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dubbele tong
Het autosalon 2008 zet het milieu 
centraal. Ecowagens en biobrand-
stoffen staan in de kijker. Green-
peace doorprikt die zeepbel en 
toont aan dat milieu louter als 
verkoopsargument dient. Negentig 
procent van de advertenties prijst 
wagens aan die meer CO2 uitstoten 
dan de doelstellingen voor 2012. 
De trend naar zwaardere en dorstige 
auto’s blijft doorgaan. En zelfs de 
‘ecologische’ modellen verbruiken 
in praktijk véél meer brandstof dan 
op de folders staat. Een test van 
de Vlaamse Automobilistenbond 
zelf toont dat aan. De autoindustrie 
spreekt dus met dubbele tong.

Laat je dus niet in de luren leggen. 
De autoindustrie zal ons klimaat 
niet redden. Ze zal ook ons kan-
kerverwekkende smog niet doen 
verdwijnen noch ons fileleed ver-
zachten. Veel belangrijker dan het 
automodel, is hoe vaak de wagen 
aan de kant blijft staan.

Verschillende steden maken hun 
binnenstad daarom autoluw. En 
Berlijn en Hannover voeren lage 
uitstootzones in. Sterk vervuilende 
wagens mogen daar niet binnen. 
Milaan lanceert dan weer een stads-
tol. Wanneer volgen wij? Gelukkig 
gaan ook in Brussel voorzichtige 
stemmen op om het principe van 
‘de vervuiler betaalt’ toe te pas-
sen. Onze minister van leefmilieu 
pleit voor stadstol en onze minister 
van begroting voor een slimme 
kilometerheffing. We hopen dat de 
anderen naar hen luisteren. En zo 
snel mogelijk.

Sarah Hollander
Voorzitter Bral vzw 

In ons hoofdartikel leer je alle 
aspecten van een slimme kilome-
terheffing kennen.
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f e d e r a t i e  v o o r  a c t i e v e  b X l a a r s

Automerk verovert marktaandeel op eenzame ijsbeer. Hebben we de ambitie 
om daar iets aan te doen met de slimme kilometerheffing ? Of wil onze 
overheid hooguit inkomsten innen om de autowegen te onderhouden ?  
(Elke gelijkenis met een bestaand automerk is louter toevallig.)

anders mobiel

belasting kan brussel redden
De slimme kilometerheffing 
geraakt stilaan aanvaard. 
Maar die slimme heffing kan 
ook op een domme manier.

Mijn wagen is mijn vrijheid. Tijdens 
het autosalon zien we elk jaar hoe 
sterk die mythe is. Publiciteits-
campagnes overtuigen ons van de 
bijzondere kwaliteiten van wagens. 
Auto’s worden steeds comfortabeler, 
ruimer en voorzien van allerlei snuf-
jes. Ondertussen blijft de staat auto-
wegen aanleggen of verbreden en 
premies uitreiken voor de aankoop 
van zogenaamde milieuvriendelijke 
wagens. Zolang die ingesteldheid 
blijft, zal België aanschuiven in de 
file. Kunnen we zo nog lang door 
rijden ? Kan ons ecosysteem dat 
aan ? Blijft de burger nog langer 
het hoge aantal fijnstofsterfgeval-
len vervloeken zonder het verband 

met zijn eigen verplaatsingsgedrag 
in te zien ?

( in)efficiënt
Een van de meest efficiënte gedrags-
sturende middelen in ons econo-
misch model is fiscaliteit. Maar de 
huidige Belgische autofiscaliteit is 
veel te statisch. De autotaksen vari-
eren niet in functie van het gebruik 
en hebben daarom weinig effect op 
ons gedrag. Ze zijn ook nauwelijks 
afhankelijk van de technologie van 
de wagen. De maat voor de belastin-
gen is het vermogen van de wagen, 
uitgedrukt in pk, terwijl de sociaal-
ecologische impact niet in rekening 
wordt gebracht.

maat voor niks
Wie vandaag een wagen koopt in 

België betaalt twee soorten belas-
tingen : eenmalige en jaarlijkse. Tot 

de eenmalige behoren de btw en 
de belasting op inverkeersstelling. 
Studies tonen aan dat die belastingen 
de keuze van een aankoop van een 
nieuwe wagen niet sturen. 

De jaarlijkse belastingen bestaan 
uit de verkeersbelasting, de aanvul-
lende belasting en de accijnscom-
penserende belasting die dit jaar 
afgeschaft wordt. Die hebben nog 
minder invloed op keuzes van voer-
tuigen omdat ze losgekoppeld zijn 
van het moment van aankoop. Waar 
deze belastingen al helemaal geen 
effect op hebben, is het uiteindelijk 
gebruik van de wagen. 

de slimme heffing
Hier komt de slimme kilometer-

heffing op de bühne. Het systeem is 
eenvoudig : de autogebruiker betaalt 
zijn belastingen in functie van de 
ecoscore van z’n wagen, z’n traject 
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en het moment van verplaatsing. De gebruiker 
van een 4x4 die tijdens het spitsuur aanschuift 
op de grote ring, betaalt meer dan iemand die ’s 
nachts met een zuinige wagen over een weinig 
gebruikte weg rijdt. Geweldig systeem en het 
ziet er steeds meer naar uit dat het er van komt... 
binnen een jaar of tien.

