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Bral is een Nederlandstalige Brusselse vereniging 

van bewonersgroepen, organisaties en Brusselaars 

met hetzelfde engagement  : een leefbare stad, waar 

iedereen zich kan verplaatsen, kan wonen en kan 

vertoeven op een milieuvriendelijke, betaalbare en 

aangename manier. We zetten ons hier samen met 

onze leden en partners voor in via lobbywerk en 

acties, door kennis te verzamelen, op te bouwen en te 

verspreiden. We steunen Brusselaars in hun strijd en 

adviseren en sensibiliseren hen. Als onafhankelijke 

vereniging werken we hierbij altijd vanuit een 

solidaire visie en met aandacht voor participatie, 

gelijkheid en diversiteit.
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Wilt u ALERT  
blijven ontvangen ?  

Laat het ons weten ! 

Via een mail naar alert@bralvzw.be 
 of per telefoon aan het secretariaat  :  

02 217 56 33. 

Stuur (in onderwerpbalk of in mail)
JA / naam (+ organisatie) en 

adresgegevens / aantal exemplaren 
of STOP / naam (+ organisatie) en 

adresgegevens
 

Breng ons gerust ook op de hoogte van 
andere verkeerde gegevens (dubbele 

verzendingen, verkeerde contactpersoon 
bij organisatie,…). 
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Vous voulez continuer  
à recevoir ALERT ?  

Faites-le nous savoir !

Par mail adressé à alert@bralvzw.be  
ou par téléphone au secrétariat  

02 217 56 33.  

Envoyez-nous (en objet ou en 
contenu de votre mail)  :  
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DOSSIER  > Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel     (VSGB)  

Bestemmingswijzigingen in de rand 
rond Brussel zijn niet alleen politiek ge-
laden, ze raken ook aan de ruimtelijke 
eigenheid van de ‘groene’ buffer rond 
het uitdijend en demografisch explo-
derend Brussel. Overleg is dus nodig. In 
‘Randgroen dringt Brussel binnen’ (zie 
inzet p.7) belichten we een voorbeeld 
waar er – zoals op wel nog meer dos-
siers – alvast goed is samengewerkt 
tussen de gewesten. Maar rond de grote 
gebieden blijft de concurrentie het ha-
len van de samenwerking.

Wat voorafging  : eind 2010 stelde de 
Vlaamse regering het Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
voor de afbakening van het VSGB 
(Vlaams Strategisch Gebied rond Brus-
sel) en de aanpalende open ruimte 
voorlopig vast. Van 14 februari tot 14 
april loopt nu een openbaar onderzoek 
waarbij iedereen opmerkingen, be-
zwaren of adviezen kan indienen. Ook 
Brusselaars. Begin 2012 moet de defini-
tieve goedkeuring volgen. 

Als Vlaanderen plannen smeedt die met Brussel te maken hebben, zit 

Bral op de eerste rij. En het ruimtelijke plan met de vreselijke afkorting 

GRUP VSGB heeft gróót belang voor ons Gewest. Brussel ligt er midden 

in. En dat zorgt voor problemen, want Vlaanderen en Brussel voeren 

geen gemeenschappelijk ruimtelijk beleid. De hete hangijzers blijven 

gloeien, vooral mobiliteit. We belichten de gebieden ten noorden van 

Brussel, met Vilvoorde-Machelen en het Heizelplateau op kop.

Vlaanderen en Brussel  
leggen knoop in de Rand

Als alle projecten en terreinen in het noorden van 
Brussel zich ontwikkelen zoals ze vandaag voor-
liggen, dan staat het verkeer op het viaduct van 
Vilvoorde voorgoed stil. De Heizel en Vilvoorde- 
Machelen hebben “zeer negatieve verkeerseffec-
ten op het lokaal wegennet én op het reeds (over)
verzadigd hoofdwegennet (tot op ruime afstand 
van het gebied)”. Say no more. © vzw De Rand

Het GRUP heeft betrekking op delen 
van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, 
Drogenbos, Grimbergen, Halle, Kraainem, 
Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Steen-
okkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, 
Wezembeek-Oppem, Zaventem, en Zemst. 
Een GRUP heeft juridische kracht en ba-
kent het gebied tot op perceelsniveau af. 
Het bevat bestemmingswijzigingen en 
voorschriften voor inrichting en beheer. Het 
zal het kader vormen voor toekomstige ver-
gunningsverleningen.
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dossier VSGB Vlaanderen en Brussel leggen knoop in de Rand

Strategisch maar niet Volgehouden
De uitgangspunten van het GRUP VSGB 
zijn nobel, en samen te vatten in vier 
kernpunten  :   
1. sterk mobiliteitsgenererende activi-
teiten vermijden ;   
2. open ruimte behouden ;  
3. reeds aangesneden werkgebieden 
herinrichten en intensifiëren en ;  
4. nieuwe ontwikkelingen concentreren 
bij openbaar vervoersassen.   
Niets op tegen. Ware het niet dat die 
uitgangspunten niet overal worden ge-
volgd. Dat valt vooral op bij de belang-
rijkste dossiers. 

Neem nu de Heizel, samen met het re-
conversiegebied Vilvoorde-Machelen 
“de twee grootste grootschalige planonder-
delen van het VSGB met een zeer sterke 
verkeersgeneratie”. In de logica van in-
tergewestelijke samenwerking rond 
sleutelprojecten, waar Bral een vurig 
pleitbezorger van is, verbaast het ons 
dat de plannen van Vlaanderen voor de 
Heizel blijven focussen op Parking C. 
Dat is inderdaad het enige stukje van 
het Heizelplateau dat op Vlaams grond-
gebied ligt. Maar die parkeerplaats kan 
natuurlijk niet los worden gezien van 
de grote herinrichtingsplannen van de 

Stad en het Gewest Brussel. Jawel, het 
NEO-project.

Heizelplateau ís Parking C
Het NEO-project – waarvan nochtans 
al heel wat officiële cijfers voorhanden 
zijn – wordt zo goed als niet vernoemd 
in het VSGB. Onder een rubriekje ‘be-
leidscontext’ lezen we enkel het vol-
gende  : “Op het grondgebied van Brus-

sel wordt gewerkt aan de planning van 
de Heizelvlakte”. Wij hadden hier toch 
minstens de woorden ‘internationaal 
congrescentrum’ en ‘megashopping-
center’ verwacht. Want zo concreet zijn 
de Brusselse ambities wel.

Maar bon, Vlaanderen heeft dus plannen 
met Parking C. De bestaande parkeerca-
paciteit moet behouden blijven en het 

monofunctionele terrein krijgt een nieu-
we bestemming. De parking wordt een 
“gebied voor stedelijke ontwikkeling”. 
Het GRUP staat zelfs 50.000 m² kantoren 
en evenveel ‘leisure’ toe. De omliggende 
gemeenten kunnen dus binnenkort aan 
een nieuw inrichtingsplan beginnen.

Bereikbaarheid met het openbaar ver-
voer zal hierin centraal staan. Want als 
er ‘iets’ komt op Parking C – Kantoren ? 
Een infoloket van de provincie Vlaams-
Brabant ? Hotels ? Er doet van alles de 
ronde – moet een mens er natuurlijk 
ook geraken. En dat brengt ons onmid-
dellijk bij een van de meest vernoemde 
ingrepen  : een ‘tangentiële’ oost-west 
tramverbinding van het Afrikamuseum 
in Tervuren, langs Brussels Airport, over 
Machelen en de Heizel tot in Jette. Die 
tramlijn vraagt nog niet gebudgetteerde 
investeringen (van vooral de Lijn en on-
getwijfeld ook van MIVB) maar ook con-
crete afstemming met Brussel (denk aan 
het mobiliteitsplan Iris II). De tram wordt 
nochtans als “bijzonder ondersteunend” 
(lees  : onontbeerlijk) gezien, dus bepa-
lend voor een goede werking van de 
VSGB-ambities. Het is echter hoogst on-
zeker dat die tram er (snel) komt.

