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De Brusselse regering keurde onlangs een regeringsbesluit over de stedenbouwkundige lasten goed in eerste 
lezing. Dit besluit bekrachtigt het principe van stedenbouwkundige lasten bij de aflevering van 
stedenbouwkundige vergunningen, wat al voorzien is in het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening. Het 
besluit voorziet ook een uitbreiding van de toepassing, want voortaan gelden stedenbouwkundige lasten het 
niet meer alleen voor kantoren, maar ook bij sommige vergunningen voor woningen, hotels en handel. 
 
BRAL, IEB, de BBROW en MOC vinden dit een goed initiatief. Het is normaal dat privé projecten van een 
zekere omvang financieel bijdragen aan de publieke noden die ze zelf creëren, zoals publieke voorzieningen 
(scholen, crèches) en mobiliteitsinfrastructuur. Het is eveneens normaal dat privé investeerders bijdragen aan 
de bouw van sociale of conventionele woningen, wanneer de groeiende druk op de Brusselse woningmarkt 
publieke woningbouw steeds moeilijker maakt.  
 
Toch moeten we vaststellen dat het voorgestelde systeem niet zal volstaan om haar eigen doelstellingen te 
verwezenlijken. In de eerste plaats omdat de regering het principe van stedenbouwkundige lasten verwart 
met een systeem van belasting op meerwaarde, in de tweede plaats omdat het voorgestelde niveau van de 
lasten onvoldoende is om een antwoord te bieden aan de ontstane collectieve behoeften. En tenslotte omdat 
het systeem niet zal toelaten het aandeel sociale woningen in het Gewest voldoende te laten stijgen.  
 
Spraakverwarring zorgt voor juridische instabilitei t 
 
Het demografisch Gewestelijk BestemmingsPlan voorziet een bestemmingswijziging van verschillende 
zones voor stedelijke industrie zodat er ook woningen gebouwd kunnen worden. Bij de bekendmaking van 
dit plan beloofde de Regering een systeem te voorzien dat zou toelaten de meerwaarden gecreëerd door de 
loutere bestemmingswijziging af te romen. Belasting op meerwaarden als middel tegen speculatie.  
 
Het principe van zo’n maatregel bestaat al in het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO), maar 
uitsluitend voor wat betreft planlasten en dus om grondeigenaars te vergoeden voor een vermindering van de 
waarde van hun bezit ten gevolge van een bestemmingswijziging. Het omgekeerde principe, een systeem 
voor belasting van meerwaarden bestaat nog niet in Brussel, maar wel al jaren in Vlaanderen en staat in de 
steigers in de Waalse wetgeving.  
 
Het verschil tussen beide systemen situeert zich voornamelijk op het niveau van de doelstelling. Maar ook de 
concrete aanleiding voor de oplegging van stedenbouwkundige lasten of belasting op meerwaarden is 
verschillend. De belasting op meerwaarden wordt opgelegd wanneer de overheid een grondbestemming of 
een andere regelgeving wijzigt waardoor van de ene op de andere dag een meerwaarde ontstaat voor 
sommige eigenaars.  
 
Uit de analyse van de voorbereidende studies voor de opmaak van het regeringsbesluit stedenbouwkundige 
lasten leiden we af dat de overheid de belasting op meerwaarden wil vervangen door de heffing van 
stedenbouwkundige lasten. Deze verwarring creëert een juridische onzekerheid die de toepassing van het 
besluit voor stedenbouwkundige lasten in gevaar kan brengen. Een toepassing die, voor alle duidelijkheid, 
noodzakelijk is.  



 
Onvoldoende stedenbouwkundige lasten voor kantoren 
 
Het ontwerpbesluit voorziet een heffing van stedenbouwkundige lasten op elk nieuw kantoorproject van 
meer dan 500 m² met een bedrag van € 125 /m². Dit cijfer is echter niet gebaseerd op de noden gegenereerd 
door het project, die zijn immers duidelijk hoger (zo zijn de kosten van mobiliteit ten laste van de 
gemeenschap alleen al het dubbele van dat bedrag). De voorgestelde € 125/m² lijken wel vastgelegd vanuit 
de bezorgdheid om de winstmarges van de promotoren niet te bedreigen. De bedragen werden bepaald op 
basis van een studie opgemaakt door DTZ, een multinationaal bedrijf gespecialiseerd in vastgoedoperaties.  
 
