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[C − 2008/36413]

9 DECEMBER 2008. — Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoerings-
programma’s in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering
van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de
vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie van sociale
woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten, artikel 1,
tweede lid, artikel 4, § 1, vijfde lid, artikel 8, tweede lid, artikel 16, tweede lid, artikel 17, tweede lid, artikel 19, § 2,
tweede lid, artikel 31, § 2, derde lid en artikel 33, § 2, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het besluit van 22 september 2008,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure
voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige
realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale
woonprojecten wordt verstaan onder :

1° aanpassingswerken aan de woonomgeving : werkzaamheden met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke
heraanleg van wooninfrastructuur in het kader van een renovatieproject voor woningen van een wijk of buurt waaraan
een initiatiefnemer deelneemt via de renovatie van een of meer woningen in de wijk of buurt die hem toebehoren, met
uitzondering van de normale onderhouds- en instandhoudingswerken;

2° bouwrijp maken : het voor bebouwing geschikt maken van bouwpercelen bestemd voor het sociaal woonproject,
met uitzondering van de sloop en de infrastructuurwerken;

3° financieringsbesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van
de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden
werkingskosten;

4° infrastructuurwerken : de hiernavolgende werken, voor zover ze bestemd en noodzakelijk zijn voor de
bruikbaarheid van het sociaal woonproject :

a) de wegenuitrusting, met name het aanleggen en het geschikt maken van de toegangs- en circulatieruimten voor
alle verkeersdeelnemers, alsook de parkeerplaatsen, fietsenstallingen en de vaste constructies binnen de toegangs- en
circulatieruimten;

b) het rioleringsnet, met name het aanleggen en het geschikt maken van de waterafvoerleiding tot het
dichtstbijzijnde lozingspunt, de wachtbuizen voor de aansluiting van de woningen, alsook de gemalen, zuiverings-
stations en andere, op advies van de VMSW noodzakelijk geachte voorzieningen voor de normale waterafvoer of ter
voorkoming van de verontreiniging door afvalwater;

c) de functioneel aangepaste openbare verlichting en de daarbij horende netuitbreiding;

d) het watervoorzieningsnet, met name het aanleggen en het uitrusten van de uitbreiding van het waterbedelings-
net, uitgezonderd de huisaansluitingen, maar met inbegrip van de hydranten;

e) de omgevingswerken, hoofdzakelijk omvattende groenvoorzieningen, verhardingen voor niet-gemotoriseerd
verkeer en recreatief gebruik, al dan niet vast straatmeubilair en speeltuigen, vaste constructies voor plant-, water- en
speelvakken en eventueel andere bijkomende werken, zoals plaatselijke draineringen, beperkte parkeeroppervlakten,
met uitsluiting van werken van burgerlijke bouwkunde;

5° omvorming van een gebouw tot een woning : de gehele of gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie van een
gebouw naar de hoofdfunctie wonen, al dan niet in combinatie met de uitvoering van structurele ingrepen die vooral
betrekking hebben op de stabiliteit, de bouwfysica of de veiligheid;

6° programmatiebesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de
planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma’s in het kader van de planmatige realisatie
van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten;

7° sloop : de sloop van een of meer gebouwen, alsook de uitvoering van werken die er integrerend deel van
uitmaken, zoals onder meer het wegnemen van leidingen, het uitvoeren van beveiligingswerken en het afwerken van
de door de sloop vrijgekomen gevels van belendende gebouwen.
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Art. 2. De gedelegeerd bestuurder van de VMSW wordt gemachtigd om :

1° met toepassing van artikel 19, § 1, tweede lid, van het programmatiebesluit het gunningsdossier goed te keuren,
voor zover het gunningsbedrag, exclusief btw, niet hoger is dan 250.000 euro;