Vilvoorde-Machelen  :  
knoop niet ontward
Die tramlijn zou ook moeten passeren 
langs dat ander sleutelproject  : recon-
versiegebied Vilvoorde-Machelen. Dat 
projectgebied lijdt al jaren onder de- 

industrialisatie en wordt binnen het 
GRUP ook herbestemd van industriege-
bied naar “zone voor stedelijke ontwik-
keling”. Een deel van dat gebied is in 
handen van privéontwikkelaar  Uplace, 
die er een megashoppingcenter wil neer-
planten, onder het Viaduct van Vilvoorde.

Belangrijk  : het GRUP respecteert de af-
spraken die Uplace eerder al maakte 

Het VSGB wordt opgedeeld in 3 deelgebieden

A. Zuidelijke Kanaalzone 

B. Zellik – Groot-Bijgaarden

C. Het ruime Zaventemse

Vlaanderen heeft grootse plannen met ‘haar’ Heizelparking C,  

Brussel nog grootsere met het aangrenzende Heizelplateau. 

Elk overleg hierover blijft uit. Over een tram die de 

luchthaven met de Heizel verbindt ook.
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dossier VSGBVlaanderen en Brussel leggen knoop in de Rand

met de Vlaamse Regering en met de pro-
vincie Vlaams-Brabant, respectievelijk 
in het Brownfieldconvenant Uplace Ma-
chelen en het Masterplan Vilvoorde-Ma-
chelen. Het privéproject past in elk van 
die plannen en wordt hier nu cijfermatig 
gedetailleerd.

Uplace + NEO = zero
Dat de opstellers van het VSGB liever 
hebben dat het allemaal wat minder 
is, mag blijken uit volgend opvallend 
citaat over de mobiliteit in de regio  :  
“Uit het verkeersmodel 2020 van [de 
studie over de verbreding van de Brus-
selse Ring] R0 blijkt […] dat het verkeer 
dermate zou toenemen dat de verza-
digingsgraad in 2020 minstens even 
hoog zou zijn als in de actuele toestand. 
Naast een zeker aanzuigeffect, dat in-
herent is aan elke capaciteitsuitbrei-
ding, wordt deze sterke toename ver-

oorzaakt door de talrijke grootschalige 
stedenbouwkundige ontwikkelingen in 
het Brussels Gewest en – in (veel) min-
dere mate – in het VSGB (met name in 
Vilvoorde-Machelen). Er kan zelfs ge-
steld worden dat de vnl. door de Brus-
selse projecten veroorzaakte overver-
zadiging op de R0 de bereikbaarheid 
van Vilvoorde-Machelen en dus ook de 
economische haalbaarheid van het pro-
gramma hypothekeert. Een structureel 
overleg over de toekomstige economi-
sche ontwikkelingen in het BHG en het 
VSGB en over hun wederzijdse grens-
overschrijdende milieueffecten is dan 
ook aangewezen.”

Voor dat verwachte verkeersinfarct op 
en rond de R0 waarschuwen wij al langer. 
Daarvoor verwijzen we naar het plat-
form Modal Shift (www.modalshift.be).  
De verwoording “Brusselse projecten” 

die “het programma hypothekeren” legt 
op een erg pijnlijke manier de onmacht 
bloot van dit plan. Het is onmogelijk 
gebleken om alle (lees  : ook de Brus-
selse) projecten in de berekeningen op 
te nemen. Wat als NEO én Uplace er alle 
twee komen ? Geen antwoord. 

Wanhoopspoging
Dus worden wat voorzichtige pogingen 
gedaan om de verwachte schade in te 
dijken. Uplace zal gevraagd worden om 
de vloeroppervlaktes “sterk te beper-
ken”, terwijl de oppervlakteplafonds 
door de Vlaamse regering eigenlijk al 
vastgelegd zijn. Ook zal Uplace gevraagd 
worden om te bestuderen of de site wel 
via het openbaar vervoer ontsloten kan 
worden ! Wij kunnen het nu al zeggen  : 
neen. Over die oost-west tram vertel-
den we al dat die hoogst onzeker is. Die 
lijkt er al te liggen, terwijl dat nog de-

Veel bewoners en geïnteresseerden  
op een Heizeldebat van Bral @ Bral

Parking C, eigendom van Stad Brussel,  
ligt in Vlaanderen. Politieke eensgezindheid 
over de toekomst van dat uitgestrekt gebied 
is er niet. Vlaanderen wil er een “zone van 
stedelijke ontwikkeling” van maken, met 
kantoren, winkels, hotels, … maar geen 
shoppingcenter.
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dossier VSGB Vlaanderen en Brussel leggen knoop in de Rand

cennia kan duren. Te weten  : Uplace wil 
in 2015 klaar zijn. Een pendelbus tussen 
Uplace en station Vilvoorde (voorzien in 
dit GRUP) is geen structurele oplossing. 
En een GEN-station aan de Kerklaan 
is heel onrealistisch, als er ietsje ver-
derop eentje moet komen in Vilvoorde. 
De NMBS ziet dat niet zitten. Wordt dat 
GEN-station aan de Kerklaan uit het 
VSGB gehaald en valt Uplace-project 
hierdoor in duigen ? Wij hopen het.

De redenering lijkt nu  : “we geraken er 
nooit met het openbaar vervoer, maar 
we bouwen het toch”. Of moeten we 
het nog eens met de woorden van het 
VSGB zeggen ?: “Het zeer omvangrijke 
programma… heeft zeer negatieve ver-
keerseffecten op het lokaal wegennet 
én op het reeds (over)verzadigd hoofd-
wegennet (tot op ruime afstand van het 

gebied). Anderzijds hypothekeert de ac-
tuele en wellicht ook toekomstige (over)
verzadiging van de R0 zelf de ontwikke-
lingen in Vilvoorde-Machelen.” 

Niet te stoppen START
En dan hebben we het nog niet over het 
START-plan gehad, het Strategische Ac-
tieplan voor de Reconversie en Tewerk-
stelling in de Zaventemse luchthaven. 
Met dat plan wil Vlaanderen vooral de 
logistieke functies van de bedrijventer-
reinen in de luchthavenregio ten volle 
benutten. Een goede ontsluiting van de 
regio (met veel vrachtwagens) is daarbij 
essentieel. 

Het GRUP neemt nu meerdere bestem-
mingswijzigingen op om het START-plan 
te operationaliseren. Het gaat dan vooral 
om bedrijventerreinen en woonontwik-

kelingen in het ruime Zaventemse. Maar 
het mag duidelijk zijn  : de beleidsopties 
van START staan volledig haaks op de 
uitgangspunten van het VSGB. 

Bijvoorbeeld  : een zuidelijke ontslui-
ting van de luchthavenregio (essenti-
eel voor START) blijkt onmogelijk. Uit 
het overlegproces voor het VSGB en uit 
het daar aan gekoppeld effectenrap-
port “zijn geen mogelijkheden gebleken 
om een zuidelijke ontsluiting voor de 
luchthaven te voorzien, noch voor een 
randparking of een bijkomend bedrij-
venterrein”. Duidelijk toch ? Nee, want 
het START-plan moet en zal uitgevoerd 
worden, dus lezen we  : “In het START-
initiatief wordt verder onderzoek ver-
richt naar een alternatieve zuidelijke 
ontsluiting en de eraan gerelateerde 
functies”. Hoop doet leven ?

legende

Op dit verlaten industrieterrein ten zuiden (!) van het viaduct van Vilvoorde, naast de dorps-
kern van Machelen, wil Vlaanderen zo snel mogelijk het megashoppingproject van privé-ont-

wikkelaar Uplace zien verschijnen. Het mag zelfs met nog een toren meer. @ Uplace / Bral
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dossier VSGBVlaanderen en Brussel leggen knoop in de Rand

En komen we ten slotte nog één keer 
terug op de tangentiële tram. In het 
Zaventemse is de aanwezigheid van de 
internationale luchthaven een troef die 
moet uitgespeeld worden. Deze profi-
lering hangt samen met wat men ‘per-
soneelsintensiteiten’ noemt, dus veel 
mensen die in de zone gaan werken en 
zich richting Zaventem moeten kunnen 
verplaatsen. Ook uit het oosten en het 
westen moet je vlot met het openbaar 
vervoer in de regio geraken. Jawel, met 
de tram ! Van de R22/Woluwelaan een 
belangrijke openbaar vervoer-as ma-
ken, is dus een must. Enter  : de tangent-
tram die er nog lang niet ligt.

