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Introductie

1 De Bouwagenda is een samenwerkingsverband, opgericht door Departement Omgeving, Vlaamse Confederatie 
Bouw, BVS en Bouwunie teneinde samen beleidsvoorbereiding en beleidsoperationalisering te ondersteunen en te 
verbeteren in een geest van verstandhouding en samenwerking.

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dat de huidige ruimtelijke staat 
van Vlaanderen aantoont dat een aantal situaties moeten omgebogen worden. Het terugdringen 
van het bijkomend ruimtebeslag is daar één van. Meer doen met minder ruimte, intensivering, 
wordt als één van de principes naar voor geschoven. Ruimtelijke ingrepen zoals verdichten, 
stapelen, ondergronds bouwen en collectieve woon- en werkvormen kunnen intensivering 
bevorderen.

Al enkele decennia is het onmiskenbaar dat onze steden en grotere kernen weer aan populariteit 
winnen. Eerst in de centrumsteden en sinds enkele jaren ook in de grotere kernen en dorpen 
zien we verdichtingsoperaties allerhande. De schaal en de aard van de verdichting variëren 
sterk. Zo zijn er de grote verdichtingsprojecten van grotere projectontwikkelaars waarbij oude 
industriële sites in een stad of gemeente herontwikkeld worden of waarbij nieuwe woonwijken 
ingebreid worden in bestaande kernen. Daarnaast is het straatbeeld in het centrum van 
steden en gemeenten ook enorm gewijzigd door de vervanging van oude rijwoningen door 
appartementsbouw, uitgevoerd door particuliere bouwheren of kleinere projectontwikkelaars. Al 
deze projecten zorgen voor toenemende verdichting in Vlaanderen.

Bij het realiseren van de verdichtingsprojecten moet er over gewaakt worden dat deze centra 
leefbaar blijven en een kwalitatieve woonomgeving vormen voor deze en volgende generaties. 
Dit vraagt investeringen in het openbaar domein zoals het realiseren van meer groen in straten 
en parken, meer waterpartijen, slimme verhardingen, collectieve regenwateropvang, gescheiden 
rioleringen, laadinfrastructuur, fietsnetwerken, etc. Dit gebeurt niet altijd in de praktijk, zeker 
wanneer de verdichting geleidelijk plaatsvindt door een opeenvolging van kleinere projecten. 

Het departement Omgeving schreef een opdracht uit om verdichting in Vlaanderen onder de 
loep te nemen. De Bouwagenda1 ondersteunde het onderzoek en functioneerde als stuurgroep. 
Het onderzoek heeft een dubbele finaliteit. Enerzijds wordt onderzocht welke investeringen 
en kosten er noodzakelijk zijn om tot kwaliteitsvolle verdichting te komen en hoe deze zich 
verhouden ten aanzien van uitbreidingsprojecten. Anderzijds richt het onderzoek zich op de 
hindernissen die lokale besturen, bouwheren en projectontwikkelaars ondervinden tijdens deze 
verdichtingsprocessen.

Het boeiende aan deze opdracht is dat het om de eerste onderzoeksopdracht gaat waarbij zowel 
de zijde van de overheid als de zijde van de ontwikkelaar wordt belicht. De opdracht is uitdagend 
te noemen omdat getracht zal worden vanuit concrete cases aanbevelingen te formuleren die ook 
in andere contexten binnen Vlaanderen toepasbaar zijn. De uitdaging ligt dan ook niet alleen in de 
keuze van het juiste instrument maar ook in het verwerven van inzicht in de werkelijke kostprijs 
van verdichting binnen de Vlaamse beleidscontext.

Voorliggende studie is een economische analyse van de kosten bij verdichtingsprojecten. Er 
werd geen juridische analyse gevoerd. Ook de kosten voor de maatschappij, ten gevolge van een 
ontwikkelingsproject en de kosten met betrekking tot de transitie naar fossielvrij bouwen, zijn niet 
meegenomen in deze studie. Dergelijk onderzoek kan evenwel interessant zijn als vervolgstudie. 

In dit bondige rapport wordt ingezoomd op de vraagstelling, methodiek, onderzoeksresultaten, 
conclusies en tot slot de aanbevelingen.
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Afkortingen

ABR alle bouwplaatsrisico’s verzekering  

(ook wel werfverzekering genoemd)

BGO Beleidsmatig gewenste ontwikkeling

BPA Bijzonder plan van aanleg

BRV Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

BVO Bruto vloeroppervlakte

In deze studie wordt alle bruto bovengrondse 

vloeroppervlakte in rekening genomen 

DBRC Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging 

van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

GBVO Gemiddelde bruto vloeroppervlakte

GVVO Gemiddelde verkoopbare vloeroppervlakte

IRR Internal	Rate	of	Return of Intern rendement

Het intern rendement is het rendement waarbij de netto 

contante waarde van alle geldstromen gelijk wordt 

gesteld aan nul. De IRR is dus gelijk aan het maximale 

(jaarlijkse) potentiële opbrengstpercentage en is de enige 

financiële parameter waarmee ook de effecten van risico’s 

worden berekend en met elkaar kunnen vergeleken 

worden.

NVO Netto (verkoopbare) vloeroppervlakte

In deze studie wordt alle netto (verkoopbare) 

vloeroppervlakte in rekening genomen. Dit betekent ook 

ondergrondse ruimtes zoals parkings, bergingen … met 

opbrengstpotentieel.
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ROI Return-on-investment of marge op kosten

De marge op kosten is de bruto projectmarge gedeeld 

door de totale investeringskost van het project en wordt 

uitgedrukt in procent. Het is een in de praktijk courant 

gebruikte parameter om de financiële haalbaarheid van 

een project af te wegen.

RUP Ruimtelijk uitvoeringsplan

RvVb Raad voor Vergunningsbetwisting

SOK Stedenbouwkundige ontwikkelingskost

SPV Special purpose vehicle

VCRO Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

VVO Verkoopbare vloeroppervlakte

WACC Weighted	Average	Cost	of	Capital	of	Gewogen gemiddelde 

vermogenskosten

De gewogen gemiddelde vermogenskost is een 

benadering voor de minimale rendementseis voor een 

projectontwikkeling. Op basis van de verhouding eigen 

vermogen en vreemd vermogen en hun respectievelijke 

rendementseis wordt een gewogen gemiddelde 

rendementseis bepaald.
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beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO)

Een beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling houdt in dat de 
vergunningverlenende overheid binnen 
haar beoordelingsbevoegdheid een 
bepaalde beleidslijn besluit te volgen, 
zonder dat er een verordenende bepaling 
is die de overheid daartoe verplicht. 
BGO’s zijn bepalingen die betrekking 
hebben de functionele inpasbaarheid, 
de mobiliteitsimpact, de schaal, het 
ruimtegebruik en de bouwdichtheid, etc. 
Op deze manier wordt gestreefd naar 
ruimtelijke kwaliteit.

afwerkingsniveau infrastructuuraanleg

Uit het onderzoek blijkt dat bij 
verdichtingsprojecten een hogere 
afwerkingseis van het openbaar domein 
wordt gesteld (door overheden) dan bij 
uitbreidingsprojecten. Deze eis komt tot 
uiting in een hogere kostprijs per m² aan te 
leggen infrastructuur. 

charette

De charette-procedure is een vorm van 
gezamenlijke brainstorm gedurende 
één week waarbij gestart wordt vanaf 
‘een wit blad’ en toegewerkt wordt naar 
een gedragen visie. De charetteweek 
bestaat uit een herhalende cyclus 
van kennisuitwisseling, ontwerp en 
terugkoppeling (met zowel bestuur, 
adviesinstanties en buurtbewoners), waarbij 
de visie/het ontwerp telkens verfijnd wordt.

doorlooptijd van een project

De doorlooptijd wordt gebruikt als 
tijdsaanduiding van begin tot einde van een 
bepaald proces. In deze tijdsaanduiding 
zitten wachttijden inbegrepen. De 
doorlooptijd wordt uitgedruikt in 
kalenderdagen.

Enkele begrippen verklaard:
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gewogen gemiddelde vermogenskost (wacc)

De gewogen gemiddelde 
vermogenskost is een benadering voor 
de minimale rendementseis voor een 
projectontwikkeling. Op basis van de 
verhouding eigen vermogen en vreemd 
vermogen en hun respectievelijke 
rendementseis wordt een gewogen 
gemiddelde rendementseis bepaald.

bouwen in 2e orde

Bouwen in tweede orde is het inplanten van 
gebouwen waarbij diepere bouwpercelen 
worden bebouwd door twee achter elkaar 
liggende constructies. Eén constructie is 
rechtstreeks toegankelijk vanaf de straat 
en de tweede is toegankelijk via een private 
weg.

Bouwen in tweede orde is het inplanten van 
een hoofdgebouw op zo’n manier dat de 
bouwlijn gelegen is achter de achtergevellijn 
van andere gebouwen en bijgevolg een 
tweede bouwlijn wordt gecreëerd.

bruto projectmarge

De bruto projectmarge is de brutowinst die 
overblijft na aftrek van alle kosten. Interne 
kosten eigen aan de bedrijfsstructuur van de 
projectontwikkelaar zijn niet opgenomen in 
de analyse van de kostenstructuur.

grondenbank

Een grondexploitatie is een specifieke 
begroting die de grondkosten 
en grondopbrengsten van een 
gebiedsontwikkeling in kaart brent. De 
grondexploitatie geeft partijen inzicht 
in de financiële haalbaarheid van een 
gebiedsontwikkeling.
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grondexploitatie

Een grondexploitatie is een specifieke 
begroting die de grondkosten 
en grondopbrengsten van een 
gebiedsontwikkeling in kaart brent. De 
grondexploitatie geeft partijen inzicht 
in de financiële haalbaarheid van een 
gebiedsontwikkeling.

infrastructuurkosten

Kosten die gemaakt worden in het 
kader van de aanleg van (projecteigen) 
infrastructuur. Hierin zijn opgenomen: 
de aanleg van wegenis, openbaar 
domein, openbaar groen en nuts- en 
energievoorzieningen.

stedenbouwkundige voorwaarde 
en stedenbouwkundige last

In het kader van de omgevingsvergunning 
worden vaak voorwaardes opgelegd aan 
projecten waaraan ze moeten voldoen 
om in overeenstemming te zijn met 
de goede ruimtelijke ordening. Een 
stedenbouwkundige last wordt beschouwd 
als een extra eis waaraan het project ter 
compensatie voor de bijkomende taken die 
de overheid ondervindt door het verlenen 
van de vergunning. In het kader van deze 
studie die focust op de kostenanalyse 
van projectontwikkelingscases is het 
onderscheid tussen voorwaardes 
en stedenbouwkundige lasten van 
ondergeschikt belang. 
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marge op kosten(roi)

De marge op kosten is de bruto 
projectmarge gedeeld door de totale 
investeringskost van het project en wordt 
uitgedrukt in procent. Het is een in de 
praktijk courant gebruikte parameter om de 
financiële haalbaarheid van een project af 
te wegen.

intern rendement (irr)

Het intern rendement is het rendement 
waarbij de netto contante waarde van 
alle geldstromen gelijk wordt gesteld aan 
nul. De IRR is dus gelijk aan het maximale 
(jaarlijkse) potentiële opbrengstpercentage 
en is de enige financiële parameter 
waarmee ook de effecten van risico’s 
worden berekend en met elkaar kunnen 
vergeleken worden.





