contraproductief zijn en de gewenste verdichting tegenwerken. 
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II. Geen strengere energie-eisen meer voor nieuwbouw 
 
Oppassen voor strengere bouwschileis 
 
Voor nieuwbouw pleit de VCB ervoor om tijdens de volgende legislatuur hoogstens te evolueren naar 
BEN (bijna energieneutraal) en de eisen (E30 voor woningen en E40 voor niet-woongebouwen) niet 
verder te verstrengen.  
 
De bouwschileis voor nieuwbouw mag niet verder worden verstrengd dan het nu al opgelegde S31-
peil. De VCB dringt veeleer aan op een grondige evaluatie van het S-peil. Daarbij moet de Vlaamse 
overheid rekening houden met negatieve neveneffecten op het vlak van brandveiligheid, met de 
combineerbaarheid met de toepasselijke luchtdichtheidseisen en het toenemend gebruik van 
hernieuwbare energie en met extra initiële kosten die zelfs op lifecyletermijn niet kunnen worden 
gerecupereerd.  
 
Het punt is intussen bereikt dat de extra CO2-uitstoot omwille van de productie van bijvoorbeeld 
dikkere isolatielagen niet meer door de mogelijke CO2-besparing in gebouwen kan worden 
gerecupereerd. Een rapport van prof. Hens heeft erop gewezen dat de realisatie van een S31-peil 
door meer te isoleren tot dikten zal leiden die verder gaan dan wat economisch zinvol is. Zo zou het 
nuttig zijn de S-peileis te verlagen voor wie met technische ingrepen een grotere efficiëntie kan 
realiseren.  
 
Het K-peil was uiteindelijk transparanter dan het S-peil. Op basis van het K-peil konden ontwerpers 
en aannemers ontwerp en uitvoering gemakkelijker optimaliseren. Ten gronde pleit de VCB dan ook 
voor een terugkeer naar het K-peil. 
 
Gunstmaatregelen voor slimme gebouwen 
 
Door de toename van de hernieuwbare energie krijgen we te maken met grotere schommelingen in 
de energieproductie. Net-actieve gebouwen die hernieuwbare energie produceren en consumeren, 
kunnen dankzij slimme technieken de geproduceerde energie sturen naargelang de vraag op het net. 
Zij kunnen meer energie verbruiken bij een hogere energieproductie en tegelijk energie bufferen om 
op een later tijdstip bij een lagere energieproductie het net te bevoorraden. Zo kunnen te grote 
schommelingen worden uitgevlakt. De uitrol van slimme meters vanaf 2019 is daarbij cruciaal.  
 
De VCB pleit dan ook voor een gunstigere berekening van het E-peil voor dergelijke gebouwen. De 
VCB is eveneens voorstander van de uitwisseling van hernieuwbare energie op wijk- en buurtniveau 
via slimme micronetwerken. Op die manier kunnen buitensporige investeringen in het net en een 
verdere verhoging van de tarieven van de distributienetbeheerders worden vermeden. 
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Combinatie van groendaken met pv-panelen 
 
Energiebonus in plaats van woonbonus 
 
Terwijl de woonbonus nu ook van toepassing is voor de aankoop van energieverspillende woningen 
zonder dat hier een renovatieverplichting wordt aan gekoppeld, pleit de VCB voor een energiebonus. 
De toepassing van de bonus wordt volgens de VCB best beperkt tot nieuwbouw (die sowieso 
energiezuinig wordt want evoluerend naar BEN) en tot grondige energetische renovaties. 
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III. Aan een grootschalig plan voor woningrenovaties werken 
 
Renovatie bij elke woningoverdracht 
 
De VCB pleit voor een grootschalig doordacht plan om het bestaande patrimonium versneld te 
renoveren tegen een renovatieritme van 2,5% per jaar. Op dit ogenblik wordt amper 0,6% van het 
bestaande patrimonium per jaar grondig gerenoveerd. In plaats van een forse inhaalbeweging 
merken we de laatste jaren op basis van het aantal vergunningen, aangevraagde premies en 
kredieten voor woningrenovaties eerder een daling van de renovatieactiviteit. 
 
Elke overdracht van patrimonium dient binnen de vijf jaar gepaard te gaan met een renovatie door 
een combinatie van: 

• een betrouwbaar EPC + dat de vereiste renovatiekosten aangeeft in de plaats van het huidige te 
weinig betrouwbaar EPC (energieprestatiecertificaat); 

• selectief verlaagde registratierechten (4% lager dan het standaardtarief in plaats van de 1% waarin 
de recentste aanpassing voorziet); 

• een extra korting op de schenkingsrechten in geval van een grondige renovatie, alvast hoger dan 
de 3%, 6% en 9% waarin de huidige regeling voorziet, wat tot nu toe tot amper een 60-tal 
aanvragen heeft geleid. 

 
In het algemeen ontmoedigen te hoge successie- en schenkingsrechten (vooral oudere) eigenaars 
om hun eigendom goed te beheren en grondig te renoveren omwille van de te hoge 
overdrachtbelastingen die hieruit voortvloeien. Te hoge rechten bevorderen dus de onmiddellijke 
consumptie van vastgoed en leiden tot een verwaarlozing van het gebouwenpatrimonium op langere 
termijn.  
 
Kredietverstrekkers moeten bij de toekenning van een hypothecair krediet rekening houden met de 
lagere energiekosten die het gevolg zijn van de extra kosten voor een energiezuinige nieuwbouw of 
renovatie. Samen met Febelfin pleit de VCB er dan ook voor dat diverse betrokkenen in de sector een 
beter inzicht zouden krijgen in de terugverdieneffecten van energetische renovaties. Het EPC + en de 
uitgebreidere woningpas (waarin best ook de asbestinventaris wordt opgenomen) bieden het voordeel 
dat zij samen met nieuwe technieken, zoals onder meer BIM (Building Information Modelling), het 
mogelijk maken de lifecyclekosten van een woning beter in te schatten, met inbegrip van de vereiste 
renovaties en het energieverbruik op langere termijn.  
 