Dikke mist
Een plan voor het gebied rond Brussel 
zonder de grote Brusselse projecten of 
het Brusselse openbaarvervoersnet op 
een volwaardige manier in rekening te 
brengen is bij voorbaat gedoemd om 
te mislukken. Net zoals het weinig zin 
heeft een toekomstplan te maken voor 
Brussel zonder het hinterland erbij te 
betrekken. De Vlaamse en Brusselse 
ruimtelijke plannen zouden op elkaar 
afgestemd moeten zijn, onscheidbaar. 
Maar de realiteit is anders. Ruimtelijke 
planners met goede intenties blijven 
aan handen en voeten gebonden. 

De goede politieke voornemens in de 
Vlaamse en Brusselse regeringsver-
klaringen van 2009 om te streven naar 
een gemeenschappelijke ruimtelijke 
visie op de grootstedelijke regio (me-
tropolitane zone, ‘communauté ur-
baine’, Brussel & hinterland, zo je wilt) 
blijven vooralsnog morsdode letter. 
Niets schaalvergroting, niets breder 
perspectief, geen globaal denken of 
gewestoverschrijdende aanpak, niets 
grootschaligheid. Over de grote inter-
gewestelijke dossiers en terreinen blijft 
een dikke mist hangen. Onze analyse  : 
de politiek legt knopen die je met al het 
ruimtelijk inzicht van de wereld niét 
ontward krijgt.

Joost Vandenbroele

www.docu.vlaamserand.be 
www.vlaanderen2.be 
www.bralvzw.be/GPDO

 FR  La Flandre et Bruxelles 
enchevêtrés dans la périphérie
Les plans pour la délimitation de la pé-
riphérie urbaine flamande de Bruxelles 
(VSGB) sont d’une importance capitale 
pour notre région. Les administrations 
bruxelloise et flamande ont bien col-
laboré, mais les politiciens soulèvent 
des questions qui, avec la meilleure 
vision de l’aménagement du territoire 
du monde, ne peuvent être résolues. 

Les plans flamands dans le domaine 
de reconversion Vilvorde-Machelen et 
les plans bruxellois quant au plateau 
de Heizel seront totalement à l’arrêt. 
Ceci figure littéralement au VSGB. On 
attend également beaucoup (trop) des 
transports en commun, en particulier 
d’une nouvelle ligne de tram est-ouest 
de Tervuren à Jette. Tous le textes et les 
plans sont également disponibles en 
Français. Voir lien ci-dessous.

Wie in deze communautaire tijden nog be-
schikt over kaarten waar zowel Brussel als de 
Rand op staan, ziet direct dat verschillende 
open/groene gebieden in Brussel uitlopers 
zijn van ‘Vlaamse’ velden, bossen of rivierval-
leitjes. Geografisch vormen ze één geheel.

Maar bij de totstandkoming van het Brussels 
Gewest ging veel van die continuïteit verloren. 
Brussel had/heeft de gewoonte zijn territo-
rium tot aan de rand vol te bouwen. Die Brus-
selse randgevallen genieten dan vaak van 
open/groene ruimte net over de gewestgrens. 
Vlaanderen voert namelijk al decennia lang 
het beleid van de groene gordel rond Brussel. 
Om de ‘verbrusseling’ tegen te gaan en het 
landelijke karakter te bewaren. 

Het VSGB bevestigt in grote mate het gordel-
idee en heeft het nu zelfs over de groene 
gordel plus, waarbij het groen en de open 
ruimte (landbouw, recreatie,…) op elkaar af-
gestemd en liefst ook gelinkt worden. Dat is 
alvast de intentie. Wij laten het echter aan het 
Vlaamse middenveld om de goede intenties 
kritisch te evalueren op het terrein en niet te 
laten compromitteren door lokale besturen. 

Leefmilieu Brussel (BIM) had bij de eerste 
consultatieronde over het VSGB veel kritiek, 
maar liet ook al weten verheugd te zijn dat 
“het plan aankondigt dat het garant zal staan 
voor het blijvend voortbestaan van een kwa-
liteitsvol netwerk bestaande uit open kou-
ters met grondgebonden landbouw, rivier- en 
beekvalleien, bossen en parken en ingesloten 
open ruimten.”

We zijn dan ook tevreden dat Vlaanderen in 
dit GRUP linken zoekt met het Brussels 

(blauw)groen netwerk. Dat zal het biolo-
gische en recreatieve potentieel van beide 
netwerken alleen vergroten. Rond deze the-
matiek is er goed samengewerkt tussen de 
gewesten. Soms is die intergewestelijke 
link niet meer dan een vage pijl zonder al te 
veel uitleg, de andere keer gaat het concre-
ter. Zoals je ziet op de kaart voor deelgebied 
 Zellik/Groot-Bijgaarden hieronder, waar men 

de ecologische potenties van de spoorlijn door 
Groot-Bijgaarden wil versterken omdat dat 
een belangrijke verbinding creëert “tussen de 
vallei van de Steenvoordbeek en het Brussels 
blauwgroen netwerk”, en ook “het ecologisch 
waardevol valleigebied Wolfsputten staat via 
(natte) ecologische verbindingen in relatie met 
waardevolle Brusselse open ruimten [Scheut-
bos] en de vallei van de Molenbeek”. Als dat 
geen intergewestelijke samenwerking is. 

Steyn Van Assche

Randgroen dringt Brussel binnen > VSGB
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déchets > biométhanisation

Notre analyse a surtout suscité un dé-
bat dans la presse francophone, quant 
au bien fondé d’une coûteuse instal-
lation qui traiterait les seuls déchets 
de jardins. D’après Emir Kir, secrétaire 
d’état en charge de la collecte des dé-
chets, une collecte sélective des déchets 
de cuisine pourrait être une option pour 
l’avenir. Il dit dans Le Soir  : “Je ne ferme 
pas la porte”. Et encore  : “J’ai commandé 
une étude”.

Mais pour le moment ça en a tout l’air 
que l’installation devra démarrer sans 
déchets de cuisine. Car, d’après le se-
crétaire d’état, il 
se pourrait qu’une 
telle collecte des 
déchets de cuisine 
coûte fort cher à 
la communauté. 
Il ajoute que le 
gouvernement a 
émis le souhait explicite que la nou-
velle installation ne coûte pas un euro 
au Bruxellois. Pas même à la Région. 
L’affirmation prévaut que l’installation 
doit être intégralement payée à l’aide 
de certificats d’énergie verte. Voyez-
vous, c’est bien là que nous formulons 
quelques réserves. 

Des tonnes de déchets de cuisine
C’est précisément le message contenu 
dans notre rapport  : la méthanisation 
des déchets de jardin coûte cher, entre 
autres parce qu’en hiver les déchets de 
jardin ne sont quasiment pas dispo-
nibles. Tout le processus de production 
retomberait donc à 30 % de la capacité. 
Voilà qui revient fort cher, car les frais de 
personnel et l’amortissement de l’ins-
tallation continuent à courir. Dans un 
scénario qui traite surtout des déchets 
de jardin, la fermentation d’une tonne 
de déchets utilisables entrainerait une 
dépense de 140 €. Dans le scénario avec 

déchets de cuisine les dépenses tombe-
raient à 118 € la tonne.

En contrepartie il y a bien entendu des 
revenus. Mais l’analyse du professeur 
Slooten démontre que, de plus, la mé-
thanisation des déchets de jardin ne 
produit que peu d’électricité, vu que le 

rendement de cette méthanisation des 
déchets de jardin est faible. Une bien 
maigre affaire pour l’environnement. La 
production de courant peut même être 
plus que doublée dans le cas du scéna-
rio avec déchets de cuisine.

La simple addition des dépenses et des 
revenus pourrait faire conclure que 
l'affaire est entendue. Le scénario avec 
déchets de cuisine est beaucoup plus 
rentable et cette rentabilité devrait ai-
sément compenser le surcoût de la col-
lecte sélective des déchets de cuisine.