Maar hoe ? De impact hangt volledig af van de 
concrete uitvoering. Een overzicht van de meest 
cruciale vraagstukken.

minder wagens of sj iekere wagens ?
De grootste impact zou de heffing hebben, als ze 
ook weegt op de aankoopbeslissing. Als we het 
wagenpark indijken, kunnen we komen tot een 
sterkere reductie van CO2, schadelijke stoffen 
en een modal shift. Als je de volledige leven van 
een voertuig in beschouwing neemt, zie je dat de 
impact van de productie niet te verwaarlozen is.
Natuurlijk wordt dat een hele karwei. Volgens het 
Nis nam het Belgische wagenpark de laatste tien 
jaar toe met negentien procent. Mogelijk kunnen 
we de aankoop ontmoedigen door de belasting 
op de inverkeersstelling en de wegenbelasting te 
accumuleren met de slimme heffing op gebruik.

minder aanschuiven of minder ri jden ?
Ook een diepgaande gedragsverandering bij 

de chauffeurs is belangrijk. Dat kan alleen als 
de vervuiler de heffing in zijn portemonnee 
voelt. Pas als de factuur van autorijden gevoelig 
stijgt, zal een groot aantal mensen de autoreflex 
in vraag stellen.

Mensen die de slimme heffing louter zien als 
een instrument tegen de files, zien dat anders. Zij 
verdedigen de ‘budgetneutrale’ hervorming. De 
slimme heffing zou om te beginnen niet bovenop 
maar in de plaats komen van de belasting op 
inverkeersstelling en de wegenbelasting. En de 
inkomsten zouden niet hoger mogen liggen dan 
de som van de huidige taksen. Deze mensen 
hebben niet de ambitie om onze autoverslaving 
bij te sturen. Ze mikken alleen op een betere 
ruimtelijke en temporele spreiding van het 
wagengebruik - mensen stimuleren om de files 
en de binnenstad te vermijden. 

geld voor duurzame mobil iteit  of voor 
autowegen ?
De impact van het systeem hangt ook af van de 
bestemming van het geld. Gaan de opbrengsten 
naar het onderhoud van de autowegen, zoals som-
mige mensen willen ? Het zou inderdaad correcter 
zijn als de gebruiker betaalt voor wegenonderhoud 

want niet alle belastingplichtigen maken gebruik 
van die infrastructuur. De vraag is of er dan nog 
voldoende overschiet om de externe kosten van 
autogebruik te compenseren en alternatieven uit te 
bouwen : fietspaden, openbaar vervoer, campag-
nes over carpoolen ... Vooral in steden zouden we 
de wagendruk zo kunnen verminderen.

sociaal of asociaal ?
Vaak hoor je beweren dat rekeningrijden asociaal 
is. Want belangrijke toegangswegen worden 
tijdens de cruciale uren slechts betaalbaar voor 
de meest kapitaalkrachtigen ! Anderzijds heb-
ben de echte zwakkeren niet eens een auto. Zij 
zijn aangewezen op alternatieven die nu minder 
goed uitgebouwd zijn. Tegelijkertijd lijden ze wel 
onder de luchtvervuiling.

Hoe sociaal de heffing uiteindelijk wordt, hangt 
dus ook weer af van de besteding van het geld. Als 
de inkomsten voor een groot deel gaan naar de 
uitbouw van alternatieven, kunnen die laatste even 
toegankelijk en comfortabel worden als de wagen. 
Dan vervaagt de sociale ongelijkheid. Als je de 
inkomsten hoofdzakelijk investeert in de kwaliteit 
van de wegen, gaan ze dus niet of minder naar de 
alternatieven van minder kapitaalkrachtigen. 

slim of minder slim ?
De verschillende opties horen bij twee ver-

schillende discours die toch allebei de naam 
slimme kilometerheffing krijgen. Mikken we op 
een brede gedragsverandering en een gevoelige 
reductie van schadelijke emissies, met aandacht 
voor de alternatieven van de sociaal zwakkeren ? 
Of willen we enkel het gedrag van minder kapi-
taalkrachtige chauffeurs sturen zonder hen een 
gelijkwaardig alternatief te bieden ? Het lijkt een 
zwart-wit voorstelling van een ingewikkelde zaak 

maar het is de enige manier om te vermijden dat 
we ons door groene woorden voor de kar van een 
elitair project laten spannen.