2° met toepassing van artikel 28, § 5, artikel 29, § 5, artikel 31, § 5, artikel 33, § 5, en artikel 37, § 5, van het
programmatiebesluit meerwerken goed te keuren en de tenlasteneming of subsidie voor de meerwerken vast te leggen,
voor zover het totaal van de meerwerken, exclusief btw, niet hoger is dan 65.000 euro;

3° met toepassing van artikel 39, § 1, tweede lid, en § 2, eerste lid, en artikel 40, § 1, eerste lid, van het
programmatiebesluit kredieten vast te leggen op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap;

4° met toepassing van artikel 39, § 1, derde lid, en § 2, tweede lid, van het programmatiebesluit de toekenning van
de subsidie en de vastlegging ervan, alsook de vastlegging van de verhoging van de subsidie te betekenen aan de
initiatiefnemer;

5° met toepassing van artikel 40, § 1, tweede lid, van het programmatiebesluit de vastlegging van de
tenlasteneming of de subsidie samen met de goedkeuring van het gunningsdossier te betekenen aan de initiatiefnemer;

6° met toepassing van artikel 40, § 3, derde lid, de eindafrekening goed te keuren;

7° met toepassing van artikel 41 van het programmatiebesluit de opdracht tot betaling van de subsidies te geven.

De gedelegeerd bestuurder kan de machtigingen, vermeld in het eerste lid, verder subdelegeren aan
personeelsleden van de VMSW, tot op het meest functionele niveau.

Art. 3. Het aanmeldingsdocument, vermeld in artikel 4, § 1, vierde lid, van het programmatiebesluit, bevat
minstens de volgende gegevens :

1° Op het niveau van het sociaal woonproject :

a) de titel van het project;

b) de initiatiefnemer (of initiatiefnemers) van het project en, in voorkomend geval, andere bij het project betrokken
partijen;

c) de gemeente (of gemeenten) waarin het project gelegen is, en, als het project het grondgebied van meerdere
provincies bestrijkt, de provincies waarin het project gelegen is;

d) een algemene beschrijving van het project;

e) het vermoedelijke aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of sociale kavels die door het project
gerealiseerd worden;

f) woningaantal en info doelgroepen;

g) het project is al dan niet het voorwerp geweest van een lokaal woonoverleg;

2° Op het niveau van de individuele verrichting :

a) de soort verrichting;

b) de datum van de aanmelding van de verrichting;

c) een algemene beschrijving van de verrichting;

d) het jaar van de geplande uitvoering van de verrichting, met aanduiding van de mogelijke knelpunten;

e) een raming van de kostprijs van de verrichting;

f) de wijze waarop de verrichting gefinancierd zal worden;

g) in voorkomend geval, de prioriteit die de initiatiefnemer (of initiatiefnemers) aan de verrichting verleent;

h) het vermoedelijke aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of sociale kavels die door de verrichting
gerealiseerd worden;

i) de gegevens van de door de initiatiefnemer (of initiatiefnemers) aangeduide contactpersoon;

j) de gegevens van de ingever;

3° Bijkomende gegevens voor bepaalde soorten verrichtingen :

a) bij de aanleg of de aanpassing van wooninfrastructuur : de deelverrichting of deelverrichtingen die uitgevoerd
worden;

b) bij verwervingen :

i. de te verwerven kadastrale percelen of gedeelten ervan;

ii. de datum waarop de verwerving vermoedelijk zal plaatsvinden;

iii. de geraamde waarde van de verwerving;

iv. de datum waarop het plan van aanleg of het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd werd;

v. in voorkomend geval, het volledig uitgerust zijn van de te verwerven kadastrale percelen of van een gedeelte
ervan;

vi. in voorkomend geval, het vermoedelijke aantal eengezinswoningen dat door het project waar de verrichting
deel van uitmaakt, gerealiseerd zal worden.