1 VRAAGSTELLING 
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1.1. Onderzoeksvragen

Bij het opstellen van de onderzoeksvragen diende de niet-limitatieve lijst aan vragen uit het 
bestek als belangrijkste voedingsbodem. De vragen werden inhoudelijk gebundeld en opgedeeld 
in relevante hoofd- en subvragen voor dit onderzoek. Daarnaast werd ook dankbaar gebruik 
gemaakt van de geconsulteerde literatuur (zie bijlage 4) om de onderzoeksvragen scherp te 
stellen. Onderzoeksvragen en -inzichten die reeds in de literatuur werden behandeld dienen 
immers niet herhaald te worden in dit onderzoek.

De geformuleerde onderzoeksvragen voor dit onderzoek zijn specifiek gericht op het onderzoeken 
van enerzijds het product, d.w.z. de projectkosten van verdichting (in vergelijking met projecten 
waarbij niet verdicht wordt, de zogenaamde uitbreidingsprojecten) en anderzijds het proces, zoals 
de ingezette instrumenten en de zaken die voor deze projecten een hindernis kunnen vormen of 
deze net faciliteren.

De onderzoeksvragen die sturend zijn in dit onderzoek werden als volgt geformuleerd: 

Projectkosten van verdichting:

• Wat zijn de kostenposten van een verdichtingsproject? 

 - Verschillen deze kosten bij verschillende types van verdichtingsprojecten, naar gelang de 
context van het project of naar gelang het vergunningverlenend bestuur? 

 - Verschillen deze kosten in wezen van die van diverse uitbreidingsprojecten? 

• Welke kosten, kwaliteitseisen, lasten, ... worden specifiek aan verdichtingsprojecten opgelegd? 

 - Hoe billijk zijn deze kosten, kwaliteitseisen, lasten, ... ten aanzien van de baten van 
verdichtingsprojecten? 

 - Op welke manier worden kosten en baten verankerd tussen verschillende partijen? 

Proces-aspecten welke verdichtingsprojecten beïnvloeden:

• Op welke instrumenten zetten lokale besturen idealiter in om (de kwaliteiten van) 
verdichtingsprojecten te sturen? 

• Welke instrumenten hebben lokale besturen hiertoe tot hun beschikking? 

• Welke rol neemt de lokale overheid idealiter op om verdichtingsprojecten te faciliteren? 
Verschilt dit per type verdichtingsproject of naar gelang de context van het project?  

• Verschilt de houding van de lokale overheid bij verdichtingsprojecten significant van de 
houding die ze aanneemt ten aanzien van uitbreidingsprojecten? 

• Wat is de impact van de wijze waarop de overheid haar rol invult op de kostprijs, looptijd en het 
parcours van een verdichtingsproject?
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• Hoe doeltreffend zijn de instrumenten die op heden worden ingezet? Faciliteren deze 
instrumenten verdichtingsprojecten? Zo ja, hoe?  

• Hoe worden deze instrumenten ontvangen door ontwikkelaars en faciliteren deze het overleg / 
de onderhandeling tussen de partijen?

• Welke hindernissen, ervaren door de ontwikkelaar, kan een lokale overheid weghalen? Welke 
blijven steeds bestaan? 

Met deze tweeledige benadering van verdichtingsprojecten beogen we een integrale aanpak. 
Product en proces zijn onderling immers sterk met elkaar verweven. Het proces heeft invloed op 
het product en vice	versa.

    





2 METHODIEK
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Om een goed inzicht te verkrijgen in de thematiek van verdichting werd een combinatie van 
verschillende onderzoeksmethodes ingezet. We doen beroep op een multi-method aanpak waarbij 
zowel kwantitatieve als kwalitatieve technieken benut worden om de diverse geformuleerde 
onderzoeksvragen te beantwoorden.

De onderzoeksmethodieken die ingezet werden, zijn:

• Literatuuronderzoek

• Case study onderzoek 

• Kostenanalyse

• Diepte-interviews
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2.1. Literatuuronderzoek

Bij aanvang van de opdracht werd via een literatuuronderzoek het onderzoekskader en de 
onderzoeksvragen (zie eerder), alsook de methodiek en aanpak scherp gesteld. De bestaande 
literatuur werd gescreend op onder meer volgende aspecten: rol van de lokale overheid, kosten-
baten van (verdichtings-)projecten en instrumentarium gericht op het faciliteren van verdichting. 
Daarnaast werd in de literatuur op zoek gegaan naar kenmerken om potentiële cases snel 
en intuïtief van elkaar te kunnen onderscheiden en om diversiteit in de selectie van de cases 
te kunnen garanderen. Het onderzoeksrapport ‘Slim verdichten’ (Claeys R., e.a., 2014) heeft 
hiertoe een belangrijke aanzet geleverd. Op basis van het literatuuronderzoek werd een matrix 
opgemaakt. De matrix liet toe om, aan de hand van een beperkt aantal projecteigenschappen, 
de aangereikte projecten snel te situeren binnen een grid en zo de meest relevante cases voor dit 
onderzoek te kunnen selecteren. 

Uit de bestaande literatuur werden mogelijke kostenposten van ontwikkelingsprojecten, en 
verdichtingsprojecten in het bijzonder, gedetecteerd. Deze werden mee opgenomen in de 
rekentool waarmee de verschillende verdichtings- en uitbreidingscases geanalyseerd zijn (zie 
methode kostenanalyse). Het belang van een rekentool werd bevestigd in de studie ‘Analyse van 
de financiële gevolgen van ruimtelijke beslissingen: kader en beschrijving van enkele situaties’ 
(Dugernier M., e.a., 2014). Aanvullend aan het bestaand onderzoek werden in deze studie de 
kostenposten sterker in relatie gebracht met de andere aspecten van ruimtelijke ordening (zoals 
bijvoorbeeld: attesten/vergunningen, eigendomsoverdracht, gebiedsgericht beleid, en generieke 
regelgeving). Verschillende studies erkenden de nood aan reële informatie en kengetallen omtrent 
kosten van bouwprojecten en in het bijzonder verdichtingsprojecten. Veelal maakten de studies 
gebruik van aannames en illustratieve berekeningen of kostprijs koper. Het werken met effectieve 
cijfers, ontvangen van deelnemende ontwikkelaars, maakt deze studie in dat opzicht bijzonder 
waardevol. Ook de kostenposten kunnen, aan de hand van de verkregen data, correcter ingeschat 
worden én kunnen opgesplitst worden per projectfase. Bepaalde studies zagen zich genoodzaakt 
om de besproken cases te beperken tot bijvoorbeeld greenfields (‘Concepten en instrumentarium 
voor de financiële verevening tussen lokale overheden in relatie tot ruimtelijk beleid’ (Dernau 
W., e.a., 2015)) of strategisch gelegen verdichtingsprojecten (‘Financiële argumenten voor een 
hoger ruimtelijk rendement’ (Aerts J., e.a., (2015)). Dit gegeven maakte de nood aan sterke 
betrokkenheid van de bouwsector voor deze studie duidelijk.

De bestaande literatuur werd daarnaast gebruikt om de interviews met ontwikkelaars en lokale 
overheden te voeden. In het onderzoeksrapport ‘Slim Verdichten’ (Claeys R., e.a., 2014) wordt de 
nood aan het begrijpen van de eigenheid van de stad benadrukt. Op die manier kunnen de cases 
geplaatst worden binnen een bredere context. In het onderzoek wordt daarnaast ook gepolst naar 
hun visie over slim ruimtegebruik, en hun rol en ervaring in het samenbrengen van verschillende 
programma’s en ruimtevragen. De impact van de houding die een lokaal bestuur aanneemt 
ten aanzien van een ontwikkelaar of bouwheer werd onder andere benadrukt in de studie ‘De 
juridische en fiscale oorzaken van ondoordacht ruimtegebruik’ (Ryckewaert M., e.a., (2018)). De 
inzichten uit deze studie, gecombineerd met het vermoeden dat de duurtijd van een traject een 
belangrijke impact heeft op de kostprijs, deed ons de rol van de overheid binnen de geselecteerde 
cases bevragen. Uit de geraadpleegde literatuur blijkt algemeen dat het noodzakelijk is dat 
een overheid proactief en transparant kan communiceren over gewenste ontwikkelingen. 
Dergelijke transparantie - op vlak van instellen lasten, beleidskeuzes, ontwikkelingsvisies voor 
masterplannen, etc. - heeft immers een grote impact op het proces, de rentabiliteit en de kostprijs. 
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Deze inzichten uit het literatuuronderzoek werden tijdens de interviews bevestigd en bovendien 
kon op basis van deze inzichten gepolst worden naar mogelijke oplossingen. De naar voor 
geschoven oplossingen konden aan de hand van de literatuur kritisch getoetst worden. 

In onder meer de thema-audit Omgevingsvergunningen (2021) worden reeds 
een aantal belangrijke aandachtspunten en verbeterpunten opgelijst inzake het 
omgevingsvergunningenproces bij lokale besturen. Interessant aan de audit is dat voor elk van 
de verbeterpunten ook acties worden genoemd, en wordt verwezen naar goede praktijken. In de 
toolkit kernversterking Vlaams-Brabant (BUUR, 2021) wordt ingegaan op de rol van de overheid, 
de strategieën en de instrumenten. De aangereikte thema’s, specifieke aandachtspunten en 
mogelijke acties werden afgetoetst tijdens de gesprekken met de lokale besturen.

Tot slot werd duidelijk dat er in de bestaande literatuur geen eenduidige definitie voor ‘verdichting’ 
wordt gehanteerd, en dat verschillende studies dit begrip als synoniem van (alle vormen van) 
ruimtelijk rendement gebruiken. Hierdoor is het moeilijk bestaande studies, cijfers en cases met 
elkaar te vergelijken. Met het oog op deze studie diende de term ‘verdichtingsproject’ duidelijk 
gedefinieerd te worden. Hieronder wordt de definitie uitgeschreven en toegelicht.