SVP, remaniez cet arrêté du 
gouvernement !
Mais tout n’est pas aussi simple. Dans 
le cas du scénario déchets de jardin, les 
revenus seraient quand même, bizar-
rement, plus élevés. Pardon ? C’est bien 
simple  : il y a quelques années, le gou-
vernement à décidé qu’un tel scénario 
donnerait droit à un concours financier 
de la part des fournisseurs d’électricité 

sous forme de certifi-
cats d’énergie verte. Le 
scénario avec déchets 
de cuisine, qui génère 
le double d’électricité, 
donnerait droit à moins 
de certificats (et donc à 
moins d’argent), parce 

que la capacité de la génératrice d'élec-
tricité est supérieure au plafond fixé 
par ce même gouvernement.

Cette décision purement politique et 
plutôt arbitraire a donc de bien fâ-
cheuses conséquences. Le but des cer-
tificats verts ne peut naturellement pas 

Au début de cette année le Bral a publié une analyse de la future installa-

tion de méthanisation bruxelloise, effectuée pour nous par Luit Slooten, 

professeur émérite à la VUB. Cette nouvelle installation doit transformer 

nos déchets organiques en électricité verte. Le rapport montre qu’une 

collecte sélective des déchets de cuisine s’impose pour comprimer le prix 

de revient et produire plus d’électricité verte. Mais le secrétaire d’état, 

compétent en la matière, n’en est pas persuadé.

Biométhanisation  :  
le Bral lâche une bombe sur Bruxelles 

Le but des certificats verts ne peut naturellement pas être 

de limiter la production d’électricité verte. N’est-il pas grand 

temps de remanier, enfin, cette décision gouvernementale ?
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être de limiter la production d’électri-
cité verte. N’est-il pas grand temps de 
remanier, enfin, cet arrêté du gouverne-
ment ?

Et quels chiffres ?
Les déclarations du secrétaire d’état 
présentent un autre aspect curieux. S'il 
estime être en mesure d'affirmer que 
l'installation ne coûtera pas un euro à 
la Région, c’est qu’il dispose, apparem-
ment, d’autres chiffres que nous. Car, 
d’après notre étude, les revenus de la 
méthanisation, nonobstant tous les 
certificats verts, ne seront jamais supé-
rieurs aux dépenses. Sauf si les prix de 
l’électricité crèvent tous les plafonds. 
Dans les circonstances les plus favo-
rables, le déficit s’élèverait toujours à 
quelque 20 € la tonne. Et quelqu’un de-
vra payer, vraisemblablement la Région.

A moins que le secrétaire d'état n'im-
plique que la méthanisation n’entraine 
pas de coût supplémentaire pour le gou-
vernement. Cette méthanisation coûte 
effectivement moins que le traitement 
actuel. D’après nos informations, com-
poster une tonne de déchets coûte 36 €. 
Dans un incinérateur, chaque tonne de 
déchets coûte même 80 €. Le gouverne-
ment peut donc tirer profit d’un pas-
sage à la méthanisation.

Mais vue sous cet angle, une installa-
tion qui traite également les déchets de 
cuisine, se présente, une fois de plus, 
comme le scénario le plus intéressant. 
A l’heure actuelle, tous les déchets de 
cuisine aboutissent à l’incinérateur, ce 

qui ne produit pas d’énergie (déjà es-
sayé de brûler une salade ?) et revient 
fort cher. Pour le budget régional, le 
scénario qui comprend les déchets de 
cuisine, produirait donc le plus d’éco-
nomies  : un bénéfice de 30,8 €. Le scé-
nario sans déchets de cuisine ne ferait 
économiser que 18,98 € la tonne, mal-
gré tous les certificats d’énergie verte 
que cela rapporte.

Piet Van Meerbeek

Vous retrouverez l’entièreté des deux 
communiqués de presse et les articles 
sur le site du Bral, sous la rubrique 
‘Persberichten’. Vous pouvez trouver le 
dossier complet sous ‘Downloads en 
documentatie’.

 NL   De biomethanisatiebom  
van Bral

Bral pakte eerder dit jaar uit met een 
deskundige analyse van de toekoms-
tige Brusselse vergistingsinstallatie. 
Onze analyse bracht een debat op 
gang over de zin of onzin van een dure 
installatie die alleen maar tuinafval 
zou verwerken en daardoor weinig 
groene stroom zou produceren. Maar 
de bevoegde staatssecretaris aarzelt 
om met selectieve ophaling van keu-
kenafval te beginnen. Dat heeft alles 
te maken met een eerder Besluit van 
de Brusselse regering. Een installa-
tie die ook keukenafval verwerkt, 
zou méér groene stroom produceren, 
maar toch minder financieel voordeel 
opleveren omdat het door dit Besluit 
minder groene-stroomcertificaten zou 
krijgen. Absurd.

“(In the 450 Scenario) prices are considerably lower, 
levelling off at $90 after 2020, as demand increases much 
less, peaking by around 2015. The oil demand and supply 
peak in this scenario is, thus, driven entirely by policy 
rather than by any geological constraint. The message from 
this analysis is clear: the weaker and slower the response 
to the climate challenge, the greater the risk to oil- 
importingcountries of oil scarcity and higher prices.”

The International Energy Agency (IEA), een wereldwijde referentie inzake energie, 
berekende in haar rapport van 2010 dat een klimaat dat de CO2 in de atmosfeer tot 
450 ppm beperkt, er zal voor zorgen dat olie goedkoper wordt, omdat de vraag dan ver-
mindert. Als de politiek talmt op het gebied van klimaatbeleid, dan stijgen de olieprijzen.

“Ik denk niet dat er veel kantoren tot woningen 

met sociaal karakter zullen worden omgevormd. Wij 

mogen die formule niet uitsluiten, maar partner-

schappen hebben hun grenzen. Wanneer de overheid 

een terrein ter beschikking stelt en de investeer-

ders vraagt om ook een deel sociale woningen te 

creëren, moeten wij ons afvragen of het niet goed-

koper en eenvoudiger is om zelf voor die sociale 

woningen te zorgen.”

Minister-president Charles Piqué gelooft niet in de reconversie van 

kantoren tot sociale woningen (Parlementaire Commissie Ruimtelijke 

Ordening van 19 januari 2011) 

Biométhanisation  : le Bral lâche une bombe sur Bruxelles déchets biométhanisation

Piet Van Meerbeek, 
notre expert en matière 

de déchets explique 
à Télébruxelles que, 
d’après nos chiffres, 
une installation coû-
teuse, pour les seuls 

déchets de jardin, n’a 
aucun sens.
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interview > ex-Bralvoorzitter Albert Martens

In 1974 publiceerde socioloog, 

Schaarbekenaar en ex-voorzit-

ter van Bral, Albert Martens een 

eerste kritische analyse van het 

Manhattanplan voor de Noord-

wijk. In 1994 kwam zijn boek ‘De 

Noordwijk  : slopen en wonen’ uit. 

Vandaag plant hij een vervolg op 

zijn boek van 1974. 

Wat is algemene conclusie van je 
onderzoek ?
Veertig jaar na de goedkeuring van de 
drie Bijzondere Plannen van Aanleg 
(1967) is het mogelijk om een precies 
beeld te krijgen van enerzijds de gevol-
gen van de vernieling en afbraak van 53 
ha stad en anderzijds van de realisa-
ties die drie gemeenten (Brussel-Stad, 
Schaarbeek en Sint-Joost) onder het 
motto “modernisering van de stad” heb-
ben willen doorvoeren. En wat blijkt  : 
een “urban Titanic”. Hadden de meest 
ervaren ingenieurs en de scheepswer-
ven van Glasgow in 1908 niet de mooi-
ste, de modernste, de prachtigste boot 
ontworpen en gebouwd ? Een technolo-
gisch hoogstandje, met de beste voor-
zorgsmaatregelen – zodat zinken uitge-
sloten was. Dat monument is met have 
en goed tijdens de eerste ‘maiden trip’ 
naar Amerika, gezonken. Het verhaal 
van de Noordwijk is een schoolvoor-
beeld van de ‘titanische’ ontaarding van 
een heus project, ontworpen aan de te-
kentafel van ingenieurs en architecten 
van de ‘Groupe Structure’ en opgevolgd 
door een stel vernuftige technocraten 
van de Société Belge d’Economie et Ma-
thématiques Appliquées (SOBEMAP).