Op die manier wordt het ook mogelijk tot een grotere waardevastheid van aangekochte woningen te 
komen en op basis hiervan tot een aangepast kredietbeleid van de banken. Dit moet aanleiding 
geven tot instrumenten waardoor samen met de aankoop van een bestaande woning ook de 
renovatiewerken kunnen worden gefinancierd. Nu staan de hoge aankoopkosten een snelle renovatie 
van het aangekochte pand in de weg.  
 
Als de aankoop van een bestaande woning binnen een relatief korte termijn wordt gevolgd door de 
vereiste (energetische) renovaties, zal tegen 2050 90% van de bestaande woningen energiezuinig 
zijn tegenover amper 23% bij een business-as-usual scenario.  
 
De VCB is in dit verband verheugd dat het ontwerp van Vlaams energieplan van 20 juli 2018 het 
principe huldigt dat bij een notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning uiterlijk 
na vijf jaar drie van de volgende zes maatregelen moeten zijn uitgevoerd: dakisolatie, muurisolatie, 
beter isolerende vensterprofielen en beglazing, vloerisolatie, de installatie van een condensatieketel 
of van een warmtepomp en van een hernieuwbare warmtepomp- of zonneboiler. Bij de verdere 
uitwerking van deze maatregel zal de overheid prioritair aandacht besteden aan twee 
gebouwschilmaatregelen om zo de plaatsing van overgedimensioneerde ketels te voorkomen.  
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Poging tot isolatie van een afgeleefd hoekpand 
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Bijna 90% van de bestaande woningen zullen zijn gerenoveerd tegen 2050 indien elke overdracht 
met een renovatie gepaard gaat tegenover amper 23% bij een business-as-usual scenario 
 
Van groot belang voor de renovatie van het bestaande woningpatrimonium wordt ook de uitvoering 
van het Vlaams huurdecreet. Dit decreet bepaalt dat de huurprijs kan worden aangepast als er 
energiebesparende investeringen worden uitgevoerd. Bovendien wordt de opzeggingsmogelijkheid 
met het oog op renovatie versoepeld. Tegelijk heeft het federale parlement intussen de nieuwe wet op 
de mede-eigendom goedgekeurd. Die wet wijzigt onder meer de vereiste meerderheden en legt een 
reservefonds voor investeringen op. De nieuwe Vlaamse regering moet volop gebruik maken van 
beide wetgevende initiatieven die vanaf 2019 in voege zullen treden, om de renovatie van huur- en 
flatgebouwen te stimuleren.  
 
Woningrenovaties moeten bovendien zo veel mogelijk gepaard gaan met de installatie van 
hernieuwbare energie. De hernieuwbare energie die nu al bijna systematisch in nieuwbouw wordt 
geïntegreerd, zal pas samen met de hernieuwbare energie op bestaande gebouwen leiden tot de 
hogere mate aan hernieuwbare energie die de Europese Unie tegen 2030 eist. 
 
Actieplan voor bestaande niet-woongebouwen 
 
De Vlaamse regering moet niet alleen voor bestaande woningen maar ook voor bestaande niet-
woongebouwen een renovatieactieplan opmaken. Zij moet daarbij volop het gebruik van ESCO’s 
(Energy Service Companies) stimuleren om grotere (overheids)gebouwen energiezuiniger te maken. 
Maar ook de lokale besturen moeten hier voluit gebruik van maken.  
 
In de eerste burgemeesterconvenants verbonden de gemeenten er zich toe de CO2-uitstoot tegen 
2020 met minstens 20% te reduceren en deze doelstelling zelfs te overtreffen. De eerstvolgende 
gemeentebesturen zullen deze doelstelling moeten waarmaken. De nieuwste 
burgemeesterconvenants kijken nog verder, namelijk naar 2030. Die beogen tegen 2030 een 
vermindering van de CO2-uitstoot met 40% en tegelijk een geïntegreerde aanpak van de mitigatie en 
de aanpassing aan de klimaatverandering.  
 
Een belangrijk werkpunt waar de gemeentebesturen zelf vat op hebben, is de CO2-reductie in de 
eigen gebouwen. Uit een analyse van de Belgische burgemeesterconvenants is gebleken dat 
energiebesparingen in het eigen gebouwenpatrimonium binnen die convenants het voornaamste 
actiepunt vormen. Precies met behulp van ESCO’s kunnen gemeentebesturen in eigen gebouwen 
energiebesparende renovaties laten cofinancieren. De VCB heeft hiertoe samen met het VEB 
(Vlaams Energiebedrijf) een ESCO-charter uitgewerkt. 
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Grondige renovatie van de Gendarmerie te Lier 
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Afbraak en heropbouw bevorderen 
 
Maar in veel gevallen zal sloop- en heropbouw de betere keuze zijn in vergelijking met renovatie, op 
het vlak van comfort, bouwkosten en energie-efficiëntie. De premie van 7.500 euro die minister 
Tommelein heeft voorgesteld voor wie geen gebruik kan maken van een verlaagd btw-tarief van 6%, 
vormt alvast een eerste tegengewicht tegenover het bestaande premiestelsel dat te eenzijdig gericht 
is op renovatie. Omwille van de renovatiepremies kiezen eigenaars en kopers, zelfs indien sloop- en 
heropbouw beter scoort, toch voor een renovatie. Vaak krijgen zij dan te maken met onverwachte 
kosten.  
 