De geraadpleegde literatuur is in bijlage 4 terug te vinden.

2.1.1. Definitie ‘verdichtingsproject’

Aan de hand van een ‘definitie’ wordt bepaald wat binnen dit onderzoek als verdichtingsproject 
zal worden aangeduid, en dus ook wat niet. We hanteren, specifiek in het kader van dit onderzoek, 
volgende definitie:  
“Een verdichtingsproject omvat een ruimtelijke ingreep in functie van de intensivering van het 
gebruik van bebouwde of verharde ruimte.”  

Het gebruik van deze definitie houdt wel enkele belangrijke aandachtspunten in zich. Zo 
veronderstelt de frasering ‘een ruimtelijke ingreep’ een focus op projecten waarbij de bebouwde 
context (architecturaal) gewijzigd wordt. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld puur functionele 
herbestemmingen van bestaande gebouwen uit de boot vallen, maar ook het inbrengen van 
een bijkomende (woon-)functie in een gebouw zonder dat hiervoor noemenswaardige werken 
noodzakelijk zijn. Deze projecten verhogen ook het ruimtelijk rendement en omvatten vaak ook 
een directe verdichting. Toch vallen ze buiten de strikte lezing van de definitie - en dus buiten de 
scope van deze studie - omdat dit veelal projecten betreft die niet direct stedenbouwkundig van 
aard zijn, vanuit een particulier initiatief worden gerealiseerd, of te kleinschalig zijn om de nodige 
projectinformatie over te krijgen en/of te vergelijken met andere (meer grootschalige of complexe) 
verdichtingsprojecten. 
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Daarnaast werd geopteerd om de zinsnede ‘intensivering van het gebruik’ in de definitie op 
te nemen. Hiermee wordt op projecten gemikt die het ruimtelijk rendement verhogen. Tot slot 
werd ook bewust gekozen om te focussen op projecten die plaatsvinden binnen de ‘bebouwde 
of verharde ruimte’. Hiermee sluiten we projecten uit die gerealiseerd worden op gronden waar 
voorheen open ruimte (groen- of landbouwgebied) aanwezig was. Met deze frasering mikken we 
op die projecten waarbij een reeds aangesneden ruimte door het project wordt verdicht. Door 
de termen ‘bebouwde of verharde ruimte’ te gebruiken, wordt expliciet gekeken naar het feitelijk 
gebruik voorafgaand aan een project en niet naar de planologische bestemming van de gronden. 
Dit houdt bijvoorbeeld in dat bepaalde inbreidingsprojecten niet langer als verdichtingsproject 
zullen gelden volgens de definitie. Een inbreidingsproject binnen een voorheen sterk verstedelijkt 
bouwblok, waarbij de gronden onbebouwde en onverhard waren, vallen hierdoor immers binnen 
de scope. Tegelijk vallen de binnengebieden die voorheen als weide of akker in gebruik waren, 
buiten de scope, ook al kennen zij planologisch een ‘harde’ bestemming.  

Tot slot is het belangrijk op te merken dat de locatie van de projecten - in kerngebieden of in 
buitengebied - geen impact heeft op de toepassing van de definitie. Een verdichtingsproject kan 
dus - mits voldaan aan bovenstaande voorwaarden - zowel in kerngebied als  in buitengebied 
gelegen zijn. 

bestaande situatie: open ruimte

uitbreidingsproject

bestaande situatie: bebouwde ruimte

verdichtingsproject

Figuur 1: Definitie ‘verdichtingsproject’ in beeld
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2.2. Case-study onderzoek

In het case-study onderzoek werd gebruik gemaakt van een comparatieve onderzoeksmethode 
waarbij op basis van nacalculatie een vergelijking wordt gemaakt tussen de kosten en 
opbrengsten van uitbreidings- en verdichtingsprojecten. Daarnaast wordt ook onderzocht welke 
stedenbouwkundige lasten en -voorwaarden opgelegd worden in elk van de cases. De inzichten 
uit de kwantitatieve analyse worden afgetoetst met de deelnemende ontwikkelaars via diepte-
interviews (zie methodiek diepte-interviews). De uitbreidingscases werden als toetssteen gebruikt 
voor de verdichtingsprojecten. Zo werd de projectinformatie van deze uitbreidingsprojecten benut 
om te kunnen inschatten voor welke kostenposten een verdichtingsproject afwijkt. 
 
Deze comparatieve methode heeft bepaalde voordelen. Deze vergelijkingsmethode vraagt echter 
ook om enige abstractie: de kostenposten en instrumenten van de cases zullen niet één-op-één 
met elkaar kunnen worden vergeleken zonder dat hierbij goed onderzocht wordt waar deze kosten 
hun herkomst vinden. Immers: wanneer een last door een lokale stedenbouwkundige verordening 
opgelegd wordt in gemeente A, is het logisch dat deze niet voortkomt in een van de toetsingscases 
die in gemeente B ligt. Tegelijk is het achterhalen van de herkomst en de motivatie van dergelijke 
(bijkomende) kosten aan verdichtingsprojecten ook net van belang binnen het onderzoek naar 
kansrijke instrumenten. 

2.2.1. Deelnemende ontwikkelaars

De medewerking van projectontwikkelaars en het ter beschikking stellen van cijfermateriaal is 
cruciaal in dit onderzoek. Van negen ontwikkelaars kregen we de medewerking via bruikbaar 
cijfermateriaal en een interview. Zeven andere ontwikkelaars waren bereid het onderzoeksteam 
te woord te staan en kwalitatieve input te geven. Om hun anonimiteit te bewaren worden de 
ontwikkelaars hieronder alfabetisch weergegeven.
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2.2.2. Geselecteerde cases

In onderling overleg tussen de ontwikkelaars en het onderzoeksteam werd telkens bepaald welke 
cases uit de projectenportefeuille in aanmerking kwamen voor dit onderzoek. 

Alle cases zijn gesitueerd in Vlaanderen en bij het selecteren ervan werd naar een maximale 
geografische spreiding gestreefd. De selectie van de cases is zowel in centrumsteden als in 
kleinere steden en gemeenten gebeurd. 

Binnen het onderzoek richten we ons eerder op de middelgrote en grootschalige 
verdichtingsprojecten. Dit betekent niet dat de kleinschalige en particuliere projecten niet 
relevant zijn. Vele kleine projecten samen hebben immers ook een grote ruimtelijke impact. Echter 
binnen het opzet van dit onderzoek leek het efficiënter om vanuit grotere projecten inzichten te 
distilleren. Deze zijn ongetwijfeld ook gedeeltelijk van toepassing op kleinere projecten.  

Qua programma lag de focus in hoofdzaak op residentiële projecten, eventueel aangevuld met 
een kleiner aandeel kantoren, commerciële functies of diensten.   

Onderstaande kaart biedt een overzicht van de ruimtelijke situering van de cases. We maken 
hierbij een onderscheid tussen verdichtingscases (6) en uitbreidingscases (4)2. Elke case wordt 
daarnaast ook besproken in een fiche in bijlage (bijlage 1). De fiche geeft een overzicht van soort 
project (verdichting of uitbreiding), programma, gehanteerde instrumenten, etc.

Figuur 2: Ruimtelijke situering van de cases  verdichting  uitbreiding  
 

Aalst - case 1

Evergem - case 2

Kortrijk - case 3

Kortrijk - case 4

Veurne - case 5

Gent - case 6

Berlaar - case 7

Lier - case 8

Deerlijk - case 9

Leuven - case 10

2 Gezien een te afwijkend programma is besloten om een 11e case niet mee op te nemen in het onderzoek. 
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Om voeling te krijgen met de omvang van de verschillende projecten die deel uit maken van 
de selectie geven we hieronder een overzicht van de gerealiseerde vloeroppervlakte en het 
gerealiseerde aantal woningen per case. De verhouding van de vloeroppervlakte ten aanzien van 
de terreinoppervlakte (kortweg: V/T) is een courante maatstaf bij architecturale projecten. Met 
deze index wordt een eerste indicatie gegeven van het rendement dat wordt gecreëerd op een 
perceel. Belangrijk is wel aan te geven dat deze waarde zich niet uitspreekt over hoe het perceel 
wordt benut. Wanneer een perceel volledig wordt bebouwd met één bruikbare bouwlaag, betreft 
dit immers dezelfde V/T als wanneer dat perceel voor de helft wordt bebouwd met twee bruikbare 
bouwlagen. 

De V/T coëfficiënt toont duidelijk het ruimtebeslag aan van de verschillende cases. De 
4 uitbreidingscases hebben hierbij een duidelijke kleine V/T coëfficiënt, terwijl in de 
6 verdichtingscases een grotere bovengrondse BVO realiseren ten opzichte van de 
terreinoppervlakte. 
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Elke case omvat een zekere woonontwikkeling, met een minimale realisatie van 44 woonunits, en 
een maximum van 150 woonunits. De tien cases kunnen dus goed met elkaar vergeleken worden 
op basis van het programma. 
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2.3. Financiële analyse

3 De ontwikkelingskosten zijn onder anderen de bouwkosten, advieskosten, erelonen, projectmanagement, 
marketing en commercialisatiekosten, financieringskosten, …
4 De verwervingskosten bestaan uit de betaalde of geactualiseerde grondprijs, notariskosten, registratierechten, 
advieskosten, …

Met het oog op de uitvoering van deze opdracht ontwikkelden we een residueel rekenmodel 
om de kosten- en opbrengstenstructuur van uitbreidings- en verdichtingsprojecten inzichtelijk 
te maken en op een onderbouwde manier uitspraak te doen over de eventuele meerkosten 
verbonden aan verdichting. Een identiek rekenmodel werd gebruikt voor zowel de verdichtings- 
als uitbreidingscases. De kengetallen voor de analyse werden aangeleverd door de participerende 
ontwikkelaars via invultemplates die voor 95% werden ingevuld. Voor de betrouwbaarheid van 
de data beroept het onderzoeksteam zich op de correctheid van de ingevulde templates door de 
participerende ontwikkelaars. 

Via een tweede DCF-rekenmodel werd ook inzicht verkregen in verschillende factoren die 
projectontwikkelaars tijdens de interviews aanhaalden als kostenverhogend, maar die niet 
rechtstreeks in de aangeleverde kengetallen m.b.t. de casestudies terug te vinden waren. 
Als oplossing voor deze datalacune werd een referentiescenario opgesteld op basis van een 
denkbeeldige projectontwikkelingscase, steunend op de gegevens uit de casestudies. Via een 
sensitiviteitsanalyse werd vervolgens de invloed van deze factoren op de bruto projectmarge en 
het intern rendement van het referentiescenario onderzocht.