Indien de federaal Minister van Financiën zou beslissen het fiscaal systeem voor de personenbelasting te 
hervormen uitsluitend op basis van een studie van het VBO of van de vakbond, zou iedereen terecht zwaar 
verontwaardigd reageren. Dit is nochtans wat er gebeurt in het kader van dit regeringsbesluit. De studie van 
DTZ baseert haar berekeningen op bepaalde hypothesen die niets meer te maken hebben met de financiering 
van de publieke voorzieningen die een bepaald project noodzakelijk maken, maar alles met het behoud van 
de winstmarges van de promoteren, die dan nog eens ruim onderschat worden. Bovendien is het volgens de 
studie van DTZ noodzakelijk ervoor te zorgen dat « l'esprit des charges d'urbanisme, le montant de celles-ci 
[devant] être uniforme sur la RBC ». Deze hypothese, verder niet onderbouwd, zorgt voor een afvlakking 
naar beneden van de lasten. 
 
Het volstaat deze redeneringen te confronteren met de realiteit van enkele recente ervaringen op de 
kantoormarkt, om te begrijpen dat kantoorprojecten in de verzadigde Brusselse kantoormarkt nog perfect in 
staat zijn om voor een eerlijk bedrag bij te dragen aan de publieke behoeften die ze zelf creëren. Het project 
Trebel bijvoorbeeld, een kantoorgebouw in de Belliardstraat en bestemd voor het Europees Parlement, heeft 
volgens de berekeningswijze van DTZ een winstmarge van meer dan 50%. Zo'n winstmarges laten perfect 
toe een stedenbouwkundige last op te leggen die veel hoger is dan deze voorgesteld door DTZ en die te snel 
aanvaard is door de Regering.  
 
… maar ook voor huisvesting ! 
 
Ook de stedenbouwkundige lasten op huisvesting zijn onvoldoende. Op het eerste zicht lijkt het misschien 
goed gevonden : de promotor krijgt de mogelijkheid zelf te beslissen over de bestemming van de 
stedenbouwkundige lasten op zijn project : indien het project 15% conventionele woningen voorziet 
(verkocht of verhuurd aan voorwaarden voordeliger dan de marktprijzen, in het regeringsbesluit vastgesteld 
op ongeveer € 1900/m²) kan hij vrijgesteld worden van de stedenbouwkundige lasten ter waarde van €50/m². 
 
Opnieuw is het bedrag van € 50/m² vastgelegd op basis van een noodzakelijke rendabiliteit van 
investeringen. Als norm bestudeert DTZ investeringen in een « standaard » huisvestingsmarkt, die volgens 
hen overeenkomen met woningen verkocht aan om en bij € 2500/m². Dit veronderstelt dus dat elke promotor 
uitsluitend woningen bouwt in dit « standaard » woningsegment. En dat die promotor ook nog eens zou 
beslissen de woningen te verkopen 25% onder de marktprijs om de stedenbouwkundige lasten van slechts 
50€/m² te vermijden. Jammer genoeg moeten we hier nuchter vaststellen dat een promotor er alle belang bij 
heeft de lage stedenbouwkundige lasten te betalen, ... 
 
Exit Sociale Huisvesting ? 
 
In het besluit vind je nergens de term ‘sociale woning’ of zelfs niet ‘woningen met een sociaal karakter’, 
tenzij in de overwegingen en de definities. In de concrete en dwingende maatregelen is dat concept volledig 
verdwenen. 
 