nu of nooit ?
Een laatste niet onbelangrijke vraag is het tijdstip 
van de uiteindelijke invoering van de heffing. Het 
ziet er naar uit dat België Nederland volgt in het 
voornemen om het systeem tegen 2011 in te voe-
ren. In een eerste fase zou het nog enkel gaan om 
vrachtwagens, zoals dat sinds 2003 in Duitsland 
gebeurt met het Toll-Collect systeem. Enkele 
jaren later zou het systeem dan op personenwagens 
worden toegepast maar over de concrete datum 
legde nog niemand een bindende verklaring af. Wat 
kunnen we intussen doen om toch al in de richting 
van de slimme kilometerheffing te evolueren ? 
Naast de reeds bekende variaties op stadstol zoals 
de ‘congestion charge’ in London of de ‘cordontol’ 
in Trondheim duiken her en der in Europa nieuwe 
systemen. Milaan voert de ecopass in, een taks 
waarvan de prijs varieert in functie van de vervui-
ling. Berlijn, Keulen en Hannover voeren dit jaar 
een systeem in dat de meest vervuilende voertuigen 
de toegang weigert tot de binnenstad. We kunnen 
dus denken aan een systeem dat wagengebruik 
belast volgens ruimte en type voertuig, twee para-
meters die in het systeem van de slimme heffing 
zitten. Niets houdt ons tegen om zo’n tolsysteem in 
Belgische steden in te voeren om het enkele jaren 
later te integreren in het volwaardige systeem. 
Belangrijk is daarbij na te gaan welke technolo-
gie men nu in gebruik moet nemen om de latere 
integratie met zo weinig mogelijk aanpassingen te 
kunnen laten verlopen. Een ding staat vast : het is 
absurd te wachten tot 2014 of later om het gebruik 
van personenwagens bij te sturen terwijl er een 
dringende nood aan verandering is.

7   Gracq en Fietsersbond voeren actie in de Wetstraat. Hun motto 

is ‘laat ons het olie-dom verlaten en toetreden tot het fiets-rijk’.  

Nu de olieprijs stijgt tot boven de honderd dollar per vat, schenken 

zij elke autobestuurder een namaakbiljet van vijftig euro, om hun 

behoefte te helpen dekken. De fietserverenigingen wijzen ook op 

de voordelen van fietsen.
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actievoerders brengen blijde boodschap op hoogmis van  de auto

De milieubeweging is de greenwashing 
van Febiac en de autoconstructeurs 
spuugzat. Verschillende acties beu-
ken in op het groene vernis van het 
autosalon.

‘Eten en rijden, het kan niet beide’. Friends of the Earth, 4x4info, Ieb 

en Iew protesteren tegen de massale import van biobrand-

stoffen, terwijl autoconstructeurs geen inspanningen doen 

om het verbruik van auto’s te doen dalen en het verkeer blijft 

toenemen.  3
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bXl in de wereld

le début des haricots   
er groeit iets moois tussen boer en consument

‘De hedendaagse intensieve landbouw vernielt 
echt ons ecosysteem, vertelt Kari ons. Mensen 
weten bovendien minder en minder hoe de 
natuur in elkaar steekt. Ze zijn er van ver-
vreemd.’ Een andere Haricot, Omar, valt in : ‘Het 
gekke is dat we dagelijks met natuur in contact 
komen via ons eten maar we beseffen dat niet 
meer. Er zitten teveel tussenpersonen tussen de 
aardappel en je bord.’

‘Die twee problemen willen we aanpakken, 
zegt Kari. Dat onze impact bescheiden is, nemen 
we er gerust bij.’ ‘Momenteel hebben we een col-
lectieve ecologische moestuin op Thurn en Taxis, 
gaat Omar verder. We hadden in Montréal net iets 
gelijkaardigs bezocht en zaten vol nieuwe ideeën 
toen we de projectoproep van Bral rond tijdelijk 
gebruik van de site t&t uitkwam. De ondergrond 
was bovendien geweldig. We zijn dus onmiddel-
lijk op de kar gesprongen. Die tuin loopt nu goed 
maar vers bloed is altijd welkom.’

Jullie coördineren ook de Gas-Sag.  
Wa’s dat voor een beest ?
‘Dat staat voor Groupement d’Achat Solidaire 
- Solidaire AankoopGroep, zegt Mathieu. Die 
groepen brengen de ecologische landbouw-
producten uit de streek rechtreeks tot bij de 
consument.’ ‘Het idee komt uit Japan, vertel 
Kari. In 1971 hebben ze daar een rampzalige 
voedselvergiftiging gehad als gevolg van inten-
sieve landbouwpraktijken. Toen is daar het 
Teikei-systeem onstaan. Dat kan je vrij vertalen 
als het gezicht van de boer op het voedsel plak-
ken. Daarna is dit model in andere delen van de 
wereld overgenomen. Zo hebben ze in Frankrijk 
de Association pour le Maintien d’Agriculture 
Paysanne. (Noot van Bral :  En in Vlaanderen 
heb je de Voedselteams.) En sinds 2003 in Brus-
sel dus de Gas-Sags. En wij trekken dat nu.’

Olivier, een vierde Haricot valt in : ‘Het 
systeem is eigenlijk heel eenvoudig. Een Gas 
bestaat uit maximaal vijfentwintig personen. 
Om de week of om de twee weken levert een 
boer zijn groenten in een depot. Dat is doorgaans 
een kelderruimte van één van de leden. De groep 
komt tijdens de permanentie de groenten halen. 
We drinken dan samen iets en discussiëren wat. 
Of we kijken naar een film. Het sociaal contact 
is heel belangrijk voor ons.’ 