In wat volgt bespreken we meer in detail:

• Opzet van het residueel rekenmodel

• Opzet van het DCF-rekenmodel

2.3.1. Opzet van het residueel rekenmodel

Het rekenmodel beoogt een grondige nacalculatie van de gemaakte kosten ten opzichte van 
de gerealiseerde opbrengsten per case. Het model steunt op de residuele berekeningsmethode 
waarbij de waarde van het project na voltooiing (de opbrengsten uit de gerealiseerde verkopen) 
min alle ontwikkelings-3  en verwervingskosten4 gelijkgesteld wordt aan de bruto projectmarge 
voor de ontwikkelaar. Een gedetailleerd uittreksel van het rekenmodel werd opgenomen in bijlage.

In wat volgt bespreken we het opzet van het rekenmodel meer in detail, met toelichting van 
volgende aspecten:  

• Berekening van de kosten;

• Berekening van de opbrengsten;

• Berekening van de bruto projectmarge;

• De beperkingen van het rekenmodel.
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Berekening van de kosten

De nacalculatie van de uitgaven in het rekenmodel gebeurt op basis van twee projectfases: 

• Grondexploitatie

• Projectontwikkeling

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgenomen kostenposten per fase. De 
afzonderlijke posten worden samengeteld om de totale kosten per case te berekenen. 

grondexploitatie projectontwikkeling

verwervingskosten bouwrijp maken constructiekosten indirecte kosten

Aankoop grond en 

constructie
Afbraakwerken Werfinrichtingskosten Erelonen

Notariskosten Saneringswerken

Bouwkundige werken, 

technische installaties, 

afwerkingen

Administratieve lasten

Verschuldigde belastingen
Onderhoud- en 

instandhoudingswerken

Aansluitingskosten 

nutsvoorzieningen

Marketing & 

commercialisatie

Vergoedingen aan derden Grondwerken Projectmanagement

Studiekosten aankoop Infrastructuurwerken Financiële kosten

Tabel 1: Overzicht kosten per projectfase (bron: IDEA Consult)

Grondexploitatie
De kosten binnen de fase van de grondexploitatie omvatten de kosten voor de verwerving en de 
kosten voor het bouwrijp maken van de projectsite. De analyse van de gemaakte kosten tijdens de 
grondexploitatie wordt per m² terreinoppervlakte uitgedrukt.

De verwervingskosten omvatten de (geactualiseerde) kosten voor de aankoop van de grond en 
eventuele constructie(s), notariskosten, verschuldigde belasting, vergoedingen aan derden en 
studiekosten voor de aankoop. 

De kosten voor het bouwrijp maken van de projectsite omvatten de kosten voor afbraak- en 
saneringswerken, onderhoud- en instandhoudingswerken, grondwerken en infrastructuurwerken.

Projectontwikkeling
De projectontwikkelingsfase omvat de kosten voor het bouwen van de opstallen en alle hieraan 
verbonden indirecte kosten. De constructiekosten omvatten de werfinrichtingskosten, alle kosten 
voor bouwkundige werken, technische installaties en afwerkingen en aansluitkosten van de 
nutsvoorzieningen. Deze kosten worden geanalyseerd per m² bruto vloeroppervlakte (BVO).
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werfinrichtingskosten bouwkundige werken, 
technische installaties, 

afwerkingen

aansluitkosten 
nutsvoorzieningen

Werfinrichting en organisatie Woningen Aardgasnet

Werfbeveiliging Appartementen Drinkwaternet

Kantoor / commerciële ruimte Elektriciteitsnet

(Ondergronds) parkeren Distributie

Tabel 2: Overzicht kosten projectontwikkelingsfase (bron: IDEA Consult)

De indirecte kosten zijn opgedeeld in vijf categorieën: erelonen, administratieve kosten, marketing 
en commercialisatiekosten, projectmanagement kosten en financiële kosten. De indirecte kosten 
worden geanalyseerd per unit. De marketing en commercialisatiekost wordt gemakshalve ook 
uitdrukt in percentage van de totale opbrengsten.

erelonen administratieve 
lasten

marketing & 
commercialisatie

project- 
management

financiële 
kosten

Erelonen 

gebiedsexploitatie

Ifv. verkavelings- en 

omgevingsvergunning

Marketing) en 

representatiekosten

PM grondexploitatie Verzekeringen

Erelonen 

architectuur

Stedenbouwkundige 

lasten

Verkoops- en/of 

verhuurkosten

PM 

projectontwikkeling

Waarborgen en 

garanties

Erelonen ingenieurs Diversen Interesten

Technische studies 

(controles)

Hypotheken

Experten Bankkosten

Tabel 3: Overzicht indirecte kosten (bron: IDEA Consult)

Onderstaand lichten we de indirecte kosten meer in detail toe: 

• Erelonen omvatten de erelonen voor de betrokken studie- en adviesbureaus, met name:

 - Erelonen voor de gebiedsexploitatie bestaan uit studiekosten (algemene studies en 
markonderzoek en communicatie en draagvlakcreatie); omgevingsonderzoeken (opmaak 
RUP, m.e.r.-screening en MER, mobiliteitsonderzoek, communicatie en participatie) 
en studiebureaus (stedenbouwkundige, archeologie, landmeters, bodemonderzoek, 
ingenieur infrastructuur en landschapsarchitect). 

 - De erelonen architectuur omvatten de architectenkosten voor het ontwerp en de 
uitvoering en kosten voor de interieurarchitect. 

 - Erelonen ingenieurs omvatten alle technische studies die dienen te gebeuren in het kader 
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van de opstallen. Deze zijn onder meer, stabiliteitsstudie, studie technische installaties, 
bouwexpertise bouwfysica, studie akoestiek, sonderingsverslag, wind- en/of zonnestudie, 
…

 - Erelonen voor technische studies omvatten onder meer EPB- en ventilatieverslaggeving, 
veiligheidscoördinatie, duurzaamheidsmeting, …

 - Erelonen voor experten omvatten onder andere inwinnen van juridische adviezen, 
fiscalist, certificatie voor duurzaamheidslabel, …

• Administratieve kosten omvatten kosten gemaakt in het kader van de aanvraag voor een 
verkavelings- en omgevingsvergunning en stedenbouwkundige lasten zowel financieel als in 
natura.

• Marketing en commercialisatiekosten omvatten marketing- en representatiekosten en 
verkoop- en/of verhuurkosten aan makelaars.

• Projectmanagementkosten worden opgedeeld volgens grondexploitatie en 
projectontwikkeling en omvatten de kosten voor zowel externe als interne projectopvolging. 
Interne kosten, eigen aan de bedrijfsstructuur van de ontwikkelaar worden in dit onderzoek 
buiten beschouwing gelaten.

• Financiële kosten omvatten allerhande verzekeringsrisico’s (ABR, restrisico, …); waarborgen 
en garanties o.a. garanties in het kader van de wet Breyne; interestvergoedingen; eventuele 
hypotheekkosten en algemene bankkosten.

De kosten worden in het rekenmodel geactualiseerd aan een gemiddelde bouwkoststijging van 2% 
op jaarbasis, tot het kostenniveau van 2021. Er is geen rekening gehouden met bouwkoststijgingen 
ten gevolge van de COVID19-crisis en recente geopolitieke gebeurtenissen.

Berekening van de opbrengsten

De totale opbrengsten worden bepaald op basis van de gerealiseerde opbrengst per 
programmacomponent. Deze werden verder opgedeeld in opbrengsten uit de grondexploitatie en 
opbrengsten uit de projectontwikkeling, zijnde de opstallen: 

• De opbrengsten uit de grondexploitatie zijn vervolgens verder opgedeeld volgens het 
aandeel gelieerd aan de grond en het aandeel opbrengsten gelieerd aan de aanleg van 
infrastructuur, en deze worden samengeteld om de grondquote te berekenen.5 

• De opbrengsten uit de projectontwikkeling worden geanalyseerd per netto verkoopbare 
vloeroppervlakte (NVO). Hierin worden alle netto verkoopbare oppervlaktes gerekend, inclusief 
ondergronds parkeren.6  

Opbrengsten worden geactualiseerd aan 3,5% als aanname voor de gemiddelde jaarlijkse stijging 
van de vastgoedwaarde tussen 2014 en 2021.

5  Indien geen informatie is opgegeven over de verdeling van de grondquote wordt gewerkt met een gemiddelde 
grondquote over vergelijkbare cases
6 Voor ondergronds parkeren wordt 50% van de bruto vloeroppervlakte gerekend als netto vloeroppervlakte.
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Berekening van de bruto projectmarge

Op basis van de totale kosten en opbrengsten wordt de bruto projectmarge per case bepaald. De 
bruto projectmarge wordt gedeeld door de totale investeringskost om de return-on-investment 
(ROI) of ‘de marge op kosten’ van het project te berekenen. Deze parameter laat toe om de 
financiële resultaten van de verschillende cases te vergelijken. 

Een belangrijke beperking van de marge op kosten is dat deze geen rekening houdt met de 
looptijd waarover de projecten gerealiseerd zijn en het moment waarop de effectieve in- of 
uitgaande kasstromen plaatsvinden. De Internal	Rate	of	Return (IRR) of het intern rendement 
houdt wel rekening met het tijdseffect van de kasstromen. Het gebruik van deze parameter blijkt 
in het praktijk minder courant. Bovendien blijkt, uit de aangereikte data, dat projectontwikkelaars 
niet altijd een goed zicht hebben op de werkelijke timing van kasstromen ten opzichte van de 
timing uit de haalbaarheidsanalyse. De marge op kosten (ROI) blijkt een in de praktijk courant en 
eenvoudig te gebruiken parameter en wordt daarom ook in deze studie gehanteerd.

De beperkingen van het rekenmodel

De resultaten van de afzonderlijke cases worden geaggregeerd per typologie. Om de anonimiteit 
van het aangeleverde cijfermateriaal te garanderen zijn afzonderlijke resultaten van de cases niet 
in het rapport opgenomen. 