Art. 4. § 1. Als een initiatiefnemer voor de uitvoering van een verrichting een financiering, een tenlasteneming of
een subsidiëring aanvraagt, bezorgt hij de VMSW bij of na de aanmelding, vermeld in artikel 4, § 1, van het
programmatiebesluit, een aanvraagdossier.

Het aanvraagdossier bevat, voor zover relevant, de volgende documenten :

1° een liggingsplan minimum op schaal 1/10.000, met aanduiding van de beschikbare primaire voorzieningen van
dagelijkse, commerciële, dienstverlenende en socioculturele aard en haltes van openbaar vervoer;

2° een uittreksel uit het plan van aanleg of het ruimtelijk uitvoeringsplan, met aanduiding van de ligging en
afbakening van het sociaal woonproject;

3° een uittreksel uit het kadasterplan, met aanduiding van de ligging en de afbakening van het project;
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4° een structuurschets minimum op schaal 1/1.000, met aanduiding van de bestaande straten en toegangswegen
met hun namen, van een voorstel tot afbakening van het openbaar domein nodig voor de nieuw aan te leggen
wooninfrastructuur en van een zonering van de te realiseren sociale woningen of kavels;

5° het verslag of de conclusies van het lokaal woonoverleg;

6° een schetsontwerp op schaal en foto’s van het terrein of de gebouwen in kwestie, samen met de omliggende
bebouwing;

7° een intentieverklaring van de gemeente (of gemeenten) om de infrastructuurwerken, de gemeenschapsvoor-
zieningen en de aanpassingswerken aan de woonomgeving kosteloos op te nemen in het gemeentelijk openbaar
domein, de verbintenis tot onderhoud ervan en het bewijs dat de gronden waarin of waarop die werken worden
uitgevoerd, vrij zijn van welke last ook;

8° een verklaring van de initiatiefnemer (of initiatiefnemers) dat het project al dan niet geheel of gedeeltelijk
uitgevoerd wordt op een risicogrond als vermeld in artikel 2, 13° van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de
bodemsanering en de bodembescherming;

9° een afschrift van de beslissing van het bevoegde orgaan van de initiatiefnemer (of initiatiefnemers) over de
verrichting en een korte beschrijving van de totstandkoming van de beslissing;

10° een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;

11° een attest, uitgereikt door het agentschap Wonen-Vlaanderen, waaruit blijkt dat de te verwerven onroerende
goederen beantwoorden aan een van de criteria, vermeld in artikel 24, § 1, van het programmatiebesluit.

§ 2. Binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van het aanvraagdossier bezorgt de VMSW de initiatiefnemer
een ontvangstmelding met vermelding van het algemeen projectnummer. Als het aanvraagdossier onvolledig is, vraagt
de VMSW de ontbrekende stukken op.

Art. 5. Met uitvoering van artikel 8, tweede lid, 3°, van het programmatiebesluit, kunnen bijkomend de volgende
verrichtingen gefinancierd worden via de enveloppe, daartoe voorzien in het uitvoeringsprogramma :

1° sloopwerkzaamheden;

2° dringende werkzaamheden aan bestaande constructies ten gevolge van niet te voorziene omstandigheden, na
een met redenen omklede aanvraag van de initiatiefnemer;

3° verrichtingen als vermeld in artikel 1, eerste lid, 11°, b), van het programmatiebesluit die moeilijk
programmeerbaar zijn;

4° prijsverhogingen ten gevolge van noodzakelijke contractwijzigingen en contractuele bepalingen op projecten
van voorgaande en lopende programma’s;

5° opportuniteiten voor de renovatie van een woning naar aanleiding van een wijziging in de bewoning;

6° het project waar de verrichting deel van uitmaakt, kadert in een jaarlijks door de minister aangenomen lijst van
bijzondere projecten die als bijlage bij het goedgekeurde uitvoeringsprogramma gevoegd wordt;

7° werkzaamheden inzake openbare verlichting of het watervoorzieningsnet.