Hoeveel groepen bestaan er zo ?
Omar : ‘Vier. De eerste was in Elsene. Daarna 
volgde Sint-Gillis en Schaarbeek. En sinds kort 
hebben we er ook één in Bosvoorde. Iedere groep 
kiest zelf haar vorm maar respecteert altijd een 
aantal basisprincipes die in een charter staan. Die 
moeten alle leden ondertekenen.’ ‘In het begin 
had iedereen zo zijn idee over hoe we moesten 
functioneren en het duurde lang voor we een 
goeie modus vivendi vonden, zegt Kari. Maar 
sinds 2006 hebben we een soepel systeem. We 
hebben nu ook een overkoepelend orgaan waar 
de coördinatoren van de verschillende groepen 
samenkomen. Dat netwerk is heel belangrijk 
voor een goeie samenwerking. En we hebben 
een website.’

Met welke boeren werken jullie samen ? 
Mathieu : ‘De twee belangrijkste leveranciers 
zijn een boerderij uit Wellin. Echt een pareltje 
van een bio-dynamische boerderij. Heel wat 
leden van de gas gaan er soms op de velden hel-
pen. We werken sinds kort ook met Boeregoed-
Coté Soleil, een coöperatieve van producenten 
en consumenten van bio-boeren in ‘t Pajotten-
land. Lokaler kan ‘t eigenlijk niet !’

‘We hebben ook nog twee pedagogische 
projecten, vertelt David, de laatste peulen-
galeiser. De kleurentuin is een project dat 
scholen en verenigingen kunnen aanvragen om 
kinderen dingen bij te brengen over voedsel en 
ecologie.’ 

‘Ons eerste project, bio-indicatie, was ook 
gericht op kinderen, zegt Omar. Daarbij tonen 
we de luchtkwaliteit aan met twee soorten 
tabaksplanten : één die reageert op ozon en een 
controle-plant die er niet op reageert.’ 

Het eind van de boon is voor Mathieu : 
‘Eigenlijk doen we altijd hetzelfde : mensen 
sensibiliseren en constructieve alternatieven 
aanreiken die iedereen gemakkelijk kan toe-
passen.’ Als je nog meer wil weten, kan je 
surfen naar www.haricots.org en www.gas-bxl.
collectifs.net of bellen naar Maarten op 0497 
77 28 69.

actievoerders brengen blijde boodschap op hoogmis van  de auto

1 Actievoerders van Greenpeace hangen een spandoek met 

de afbeelding van Pinocchio op bij het autosalon. Zo klagen 

ze de ‘groene’ leugens van de auto-industrie aan : groene 

auto’s bestaan namelijk niet en de industrie doet niet genoeg 

voor milieu en klimaat.

Vismensen van wwf vragen de bezoekers van het autosalon eerst 

naar wwf.be te surfen, daar een milieubewuste keuze te maken en 

pas dan naar een dealer te stappen. 5

Op de terreinen van thurn & taxis werd de collectieve 
ecologische moestuin uit de grond gestampt in samen-
werking met actieve buurtbewoners. © haricots.org

Na hun eerste jaren landbouwkunde waren Kari Stevenne en Mathieu Dohmen ‘à 
la fin des haricots’. Beetje vrij vertaald : het eind van hun spraakwater. Ze stoorden 
zich aan de kloof tussen voedselproducent en consument. Sinds 2005 proberen ze die 
kloof te dichten. Dat doen ze samen met een groep van enthousiaste bonenplanters 
in de vzw Le début des Haricots.

www.haricots.org
www.gas-bxl.collectifs.net
www.gas-bxl.collectifs.net


Een nieuwe vastgoedpiste : kantoren 
ombouwen tot woningen. Immomaat-
schappijen passeren twee keer langs de 
kassa.

Het is bekend dat de kantoorinvasie verschillende 
Brusselse wijken heeft doen doodbloeden. De 
laatste jaren probeert de overheid het tij te keren 
en prioriteit aan wonen te geven. Althans in som-
mige wijken. De Bas Fonds – de wijk achter de 
Nieuwstraat – bijvoorbeeld.

Het ziet er naar uit dat ook de privé langzaam 
mee stapt. Het kantoorsurplus zit daar voor iets tus-
sen. Er is momenteel keuze te over op de kantoor-
markt. En congressen met als titel : ‘huisvesting : 
het nieuwe eldorado’ waarschijnlijk ook. Vanuit 
een marktperspectief is het dan een logische stap 
om kantoren om te bouwen tot woningen. Toch 
gebeurt dat nog maar op kousenvoeten.

de potenties
Een studie van de staatssecretaris voor huisvesting 
wijst uit dat er tot nu toe 60 kantoorgebouwen 
werden omgebouwd en dat er 121 potentiële 
kandidaten zijn. Goed voor respectievelijk 1200 
en 3200 woningen. De geschikte kantoren liggen 

vooral in het centrum, langs de Louizalaan en de 
Charleroise Steenweg. Het gaat vaak om moeilijk 
verhuurbare kantoren. Bedrijven kiezen waar voor 
hun geld en laten de meest verouderde gebouwen 
die je in die buurten vindt, links liggen.