Het rekenmodel kent een aantal beperkingen: 

• Er wordt geen onderscheid gemaakt naar schaalgrootte van de cases, hoewel er is getracht om 
de cases zoveel als mogelijk vergelijkbaar te maken door hetzelfde bouwprogramma en een 
vergelijkbaar aantal units na te streven. De vergelijkingsbasis ontstaat vanuit de geografische 
locatie van de cases, namelijk verdichting ten opzichte van uitbreiding;

• Het model laat geen gedetailleerde analyse van de financiële structuur van de 
ontwikkelingscases toe. Elke case (en ontwikkelaar) heeft haar specifieke financieringsstructuur 
die een belangrijke invloed heeft op het eindresultaat. In het kader van deze studie met focus 
op de effectieve projectkosten van ontwikkelingsproject is dergelijke diepgaande analyse niet 
aan de orde;

• Er werd de respondenten gevraagd om de ingeschatte planning tijdens de 
haalbaarheidsanalyse en de effectief gerealiseerde timing mee te geven. Echter blijkt dat men 
veelal geen zicht heeft op deze informatie. De verwachte cash flows worden in het rekenmodel 
ook niet in de tijd uitgezet. Hierdoor is het kwantitatief niet mogelijk de invloed van eventuele 
vertragingen op de kostenstructuur van de cases na te gaan;

• Het model berekent de geaccumuleerde interesten op basis van een inschatting van 
de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Indien er door de respondent geen 
financieringskosten werden aangereikt, dan werd gerekend met een veronderstelde WACC van 
8%, een loan-to-cost voor residentieel programma van 60% en een verwacht rendement op 
eigen vermogen van 15% en een rentevoet van 3,33% voor vreemd vermogen. Op basis hiervan 
wordt een ruwe berekening van de geaccumuleerde interesten gemaakt. Er is hierbij geen 
rekening gehouden met mogelijke recuperatie via voorverkoop;
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• Als er voor één van de kostenposten geen specifieke waarde aangeleverd kon worden door de 
respondent, dan wordt in het rekenmodel een inschatting gemaakt door het gemiddelde van 
de betreffende waarde over de andere te aggregeren cases in te vullen. Zo worden nul waardes 
in het model vermeden.

2.3.2. Opzet van het DCF-rekenmodel

Op basis van het gebruikte residuele model is een Discounted	Cash-Flow (DCF) model gebouwd 
waarbij de kosten en opbrengsten via een planning in de tijd worden uitgezet. Het DCF-model laat 
toe om de grootte van aanvullende projectkosten die niet rechtstreeks uit de aangeleverde cijfers 
in de cases kunnen afgeleid worden in de totale kostenstructuur te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld 
de invloed van vertragingen in het vergunningstraject op de projectresultaten bestudeerd worden. 

Of een project financieel standhoudt, hangt af van de eis die de projectontwikkelaar stelt 
aan de mate waarin de netto ontvangsten de investeringsuitgaven compenseren. Bij 
projectontwikkeling is het cash flow-schema een reeks van niet-constante uitgaven verspreid 
over de ontwikkelingsperiode, die gecompenseerd moeten worden door de verkoopwaarde van 
een project aan het einde van het ontwikkelingsproces. In de praktijk wordt de haalbaarheid 
van een project veelal afgewogen op basis van de brutomarge op kosten (ROI) of het intern 
rendement (IRR) van de gerealiseerde kasstromen. Voor het specifieke cash flow-schema van 
projectontwikkeling wordt de IRR veelal als rendementscriterium gebruikt omdat:

• De IRR een rendement per jaar weergeeft;

• Voor de berekening van de IRR alle geldstromen gedurende het ontwikkelingsproces in 
rekening worden gebracht;

• De tijdruimtelijke verdeling van de geldstromen in acht wordt genomen.

Eerst worden de ROI en IRR van het referentiescenario bepaald. Tegenover dit referentiescenario 
kunnen wijzigingen in aanvullende projectkosten afgetoetst worden op basis van de absolute 
en procentuele wijziging van de ROI en IRR. De inputparameters (algemene projectgegevens 
en programma, planning; kosten en opbrengsten) voor het referentiescenario zijn gebaseerd op 
gemiddelde cijfers uit het casestudieonderzoek voor een verdichtingsproject. Een overzicht van 
alle inputparameters gebruikt voor het bepalen van het referentiescenario is terug te vinden in 
bijlage 3.
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Vervolgens is op basis van een sensitiviteitsanalyse het effect van aanvullende projectkosten  op de 
ROI en IRR berekend. Er wordt telkens één inputparameter gewijzigd (ceteris paribus). Volgende 
wijzigingen van inputparameters zijn in de sensitiviteitsanalyse opgenomen:

• Scenario ‘sociaal woonaanbod’: verplichte realisatie van 15% sociaal woonaanbod.

• Scenario ‘type mix’: verplichte mix in types 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen. Max. 15% 
1-slaapkamer en min. 30% 3-slaapkamer appartementen mogen o.b.v. beleidsvisie gerealiseerd 
worden.

• Scenario ‘grootte woonunits’: verplichte minimale grootte van woonunits en appartementen is 
10% hoger dan het referentiescenario.

• Scenario ‘parkeernorm’: gewijzigde parkeernorm van 0,8pp/unit in het referentiescenario naar 
1,2pp/unit.

• Scenario ‘verplicht programma’: er dienen verplicht 6 atelierruimtes (100m²/unit) gerealiseerd 
te worden zonder wijzigen van de BVO ten opzichte van het referentiescenario.

• Scenario ‘vertraging studiewerken’: er is 6 maand extra studiewerk nodig door wijzigende 
beleidsvisie binnen de stadsdienst ‘en cours de route’.

• Scenario ‘beroepsprocedure’: er is 6 maand vertraging van de goedgekeurde 
omgevingsvergunning wegens een beroepsprocedure.

• Scenario ‘financiële last’: er wordt een financiële last van €50/m² BVO gevraagd.

Per gewijzigde invoerwaarde wordt de brutomarge op kosten (ROI) en het intern rendement (IRR) 
berekend, waarbij de andere variabelen gelijk gehouden worden. Zo wordt de gevoeligheid van de 
ROI en IRR voor de variatie in deze parameter duidelijk. Via deze analyse kan objectief vastgesteld 
worden welke parameter de grootste invloed heeft op het projectresultaat en dus het grootste 
risico vormt voor de projectontwikkelaar. Het voordeel van een sensitiviteitsanalyse is dat met 
beperkte gegevens een grote hoeveelheid informatie kan worden verkregen over de significantie 
van afzonderlijke verdoken projectkosten.
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2.4. Diepte-interviews 

Cijfers vertellen niet alles. Om verdiepend inzicht te verwerven werden een aantal interviews 
met ontwikkelaars en lokale overheden georganiseerd. Dergelijke interviews laten toe om de 
context van een project en het verkregen cijfermateriaal beter te begrijpen. Tijdens de interviews 
werd ook dieper ingegaan op de algemene praktijkervaring en de reeds ervaren knelpunten en/of 
struikelblokken bij verdichtingsprojecten. 

Naast de knelpunten en hindernissen van verdichting werd bij de gesprekken met de ontwikkelaars 
ook dieper ingegaan op onderstaande thema’s:

• Het ontwikkelingsproces van het project

 - Het moment van aankoop van de terreinen en het gehanteerde eigendomsmodel

 - De doorlooptijd van het project

 - Het onderhandelingstraject met de verschillende betrokken overheidsinstanties

• Het gehanteerde instrumentarium

• De kosten, stedenbouwkundige voorwaarden en stedenbouwkundige lasten die werden 
opgelegd aan het project
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3.1. Kwantitatieve onderzoeksresultaten

In dit deel bespreken we de resultaten van de financiële analyse van de verschillende cases. De 
resultaten van de financiële analyse worden steeds geaggregeerd tot gemiddelde waardes voor 
zowel de verdichtings- als uitbreidingscases. 

We bespreken achtereenvolgens volgende analyses: 

• Analyse van de kosten;

• Analyse van de opbrengsten;

• Analyse van de marges;

• Analyse van de financiële resultaten;

• Analyse van de aanvullende projectkosten.
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3.1.1. Analyse van de kosten

Een eerste luik betreft de analyse van de kosten. Onderstaande tabel toont de geaggregeerde 
resultaten van de kosten over alle cases in absolute cijfers. Grondkosten en infrastructuurkosten 
worden uitgedrukt in € per m² terreinoppervlakte. Constructiekosten worden uitgedrukt in € 
per m² BVO. Indirecte kosten worden uitgedrukt in € per unit. Voor de volledigheid zijn de alle 
kostenposten uitgedrukt op basis van de verschillende noemers.

kosten verdichtingscase (n=6) uitbreidingscase (n=4)

Gemiddelde grondkosten

Gemiddeld € per m² terreinoppervlakte € 326 € 83

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	287 €	279

Gemiddeld	€	per	unit €	31.177 €	43.070

Gemiddelde infrastructuurkost

Gemiddeld € per m² terreinoppervlakte € 172 € 42

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	1.536 €	1.269

Gemiddeld	€	per	unit €	45.812 €	27.427

Gemiddelde constructiekost

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	1.808 €	399

Gemiddeld € per m² BVO € 1.536 € 1.269

Gemiddeld	€	per	unit €	199.533 €	200.722

Gemiddelde indirecte kosten

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	419 €	55

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	348 €	174

Gemiddeld € per unit € 45.811 € 27.427

Totaal gemiddelde kosten

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	2.726 €	579

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	2.308 €	1.857

Gemiddeld	€	per	unit €	300.755 €	291.957

Tabel 4: Onderzoeksresultaten analyse van de kosten 
(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)

Opvallend is het grote verschil in gemiddelde grondkost per m² terreinoppervlakte, de grondkost 
in verdichtingsprojecten ligt ongeveer een factor 4 hoger. Dit kunnen we grotendeels verklaren 
vanuit:

• Locatiefactoren die de grondwaarde bepalen, waarbij de grondprijs per m² in meer stedelijke 
omgevingen hoger ligt;

• Grotere perceeloppervlakte bij uitbreidingscases wat de grondprijs per m² doet dalen;
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Ook infrastructuurkosten bij verdichtingsprojecten bedragen een factor 4 hoger dan bij 
uitbreidingscases. Verdichtingsprojecten worden meestal gerealiseerd op kleinere projectgebieden 
of kunnen gebruik maken van/aansluiten op reeds bestaande infrastructuur waardoor er minder 
infrastructuur moet aangelegd worden. Echter wordt vaker een hoger afwerkingsniveau verwacht 
van de aangelegde infrastructuur bij verdichtingsprojecten, zeker in geval van binnenstedelijke 
projecten. Kleinere percelen en een hoger afwerkingsniveau resulteren in een hogere gemiddelde 
kost per m2 terreinoppervlakte.

De gemiddelde constructiekost per m² BVO is in absolute waarde hoger bij verdichtingsprojecten. 
Ten opzichte van de totale kost heeft de constructiekost procentueel echter een groter aandeel bij 
uitbreidingscases (zie verder ‘Kosten grondexploitatie en projectontwikkeling). De hogere kostprijs 
in absolute cijfers bij verdichtingsprojecten is onder meer te verklaren door:

• Vaak hogere complexiteit door afstemming op- en inbedding van het project in het bestaande 
weefsel;

• Verdichtingsprojecten dienen vaak in ondergrondse parkeerruimte en technische of bergruimte 
te voorzien om plaats te besparen. Ondergrondse constructies verhogen de kostprijs;

• De werforganisatie is vaak complexer bij verdichtingsprojecten;

• Hogere complexiteit om het project in haar bestaande context te verweven wat vaak leidt tot 
complexere gebouwen.