Om de ongelijkheid in steun tussen renovatie en heropbouw helemaal weg te werken is een 
toepassing van het btw-tarief van 6% in heel Vlaanderen noodzakelijk in plaats van enkel voor 13 
steden. Een snelle berekening leert dat het btw-voordeel voor een typische vernieuwbouwwoning met 
een kost van 250.000 euro tegen 6% in plaats van 21% een besparing oplevert van 37.500 euro: 
aanzienlijk meer dan de voorgestelde premie van 7.500 euro. Dit vergt evenwel een demarche op 
federaal niveau. De nieuwe Vlaamse regering moet hierop blijven aandringen.  
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IV. Volop verder investeren in ziekenhuizen, woonzorgcentra, scholen en stadsvernieuwing 
 
Nieuwe financieringsmechanismen voor zorgsector versneld opstarten 
 
De VCB bepleit een snelle opstart van het nieuwe financieringssysteem voor investeringen in 
ziekenhuizen in het kader van het nieuwe Vlaamse zorgstrategische kader en van het nieuwe 
federale kader rond netwerken. Ziekenhuizen waar een grote investeringsnood bestaat, moeten zo 
snel mogelijk dossiers kunnen aanmaken om direct na de vorming van de volgende regering te 
worden goedgekeurd. De Vlaamse regering moet de continuïteit van de investeringen in de 
ziekenhuissector garanderen. 
 
De Vlaamse regering moet ook voorbereid zijn op de nieuwe versterkte vergrijzingsgolf vanaf 2022 
wegens de verder vorderende vergrijzing van de babyboomers. 
 

 
Vanaf 2022 komt de vergrijzing van de babyboomers fors op gang 
 
Nieuwe investeringsprogramma’s voor scholen 
 
Op basis van de ervaringen die werden opgedaan in het kader van PPS-programma Scholen van 
Morgen en het projectspecifieke PPS-programma en met het systeem van huursubsidies voor 
schoolgebouwen moet de regering nieuwe investeringsprogramma’s voor scholen opzetten, vooral 
omwille van de stijging van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs. 
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Nieuwe schoolgebouwen voor Pius X te Antwerpen in het kader van Scholen van Morgen 
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Vanaf 2016 komen er vooral fors meer leerlingen in het secundair onderwijs terwijl tot nu toe de groei 
vooral het lager onderwijs betrof 
 
Blijvend investeren in stads- en dorpskernvernieuwing 
 
Tegelijk moet de Vlaamse regering blijven investeren in stads- en dorpskernvernieuwing en in 
brownfieldontwikkeling, niet alleen in de centrumsteden maar ook in de stadskernen van kleinere 
steden en in de dorpskernen van kleinere gemeenten. Een multifunctionele invulling vormt daarbij een 
belangrijk uitgangspunt, waarbij bijvoorbeeld ook ruimte is voor de integratie van nieuwe scholen en 
nieuwe zorgvoorzieningen. 
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V. Meer en sneller investeren binnen een ambitieus mobiliteitsbeleid 
 
Mobiliteitsplan Vlaanderen als richtsnoer 
 
Het fileleed neemt almaar toe. Een vlotte afwikkeling van de mobiliteit is voor de volgende regering 
een cruciale uitdaging.  
 
Voor haar mobiliteitsbeleid vertrekt de nieuwe regering best van de ambitieuze doelstellingen die 
werden getoond bij de voorstelling van het Mobiteitsplan Vlaanderen op 11 januari 2018 in het 
Vlaamse parlement: 

• een vermindering van de reistijd (van deur tot deur) met minstens 20% in vergelijking met 2013; 

• het nagenoeg wegwerken van de structurele files op het autosnelwegennet en een 
verzadigingsgraad van maximaal 80%; 

• een aandeel van duurzame modi in het woonwerkverkeer van minstens 40% en in de 
verstedelijkte gebieden van Antwerpen en Gent van minstens 50%; 

• een verschuiving van 6,3 miljard ton per km naar spoor en binnenvaart om zo tot een groter 
aandeel van de ‘modal split’ te komen; 

• een vermindering van de CO2-uitstoot met 35%; 

• een nagenoeg slachtoffervrij verkeerssysteem. 
 

 
Sanering van het Lobroekdok ter voorbereiding van de Oosterweelverbinding 
 
Maatschappelijk draagvlak zoeken 
 
De nieuwe regering maakt om deze doelstellingen te bereiken de nodige investeringen vrij. Meer in 
het bijzonder moet de regering verder werken aan de zogenaamde ‘missing links’ op het vlak van 
wegen-, water- en tramwerken. Spijtig genoeg zijn tal van werken aan de missing links nog niet in 
aanbesteedbare projecten omgezet. Zij zitten nog in de onderzoeks- of studiefase en nog vaak 
worden diverse mogelijke tracés onderzocht. Dit heeft dikwijls te maken met de discussies die nog 
over elk van deze tracés bestaan. 
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Begin 2018 waren 8 van de geplande missing links in uitvoering, 32 in onderzoek of pas gepland op 
langere termijn en 5 zelfs ‘on hold’ geplaatst. Een belangrijk probleem daarbij is het vinden van 
draagvlak. 
 

Vaak ontbreekt het de Vlaamse overheid bij die projecten aan maatschappelijk draagvlak. In haar 
advies over de Vlaamse begroting van 2019 stelde de SERV (Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen) dat de Vlaamse overheid bij het uittekenen van grote investeringsprojecten zich te weinig 
gedraagt als projectregisseur in samenspraak met stakeholders op het terrein. De huidige benadering 
is te vaak top-down.  
 
In het algemeen luisteren private projectontwikkelaars meer naar de noden van de buurt(bewoners). 
Met het oog op draagvlak zal er bijvoorbeeld meer oog moeten zijn voor de landschappelijke 
integratie van infrastructuur zoals de integratie van groen ook een cruciale rol vervult bij de realisatie 
van stadsvernieuwingsprojecten. Voor zo’n geïntegreerd beleid moeten de nodige kwaliteitskaders en 
handleidingen worden geschreven.  
 
Na een onderzoeks- en consultatiefase van vier jaar moeten de lokale en regionale besturen wel een 
duidelijke beslissingsbevoegdheid over de goedkeuring van grotere projecten krijgen om op die 
manier te vermijden dat de realisatie altijd maar verder wordt uitgesteld. 
 