En een concrete balans ?
De ruggengraat van het ganse project 
– twee autowegen van 60m breed die 
elkaar aan de voet van de acht WTC-
torens moesten kruisen, werden nooit 
gebouwd. Het volksprotest enerzijds, 
de petroleumcrisis (1974) anderzijds, 
hebben die de grond ingeboord. Ook 
de “sokkel” op 13m hoog, waarop de 

voetgangers moesten lopen werd tot 
5% van de voorziene oppervlakte gere-
duceerd, wegens te duur. En slechts 20 
van de 80 geplande torens zijn volgens 
het oorspronkelijk ontwerp gebouwd. 
Om de schade van het oorspronke-
lijke plan toch te beperken, waren 
niet minder dan 27 planherzieningen 
nodig  : Brussel-Stad was goed voor 13 
wijzigingen, St-Joost voor 9 en Schaar-
beek voor 5. Vele van die herzieningen 
werden door dezelfde studiebureaus 
ontworpen. Onuitvoerbare plannen 
verzekeren alvast veel werk aan bouw-
maatschappijen, studiebureaus, col-
lega’s en concurrenten. 

Wat heeft die operatie eigenlijk gekost 
aan de gemeenschap ?
Als we niet enkel met de onteigenings-
vergoedingen rekening houden, maar 
ook met gerechtskosten, hergebruik-
kosten, wachtinteresten, studiekosten 
en honoraria voor architecten ten laste 
van de gemeenten, onderhoudskosten, 
huurontbinding, infrastructuurkosten, 
gederfde onroerende voorheffing per 
jaar, diverse niet-ontvangen belastin-

gen tijdens de periode van niet-ex-
ploitatie… dan benadert men een be-
drag van 8 à 10 miljard BEF (1970). Dat 
is dubbel zoveel als de aangekondigde 
5 miljard die de drie gemeenten eerst 
dachten te moeten ophoesten.

Welke doelstellingen van het plan 
zijn niet bereikt ?
De Noordwijk moest aanvankelijk een 
internationaal handelscentrum worden 
voor meer dan 70.000 werknemers en 
15.000 inwoners. Vandaag tellen we er 
amper 15.000 jobs (waarvan 47% amb-
tenaren en overheidspersoneel) en 
6.100 inwoners. 

Welke lessen trek je uit het mislukte 
Manhattanplan ?
De ramp is te wijten zowel aan het plan 
zelf als aan de uitvoering. Vandaag is 
er bijvoorbeeld geen draagvlak meer 
voor autosnelwegen tot in de stad. Ook 
de sokkel tussen de gebouwen is een 
idee dat snel is opgegeven. En renovatie 
door massale afbraak en kaalslag ? Een 
voorbeeld van wat nooit meer dient te 
gebeuren. De term ‘bruxellisatie’ is hier 

40 jaar onderzoek over de Noordwijk online

Afbraak en onteigeningen duurden jaren. Mensen moesten in de halfafgebroken hui-
zenblokken wonen omdat ze geen andere optie hadden. ©  CH
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interview ex-Bralvoorzitter Albert Martens40 jaar onderzoek over de Noordwijk online

ontstaan. Wat we vandaag ook weten is 
dat een mix van stedelijke functies niet 
het naast elkaar leggen is van mono-
functionele gebieden. 

En wat met de uitvoering ?
De afbraak was chaotisch, want zeer 
verspreid zowel in tijd als plaats. Ten 
tweede had niemand een idee van de 
planning van de globale uitvoering van 
het oorspronkelijke Manhattanplan. Er 
werden telkens alleen maar deelcon-
tracten afgesloten. En ten slotte was er 
de onmacht van de betrokken gemeen-
ten om bouwpromotoren te verplichten 
om te bouwen in de Noordwijk. En de 

verdoken regie was in handen van de 
SOBEMAP.

Zijn dit je memoires en dus een afge-
sloten hoofdstuk of kijk je ook naar 
de toekomst ? 
Het onnoemlijk voordeel van ons on-
derzoek, is dat het als een afgesloten 

hoofdstuk kan worden bekeken. Het 
stelt ons eindelijk in staat om een gron-
dige balans van een gekend megapro-
ject op te maken. Economist Bent Fly-
vbjerg kwam op basis van een analyse 
en vergelijking van meer dan 250 cases 
van megaprojecten tot de conclusie dat 
vele projecten bepaalde risico's niet of 
heel slecht inschatten. Hij maakt een 
lijst van die risicos en tracht ze in te 
schatten. Deze risico-analyse hebben 
wij gebruikt in onze onderzoek. Dit zou 
ook kunnen gebruikt worden om an-
dere megaprojecten te screenen. Zowel 
afgewerkte, nog niet afgewerkte of zelfs 
geplande projecten. Voor Brussel denk 
ik dan aan het Zuidstation, EU-wijk, 
Flagey, Thurn & Taxis, Weststation, etc. 

Flyvbjerg vernoemt enkele van die ri-
sico’s die we ook hebben aangetrof-
fen  : de utopie van een maatschappij 
zonder tegenstellingen en spanningen 
(zero-friction society), de paradox van 
de gegevens over de resultaten (para-
dox of performance records), de kos-
tenoverschrijding (cost overrun), de 
systematische overschatting van baten, 

uitkomst en positieve resultaten 
(benefit overestimation) en de 

prognosevergissingen (reasons for 
demand prediction failures). Onze 

Noordwijk-analyse zou zeker als mo-
del voor de kritische analyse van an-

dere Brusselse megaprojecten kunnen 
dienen. Daarom werken wij nu aan een 
publieke internetsite met alle kritische 
boeken en studies over de Noordwijk en 
het Manhattanplan. Vele van die (vroe-
gere) publicaties waren niet meer be-
schikbaar. Binnenkort meer nieuws op 
quartiernord.be. 

Zijn kantoren nu echt zo’n econo-
misch interessante functie ? Brengt 
het de gemeenten zoveel op als ze 
altijd gehoopt hadden ? 
Terechte vraag, maar moeilijk te be-
antwoorden zonder een rits factoren in 
overweging te nemen  : afbraak- en (re)
constructiekosten, maar ook de perio-

des van leegstand en andere gederfde 
inkomsten. Belastingen op de kantoor-
oppervlakten worden vaak door de be-
drijven bij rechtbanken gecontesteerd. 
Idem dito voor het beboeten van de 
leegstand. Bepaalde openbare instel-
lingen genieten bovendien vrijstelling 
van het betalen van het kadastraal in-
komen. Zonder een zeer gedetailleerde 
analyse, over meerdere jaren, gebouw 
per gebouw, kantoor per kantoor, wo-
ning per woning is het niet mogelijk 
daarover een zinnige uitspraak te doen. 
Op het eerste gezicht zou ik durven be-
weren dat met kantoren, een gemeente 
nooit op lange termijn rijk zal worden. 
Maar ik kan het moeilijk bewijzen zon-
der een zeer omvangrijke gegevensin-
ventaris. U kunt u gerust afvragen of 
dat ook niet een bewuste strategie is. Ik 
zou het graag nog op het getouw willen 
zetten !

 FR   Le quartier nord  
comme ‘cas’ régional

Après 40 ans de recherches à propos du 
plan Manhattan dans le quartier nord, 
Albert Martens, professeur émérite et 
ancien président du Bral, parvient à 
quelques conclusions remarquables  : le 
autorités publiques n’ont jamais maî-
trisé la régie, le coût évalué s’est avéré 
deux fois plus élevé et les emplois et lo-
gements promis n’ont jamais vu le jour. 
Son analyse de risque du quartier Nord 
peut, d’après lui, servir de modèle à une 
analyse critique d’autres méga-projets 
bruxellois. Ses publications anciennes 
et nouvelles seront bientôt disponibles 
sur quartiernord.be.

40 jaar onderzoek over de Noordwijk online

Het Manhattanplan heeft de gemeenschap 8 tot 10 miljard 

BEF gekost, dubbel zoveel als de geraamde 5 miljard.