Het is dubbel interessant voor de vastgoedsec-
tor om kantoren om te bouwen tot woningen. Ten 
eerste kan men er tegenwoordig goed geld aan 
verdienen. Vaak liggen ze ook op toplocaties. En 
op de koop toe is de rest van hun kantorenpark 
daarna weer meer waard want de markt wordt 
krapper. Als dat geen stimulans is... Om de cijfers 
over de kantoormarkt wat op te pimpen, zou de 
vastgoedsector liefst vandaag nog de kantoren 
die in aanmerkingen komen uit de leegstands-
statistieken halen. Ghoe gheprobeijd. 

Bral bi jt  de spits af
Veel tot de verbeelding sprekende ‘ombouwin-
gen’ zijn er nog niet. Een voorbeeld van al enige 
ampleur is ons eigenste ‘Bralgebouw’ op het 
Zaterdagplein in hartje Brussel. Wij houden daarin 
als laatste de kantoorfunctie in ere. En recent is er 
een dossier op de Kiekenmarkt. Dat zou wel eens 
een trendbreuk kunnen inluiden. Veel Brusselaars 
kennen het gebouw maar al te goed omdat ze er 

jaarlijks en vaak en dernière minute hun belas-
tingsbrief binnensteken. Dit grote gebouw wordt 
nu omgebouwd tot 113 woongelegenheden. Dat 
begint er al op te trekken.

Laat ons duidelijk zijn : véél kantoorgebouwen 
zijn zeer moeilijk om te bouwen. Maar deze studie 
toont aan dat het bij een substantieel aantal wél 
de moeite is de handen aan de ploeg te slaan. 
Zo’n verbouwing officieel als renovatie inschrij-
ven en dus van een verminderd btw-tarief laten 
genieten, kan de bal mogelijk definitief aan het 
rollen brengen.

4

offices go home ! !zeker wonen

renovaties, eindelijk een nieuw premiesysteem
Verenigingen die bezig zijn met stads-
vernieuwing, vragen al jaren een ver-
andering aan de gewestelijke renovatie-
premie. En kijk, sinds januari is er een 
nieuw premiesysteem in voege. Zijn alle 
problemen nu opgelost ? 

De renovatiepremie van het Brussels Gewest is 
nooit spek geweest voor de bek van de minder 
begoede eigenaars. De premies vielen ten eerste 
een stuk lager uit dan wat de brochures beloof-
den. De zogezegde premies van vijftig tot zelfs 
zeventig procent van de renovatie waren pure 
theorie. Die percentages werden niet berekend 
op de kostprijzen die aannemers effectief aan-
rekenen maar op de theoretische en veel lagere 
prijzen die in de uitvoeringsbesluiten stonden. 
Het resultaat was dat zelfs de minst kapitaal-
krachtige eigenaar nog heel wat meer dan de 
helft van de werken zelf moest bekostigen.  
Bovendien moesten ze de de facturen eerst zelf 
betalen om pas daarna terug te trekken via de 

premie. Resultaat : minder begoede eigenaars 
renoveerden niet, zelfs niet met een premie. De 
noodkopers bijvoorbeeld. Da’s een term voor 
mensen die merken dat je evengoed een hypo-
thecaire lening kan afbetalen als een huurprijs 
en die dan maar een huis kopen. Daarna hebben 
ze geen geld meer om de hele woning degelijk te 
onderhouden, laat staan om het dak te renoveren 
of de ramen te vervangen.

inspecteur Bottleneck
Een ander probleem waren de vertragingen op de 
procedure. De kern van de Brusselse aanpak lag 
altijd in de nauwe begeleiding van de eigenaar. 
Waar Vlaanderen in bepaalde periodes premies 
uitbetaald heeft op eenvoudig vertoon van factuur, 
kreeg je in Brussel twee keer een inspecteur over 
de vloer. Vooraf kwam die kijken welke werken 
nodig waren. Pas dan kreeg je groen licht om 
met de werken te beginnen. En na afloop van de 
werken kwam de inspecteur controleren of alles 
verlopen was volgens de regels van de kunst. 
Spijtig genoeg kregen de inspecteurs het niet 
gebolwerkt waardoor mensen soms lang moesten 
wachten. Volgens sommigen gedroegen bepaalde 
inspecteurs zich ook als ‘gatekeeper’ ; ze zouden 
er een erezaak van maken om zoveel mogelijk 
aanvragen te weigeren, ook al had je volgens het 
boekje wel recht op een premie.

quoi de neuf ?
Een en ander moet nu veranderen. Ten eerste 
is de kloof verkleind tussen de prijs die aan-
nemers aanrekenen en de bedragen waarop je 
premie berekend wordt. Opmerkelijk daarbij 
is dat ecologische materialen veel zwaarder 
gesubsidieerd worden. Het wordt bijvoorbeeld 

financieel interessant om te kiezen voor houten 
ramen, zelfs fsc. Ten tweede kan iedereen nu 
een voorschot krijgen van negentig procent van 
z’n premie, ook de sociaal verhuurkantoren. 
En tenslotte hebben de laagste inkomens nu 
ook buiten de achtergestelde buurten recht op 
hogere premies.

Daarnaast wou de minister een dubbele slag 
slaan : de vertragingen uit de wereld helpen en 
tegelijk de rechtszekerheid verhogen. Dus schaft 
ze nu het voorafgaand bezoek af. De arbitraire 
selectie door de inspecteurs is ‘no more’. 