Intensievere samenwerking met Infrabel en NMBS 
 
De nieuwe Vlaamse regering moet ook tot een verregaande samenwerking met NMBS en Infrabel 
overgaan om gecombineerde verplaatsingen te voet, met fiets en auto enerzijds en met de trein 
anderzijds te stimuleren die verder gaat dan het bestaande samenwerkingsakkoord. In haar advies 
over dit akkoord wees de Vlaamse Mobiliteitsraad erop dat de Vlaamse Spoorstrategie maar liefst 51 
prioritaire projecten omvat en dat daarvan slechts 11 werden geselecteerd voor cofinanciering en dat 
bij amper 5 gecofinancierde projecten sprake is van de effectieve uitvoering van projecten. Bij de 
andere projecten gaat het slechts om studies en voorbereidende werken.  
 
Aansluitend mag het ruimtelijk beleid niet uitsluitend uitgaan van een status quo van bestaande 
spoorwegknooppunten. Dat was het grootste knelpunt bij de knooppuntenkaart die de VITO (Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek) had uitgewerkt. Grote delen van de Kempen en Limburg 
werden daardoor van verdere ontwikkeling uitgesloten terwijl uit een kaart van de gemeenten met de 
grootste procentuele bevolkingsgroei tussen 2018 en 2035 blijkt dat precies een aantal regio’s buiten 
de Vlaamse Ruit het meest zullen groeien.  
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Het openbaar vervoer moet nog kunnen groeien in functie van de locaties waar de bevolking het 
sterkst toeneemt. In de strategische visie op het BRV dat de Vlaamse regering op 20 juli 2018 heeft 
goedgekeurd, staat dan ook terecht dat ‘de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau van een 
kern doorheen de tijd kan veranderen door bijkomende collectieve vervoersmodi of door de realisatie 
van additionele voorzieningen.” 
 

 
In de plaats van woon- en werkconcentraties rond de stations moeten de overheden eerder uitgaan 
van netwerken die bewoners vlot met de werkzones in de stationsomgevingen verbinden. 
 
Ruimere netwerkbenadering in plaats van strikte concentratie 
 
De mobiliteit wordt steeds meer door de gemeenten bepaald. Vandaar dat er steeds meer 
afstemming nodig is tussen het Vlaamse en het gemeentelijke mobiliteitsbeleid. In plaats van een 
strikte spoorwegknooppuntenbenadering, waarbij geopteerd wordt voor een concentratie van de 
bebouwing binnen een straal van 1 kilometer van het station, moet de Vlaamse regering eerder 
uitgaan van een netwerkbenadering en met name van veilige netwerken over kortere afstanden te 
voet, met fiets, tram en bus naar de spoorwegknooppunten. Groene mobiliteitscorridors kunnen 
hierbij het mobiliteitscomfort sterk verhogen. Nederlandse ervaringen ondersteunen deze visie. 
Complementair bij de uitbouw van het spoorwegennetwerk vraagt de VCB dus voldoende aandacht 
voor de uitbouw van de fietsinfrastructuur. 
 
De VCB is verder van oordeel dat minstens 75% van de inkomsten uit een kilometerheffing naar 
investeringen in transportinfrastructuur moeten gaan. Enkel op die voorwaarde is de VCB akkoord 
met een eventuele uitbreiding van de heffing naar voertuigen van minder dan 3,5 ton. Momenteel 
verdwijnt een te groot aandeel van deze inkomsten in het algemeen budget van de Vlaamse regering. 
Bovendien mag een ruimere toepassing van de kilometerheffing voor de bouw niet tot een hogere 
belastingdruk en niet tot hogere administratieve lasten leiden. 
 
Beleid afstemmen op ambitieuze investeringsnorm 
 
Op basis van de gangbare nationale cijfers vertegenwoordigen de infrastructuurinvesteringen van 
regionale en lokale overheden samen amper 0,6% van het bbp (bruto binnenlands product). 
Bovendien liggen de onderhoudsbudgetten voor infrastructuur onder de internationaal gehanteerde 
richtwaarde van 1 à 2,5% van de waarde van het patrimonium. Ter vergelijking: momenteel bedraagt 
dit percentage voor de waterweginfrastructuur amper 0,25%. De invoering van een tool voor 
assetmanagement moet bijdragen tot het bepalen van de prioritair te onderhouden infrastructuur. 
Tenslotte vertegenwoordigen de totale investeringen van regionale en lokale overheden samen op 
basis van de nationale cijfers die tot nu toe gangbaar waren, amper 2,2% van het bpp.  
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Maar recentelijk heeft minister-president Bourgeois de overheidsinvesteringen laten berekenen op 
basis van het gewestelijke bbp. Uit die herberekening is gebleken dat de investeringen van de 
Vlaamse overheid in 2018 al 2,08% van het gewestelijke bbp vertegenwoordigen en de investeringen 
van de Vlaamse provincies en gemeenten in 2018 reeds 1,3% van het Vlaamse bbp. Deze 
herberekening moet nog wel worden bekrachtigd door de Nationale Bank. Tegelijk gaf hij toe dat de 
investeringen van de verschillende overheden in Vlaanderen nog in het begin van de jaren 80 5% van 
het bbp vertegenwoordigden, dat er een investeringsnorm moet komen en dat er tegen 2030 een 
groeipad moet komen naar die norm.  
 
Gezien de jarenlange verwaarlozing en de noodzaak van een inhaalbeweging pleit de VCB voor een 
norm van 5% van het bbp. De investeringsuitgaven van de Vlaamse en de gemeentelijke overheden 
moeten daartoe sterker stijgen dan hun niet-investeringsuitgaven en meer bepaald van hun 
werkingsuitgaven. 
 