Het aandeel indirecte kosten bedraagt in absolute cijfers ruim 65% meer bij verdichtingsprojecten. 
Dit is onder meer te verklaren door:

• Aandeel erelonen ligt hoger aangezien vaak extra studies noodzakelijk zijn en omdat de 
bouwkost, veelal de basis om erelonen te berekenen, ook hoger ligt.

• Aandeel administratieve kosten per unit blijft beperkt bij verdichtingsprojecten maar is zo goed 
als onbestaand bij uitbreidingsprojecten.

• Marketing- en commercialisatiekosten zijn dubbel zo hoog bij verdichtingsprojecten in functie 
van placemaking en branding maar ook omdat verkoopsprijzen hoger liggen wat resulteert in 
een hogere commercialisatiekost.

• Hogere complexiteit van verdichtingsprojecten vertaalt zich in een dubbel zo hoge 
projectmanagementkost.

In wat volgt diepen we de resultaten verder uit. De verschillende kostenposten worden omgezet 
naar kostprijs per m² BVO om een (grafische) vergelijking tussen verdichtings- en uitbreidingscases 
mogelijk te maken.
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Kosten grondexploitatie en projectontwikkeling

De totale kost per m² BVO bedraagt bij verdichtingsprojecten gemiddeld €2.308 per m² BVO. Bij 
uitbreidingsprojecten bedragen de gemiddelde kosten €1.857 per m² BVO. In figuur X worden de 
absolute en procentuele resultaten van de kostenanalyse per m² BVO weergegeven.

Op basis van deze analyse kunnen we afleiden dat:   

• In absolute cijfers zijn de grond- en infrastructuurkosten bij verdichtings- en uitbreidingscases 
nagenoeg gelijk;

• Het procentuele aandeel grond en infrastructuurkosten ligt iets hoger bij 
uitbreidingsprojecten dan bij verdichtingsprojecten;

• In absolute cijfers zijn de constructiekosten bij verdichtingsprojecten tot ruim 20% hoger;

• In procentuele cijfers zijn de constructiekosten bij verdichtings- en uitbreidingscases 
nagenoeg gelijk;

• In absolute cijfers zijn de indirecte kosten dubbel zo hoog bij verdichtingsprojecten;

• Het procentuele aandeel indirecte kosten is bij verdichtingscases gemiddeld de helft hoger 
dan bij uitbreidingscases. 

Figuur 5: Absolute en procentuele verdeling van de kosten 
(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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Indirecte kosten

Volgens de totale geaggregeerde onderzoeksresultaten in tabel 4 bedragen de indirecte kosten 
in absolute cijfers bij verdichtingsprojecten gemiddeld €45.811 per unit. Bij uitbreidingsprojecten 
bedragen de indirecte kosten gemiddeld €27.427 per unit.

Figuur 6: Absolute en procentuele verdeling van de indirecte kosten 
(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)

Erelonen
Het gemiddeld procentueel aandeel erelonen maakt bij uitbreidingscases bijna de helft uit van het 
totaal aandeel indirecte kosten. Bij verdichtingscases bedraagt dit gemiddeld aandeel ongeveer 
een derde. In absolute cijfers zijn de gemiddelde erelonen 28% hoger bij verdichtingsprojecten. Dit 
is enerzijds te wijten aan de hogere bouwkost die vaak als basis wordt genomen om het ereloon op 
te berekenen. Anderzijds is de (bouw)complexiteit bij verdichtingsprojecten hoger wat vaak meer 
technische studies vereist.

Administratieve kosten
Administratieve kosten zijn nagenoeg verwaarloosbaar bij uitbreidingscases en blijven beperkt tot 
gemiddeld 6% bij verdichtingscases. 

Marketing en commercialisatiekost
Uitgedrukt in gemiddelde absolute cijfers per unit is de marketingkost voor verdichtingsprojecten 
bijna dubbel zo hoog. Projectontwikkelaars geven dit ook aan tijdens de interviews. Vaak gaat 
het om binnenstedelijke gebieden die een minder goed imago hebben waardoor de ontwikkelaar 
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bewust dient in te zetten op placemaking en branding. Greenfieldontwikkelingen ervaren 
deze problematiek niet. Doordat wordt gebouwd aan opnamesnelheid van de omgeving en de 
‘afzetmarkt’ vaak lokaal is volstaat een beperktere marketingkost. 

Niettemin verschillen marketingkosten sterk per project. Het ligt in de vrije keuze van de 
ontwikkelaar om hier meer of minder op in te zetten. Gemiddeld rekent de projectontwikkelaar op 
3% van de opbrengsten als marketing en commercialisatiekost. Uitgedrukt in percentage van de 
totale gemiddelde opbrengsten wordt bij verdichtingsprojecten 3,4% van de opbrengsten en bij 
uitbreidingsprojecten 1,7% van de opbrengsten gespendeerd aan marketing en commercialisatie.

Projectmanagementkosten
Door de grotere complexiteit en het groter aantal stakeholders is deze kostenpost merkelijk hoger 
bij verdichtingsprojecten. In gemiddelde absolute cijfers wordt ruim het dubbel gespendeerd aan 
projectmanagement bij verdichtingsprojecten. Dit is ook vaak benoemd tijdens de interviews met 
de betrokken projectontwikkelaars, zowel bij verdichtings- als uitbreidingscases.

Financiële kosten
In gemiddelde absolute cijfers zijn de verschillen inzake de financiële kosten beperkt. Procentueel 
blijkt het aandeel financiële kosten bij verdichtingsprojecten een stuk lager te liggen dan bij 
uitbreidingscases. De vaak grotere financieringslast bij verdichtingsprojecten compenseert de 
langere looptijd die gangbaar is bij uitbreidingscases. Afhankelijk van de snelheid van (voor)
verkoop kunnen financiële (rente)kosten sterk gedrukt worden. Een correcte inschatting hiervan is 
erg belangrijk voor de ontwikkelaar en de kredietverlener.
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3.1.2. Analyse van de opbrengsten

De gemiddelde opbrengst per m² netto verkoopbaar vloeroppervlak (NVO) bedraagt €2.567 bij 
verdichtingsprojecten en €2.256 bij uitbreidingsprojecten. De analyse van de opbrengsten leert 
ons dat: 

• De gemiddelde opbrengst per m² NVO hoger is bij verdichtingscases;

• Het procentuele aandeel van de opbrengsten uit de grondexploitatie en projectontwikkeling is 
nagenoeg gelijk;

• Gemiddelde opbrengsten uit het infrastructuuraandeel van de grondexploitatie zijn in absolute 
waarde hoger bij uitbreidingscases;

• Gemiddelde opbrengsten uit het grondaandeel en constructies zijn in absolute waarde hoger 
bij verdichtingscases;

• De grondquote of het aandeel van de grondexploitatie in de totale gemiddelde opbrengsten 
bedraagt 21% bij verdichtingscases en 25% bij uitbreidingscases.

Figuur 7: Absolute en procentuele verdeling van de opbrengsten 

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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3.1.3. Analyse van de brutomarges

Zowel in absolute cijfers als procentueel is het aandeel van de gemiddelde brutomarge in de totale 
opbrengsten per m² NVO hoger bij uitbreidingscases. De marge voor een ontwikkelaar staat 
duidelijk meer onder druk bij verdichtingsprojecten. 

Dit kunnen we onder meer verklaren door:

• De lagere gemiddelde kosten bij uitbreidingsprojecten;

• In verhouding tot de kosten zijn de gemiddelde opbrengsten hoger bij uitbreidingscases. 

Figuur 8: Absolute en procentuele verdeling van de brutomarge t.o.v. de totale opbrengsten 

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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Bij verdichtingsprojecten is het procentuele aandeel van de gemiddelde marge gerealiseerd door 
de grondexploitatie hoger dan bij uitbreidingsprojecten. In absolute cijfers is het verschil in 
gemiddelde marge uit de grondexploitatie en de projectontwikkeling tussen verdichtings- en 
uitbreidingsprojecten te verwaarlozen. Het verschil in marge wordt vooral gerealiseerd door het 
constructieaandeel. 

Figuur 9: Absolute en procentuele verdeling van de brutomarge t.o.v. de totale opbrengsten.

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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3.1.4. Analyse van de financiële projectresultaten

Onderstaande figuren  geven de samenvattende resultaten van de financiële analyse per m² BVO 
voor zowel verdichting- als uitbreidingscases.

Figuur 10: Analyse van de gemiddelde financiële projectresultaten

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)

De gemiddelde brutomarge op kosten per m² BVO voor verdichtingsprojecten bedraagt 14,5% en 
voor uitbreidingsprojecten 21,1%. Hieruit blijkt dat de gemiddelde brutomarge op kosten per m² 
BVO hoger is bij uitbreidingscases.

verdichtingscase 
(n=6)

uitbreidingscase 
(n=4)

Gemiddelde	brutomarge	op	kosten	(ROI) 14,5% 21,1%

Gemiddeld	jaarlijkse	brutomarge	op	kosten 2,9% 3,0%

Tabel 5: Analyse van de brutomarge op kosten  

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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De verwachte brutomarge op kosten is afhankelijk van het gerealiseerde programma. Voor 
residentiële projecten wordt vaak als vuistregel 15% bruto winstmarge gehanteerd. Interne 
werkingskosten van de ontwikkelaar dienen hiervan nog afgetrokken te worden. De resultaten 
van de analyse van de gemiddelde bruto winstmarge toont dat die meer onder druk staat bij 
verdichtingsprojecten. Niettemin blijkt dat, op basis van de geanalyseerde cases, gemiddeld 
genomen de verwachte marge zo goed als gehaald wordt.

Het onderzoek geeft ook indicaties dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen 
verdichtingsprojecten in centrumsteden en in lokale steden en gemeentes. In centrumsteden staat 
de marge meer onder druk en wordt 15% vaak niet gehaald. Een kanttekening hierbij is dat, gezien 
de krapte op de woonmarkt in centrumsteden, het risicoprofiel van projecten in centrumsteden 
naar verkoop(snelheid) lager is. 