De ingewijde die wij bellen, heeft er geen 
goed oog op. ‘Mensen zullen gaan sjoemelen. En 
bovendien is het nog de vraag of het sneller zal 
gaan. De administratie zal de eigenaars voortdu-
rend bijkomende info vragen om toch een zicht 
te krijgen op de situatie.’ Het kabinet van de 
bevoegde minister is niet bang van gesjoemel. 
Het bezoek achteraf geeft genoeg garanties, zeg-
gen ze. Bovendien kan je nog altijd voorafgaand 
bezoek krijgen van een inspecteur op basis van 
een steekproef. De begeleiding moet dan weer 
meer dan ooit komen van de verenigingen van 
Netwerk Wonen en van de Stadswinkel.

niet voor deze keer
Lorella Pazienza, architecte bij Buurthuis Bon-
nevie, vindt de hele verandering positief. Toch 
ziet ze één grote gemiste kans : eigenaars die 
een of enkele verdiepingen van hun eigen huis 
verhuren, kunnen nog altijd geen premie krijgen 
om die verhuurde flats te renoveren. Tenzij hij of 
zij beroep doet op een sociaal verhuurkantoor. 
Maar die zijn alleen geïnteresseerd als ze het hele 
huis kunnen beheren. Kortom : de staat van die 
flats zal volgens haar niet veranderen.

Ondertussen in de Kiekenmarkt : de belastingsdienst 
ruimt plaats voor huisvesting.

ons huis van de stadsvernieuwing in St Joost staat 
klaar om je de nieuwe renovatiepremies uit de doeken 
te doen



�

nieuws van het front

De Leopold III laan is een typisch product van de 
jaren vijftig, een E40 bis die auto’s vlot van de 
luchthaven naar het centrum van Brussel loodst. 
Nu willen de Mivb en het Gewest van dit stuk 
autosnelweg een echte stadsboulevard maken. 
Het blijft een grote as met 2x2 rijstroken maar 
met een minder breed profiel. De snelheidslimiet 
daalt van 70 tot 50 km/u. Het kruispunt met 
de Vrijetijdslaan krijgt humanere proporties 
dankzij een elegant rond punt. De Delhaize en 
de Carrefour wordt daarmee bereikbaarder voor 
de voetgangers.

Blikvanger van het project is een nieuwe 
tramlijn op de middenberm. Die komt pas in 
een tweede fase open te staan voor reizigers. 
In een derde fase zou ze doorgetrokken worden 
naar de economische pool van de luchthaven. 
De ontwerpers hopen zo de overbezette tram 55 
te ontlasten. Deze verlenging is erg belangrijk 
voor deze kant van Brussel. Heel deze perifere 
zone smeekt om hoogwaardig openbaar vervoer. 
Moge het water tussen Brussel en Vlaanderen 
niet te diep zijn.

Fietsers kunnen gebruik maken van de vent-
wegen links en rechts van de Leopold III laan. 
Verkeerslichten op de kruispunten moeten het 
sluipverkeer bemoeilijken. Sommige bewoners 
zien op tegen de omweg die ze dan moeten 
maken maar ze krijgen een rustiger straat in 
de plaats. Andere bewoners vrezen hinder van 
de tram. Nieuwe plaatsingstechnieken voor de 
sporen en de nieuwe trams 3000 moeten er voor 
zorgen dat zij op hun beide oren kunnen slapen. 
Bovendien absorbeert het gazon de trillingen.

Met dank aan de Brusselse afdeling van de Fietsersbond. 

Openbaar onderzoek tot 7 februari. Overlegcommissie op 

21 februari. Gemeente Evere.

de wakkere fietser hoe kan een fietser zich laten horen ?

Na decennia van strijd hebben we in Brussel 
eindelijk een fietsbeleid. De fiets heeft definitief 
een plaatsje verworven in het lexicon van de ont-
werpers van het Brussels wegennet. Kruispunten 
worden fietsvriendelijker, brede wegen smaller en 
eenrichtingsstraten worden opengesteld in twee 
richtingen … Toch blijft een militante fietser best 
alert. Omdat de verschillende gebruikers met 
elkaar concurreren voor de beperkte ruimte, blijft 
druk van onderuit nodig om plannen bij te sturen 
of zwarte punten op de agenda te zetten.

De militante fietser kan langs verschillende 
kanalen zijn stem laten horen. Er zijn de open-
bare onderzoeken en overlegcommissies waar 
je plannen kan bijsturen, de workshops in het 
kader van gemeentelijke mobiliteitsplannen, 
de acties waarmee comités of verenigingen 

problemen onder de aandacht brengen... Bral, de 
Fietsersbond en onze fietsmanager organiseren 
een workshop waar je alle kanalen beter leert 
kennen en benutten. We doen voor jou het abc 
van openbare onderzoeken uit de doeken. We 
hebben het over gemeentelijke en gewestelijke 
fietscommissies waar fietsers permanent over-
leggen met politici, administratie en poltitie. We 
ontsluiten de obscure wereld van de administra-
tie... En dat overgieten we met een aantal frisse 
bezoeken op het terrein.