De publicaties 
waar in dit inter-
view naar ver-
wezen wordt - 
waaronder ook 
het standaard-
werk Le Plan 
Manhattan 
ou Que 
Crèvent les Expulsés 
- zullen binnenkort beschikbaar 
zijn op www.bralvzw.be @ Bral
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Wie een pleidooi houdt voor meer ruim-
te voor jeugd, houdt in onze ogen ook 
een pleidooi voor ruimte voor dialoog. 
We willen dat de noden en behoeften 
van kinderen en jongeren in kaart wor-
den gebracht en dat zij kunnen deelne-
men aan het besluitvormingsproces. 
Yota ! tracht binnen te breken in stede-
lijke ontwerpprocedures en ruimtelijke 
beslissingen. In dit artikel werpen we 
een licht op de participatie-mogelijkhe-
den binnen het complexe verhaal van 
de wijkcontracten en een concreet pro-
ject zoals de heraanleg van een straat. 
Beide verhalen maken duidelijk dat 
formele en informele participatiemo-
menten elkaar soms noodgedwongen 
afwisselen. 

I. Jeugdparticipatie van binnen en 
van buiten 
Zowel het Brussels Gewest als de ge-
meente Molenbeek zetten vandaag in 

op de heropleving van het historisch 
centrum van Molenbeek. Verschillende 
beleidsinstrumenten worden hierbij 
in gezet. In 2009 gaf de gemeente aan 
twee studiebureaus de opdracht om 
de mobiliteit en de openbare ruimte 
in het hart van de gemeente te herbe-
kijken. In hetzelfde jaar nam ook het 
wijkcontract van Cinéma Belle-Vue een 
start. Binnen dit voor Molenbeek elfde 
wijkcontract staan verschillende pro-
jecten voor de publieke ruimte op het 
programma. Yota ! nam deel aan een 
aantal formele participatiemomenten 
en organiseerde buiten het vooraf gede-
finieerde programma en tijdskader een 
meer locatie- en doelgroepgericht parti-
cipatieproject. 

Voor de studie naar de mobiliteit en de 
openbare ruimte in de gemeente werd 
Yota !/JES vzw samen met andere lokale 
partners in 2009 uitgenodigd door de 

gemeente voor een rondetafelgesprek 
over de thema’s jeugd en sociale cohe-
sie. De resultaten van dit ene inspraak-
moment werden opgenomen in het 
onderzoek. Een aantal maanden later 
werden we gevraagd om lid te worden 
van de Plaatselijke Commissie voor Ge-
integreerde Ontwikkeling (PCGO) van 
het wijkcontract. 

In de lente van 2009 formuleerde de 
coördinatie van het wijkcontract de op-
dracht voor een project dat bestond uit 
een punctuele inrichting, de ontwikke-
ling van een as voor zachte mobiliteit, 
de herwaardering van parken en een 
aanbod voor sportvoorzieningen. Met 
een speel- en sportnetwerk in het ach-
terhoofd formuleerde Yota ! een positief 
advies voor het idee om verschillende 
projecten voor de publieke ruimte in 
het wijkcontract te bundelen tot één 
project. Sinds september 2010 werkt 
nog een ander bureau aan een vooront-
werp voor een aaneenschakeling van 
stedelijke ruimtes en infrastructuren. 
Ook hiervoor namen we deel aan een 
reeks publieke momenten, acties en 
denkoefeningen.

Voor een vinger aan de pols beriep 
Yota ! zich op de informatie, praktijken 
en taal van lokale partners en collega’s 
van Straathoekwerk die beroepsmatig 
dichter bij de kinderen en jongeren uit 
de wijk staan. Waar die relatie ontbrak, 
koos Yota ! voor een vindplaatsgerichte 
en eerder procesmatige dialoog met 
kinderen, tieners, jongeren, hun ouders 
en andere volwassenen die gedeeld ge-
bruiken maken van de publieke ruimte. 
Om die reden nam Yota ! het initiatief 
voor een participatieproject in de om-
geving van de metrohalte Graaf Van 
Vlaanderen voorafgaand aan de forme-
le procedure. Een hele zomer lang orga-

Een kind- en jongerenvriendelijke stad, dat is de inzet van Yota ! JES vzw. 

Verschillende studies en rapporten over onze hoofdstad zijn duidelijk. 

Het Brussels Gewest is een jong gewest met een veel groter percentage 

jongeren dan de rest van het land. Een aanzienlijke groep kinderen en 

jongeren woont ook nog eens op beperkte oppervlaktes in wijken met 

weinig geschikte openbare (groene) ruimte. Met hen werkt Yota !

Jongeren en kinderen baas van Brusselse pu  blieke ruimte
Het ziet er naar uit dat de eerste plannen 
over de mobiliteit en de publieke ruimte 
in Molenbeek op verschillende manieren 
beantwoorden aan omschreven en uitge-
sproken noden en behoeften van kinderen 
en jongeren. © JES
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Jongeren en kinderen baas van Brusselse pu  blieke ruimte

niseerde JES vzw op regelmatige basis 
in de publieke ruimte een tijdelijke ac-
tie en dialoog voor de verschillende bij 
het project betrokken actoren. 

Door deze proactieve en informele aan-
pak van participatie heeft Yota ! met 
succes ingezet op een versterking en 
verbreding van de dialoog over de be-
langen van kinderen en jongeren bij de 
herinrichting van de publieke ruimte. 
Binnen de formele procedure blijft Yota ! 
aandacht vragen voor die belangen van 
kinderen en jongeren en de nood aan 
meer directe, vindplaatsgerichte com-
municatie en participatie bij vergelijk-
bare projecten. 

Ondertussen is de studie naar de mo-
biliteit en openbare ruimte afgerond  : 
in december 2010 koos het schepencol-
lege definitief voor een verkeersvrij ge-
meenteplein. Het voorontwerp voor de 
verschillende projecten van het wijk-
contract is bijna afgerond. Het ziet er 
naar uit dat het ontwerp op verschil-
lende manieren beantwoordt aan de 
noden en behoeften van kinderen en 
jongeren. 

II. Kinderen en jongeren participeren 
aan heraanleg Moutstraat

Wie rond 16u de Moutstraat passeert, 
begrijpt al waar we het over hebben. 
Meer dan 800 kinderen en jongeren ma-
ken iedere dag intensief gebruik van een 
straat die daar niet op voorzien is. Yota ! 

werd op vraag van de Brusselse schepen 
van bij de start betrokken bij de heraan-
leg. Opnieuw zetten we de ideeën van 
kinderen en jongeren op het voorplan  : 
een autoluwe straat met een multifunc-
tioneel platform tussen de scholen. Het 
platform of plein verbindt de scholen 
in de straat en wordt een ontmoetings-
ruimte, ontspanningsplek of plaats voor 
evenementen. De straat moet voorrang 
geven aan de schoolgaande jeugd.

De relatieve eenvoud van procedures, 
een sterk netwerk van buurtpartners 
en de veelheid aan actiemogelijkheden 
maken van de Moutstraat een dankbaar 
project. Het was mogelijk om een brede 
waaier aan acties te ondernemen. An-
derzijds moeten we er ons van bewust 
zijn dat het proces ook veel tijd in be-
slag nam. Die lange termijn maakt het 
niet altijd gemakkelijk om te communi-
ceren met de betrokkenen. Ook de kin-
deren worden geconfronteerd met veel 
tijd tussen de ateliers/opmaak van de 
plannen en de uiteindelijke uitvoering. 
Daarom kozen we er opnieuw voor om 
op bepaalde momenten buiten de for-
mele procedure te treden (bijvoorbeeld 
tijdens een dansevenement met alle 
middelbare scholieren). Maar het einde 
is in zicht  : binnenkort ontwerpt Recy-
clart het nieuw straatmeubilair. Yota ! 
blijft betrokken en plant ateliers in de 
verschillende scholen. 

Ten slotte willen we wijzen op het be-
lang van dit project in een bredere dy-
namiek van veranderingen in de buurt. 