Evenwichtige toepassing van PPS 
 
Gezien de beperkte financiële ruimte van steden en gemeenten, provinciale en regionale overheden 
om reguliere investeringen uit te voeren, wordt PPS een almaar belangrijker financieringsinstrument. 
De VCB is in overleg met de nauwst betrokken Vlaamse entiteiten en het Vlaams Kenniscentrum PPS 
een PPS-charter aan te uitwerken.  
 
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het vermijden van te strenge selectie-eisen, het belang van 
een getrapte plaatsingsprocedure met een drietal kandidaten die nog een grondige studie moeten 
maken, en biedvergoedingen voor wie het PPS-project niet heeft binnengehaald en die een deel van 
de gemaakte studiekosten compenseren. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangegeven dat een 
biedvergoeding van 50 à 80% van de gemaakte studiekosten de concurrentie en tegelijk de kwaliteit 
van de biedingen verhoogt.  
 

 
Nieuwe woonwijk op een voormalige industriële site te Zwevegem 
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VI. Cruciale jaren voor waterzuivering en waterbeheersing 
 
De volgende legislatuur wordt cruciaal voor het bereiken van de doelstellingen van enerzijds de 
Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater die stelt dat alle lozingen op waterzuivering moeten worden 
aangesloten terwijl Vlaanderen slechts 98% nastreeft, en van anderzijds de kaderrichtlijn Water die 
tegen 2027 moet zijn geïmplementeerd.  
 

 
Bij 139 Vlaamse gemeenten waaronder een tiental steden ligt de zuiveringsgraad nog altijd onder 
80%. 
 
In Vlaanderen bedraagt de zuiveringsgraad nog altijd amper 83% terwijl bijvoorbeeld Duitsland en 
Nederland al een zuiveringsgraad van respectievelijk 97% en 99% hebben bereikt. Bij 139 Vlaamse 
gemeenten, waaronder een tiental steden, ligt de zuiveringsgraad nog altijd onder 80%. Uit een nota 
van Aquafin over een betaalbare realisatie van het Vlaamse waterbeleid blijkt bovendien dat 87% van 
de Vlaamse waterlopen slecht of ontoereikend scoren terwijl het aandeel van de slecht of 
ontoereikend scorende waterlopen in Duitsland en Nederland al is teruggedrongen tot respectievelijk 
55% en 65%. 
 
Het komt er voor de volgende regering op aan zo snel mogelijk de nog resterende vereiste 
investeringen hiervoor en de knelpunten in kaart te brengen: zowel nieuwe investeringen om nog niet 
bediende woonkernen te bedienen als investeringen om bestaande (vaak verouderde) infrastructuur 
aan de groeiende verdichting aan te passen en de gemeenten en intercommunales voor de uitvoerig 
van deze investeringen te responsabiliseren.  
 
Slechts in zeer beperkte mate (1 à 2%) moeten gezinnen zelf het afvalwater zuiveren. Het zijn de 
gemeenten en de intercommunales die voluit in nieuwe rioleringen en in het onderhoud van 
bestaande rioleringen moeten investeren. Een belangrijk knelpunt daarbij is de nog steeds 
ontoereikende besteding van de saneringsbijdragen voor investeringen.  
 
Tegelijk is het belangrijk Vlaanderen beter te verdedigen tegen wateroverlast ten gevolge van de 
klimaatverandering met zijn langere droogte- en intensievere regenvalperiodes. De schade door 
wateroverlast is in 2016 al opgelopen tot 300 miljoen euro.  
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Openleggen van de Jeker te Tongeren 
 
Nogal wat stedelijke woongebieden – ook terreinen die nu al bebouwd zijn – overlappen met 
overstromingsgevoelige gebieden. Om in deze gebieden verdichting mogelijk te maken moeten 
investeringen in waterzuivering en waterbeheersing beter op elkaar worden afgestemd. 
Hemelwaterplannen zijn daartoe een nuttig instrument. De gemeenten zouden ertoe moeten worden 
verplicht zo’n plan op te maken.  
 
Gemeenten moeten ook ruimte geven aan creatieve oplossingen op het vlak van waterrobuust en 
waterbewust bouwen, zoals infiltratiesystemen, groendaken, wadi’s en het ontzegelen van pleinen. 
Op basis van deze ingrepen moet het mogelijk blijven in overstromingsgevoelige gebieden met een 
harde bestemming toch nog omgevingsvergunningen toe te kennen. Een idee dat hierbij nauw 
aansluit, betreft de realisatie van zogenaamde ‘groenblauwe’ netwerken die de effecten van de 
klimaatverandering op de steden kunnen verzachten. 
 
Belangrijk in dit verband is nog de volledige afwerking van het geactualiseerde Sigmaplan. De 
mogelijkheid om omgevingsvergunningen toe te kennen moet continu aan de realisatiegraad van dit 
plan worden aangepast. 
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In nogal wat stadscentra zijn woongebieden, zoals hier in Merksem, ook overstromingsgevoelig.  
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VII. Toppositie op het vlak van circulaire bouweconomie versterken 
 
De bouwsector is het alfa en omega van een duurzaam materialenbeleid. De sector is een belangrijke 
potentiële afnemer van materialenstromen uit andere sectoren, mits een doorgedreven 
ketenzorgsysteem de nodige milieuhygiënische kwaliteiten kan garanderen met het oog op mogelijk 
hergebruik. De bouwsector mag geen verdoken stort worden. Tegelijk zijn gebouwen en 
infrastructuren de ‘urban mine’ waaruit andere sectoren materialen kunnen putten, bijvoorbeeld in de 
vorm van afgedankt elektronisch en elektrisch materiaal en pvc-profielen. Dit vergt selectieve sloop 
en vervolgens ook een ketenzorgsysteem.  
 
Onder impuls van een duidelijke milieuwetgeving is de Vlaamse bouw internationaal uitgegroeid tot 
een voorloper wat het circulair gebruik van materialen betreft. De bouw maakt ongeveer twee derde 
van de totale potentiële circulaire economie in Vlaanderen uit. Circulaire bouweconomie betekent 
immers dat zowel uitgegraven bodem als afgebroken of ontmantelde gebouwen opnieuw 
(bouw)materialen worden.  
 