Art. 6. Met uitvoering van artikel 16, tweede lid, van het programmatiebesluit, moeten ontwerpers voldoen aan
de volgende kwalificaties om in aanmerking te komen voor de opmaak van een stedenbouwkundige studie of voor de
aanleg of aanpassing van wooninfrastructuur :

1° ontwerper stedenbouw : stedenbouwkundig of ruimtelijk planner of gelijkwaardig;

2° ontwerper wegen- en rioleringswerken : burgerlijk ingenieur bouwkunde, industrieel ingenieur bouwkunde of
gelijkwaardig;

3° ontwerper omgevingswerken : landschapsarchitect of gelijkwaardig.

Art. 7. Met uitvoering van artikel 17, tweede lid, van het programmatiebesluit, hoeft de initiatiefnemer de lokale
bevolking niet te informeren over een geplande verrichting als bijkomend voldaan is aan de volgende voorwaarden :

1° de kostprijs van de verrichting, exclusief btw, bedraagt maximaal 1.000.000 euro;

2° er zijn maximaal acht woningen of kavels bij de verrichting betrokken.

Art. 8. Met uitvoering van artikel 19, § 2, tweede lid, van het programmatiebesluit, kan de VMSW schriftelijk
toestemming verlenen tot het gunnen van een verrichting voor de betekening van de goedkeuring van het
gunningsdossier als de kostprijs van de verrichting, exclusief btw, maximaal 20.000 euro bedraagt.

Art. 9. Met uitvoering van artikel 27, tweede lid, 3°, van het programmatiebesluit kan de VMSW de
initiatiefnemer of een andere aanbestedende overheid machtigen om als opdrachtgever op te treden, als de kostprijs
van de verrichting, exclusief btw, maximaal 500.000 euro bedraagt.

Art. 10. § 1. Met uitvoering van artikel 29, § 4, eerste lid, 7°, van het programmatiebesluit wordt het
subsidiepercentage voor infrastructuurwerken, voor gemeenschapsvoorzieningen en voor aanpassingswerken aan de
woonomgeving die enerzijds de belangen van het sociaal woonproject en anderzijds andere gemeenschappelijke
belangen of private belangen ten goede komen, vastgesteld op basis van de criteria voor evenredige verdeling, vermeld
in dit artikel.

§ 2. Met behoud van de toepassing van § 3, § 4 en § 5 wordt het subsidiepercentage S voor infrastructuurwerken
en voor aanpassingswerken aan de woonomgeving in het toekomstige openbaar domein berekend volgens de volgende
formule :

S = 50 * [(s*w + 0,6*k) / (w + k + p) + (ow + ok) / (ow + ok + op)], waarbij

S gelijk is aan het subsidiepercentage, afgerond op de eenheid, in %;

s gelijk is aan 1,00 of 0,80 of 0,60, al naargelang het geval, vermeld in het tweede en het derde lid;

w gelijk is aan het totale aantal sociale woningen in het sociaal woonproject met ontsluiting via de aan te leggen
wooninfrastructuur;

k gelijk is aan het totale aantal sociale kavels in het sociaal woonproject met ontsluiting via de aan te leggen
wooninfrastructuur;
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p gelijk is aan het totale aantal bestaande gebouwen of bebouwbare percelen met ontsluiting via de aan te leggen
wooninfrastructuur die geen sociale woningen of kavels zijn;

ow gelijk is aan de oppervlakte van de percelen bestemd voor de sociale woningen in het sociaal woonproject met
ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur;

ok gelijk is aan de oppervlakte van de percelen bestemd voor de sociale kavels in het sociaal woonproject met
ontsluiting via de aan te leggen wooninfrastructuur;

op gelijk is aan de oppervlakte van andere bebouwde of bebouwbare percelen, met ontsluiting via de aan te leggen
wooninfrastructuur.