Het ruimtegebruik van kinderen in de 
wijk werd in 2010 door studenten van de 
Erasmushogeschool onder de loep geno-
men en gepresenteerd aan de stad Brus-
sel. We zijn voorzichtig positief. Er start 
een nieuw wijkcontract en het Wijkcon-
tract Kaaien moet binnenkort de eerste 
vruchten afwerpen. Ruimtegevoel en 
zachte verbindingen halen in deze buurt 
stilaan de bovenhand. Het speelweefsel-
idee heeft op die manier ook ingang ge-
vonden in de Vijfhoek, een idee dat Yota ! 
in de toekomst graag blijft verdedigen. 
Met de geplande veranderingen blijven 
we ook een pleidooi houden voor door-
dachte aanpassingen, met oog voor de 
wensen en meningen van kinderen en 
jongeren in dialoog met buurtbewoners 
en aanwezige partners.

Nina Van Acker en Caroline Claus 
(Yota ! JES vzw) 

 FR   Les enfants rois  
dans l’espace public

Une ville accueillante pour les enfants 
et les jeunes, tel est le but poursuivi par 
l’asbl YOTA !JES. Cette asbl travaille avec 
des enfants et des jeunes qui habitent de 
très petites surfaces dans des quartiers 
offrant peu d’espaces (verts) publics. 
Leurs modèles de participation et leur 
travail au sein des contrats de quartier 
à Molenbeek ainsi que dans le réamé-
nagement de la rue de la Braie portent 
leurs fruits. La participation informelle 
a, à leurs yeux, autant d’importance 
que la participation formelle.
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Bral is de enige Nederlandstalige vereniging in Brussel die zich professioneel be-
zighoudt met zowel stedenbouw, mobiliteit als leefmilieu. Dat betekent uiteraard 
niet dat wij geen partners hebben waar we intensief mee van gedachten wisselen 
en waar wij van leren. Vaak hebben zij expertise waar wij inspiratie uit putten. 
Daarom geven we hen een plaats in onze Alert. Ze mogen van ons zeggen waar 
het voor hen op staat, wat voor hen het heetste Brusselse hangijzer is, waar ze van 
wakker liggen. Als dit in de lijn ligt van wat wij denken, zo veel te beter. Als we niet 
overeenkomen, geen probleem.

carte blanche  JES
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Ruimtegevoel en zachte verbindingen halen in de buurt rond de Moutstraat stilaan de bovenhand. Het speelweefsel-idee heeft op die 
manier ook ingang gevonden in de Vijfhoek, een idee dat Yota ! in de toekomst graag blijft verdedigen. © JES



mobiliteit > bedrijfswagen

Voor alle duidelijkheid, als we het heb-
ben over een bedrijfswagen, hebben we 
het over ‘een auto waarvan de initiële kost 
gedragen wordt door de werkgever, en die ter 
beschikking staat van een werknemer voor 
zijn zakelijke en privé-verplaatsingen, zon-
der dat hij of zij toestemming moet vragen 
aan de werkgever’. Met een fiscaal voor-
deel voor werkgevers en werknemers ter 
waarde van 4,1 miljard euro (of 1,2 pro-
cent van het BNP) is België de Europese 
kampioen van de bedrijfswagens.

Als gevolg van dit fiscale voordeel, krijg 
je als werknemer vanaf een bepaalde 
looncategorie meestal geen andere 
keuze dan een bedrijfswagen te aan-
vaarden als deel van je beloningspak-
ket. Het systeem neemt enorme propor-
ties aan  : ongeveer 1 op 2 van alle nieuw 
verkochte wagens in België is een be-
drijfswagen, terwijl ongeveer 7 op 10 
bedrijfswagens niet nodig zijn voor het 
uitoefenen van de job. 

In 2007 reden er een dikke 480.000 be-
drijfswagens rond. Ondertussen zouden 

dat er al ongeveer 575.000 zijn. De enor-
me schaal hiervan heeft veel te maken 
met de hoge lasten op arbeid in België. 
Een bedrijfswagen is een fiscaal voorde-
lige vorm van verloning. Zowel voor de 
werkgever als voor de werknemer. Een 
leasebudget ter waarde van 500 euro is 
zeer moeilijk te compenseren door een 
brutosalarisverhoging. Je moet al gauw 
een kwart meer verdienen om het ge-
mis van een bedrijfswagen te compen-
seren.

Meer bedrijfwagens, minder welvaart
Maar economen wijzen er op dat de fis-
cale voordelen van bedrijfswagens lei-
den tot een welvaartsverlies, omdat er 
meer en grotere auto's worden gepro-
duceerd dan het sociale optimum dat 
de markt zou bepalen zonder de aanwe-
zigheid van de fiscale voordelen. 

In een interview in Knack op 16 februari 
noemde de transporteconoom Bruno 
De Borger het systeem van bedrijfswa-
gens “pervers” en zou “10% minder be-
drijfswagens al een wezenlijk verschil 

maken voor de files”. Uit een studie 
blijkt dat een kwart van de mensen niet 
langer met de auto naar het werk zou-
den komen, als ze geen bedrijfswagen 
meer hadden. 

Een strijdpunt voor Bral in het debat 
rond bedrijfswagens is om in het stu-
diewerk rond de verbreding van de 
Brusselse Ring (R0) een herziening van 
het systeem van bedrijfswagens als 
denkpiste mee te nemen, iets wat dat 
de Vlaamse overheid weigert. Dat is erg 
moeilijk te begrijpen. Nochtans lance-
ren politici en bedrijfswereld genoeg 
voorstellen voor alternatieven voor de 
bedrijfswagen. Denk maar aan een mo-
biliteitsbudget waarbij een werknemer 
kan kiezen uit verschillende transport-
modi, of een budget dat vrij besteed 
kan worden, bijvoorbeeld aan huisves-
ting en om dichter bij het werk te gaan 
wonen. 

Jeroen Verhoeven

Bronnen  :  
• Copenhagen Economics 2009, 
Company Car Taxation 
• Company Car Analysis (COCA) report, 
2007 
• Promoco, 2009

 FR   Alternatives  
aux voitures de société

Le Bral demande, dans le cadre de 
l’étude relative à l’élargissement du 
Ring de Bruxelles (RO), d’étudier égale-
ment la piste de la révision du système 
des voitures de société. L’autorité fla-
mande s’y refuse. Néanmoins des pro-
positions et des alternatives à la voiture 
de société sont lancées tant par les en-
treprises que par les politiques. Songez 
à un budget-mobilité permettant au 
travailleur de choisir entre divers mo-
des de transport, ou un budget qui peut 
être investi librement, par exemple 
dans un logement permettant d’aller 
habiter plus près du travail. 

De bedrijfswagen  : vrijheid of fiscale kooi ?

70 % van de bedrijfswagens zijn een 
verkapte vorm van loon. Afhankelijk 

van je plaats op de ladder varieert 
dat maandelijkse voordeel van 500 

tot 1.000 €. © IEW

Het motto ‘mijn auto mijn vrijheid’ kende een sterke opgang in de vo-

rige eeuw, vandaag hoor je eerder dat mensen ‘geen andere keuze heb-

ben dan een auto te gebruiken’. Dat gebrek aan keuzevrijheid is in grote 

mate het gevolg van politieke keuzes en beleidsmaatregelen van nu en 

uit het verleden. Een voorbeeld van een beleidsmaatregel die de keuze-

vrijheid beperkt, is het enorme fiscale voordeel dat de Belgische staat 

geeft aan bedrijfswagens als verkapte vorm van verloning. Bral zet een 

paar dingen op een rijtje.
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analyse > stedenbouwkundige lasten 

Na de eerste olie- en vastgoedcrisis 
van begin jaren 80 ontving de overheid 
nieuwe investeringen met open armen. 
Via bijzondere bestemmingsplannen 
(BBP) die afweken van het gewestplan, 
zetten ze het licht op groen voor belang-
rijke kantoorprojecten. Woongebieden 
kwamen in verdrukking en de admi-
nistratiegebieden breidden uit. Bewo-
nersgroepen protesteerden hier heftig 
tegen. Mee onder druk van Bral kwa-
men er twee precedenten. In de Noord-
wijk financierde Batipromo uiteindelijk 
de bouw van een buurthuis en van een 
complex sociale woningen langs de 
Antwerpsesteenweg als ‘compensatie’ 
voor een kantoor-BBP in een woonzone. 
En in de Europawijk werd naast een 
maximum aantal m² kantoren ook een 
minimum aantal m² woningen vastge-
legd om kantoorgetto’s te vermijden.