We verwachten je op zaterdag 23 feb van 9u30 
in GC De Platoo in Koekelberg, Pantheonlaan 
14, 1081 Koekelberg. De workshop duurt tot 
15u30. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven 
bij Roel De Cleem op roel@fietsbrussel.be of op 
02/502 68 51. 

forum van de wooncrisis
De wooncrisis is nog niet tot op de voorpagina’s 
van de kranten geraakt. Maar in het leven van 
heel veel mensen laat ze zich wel voelen. En ook 
het aantal actiegroepen en netwerken rond wonen 
groeit snel. Op zaterdag 16 februari komen een 
heleboel van die groepen en verenigingen samen 
op het Forum van de Wooncrisis. Ze zoeken 
samen naar praktische oplossingen en gaan op 
zoek naar nieuwe manieren om de strijd voor het 
recht op wonen te voeren. In de voormiddag is er 

een markt met infostands van organisaties en in 
de namiddag zijn er vijf workshops : bezettingen, 
nieuwe aktievormen, hoe mensen betrekken bij de 
huisvestingsstrijd, collectieve woonprojecten en 
tenslotte huisvesting voor mensen zonder papie-
ren. Het forum gaat door in de Koningstraat 123 
van 9u30 tot 17 uur. Wie zin heeft kan ‘s avonds 
nog blijven voor optredens en films. Meer info 
vind je op www.wooncrisis.be of via ministere-
delacrise@gmail.com.

for a fistful of dollars in Neerpede
cowboyprakti jken bij  verkaveling van Erasmus

Ze waren er plots : de glossy toekomstbeelden 
van het Erasmusproject. De promotoren hebben 
een vergunning aangevraagd om het maagdelijke 
veld in Neerpede naast het Erasmusziekenhuis te 
verkavelen. Ze hebben een beetje geluisterd naar 
het protest op hun eerdere plannen : ze verlagen 
de gebouwen. Maar dat compenseren ze door er 

meer te plannen. Zelfde project, nieuwe verpak-
king dus.

Hun timing is goed uitgekiend. Ook het feit 
dat ze de aanvraag in twee splitsen is niet toeval-
lig. Het comité Neerpede Blijft ziet daarin ‘een 
duidelijke poging om snelsnel het bijzonder 
bestemmingsplan te ontwijken dat de gemeente 
nu aan het opstellen is’.  Een cowboypraktijk die 
we kennen van Thurn & Taxis en het Rijksadmi-
nistratief Centrum.

Het comité stoort zich aan die praktijken. Je kan 
de ontwikkeling van zo’n site toch niet opsplitsen 
in meerdere delen, zeggen zij. Het terrein is van 
de stad afgesloten door drukke expresswegen, 
bedrijventerreinen en een ziekenhuis en het is 
versnipperd in veel verschillende eigendommen. 
Om dat te ontwikkelen, heb je een goede planning 
en veel overleg nodig. Het comité aarzelt niet. 
Met onze steun en die van Inter Environnement 
Bruxelles vragen ze de Gemeente Anderlecht om 
deze aanvraag te weigeren. Je vindt het persbe-
richt op www.bralvzw.be. 

De Ketelstraat: nu nog in het groen,  
straks tussen woningen?

een boulevard 
voor leopold III

mailto:roel@fietsbrussel.be
www.wooncrisis.be
mailto:ministeredelacrise@gmail.com
mailto:ministeredelacrise@gmail.com
www.bralvzw.be


v e r g u n n i n g a a n v r a g e n  i n  o p e n b a a r  o n d e r z o e k

BRUSSEL  
LoUiza
handelsgelijkvloers 
Waterloolaan 53
Stedenbouwkundige vergunning 
voor de afbreken van bijgebouwen 
en het heropbouwen van een ach-
tergebouw (G+1) voor de inrichting 
van een schoonheidsinstituut op het 
gelijkvloers van een appartements-
gebouw (493m²).
Tot 1/02/2008
Overlegcommissie tot 12/02/2008

ELSENE
herbestemming  
Kasteleinstraat 49
Immobilière Louise 375 vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor 
de verbouwing en bestemmingswij-
ziging van een kantoor en woning tot 
een eengezinswoning, het wijzigen 
van de voor- en achtergevel, de 
verbouwing van een dakvenster, een 
terras en een zwembad.
Tot 28/01/2008
Overlegcommissie op 13/02/2008

herbestemming  
Kasteleinstraat 25
Night Shop NV en Concept Factory 
NV vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor de inrichting van 
het restaurant en een hotel met 8 
kamers.
Tot 28/01/2008
Overlegcommissie op 13/02/2008

verbouwing 
J. B. Colynsstraat 43
Halifax Properties NV vraagt ste-
denbouwkundige vergunning voor 
de wijziging van het dak met dubbele 
helling tot een plat dak met verho-
ging en het oprichten van een terras 
aan de achterkant om er een duplex 
in te richten.
Tot 28/01/2008
Overlegcommissie op 13/02/2008