De parameter s is gelijk aan 1,00 als voldaan is aan een van de volgende voorwaarden :

1° de te realiseren sociale woningen zijn gelegen binnen een bestaande woonkern;

2° de te realiseren sociale woningen zijn gelegen buiten een bestaande woonkern en kaderen in een gemengd
sociaal woonproject dat voor minstens een derde en voor hoogstens twee derde uit sociale koopwoningen en voor het
overige uit sociale huurwoningen bestaat.

De parameter s is gelijk aan 0,60 voor aanpassingswerken aan de woonomgeving. In alle andere gevallen is de
parameter s gelijk aan 0,80.

§ 3. Het subsidiepercentage Z voor infrastructuurwerken en voor aanpassingswerken aan de woonomgeving in het
toekomstige openbaar domein waarbij de te realiseren sociale woningen of sociale kavels langs één zijde van de
infrastructuurwerken of van de aanpassingswerken aan de woonomgeving gelegen zijn, wordt berekend volgens de
volgende formule :

Z = (S+T)/2, waarbij

Z gelijk is aan het subsidiepercentage, afgerond op de eenheid, in %;

S gelijk is het subsidiepercentage, berekend overeenkomstig § 2;

T gelijk is aan 60 als S niet kleiner is dan 60; zoniet is T gelijk aan S.

§ 4. Infrastructuurwerken en aanpassingswerken aan de woonomgeving in het toekomstige openbaar domein die
zowel de belangen van het sociaal woonproject als andere gemeenschappelijke belangen ten goede komen, waarbij
geen van de rooilijnen van de infrastructuurwerken of de aanpassingswerken aan de woonomgeving grenst aan de te
realiseren sociale woningen of kavels, maar die bestemd en noodzakelijk zijn voor de bruikbaarheid van de te realiseren
sociale woningen of kavels, worden voor 60 % gesubsidieerd als het subsidiepercentage, berekend overeenkomstig § 2
niet lager is dan 60 %; zoniet worden deze infrastructuurwerken of aanpassingswerken aan de woonomgeving voor het
lagere subsidiepercentage gesubsidieerd.

§ 5. Gemeenschapsvoorzieningen die zowel de belangen van het sociaal woonproject als andere gemeenschappe-
lijke belangen ten goede komen, worden voor 60 % gesubsidieerd.

Art. 11. De kostprijs van de bouw van een woning, vermeld in artikel 31, § 2, eerste lid, van het
programmatiebesluit, wordt beperkt tot een prijsplafond, dat wordt vastgesteld op het moment van de gunning van de
werkzaamheden, en gelijk is aan het overeenkomstige prijsplafond, vermeld in artikel 6, § 2, van het financieringsbe-
sluit. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de contractueel overeengekomen prijsherzieningen pro
rata toegepast op het prijsplafond, vertrekkend van de procentuele stijging van het totale aanbestedingsbedrag.

Art. 12. De kostprijs van de renovatie of van de omvorming, vermeld in artikel 33, § 2, eerste lid, van het
programmatiebesluit, wordt beperkt tot een prijsplafond, dat wordt vastgesteld op het moment van de gunning van de
werkzaamheden, en gelijk is aan het overeenkomstige prijsplafond, vermeld in artikel 7, § 2, van het financieringsbe-
sluit. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de contractueel overeengekomen prijsherzieningen pro
rata toegepast op het prijsplafond, vertrekkend van de procentuele stijging van het totale aanbestedingsbedrag.

Art. 13. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2008.

Brussel, 9 december 2008.

M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/36412]

Provincie Limburg. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

DILSEN-STOKKEM. — Bij besluit van 6 november 2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Centrumplein Dilsen », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad
van Dilsen-Stokkem in zitting van 4 september 2008 en dat een toelichtingnota, een weergave van de bestaande
juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/36411]
Provincie Limburg. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

VOEREN. — Bij besluit van 4 december 2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Voeren in zitting van 22 mei 2008 en dat een
informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte bevat, goedgekeurd.
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