Het resultaat was ook geen eendui-
dig succes. Zeker de woningen in de 
EU-wijk zijn niet gerealiseerd zoals de 
bewoners het voor ogen hadden. Maar 
het was een begin en heeft er alleszins 
toe bijgedragen dat in de eerste steden-
bouwordonnantie van het prille Brus-
selse Gewest meteen stedenbouwkun-
dige lasten zijn ingeschreven. Volgens 
de tellingen van het gewest zijn er in de 
periode 1985 en 1995 vijfenzestig com-
pensatieoperaties geweest die 884.000 
m² kantoren hebben toegelaten tegen-
over 1.830 woningen. 

Lasten maar geen belastingen
Eerst regelde een omzendbrief (1995) 
de praktische modaliteiten van de ste-
denbouwkundige lasten. In 2003 gaf de 
regering er met uitvoeringsbesluiten 
een vastere vorm aan. Resultaat  : de 

overheid gaf bepaalde vergunningen 
voor kantoren voortaan uitsluitend on-
der de dwingende voorwaarden voor 
bijkomende financiële input van de 
aanvrager. De vastgoedsector was het 
niet eens met die verplichte investerin-
gen en ging in beroep. 

In 2009 kwam (eindelijk) de uitspraak 
van de Raad van State. Er waren inder-
daad formele problemen, ondertussen 
gecorrigeerd met een wetswijziging. 
Maar het principe van de stedenbouw-
kundige lasten is overeind gebleven. 
De Raad van State erkent dat die ste-
denbouwkundige lasten een retributie 
zijn en geen belasting. Dit is een zeer 
belangrijk verschil.

Een retributie betekent dat het gaat om 
een vergoeding voor een dienst van-
wege de overheid. Met andere woor-
den  : het is een erkenning dat de kan-
toorprojecten (of andere projecten die 
aanleiding geven tot stedenbouwkun-
dige lasten) meeruitgaven betekenen 
voor de gemeenschap, dat de overheid 
een bepaalde dienst moet verlenen om 
het project mogelijk te maken. Het kan 
gaan om de bouw van woningen, om 
de vermenging van functies te verze-
keren, of de inplanting van gemeen-
schapsvoorzieningen. De uitspraak dat 
het niet om belastingen gaat, betekent 
daarenboven dat die uitgaven niet fis-
caal aftrekbaar zijn.

Ook de Europese Unie is het niet eens 
met het systeem. Zij houdt vast aan de 
stelling dat stedenbouwkundige lasten 
wel een vorm van fiscaliteit zijn, die ze 
volgens afgesloten verdragen niet hoeft 
te betalen. Hun stedenbouwkundige las-

ten lopen ondertussen trouwens al flink 
op  : vanaf de renovatie van het Karel de 
Grote gebouw, de uitbreiding van Justus 
Lipsius, D4/D5 en in de toekomst de ont-
wikkelingen langs de Wetstraat. Het Eu-
ropees Hof moet de knoop doorhakken. 

Geen extra inkomsten
Geen fiscaliteit betekent ook dat de 
overheid het kan niet beschouwen als 
extra inkomsten om haar beleid te fi-
nancieren. Stedenbouwkundige lasten 
zijn een integraal onderdeel van de 
kostprijs van een project die het goed 
functioneren van dat project moet mo-
gelijk maken in een stedelijk geheel.

Hilde Geens

Op onze website – zoek op compensatie-
operaties – vind je de volledige lijst van 
compensatieoperaties tussen 1985 en 
1996. Voorwaar een interessant overzicht. 

FR   Les charges d’urbanisme  
ne sont pas un impôt

Les résultats de deux précédents des 
années 80 en matière de charges d’ur-
banisme ne sont pas un franc succès. 
Le principe légal est toutefois établi se-
lon lequel de grands projets (bureaux, 
parkings,…) doivent restituer quelque 
chose à la communauté. Le secteur im-
mobilier a déjà fait vaciller ce système. 
Mais le Conseil d’Etat a confirmé que 
les charges d’urbanisme sont une rétri-
bution et non un impôt. Les institutions 
de l’UE s’accrochent toutefois à la thèse 
selon laquelle les charges d’urbanisme 
seraient une forme de fiscalité de la-
quelle elles ne doivent pas s’acquitter, 
en vertu des traités conclus.

Belangrijke ingrepen zoals kantoorcomplexen of grote parkings versto-

ren het evenwicht in hun omgeving. Ze vragen soms bijkomende in-

grepen zodat alles goed blijft functioneren. Woningen zijn nodig om de 

monofunctionaliteit te doorbreken, net zoals de aanleg van de publieke 

ruimtes of collectieve voorzieningen. Stedenbouwkundige lasten zor-

gen ervoor dat de privésector die noodzakelijke bijkomende investerin-

gen ten minste voor een deel financiert. Maar er zijn dwarsliggers  : de 

vastgoedsector en… de Europese Unie. 

Van compensaties naar lasten 
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Het Brussels Gewest 
heeft het niet breed. 
En het vreest echt in de 
puree te zullen zitten 
na toekomstige institu-
tionele hervormingen. 

Het is bang dat het zelfbedruipender zal 
moeten zijn. Wat betekent dat het veel 
meer geld zou moeten halen uit zijn be-
lastingen op personen of bedrijven.

Iedereen weet dat de inkomsten via 
personenbelasting niet hoog zijn. De 
gemiddelde Brusselaar is niet bepaald 
kapitaalkrachtig. Over een regionalise-
ring van de vennootschapsbelasting, 
nochtans een maatregel die wél de 
Brusselse kas zou spekken, bestaat mo-
menteel geen eensgezindheid.

Conclusie van onze minister-president 
in een parlementaire commissie van 
16 februari 2011  : “We moeten drin-

gend rijker volk aantrekken. En hoe 
kunnen we dat doen ? Door torens te 
bouwen ! Want daar wonen ze graag 
in. En het bespaart plaats ! Probleem 
opgelost.”(cfr. citaat hierboven)

In plaats van zwaar in te zetten op het 
aantrekken van nieuwe rijken zien wij 
meer heil in het structureel rijker ma-
ken van de huidige bevolking. Maar dat 

vergt overleg, hervormingen, een trans-
versaal beleid etc… en dat is te veel 
gedoe blijkbaar. Dat blijkt opnieuw uit 
onze analyse van de plannen voor het 
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel 
(p.3-7).

Willen we Brussel aangenaam en leef-
baar houden, dan is het inperken van 
de werkloosheid en het verkleinen van 
de sociale kloof van crucialer belang. Als 
we daar niet aan werken, zullen de zo 

gegeerde ‘gegoeden’ trouwens opnieuw 
wegvluchten. Fancy penthouse of niet. 

Tegelijkertijd zet onze minister-president 
met dergelijke uitspraken de poorten op-
nieuw wagenwijd open voor een nieuwe 
golf van speculatie  : de torenprojecten 
vallen met bosjes uit de lucht  : Wetstraat, 
Zuidwijk, de Kanaalzone,... Met de nega-
tieve gevolgen vandien  : het stadsweefsel 

wordt vernietigd, bewoners le-
ven in onzekerheid en het erf-
goed verdwijnt. En dan zwij-
gen we nog over de torenhoge 
leegstand van kantoren.

Waar we wél nood aan hebben is een 
coherent én eenduidig beleid op vlak 
van huisvesting, planning, werkgele-
genheid en mobiliteit. En dat over de 
gewestgrenzen heen. In plaats van te 
focussen op torens als oplossing ver-
wachten we een bredere en geïnte-
greerde visie op de ontwikkeling van 
het gewest en zijn hinterland.

Sarah Hollander,
voorzitster Bral

Gezocht  : rijker volk

Il faut être à la fois capable de garder notre rang écono-
mique […], de garder une capacité financière et fiscale 

par de nouveaux habitants, qui pourraient avoir des 
revenus fiscaux plus élevés et s'installer dans des tours. 

(dixit Charles Picqué, 16.02.2011)