 
64% van het totale afval heeft te maken met de bouw: Vlaanderen kan enkel een circulaire economie 
worden dankzij een hoog recyclagepercentage in de bouw dat nu al meer dan 90% bedraagt. 
 
Terwijl de Nederlandse architect Thomas Rau nu internationaal furore maakt met de idee van een 
‘madaster’ (een kadaster van materialen), past de Vlaamse bouwsector dit principe nu al toe en gaat 
zij zelfs verder doordat zij aan de geïdentificeerde gronden en materialen een ketenbeheersysteem 
koppelt. De vzw Grondbank doet al meer dan 15 jaar aan ketenbeheer voor uitgegraven bodem en 
vanaf 24 augustus 2018 de vzw Tracimat voor bouw- en slooppuin. Deze organisaties ontstonden 
vanuit een proces van zelfregulering die werd versterkt door een gericht handhavingsbeleid vanuit de 
Vlaamse overheid. Telkens creëerde de Vlaamse regering het reglementaire kader. 
 
Bij sloop en ontmanteling is het, zoals bij grondverzet, belangrijk de stoffen aan de bron grondig te 
screenen, ze selectief te verwijderen in functie van laag of hoog milieurisico en ze vervolgens goed op 
te volgen zodat de hoogwaardigste toepassingen mogelijk worden gemaakt onder gecontroleerde 
omstandigheden, met bijzondere aandacht voor de aanwezigheid en verwijdering van asbest. Deze 
initiatieven kaderen dus perfect binnen de intentie om Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ te maken. 
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Selectief slopen en sorteren 
 
Tegelijk moet de Vlaamse regering ertoe bijdragen dat wordt geëxperimenteerd met nieuwe 
methodes die onder meer veranderingsgericht bouwen en hergebruik van bouwelementen in de hand 
werken vanaf de ontwerpfase. Op die manier wordt niet alleen curatief maar ook preventief gewerkt.  
 
Om nieuwe bouwprojecten te kunnen opvatten als materialenbanken voor morgen die daardoor een 
aantoonbare restwaarde krijgen, wil de VCB samen met het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch 
Centrum voor het Bouwbedrijf) inzetten op een label voor circulaire gebouwen dat de aandacht vestigt 
op een doordacht ontwerp, de keuze voor duurzame materialen, omkeerbare verbindingen en een 
verlaging van de afvalhoeveelheid. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het bouwproces (bijvoorbeeld 
begeleid door BIM), voor levenscycluskosten, milieu-impact en onderhoud en wordt complementariteit 
nagestreefd met instrumenten zoals het intergewestelijke TOTEM (Tool to Optimise the Total 
Environmental impact of Materials).  
 
De VCB is ervan overtuigd dat op basis van de restwaarde van bouwprojecten nieuwe 
businessmodellen kunnen ontstaan waarbij de focus van de bouw meer verschuift naar 
dienstverlening, onder meer naar leasing. 
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Door de cijfermatige identificatie van de uiteenlopende bodemkenmerken (211, 921 enz.) en door de 
opvolging nadien en desgevallend via de tussenstappen van opslag en behandeling realiseert de 
Grondbank een hergebruik van 100%. 
 
De nieuwe Vlaamse regering moet de voorloperrol van de bouw binnen Europa op het vlak van de 
circulaire economie versterken. Dat is niet louter theorie. Met de proeftuin circulair bouwen wordt hier 
nu reeds aan gewerkt. 
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VIII. STEM en duaal leren versterken in bouwonderwijs 
 
In het Vlaams secundair onderwijs daalde het aantal leerlingen in het studiedomein bouw van 2013-
2014 tot 2016-2017 van 4.290 naar 3.631. Dat komt neer op een daling van 659 leerlingen op amper 
vier schooljaren. Ook in het studiedomein hout is het aantal leerlingen op vier jaar tijd met 393 
gedaald. Onderwijskoepels signaleerden aan de VCB dat het aantal leerlingen in deze 
studiedomeinen begin 2018 verder zijn gedaald.  
 
Tegelijk is het aantal inschrijvingen en diploma’s voor burgerlijk ingenieur bouw licht gestegen 
(weliswaar tot nog maar een 120-tal) maar bij de opleidingen voor industrieel ingenieur bouw is dit 
aantal opnieuw aan het afnemen. Bij de bouwbachelors is na een forse stijging een stabilisering 
opgetreden. Ook op hoger en universitair niveau is de uitstroom onvoldoende om de behoeftes in de 
bouw op te vangen.  
 

 
Een kwart van de knelpuntvacatures voor ingenieurs heeft met de bouw te maken 
 
De bouwopleidingen zijn met de hervorming van het Vlaams secundair onderwijs allemaal tot het 
studiedomein STEM gaan behoren. Zij moeten dan ook uitstralen dat de bouw als technologie-
integrator precies een koploper is op het vlak van STEM (Science, Technology, Engineering en 
Mathematics). De digitalisering die nu de volledige bouw en in alle bouwberoepen doordringt – van 
BIM en 3D-design tot de inschakeling van GPS en drones – vormt daartoe een belangrijke hefboom. 
 
Jongeren in contact brengen met de realiteit van bouwplaatsen en ateliers is ook bijzonder nuttig om 
hen van de huidige vernieuwde werking in bouwbedrijven te overtuigen. In het algemeen is de VCB 
voor een bevordering van het werkplekleren. De sector is bereid mee te werken aan kwaliteitsvolle 
leerplekken. Meer concreet steunt de VCB de uitbouw van duaal leren tot een kwaliteitsvol 
opleidingssysteem in het secundair onderwijs. Duaal leren moet evenwaardig zijn aan voltijds leren.  
 