Uit de geanalyseerde cases blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van een verdichtingsproject 
ongeveer 5 jaar bedraagt ten opzichte van ongeveer 7 jaar voor uitbreidingscases. Indien de 
volledige doorlooptijd van projecten in rekening wordt gebracht, blijkt dat ook de jaarlijkse ROI 
hoger is bij uitbreidingscases. De jaarlijkse ROI is hier berekend door de project ROI te delen door 
de doorlooptijd in jaren van het project. Deze vereenvoudigde methode houdt geen rekening 
met de effecten van samengestelde interest en is dus een benadering van de jaarlijkse ROI. Deze 
vereenvoudigde methode volstaat voor de beoordeling van de resultaten in deze studie.

Een belangrijke kanttekening hierbij is het verschillend risicoprofiel tussen verdichtings- en 
uitbreidingsprojecten waarbij het maximaal geïnvesteerd vermogen van een project een 
belangrijke parameter vormt. Bij verdichtingsprojecten is deze parameter veelal sterker 
negatief omdat grotere bouwvolumes per fase worden afgewerkt. De initiële investeringen 
en dus ook het risico en gevraagde rendement voor de ontwikkelaar zijn hierdoor hoger. Dit 
zien we niet weerspiegeld in de gemiddeld gerealiseerde brutomarge uit de analyse van de 
cases. Uitbreidingsprojecten worden vaak ontwikkeld in verschillende fases op basis van een 
ingeschatte afzetsnelheid. Hierdoor is het maximaal geïnvesteerd vermogen beperkter dan bij 
verdichtingscases en is het verwachte risicoprofiel dus lager. 

Het onderzoek leert ons dat het lager risicoprofiel van uitbreidingscases wordt ‘beloond’ met een 
hoger rendement. Dit is contraproductief voor het beleid dat wenst in te zetten op kernversterking 
en het verhogen van het ruimtelijk rendement in Vlaanderen. 
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3.1.5. Analyse van de aanvullende projectkosten

Bij de analyse van de cases is dieper ingegaan op de specifieke kostenstructuur om meer in 
detail na te gaan of er meerkosten verbonden zijn bij het realiseren van verdichtingsprojecten 
en waaraan deze meerkosten te wijten zijn. In de gesprekken met projectontwikkelaars 
worden aanvullende projectkosten zoals opgelegde stedenbouwkundige voorwaarden en 
stedenbouwkundige lasten in het kader van de omgevingsvergunning en specifieke bouw- en 
studiekosten in het kader van verdichting vaak genoemd als reden voor de lagere gerealiseerde 
brutomarge bij verdichtingsprojecten. Daarnaast trachten we ook na te gaan in welke mate 
financiële incentives beschikbaar zijn voor zowel verdichtings- als uitbreidingsprojecten.

In wat volgt behandelen we achtereenvolgens:

• Aandeel stedenbouwkundige voorwaarden, lasten en administratieve kosten in de 
kostenstructuur;

 - Stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in natura;

 - Administratieve kosten en financiële stedenbouwkundige lasten;

 - Moeilijk te kwantificeren stedenbouwkundige voorwaarden en lasten;

• Specifieke extra kosten;

• Financiële incentives.
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Aandeel stedenbouwkundige voorwaarden en - lasten in de kostenstructuur

In dit deel gaan we dieper in op de specificiteit van de kosten gelinkt aan voorwaarden en 
stedenbouwkundige lasten in de kostenstructuur van de cases. Hierbij maken we de kanttekening 
dat sommige voorwaarden en/of stedenbouwkundige lasten slechts beperkt voorkomen in 
de geanalyseerde cases. Dit leidt mogelijks tot een onderschatting van de werkelijke kost. We 
bespreken achtereenvolgens:

• Stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in natura

• Stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in gelden

• Aanvullende stedenbouwkundige voorwaarden en lasten

Stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in natura
Volgende stedenbouwkundige voorwaardes en lasten in natura zijn naar voor gekomen tijdens de 
analyse van de cases: 

• Aanleggen van projecteigen infrastructuur (over te dragen wegenis, publiek domein en 
groenruimtes);

• Bouwen van over te dragen publieke voorzieningen;

• Verplicht behoud en renovatie van erfgoedstructuren;

• Aanleggen van over te dragen afvalstraat.
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stedenbouwkundige voorwaarden 
en lasten in natura

verdichtingscase 
(n=6)

uitbreidingscase 
(n=4)

Infrastructuur (wegenis, publiek domein en 

groenruimte)*
N=6 N=4

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	135 €	42

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	301 €	114

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	108 €	134

Gemiddeld	€	per	unit €	14.778 €	20.689

Publieke voorzieningen N=2 N=0

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	6 -

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein	 €	14 -

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	7 -

Gemiddeld	€	per	unit €	833 -

Verplicht behoud/renovatie van 

erfgoedstructuren
N=1 N=0

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	23 -

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein	 €	61 -

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	24 -

Gemiddeld	€	per	unit €	2.943 -

Aanleggen en over te dragen sorteerstraat n=0 n=1

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte - €	1

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein	 - €	2

Gemiddeld	€	per	m²	BVO - €	2

Gemiddeld	€	per	unit - €	341

Totaal gemiddelde kost voor 

stedenbouwkundige voorwaarden en 

lasten in natura**

N=6 N=4
Meerkost bij 

verdichting

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	145 €	42 +	€	103

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein	 €	325 €	114 +	€	211

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	119 €	135 -	€	16

Gemiddeld	€	per	unit €	16.102 €	20.774 -	€	4.672

Tabel 6: Resultaten analyse stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in natura

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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* De kost per type is berekend over het totaal aantal verdichtingscases (resp. uitbreidingscases) 
waarin de betreffende stedenbouwkundige voorwaarde en/of stedenbouwkundige last in natura 
voorkomt.

** De totale gemiddelde kost voor stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in natura is 
berekend over het totaal aantal verdichtingscases (n=6) (resp. uitbreidingscases (n=4)).

De analyse van de stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in natura toont aan dat:

• Uitgedrukt in gemiddelde kost per m² terreinoppervlakte, infrastructuuraanleg ruim een factor 
4 hoger is bij verdichtingsprojecten;

• Dezelfde last uitgedrukt per gemiddelde kost per m² BVO is echter nagenoeg gelijk tussen 
verdichting- en uitbreidingscases, dit is te verklaren door de hogere V/T index die bij 
verdichtingsprojecten wordt gerealiseerd;

• Publieke voorzieningen worden meer opgelegd bij verdichtingsprojecten dan bij 
uitbreidingsprojecten;

• Gezien de ligging komt renovatie van erfgoedstructuren vaker voor bij verdichtingsprojecten;

• Onder voorbehoud van het aantal cases wordt een afval sorteerstraat vaker gevraagd bij 
uitbreidingscases.

Stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in gelden
Volgende stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in gelden kwamen naar voor tijdens de 
analyse van de cases: 

• Administratieve kosten in functie van verkavelings- en/of omgevingsvergunning;

• Financiële stedenbouwkundige last.
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Administratieve kosten en financiële 
stedenbouwkundige last 

verdichtingscase 
(n=6)

uitbreidingscase 
(n=4)

Administratieve kost omgevings- of 

verkavelingsvergunning *
N=3 N=1

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	0,22 €	1

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	0,74 €	3

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	0,17 €	3

Gemiddeld	€	per	unit €	22,49 €	504

Financiële stedenbouwkundige last N=2 N=0

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	45,7 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	69,6 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	35,1 €	-

Gemiddeld	€	per	unit €	4.907 €	-

Totaal gemiddelde kost voor 

stedenbouwkundige voorwaarden en lasten 

in gelden**

N=6 N=4
Meerkost bij 

verdichting

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	15 €	0 +	€	15

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein	 €	24 €	1 +	€	23

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	12 €	1 +	€	11

Gemiddeld	€	per	unit €	1.647 €	126 +	€	1.521

Tabel 7: Resultaten analyse stedenbouwkundige voorwaarden en - lasten in gelden

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)

* De kost per type stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in gelden is berekend over het 
totaal aantal verdichtingscases (resp. uitbreidingscases) waarin de betreffende voorwaarde en/of 
stedenbouwkundige las in natura voorkomt.

** De totale gemiddelde kost voor stedenbouwkundige voorwaarden en lasten in gelden is 
berekend over het totaal aantal verdichtingscases (n=6) (resp. uitbreidingscases (n=4)).

De administratieve kosten en financiële stedenbouwkundige lasten toont aan dat: 

• De totale administratieve kost in het kader van de omgevings- en/of verkavelingsvergunning is 
zo goed als verwaarloosbaar;

• Financiële stedenbouwkundige lasten komen wel voor bij verdichtingsprojecten, maar 
niet bij de geselecteerde uitbreidingscases, hoewel de totale gemiddelde kost bij 
verdichtingsprojecten vrij beperkt is. Deze bevinding steunt echter op een relatief beperkt 
aantal cases. Bovendien dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verdichtingscases in 
centrumsteden en daarbuiten. In centrumsteden blijkt dat stedenbouwkundige voorwaarden 
en lasten in gelden vaker gevraagd worden.
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Aanvullende stedenbouwkundige voorwaarden en lasten 
Aanvullende stedenbouwkundige voorwaarden en lasten zijn kosten die niet rechtstreeks 
kwantificeerbaar zijn uit de casestudies, maar wel een belangrijke invloed hebben op de 
kostenstructuur van een project. Deze kunnen aanleiding geven tot ‘verdoken kosten’. Tijdens de 
analyse van de cases is onderstaande lijst samengesteld:

• Verplicht voorzien van bescheiden woonaanbod;

• Verplicht voorzien van sociale huisvesting;

• Opleggen van minimale grootte van woonunits;

• Verplichte mix aan woninggroottes en maximaal aantal 1, 2 en 3 slaapkamer units;

• Minimale oppervlakte groenruimte per woonunit voorzien;

• Opleggen van verplicht te integreren programma;

• Vertragingen ten opzichte van de planning voorzien in de haalbaarheidsanalyse van de case.

Deze factoren leiden vaak tot vertragingen en/of extra ontwerp- en managementwerk voor de 
projectontwikkelaar. Aanvullende stedenbouwkundige voorwaardes en lasten met betrekking 
tot minimale grootte van woonunits, gezinsvriendelijke woningen en het verplicht integreren 
van andere bestemmingen dan wonen verlagen het opbrengstpotentieel omdat niet volgens het 
highest-and-best-use (HBU) principe kan ontwikkeld worden.