verbouwing 
Carolystraat 35-37
Elnimou NV vraagt stedenbouwkun-
dige vergunning voor de verbinding 
van 2 handelsgelijkvloers tot restau-
rant, de verhoging van het gebouw 
van een peil boven de daklijst om er 
5 appartementen in te richten en de 
wijziging van de uitstalramen.
Tot 28/01/2008
Overlegcommissie op 13/02/2008

boomvelling
Derbylaan 6
Stedenbouwkundige vergunning 
voor het vellen van 4 bomen en de 
verbouwing van een eengezinswo-
ning door de verhoging van een peil, 
de achteruitbreiding en de wijziging 

van de voorgevel om er een garage 
en de toegang tot de medische prak-
tijk in te richten.
Tot 28/01/2008
Overlegcommissie op 13/02/2008

herbestemming 
Bosstraat 10
SOCOGI NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning voor de her-
bestemming van een gebouw met 
kantoren en van een woning tot 4 
woningen met wijziging van de 
voorgevel, het herbouwen van het 
dak met de oprichting van dakven-
sters en terrassen.
Tot 28/01/2008
Overlegcommissie op 13/02/2008

ETTERBEEK
appart-hotel 
Vijverstraat 63 tot 83
Certilease – Immokaro NV vraagt 
stedenbouwkundige vergunning 
voor de gebruikswijziging tot een 
appart-hotel.
Tot 6/02/2008
Overlegcommissie op 20/02/2008

EVERE
Groene Wandeling   
Stroobants-, Kasteel- en 
Carlistraat
BIM vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor het aanleggen van 
de Gewestelijke Groene Wandeling 
met wijziging van het verkeersnet, 
gelegen in groengebied met hoog-
biologische waarde.
Tot 15/02/2008
Overlegcommissie op 21/02/2008

herbestemming 
Oud-Strijderlaan 190
Sociale Dienst van de Geïntegreerde 
Politie vraagt stedenbouwkundige 
vergunning voor de bestemmings-
wijziging van het gebouw voor 
productieactiviteiten naar voorzie-
ning van collectief belang en de 
tijdelijke plaatsing van containers 
van de bijbehorende voorzieningen, 
gelegen in het BBP 900 “Zoning 
Evere Lokaal”.
Tot 11/02/2008
Overlegcommissie op 21/02/2008

Garage/kantoren 
Kolonel Bourgstraat 109
Willy Tans NV vraagt stedenbouw-
kundige vergunning en milieuver-
gunning IB met effectenverslag 
voor de uitbreiding van de garage 
met een showroom voor 193 wagens 
en kantoren met verhoging van de 
vloeroppervlakte van de handel.
Tot 4/02/2008
0verlegcommissie op 21/02/2008

HaREN
kantoren/parking 
Haachtsesteenweg 1475
Belgium Building Concept SA 
vraagt stedenbouwkundige vergun-
ning en milieuvergunning IB met 
effectenverslag voor het inrichten 
van een polyvalente zaal door de 
gedeeltelijke verbouwing van het 
bestaande gebouw over 628m² en 
het bijbouwen van 738m² voor 
het inrichten van 200m² kantoren 
(Fase I) en de bouw van 290m² 
bijkomende kantoren (145m² per 
verdieping) en 90 openluchtparkeer-
plaatsen (Fase II).
Tot 1/02/2008
Overlegcommissie tot 12/02/2008

LaKEN
modelwijk
De Lakense Haard vraagt steden-
bouwkundige vergunning voor de 
renovatie van 180 woongelegen-
heden in 138 (gebouw 9 tot 11), 
de renovatie van 129 woongele-
genheden in 98 (gebouw 12) en de 
bouw van 142 nieuwe woongele-
genheden.
Tot 8/02/2008
Overlegcommissie op 19/02/2008

NEDER-oVER-
HEEMBEEK
verkaveling 
Versailleslaan
IFC NV vraagt verkavelingsvergun-
ning AN 1596 voor het verkavelen 
van 38 loten met aanleg van een 
weg waardoor een beplant eigendom 
van meer dan 3000m² zal worden 
bebouwd.
Tot 25/01/2008
Overlegcommissie op 5/02/2008

SCHaaRBEEK
boomvelling 
E. Plaskylaan 40
Gemeentelijke Kinderdagverblijven 
vraagt stedenbouwkundige vergun-
ning voor het vellen van 11 bomen, 
de afbraak van bijgebouwen op het 
gelijkvloers en op de 1ste verdie-
ping, de bouw van een gebouw in het 
binnenterrein van het huizenblok om 
een kinderdagverblijf op te richten, 
de opdeling van een eengezinswo-
ning in 3 woongelegenheden, de 
verhoging van de gemeenschap-
pelijke muren en het inrichten van 
toegankelijke terrassen.
Tot 4/02/2008
Overlegcommissie op 15/02/2008

In het kader van de stedenbouwwetgeving en de milieuwetgeving moeten de aanvragen van sommige 
projecten aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Hieronder vind je een selectie van aankondi-
gingen van de belangrijkste openbare onderzoeken. Je leest ze allemaal op http ://www.bralvzw.be/OO.html 
Contacteer dina@bralvzw.be voor de tussentijdse oogst.
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meer openbare onderzoeken op 

www.bralvzw.be
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je kan nooit 
duidelijk 
genoeg zijn
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