Maar bij de start van het schooljaar 2018-2019 telde de bouw op basis van cijfers van Constructiv 
amper een 40-tal duale trajecten (21 voor ruwbouw, 13 voor decoratie- en schilderwerken en 4 voor 
vloerder-tegelzetter) op een totaal van 1.094 trajecten voor alle sectoren samen. De overheid moet 
samen met de sector nagaan waarom het duaal leren momenteel in de bouw niet zo goed lukt, 
ondanks haar aloude traditie van deeltijds leren en werken. 
 
Daarnaast pleit de VCB voor de opstart van duaal leren in het hoger bouwonderwijs. De sector heeft 
immers niet alleen nood aan bouwarbeiders maar in toenemende mate ook aan hoger geschoolde 
bachelors en masters voor de invulling van functies zoals werfleiders, calculatoren en inkopers. Zowat 
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een kwart van de knelpuntvacatures voor ingenieurs heeft te maken met knelpuntberoepen in de 
bouw. Bovendien kunnen succesvolle duale trajecten in het hoger bouwonderwijs een boost geven 
aan het momenteel slabakkende duaal leren in het secundair onderwijs.  
 

 
Duale leerling met mentor en stagebegeleider 
 
De VCB betreurt zeer sterk de afschaffing van de vestigingsreglementering voor de bouwberoepen. 
Volgens de Vlaamse regering moet de klemtoon op levenslang leren liggen. Maar dan moet de 
Vlaamse overheid voldoende middelen blijven vrijhouden voor de vereiste bijscholing van 
bedrijfsleiders en werknemers in de bouw. In dit verband is het belangrijk dat bouwbedrijven ook bij 
de omvorming van het Betaald Educatief Verlof tot Vlaams Opleidingsverlof voldoende gebruik 
kunnen blijven maken van dit instrument. 
 
Werknemers in de bouw worden de komende jaren met belangrijke nieuwe uitdagingen 
geconfronteerd, onder meer met nieuwe digitale instrumenten (zoals BIM, Internet of Things en 
artificiële intelligentie), met nieuwe ketenopvolgsystemen en met natuurinclusief ontwerpen. In dit 
laatste geval dringt een nieuwe opleiding op masterniveau zich op, met name voor 
landschapsarchitecten. 
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IX. Aangepaste ruimte voor nieuwe bedrijvigheid  
 
Een belangrijk instrument om het woon-werkverkeer te verminderen bestaat erin woon- en 
werkplaatsen opnieuw dichterbij te brengen. De Vlaamse regering moet het via haar ruimtelijk beleid 
mogelijk maken dat startups die nu sneller dan voordien op eisen van milieureglementen botsen, zich 
in reeds bebouwd gebied kunnen blijven ontwikkelen.  
 
De Vlaamse regering moet ook ingaan op de vraag naar aangepaste landbouwgebouwen in functie 
van de hogere welzijnseisen voor dieren en zorgen voor hun inpassing in het landschap. Tegelijk 
moeten kleinere ambachtelijke activiteiten zich tijdelijk en zelfs definitief in bestaande landelijke 
gebouwen kunnen ontwikkelen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld landbouwgebouwen die hun 
oorspronkelijke functie verloren hebben, een nieuwe functie krijgen. 
 
De Vlaamse regering moet bovendien ingaan op de stijgende vraag naar kantoren in Vlaanderen 
tegenover de dalende Brusselse kantorenmarkt. Bereikbaarheid is daarbij een belangrijk gegeven.  
 

 
Combinatie van KMO-ateliers met appartementen 
 
De integratie van wonen en werken in een reeds bebouwde en bewoonde omgeving verloopt 
moeizaam en is slechts op zeer lange termijn opnieuw realiseerbaar. Op korte en middellange termijn 
vormt de ontwikkeling van werkplekken nabij spoorwegknooppunten een belangrijke opportuniteit. 
Tegelijk moeten die knoopppunten dan wel bereikbaar zijn vanuit een ruimere omgeving via een 
multimodaal netwerk van fiets-, bus- en tramroutes en van wegen. 
 
Om de woon-, werk- en winkellocaties voor een groter aantal gebruikers bereikbaar te maken is het 
bijzonder nuttig de huidige verplaatsingen goed in kaart brengen. Smart city-instrumenten leveren 
daartoe de nodige data. Wanneer de gemeenten de auto willen weren, moeten zij ervoor zorgen dat 
eerst alternatieve vervoersmodi voldoende voorhanden zijn.  
 
De VCB en de lokale bouwconfederaties zijn bereid mee te werken aan een leefbare mobiliteit, zoals 
is gebleken uit de ondertekening van het charter voor een veilige schoolomgeving. Een belangrijk 
aandachtspunt en groeiend pijnpunt in de bouw is de vlotte bereikbaarheid van de bouwplaatsen. 
Vlaamse en lokale overheden moeten hiervoor tot pragmatische oplossingen komen die de logistieke 
kosten in de bouw niet doen ontsporen. 
 
Uiteindelijk zal niet alle bedrijvigheid met wonen kunnen worden gecombineerd. Er moet dus ruimte 
beschikbaar blijven voor ‘hinderlijke’ activiteiten die daarmee niet verzoenbaar zijn. Extra 
bedrijventerreinen blijven nodig.  
 
De VCB vraagt daarom samen met Voka de herbevestiging van het principe van de ‘ijzeren voorraad’ 
waardoor in Vlaanderen zich nog nieuwe binnenlandse en buitenlandse bedrijven kunnen vestigen. 
Het blijft noodzakelijk te allen tijd te voorzien in een buffer van 1.400 hectare bestemde oppervlakte 
aan bedrijventerreinen aangevuld met een oppervlakte van minimaal 1.400 hectare bestemde en 
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onmiddellijk ontwikkelbare bedrijventerreinen. Terwijl het witboek voor het BRV het principe van de 
ijzeren voorraad in vraag stelde, is dit gelukkig niet meer het geval in de strategische visie bij het 
BRV. 
 