Zoals we gezien hebben is de mogelijkheid voor promotoren om in hun project 15 % conventionele 
woningen te integreren louter theoretisch. Het gaat hier dan nog uitsluitend om conventionele woningen 
zoals bedoeld in de ordonnantie van 28 januari 2010 en het bijhorend uitvoeringsbesluit van 27 mei 2010. In 
die twee teksten wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen conventionele en sociale woningen. Daaruit 
kunnen wij alleen maar besluiten dat sociale huisvesting helemaal vergeten wordt. …i   
 
 



Tenzij de overheid zich alsnog laat inspireren door een recente samenwerking tussen het Brussels Gewest, de 
gemeente Elsene, en ARAU, IEB en Bral. Bij een project van ongeveer 10 000 m² ‘standing woningen’ 
hebben we daar als stedenbouwkundige last de kosteloze overdracht bekomen  van 15 % woonoppervlakte, 
waarvan 2/3 sociale huisvesting en 1/3 conventionele woningen.  
Wanneer we de toegeving van deze promotor omrekenen naar marktprijzen, betekent dit een 
stedenbouwkundige last van bijna € 400/ m².  Stof tot nadenken voor de regering die tevreden lijkt met 
€50/m². 
 
Conclusie 
 
IEB, Bral, BBROW en MOC vragen een herziening van de tekst, zodat het principe van de 
stedenbouwkundige lasten in verhouding wordt gesteld tot de werkelijke noden die de projecten teweeg 
brengen.  
 
Wat huisvesting betreft, vragen de ondertekenaars aan de regering dat zij erkent dat het effect van een project 
met luxewoningen op de waarde van het onroerend goed in de onmiddellijke buurt groter is dan dat van een 
project met conventionele woningen. Daaruit volgt dan weer dat het voor de regering nog moeilijker (want 
duurder) wordt om huisvesting te voorzien voor die grote groep Brusselaars die zelf geen mogelijkheden 
heeft een behoorlijke woning te betalen op de privé markt. De weerslag op de prijs van het onroerend goed 
zal nog groter zijn in volkswijken. Dit feit verantwoordt een territorialisering van stedenbouwkundige lasten 
in functie van reële effecten (sociale effecten inbegrepen) van de projecten op de omliggende buurt. En het is 
zonder twijfel gerechtvaardigd een bedrag vast te leggen dat € 50/m² ruim overschrijdt. 
 
Op basis van het model gebruikt door DTZ stellen wij vast dat zelfs met een stedenbouwkundige last van 
€400/m² voor een project van luxe woningen met een aandeel van de grondprijs aan € 300/m² (wat voor 
volkswijken een realistisch gemiddelde is) nog steeds een comfortabele winstmarge van 30 % als resultaat 
geeft voor de ontwikkelaar. Alleen met stedenbouwkundige lasten van die grootte kunnen we rekenen op een 
realistische bijdrage vanuit de privésector aan de noden die hun projecten teweeg brengen of om tot 15 % 
sociale huisvesting te komen in het Brussels Gewest.  
 
Wat de bouw van kantoren betreft, het recente voorbeeld van Trebel laat zonder enige twijfel toe om een 
gelijkaardig niveau van stedenbouwkundige lasten te voorzien (€ 400/m²), in dit geval gerechtvaardigd door 
de zeer zware investeringen (en niet alleen wat betreft mobiliteit) die een hoge densiteit van kantoren vraagt. 
 
De ondertekenaars stellen voor dat de opgelegde bedragen jaarlijks zouden geïndexeerd worden. En dat een 
belangrijk deel van de stedenbouwkundige lasten verplicht worden opgelegd via een eigendomsoverdracht 
van sociale woningen aan de overheid.  
 
Daarnaast vragen de ondertekenaars dat er zeer snel zou werk gemaakt wordt van een belasting op de 
meerwaarden, om speculatie tegen te gaan. Dit is dan een aanvulling op het systeem van stedenbouwkundige 
lasten, zeker geen vervanging ervan. De definitieve goedkeuring van het demografisch Gewestelijk 
BestemmingsPlan (GBP) en van de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) 
voor de Wetstraat moeten verbonden zijn met een dergelijk systeem. 
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i Voor de eerlijkheid: de aanvrager heeft de mogelijk om via art 10 § 2 lid 2 van het ontwerpbesluit het voorstel te doen om woningen 
kosteloos over te dragen aan een openbare vastgoedmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor. De vergunnende overheid is echter 
niet gebonden door dit voorstel. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat iemand die optie verkiest boven het betalen van het lage 
bedrag aan lasten. …
 
 