Het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) voorzag in de mogelijkheid voor de provincies om in 
het licht van een behoefteonderzoek bijkomende hectaren voor bedrijven af te bakenen. West-
Vlaanderen kon op basis van een studie aantonen dat er in de provincie meer ruimte nodig is voor 
bedrijventerreinen. De Vlaamse regering volgde deze logica waardoor het provinciebestuur 
voorstellen kon doen voor 130 hectare bijkomende bedrijventerreinen binnen stedelijke gebieden 
zoals bijvoorbeeld rond Brugge, Waregem en Roeselare. Die mogelijkheid moet blijven bestaan. 
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X. Innovatie in de bouw extra bevorderen 
 
Rol van de Vlaamse overheid als subsidiekanaal 
 
De Vlaamse bouw fungeert in belangrijke mate als technologie-integrator en vormt dus een 
belangrijke afzetmarkt voor nieuwe producten, materialen en toestellen uit de industrie. Meer nog: 
juist door de wisselwerking met de werfpraktijk en de toetsing met de concrete vragen op de eigen 
bouwmarkt stimuleert de bouw de innovatie bij de ontwikkeling van nieuwe producten in België zelf. 
Juist een innovatieve thuismarkt laat onze bedrijven toe te groeien, te transformeren en te exporteren. 
 
Op het vlak van digitalisering bevindt de bouw zich momenteel in volle transitie. Net als de industrie is 
de bouw aan het evolueren naar een 4.0 sector. De toekomst van de bouw is digitaal en smart, zowel 
voor het bouwproces als voor het eindproduct, of het nu om een gebouw, een wijk of een 
infrastructuur gaat. Volgens een recente internationale studie van PwC (PricewaterCoopers) hebben 
40% van de dronetoepassingen te maken met transportinfrastructuur. Ook Artificiële Intelligentie zal 
in de bouw op ruime schaal kunnen worden toegepast om het bouwproces optimaler te laten 
verlopen. 
 
In vergelijking met haar belang in de Vlaamse economie en voor de Vlaamse maatschappij gaat 
momenteel slechts een (te) beperkt aandeel van de innovatiesteun van de Vlaamse regering naar de 
bouw. Deze steun moet niet alleen gaan naar voorlopers maar, zeker in een kmo-sector zoals de 
bouw, in belangrijke mate eveneens naar innovatievolgers en technologie-integratoren. 
 

 
De Vlaamse publieke innovatiesteun is beperkt, zowel in vergelijking met de inbreng van de bedrijven 
in collectief onderzoek als in vergelijking met het economische gewicht van de sector 
 
Het WTCB en het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw), de gespecialiseerde en 
collectieve centra van de sector, kunnen hier met de steun van hun leden en van de overheid en in 
samenwerking met hogescholen en universiteiten een belangrijke motor in zijn. De VCB pleit daarom 
voor een speerpuntclusterinitiatief specifiek voor de bouwsector. Een dergelijke speerpuntcluster 
moet het bedrijven en kennisinstellingen mogelijk maken om de komende jaren nieuwe kennis op te 
bouwen en te implementeren om zo de toekomst van de sector veilig te stellen, zowel op de 
thuismarkt als bij export. 
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Renovatie met prefabriceerde elementen in het kader van de proeftuin ECOREN 
 
Rol van de Vlaamse overheid als opdrachtgever 
 
Ook als opdrachtgever kan de Vlaamse regering de innovatie in de sector bevorderen. Meer bepaald 
bij contracten waarbij de prijs het enige criterium is, moeten de ondernemingen na de opening van de 
offertes in kennis worden gesteld van de bedragen die de verschillende inschrijvers hebben 
ingediend. Deze bekendmaking die de transparantie van de overheidsopdrachtenmarkt bevordert, 
werd intussen zonder reden afgeschaft. 
 
De laagste prijs mag evenwel niet het enige criterium blijven voor alle overheidsopdrachten. De 
basisidee is juist dat de overheid door een weldoordachte bevraging van de markt de knowhow van 
aannemers positiever en beter moet kunnen aanwenden voor de realisatie van grotere en/of 
complexere infrastructuur- en andere bouwprojecten. 
 
In deze context pleit de VCB ook voor een aanpassing van de wet op de architecten. Die aanpassing 
moet een vlottere samenwerking tussen aannemer en architect in het kader van bouwteams mogelijk 
maken. Doordat alle partijen in een bouwteam van bij de aanvang van het bouwproces betrokken zijn, 
ontstaat er meer ruimte om innovatieve technieken toe te passen, zoals BIM. 
 
Zoals de huidige regering in belangrijke mate in de bouw e-tendering en e-procurement heeft 
gestimuleerd, kan zij ook het gebruik van andere digitale instrumenten bevorderen, zoals onder meer 
BIM. Het departement MOW kan daarbij dezelfde stimulerende rol vervullen als de Nederlandse 
Rijkswaterstaat. Het Facilitair Bedrijf en/of de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) 
kunnen hetzelfde doen als het Nederlandse Rijksvastgoedbedrijf.  
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Productiemodel in BIM 
 
Om BIM te faciliteren is het belangrijk dat de overheden bij de opdrachten die zullen worden gegund, 
reeds aan de studiebureaus vragen het ontwerp zo uit te werken in BIM dat de aannemers die de 
werken nadien zullen uitvoeren, op het BIM-model kunnen verder werken.  
 
De Vlaamse overheid kan via haar aanbestedingsstrategie ook het voortouw nemen bij de 
vergroening van de bouw, bijvoorbeeld via de integratie bij overheidsopdrachten van het eerder 
vermelde intergewestelijke TOTEM-instrument of van de CO2-prestatieladder die in Nederland al in 
gebruik is en tot doel heeft de CO2-uitstoot binnen de bouwbedrijven op structurele wijze te reduceren 
maar zeker ook door eveneens van overheidszijde in te zetten op BIM. Met name vanuit de 
zorggebouwensector bestaat hiervoor veel belangstelling.  
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