Moeilijk te kwantificeren stedenbouwkundige 
voorwaarden en - lasten

Verdichtingscases 
(n=6)

uitbreidingscases 
(n=6)

Bescheiden woonaanbod realiseren 6 4

Sociale woningen via CBO procedure 1 0

Minimale grootte woonunits opgelegd 2 0

Verplichte mix woninggroottes 3 0

Minimale groenruimtes opgelegd 2 4

Verplicht programma opgelegd 3 1

Vertraging ten opzichte van de voorziene planning 

haalbaarheidsstudie

3 3

Tabel 8: Resultaten analyse indirecte lasten

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)  

Op basis van het DCF-rekenmodel is getracht om inzicht te krijgen op de impact van 
de aanvullende voorwaardes en stedenbouwkundige lasten op de rendabiliteit van een 
ontwikkelingsproject. Hiervoor is een referentiescenario opgemaakt met een vergelijkbare schaal 
en programma als de geanalyseerde cases. Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzet en 
alle inputparameters van het referentiescenario van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage 
3. Het referentiescenario gaat uit van een marktconforme brutomarge op kosten (ROI) van 15% 
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en een IRR van 22,3%. De IRR is vrij hoog omdat de projectopbrengsten lineair zijn gemodelleerd 
vanaf de start van de voorverkoop. In realiteit zullen de opbrengsten minder lineair verlopen wat 
een belangrijk effect kan uitoefenen op de IRR.

Naast het referentiescenario ontwikkelden we 8 scenario’s waarbij telkens één inputparameter van 
het referentiescenario werd gewijzigd (ceteris paribus). Volgende wijzigingen van inputparameters 
zijn in de sensitiviteitsanalyse opgenomen:

• Scenario ‘sociaal woonaanbod via CBO-procedure’: verplichte realisatie van 15% sociaal 
woonaanbod. Het opbrengstpotentieel voor sociaal wonen is bepaald door een discount van 
1/3 te nemen op het marktconform opbrengstpotentieel.

• Scenario ‘type mix’: verplichte mix in types 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen. Max. 15% 
1-slaapkamer en min. 30% 3-slaapkamer appartementen mogen o.b.v. beleidsvisie gerealiseerd 
worden.

• Scenario ‘grootte woonunits’: verplichte minimale grootte van woonunits en appartementen is 
10% hoger dan het referentiescenario.

• Scenario ‘parkeernorm’: gewijzigde parkeernorm van 0,8pp/unit in het referentiescenario naar 
1,2pp/unit.

• Scenario ‘verplicht programma’: er dienen verplicht 6 atelierruimtes (100m²/unit) gerealiseerd 
te worden zonder wijzigen van de BVO ten opzichte van het referentiescenario.

• Scenario ‘vertraging studiewerken’: er is 6 maand extra studiewerk nodig door wijzigende 
beleidsvisie binnen de stadsdienst ‘en cours de route’.

• Scenario ‘beroepsprocedure’: er is 6 maand vertraging van de goedgekeurde 
omgevingsvergunning wegens een beroepsprocedure.

• Scenario ‘financiële last’: er wordt een financiële last van €50/m² BVO gevraagd.

Tabel 9 toont de resultaten van de sensitiviteitsanalyse ten opzichte van het referentiescenario 
op basis van een analyse van de ROI en het intern rendement (IRR). De tweede kolom duidt 
respectievelijk het verschil in ROI dan wel IRR in procent ten opzichte van het referentiescenario.
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afwijking van het 
referentiescenario 

roi verschil in 
marge (%)

irr verschil in 
irr (%)

0 Referentiescenario 15,0% (100%) 22,3% (100%)

1
Scenario	‘sociaal	woonaanbod’	via	CBO-

procedure
11,1% -26% 16,6% -26%

2 Scenario	‘type	mix’ 13,9% -7% 20,5% -8%

3 Scenario	‘grootte	woonunits’ 14,8% -1% 21,6% -3%

4 Scenario	‘parkeernorm’ 15,0% -0% 23,1% 4%

5 Scenario	‘verplicht	programma’ 12,3% -18% 17,7% -21%

6 Scenario	‘vertraging	studiewerken’ 14,9% -1% 18,5% -17%

7 Scenario	‘beroepsprocedure’ 14,8% -1% 15,4% -31%

8 Scenario	‘financiële	last’ 12,9% -14% 18,8% -16%

Tabel 9: Resultaten van de sensitiviteitsanalyse van de aanvullende stedenbouwkundige voorwaarden en -lasten ten 
opzichte van het referentiescenario

(bron: IDEA Consult, op basis van het rekenmodel in bijlage 3)

De sensitiviteitsanalyse toont aan dat:

• Scenario ‘sociaal woonaanbod’ en ‘verplicht programma’ vertonen de grootste gevoeligheid 
voor de ROI en de IRR. Het verplicht opleggen van programma met een lagere verkoopwaarde 
dan wat volgens het Highest-and-Best-Use	principe kan gerealiseerd worden beïnvloedt sterk 
de haalbaarheid van een ontwikkelingsproject. Zekerheid over het te (mogen) realiseren 
bouwprogramma dient zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces gekend te zijn omdat dit 
een belangrijke impact heeft op de maximale biedprijs die voor een projectgrond kan geboden 
worden.

• Het opleggen van een financiële last heeft een belangrijke invloed op zowel de ROI als 
de IRR. Zekerheid over de grootte van de financiële last dient zo vroeg mogelijk in het 

sc
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ontwikkelingsproces gekend te zijn omdat dit een belangrijke impact heeft op de maximale 
biedprijs die voor een projectgrond kan geboden worden. 

• Het opleggen van een verplichte mix in types appartementen beïnvloedt zowel de ROI als de 
IRR. Dit is terug te brengen tot het aantal te realiseren verkoopbare units. Een verplichting om 
meer grote units te realiseren verlaagt het maximaal aantal te realiseren units en daarmee de 
te realiseren opbrengst uit het grondaandeel.

• Een verplichte parkeernorm beïnvloedt de ROI (en IRR) omdat ondergrondse constructies 
dienen voorzien te worden om de parkeerlast op te vangen. Omdat tegenover deze kosten (in 
theorie) inkomsten staan door de verkoop van de parkeerplaatsen (en eventuele ondergrondse 
bergingen) lijkt het alsof een hoge parkeernorm meer inkomsten genereert voor een project. 
Aangezien het een theoretisch rekenmodel betreft, geeft dit een vertekend beeld tussen 
theorie en praktijk. We maken hierbij twee kanttekeningen:

 - De bouwkost voor ondergrondse constructies is hoger dan het realiseren van 
bovengrondse parkeerplaatsen. In de praktijk wordt gestreefd om de ondergrondse 
constructies, budgetneutraal, aan totale bouwkost door te verkopen.

 - Het is belangrijk dat de inkomsten uit de verkoop van ondergrondse constructies 
gerealiseerd worden. Een te hoge parkeernorm die niet in relatie staat tot de 
parkeervraag in de omgeving is nefast voor de ROI en de IRR van een project 
aangezien inkomsten niet worden gerealiseerd of pas veel later dan vooropgesteld. 
Uit de gesprekken met ontwikkelaars blijkt dat in binnenstedelijke ontwikkelingen 
ondergrondse parkeerplaatsen moeilijk verkocht geraken aan de totale bouwkost, 
waardoor de verkoopprijs noodgedwongen verlaagd moet worden. Dit resulteert in een 
lagere ROI en IRR. 

• De minimale grootte van woonunits 20% hoger leggen heeft een beperkte invloed op zowel de 
ROI als de IRR.

• Vertragingen ‘en cours de route’ hebben een belangrijke impact op het intern rendement 
van een project. Het geïnvesteerd vermogen van de ontwikkelaar zit langer vast in het 
project waardoor zijn werkingskapitaal om op andere opportuniteiten in te gaan langere tijd 
beperkt blijft. De projectontwikkelaar dient aldus langer te wachten op het gerealiseerde 
rendement wat nefast is voor het werkingskapitaal van het bedrijf. Bovendien stelt elke 
projectontwikkelaar een minimale rendementseis bij een project voorop. In de praktijk is de 
rendementseis vaak samengesteld volgens de Weighted Average Cost of Capital (WACC): 
    WACC = Rd * VV/TV + Re *EV/TV

 Re = rendement op het eigen vermogen (return on equity)

 Rd = rendement op het vreemd vermogen (return on debt)

 EV = aandeel eigen vermogen

 VV = aandeel vreemd vermogen

 TV = totaal vermogen

Het aandeel en het rendement op het vreemd vermogen blijven constant. Een daling van 
de IRR resulteert dus in een daling van het vooropgestelde rendement op het geïnvesteerde 
kapitaal van de projectontwikkelaar.

• Een combinatie van verschillende aanvullende voorwaardes en stedenbouwkundige lasten 
oefent een belangrijk cumulatief effect uit op de ROI en IRR van ontwikkelingsprojecten.
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Specifieke extra kosten

Volgende specifieke extra kosten in het kader van verdichting zijn naar voor gekomen tijdens de 
analyse van de cases:

• Afbraakkosten en (bodem)saneringskosten;

• Specifieke grondwerken met betrekking tot naburige bebouwing;

• Extra studiekosten zoals bijvoorbeeld windstudie, zonnestudie, omgevingsonderzoek, …;

specifieke extra kosten Verdichtingscase 
(n=6)

uitbreidingscase 
(n=4)

Afbraakkosten en saneringswerken N=3 N=0

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	53 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	133 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	43 €	-

Gemiddeld	€	per	unit €	5.757 €	-

Specifieke grondwerken N=1 N=0

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	32 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	114 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	36 €	-

Gemiddeld	€	per	unit €	4.388 €	-

Specifieke studies N=4 N=1

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	6 €	0

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	9 €	1

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	4 €	1

Gemiddeld	€	per	unit €	624 €	116

Totaal specifieke extra kosten N=6 N=4
Meerkost bij 

verdichting

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	45 €	0 +	€	45

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein	 €	114 €	0 +	€	114

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	37 €	0 +	€	37

Gemiddeld	€	per	unit €	4.985 €	29 +	€	4.956

Tabel 10: Resultaten analyse specifieke extra kosten

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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De analyse van de specifieke extra kosten toont aan dat:

• Verdichtingsprojecten vaker worden geconfronteerd met afbraak- en saneringswerken en 
specifieke grondwerken dan uitbreidingsprojecten. 

• Gezien de grotere complexiteit en het groter aantal betrokken partijen vragen 
verdichtingsprojecten vaak extra studiekosten om de impact op de nabije omgeving beter in 
kaart te brengen. 

• In alle verdichtingscases een vorm van specifieke extra kost opduikt terwijl dit slechts in één 
uitbreidingscases voorkomt.

Financiële incentives

Financiële incentives kunnen voorkomen in het kader van:

• Een brownfieldconvenant;

• Specifieke subsidies met betrekking tot energievoorzieningen.

financiële incentives Verdichtingscases 
(n=6)

uitbreidingscases 
(n=4)

Brownfieldconvenant N=3 N=0

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	2 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	5 €	-

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	2 €	-

Gemiddeld	€	per	unit €	253 €	-

Specifieke subsidies (bv. energievoorzieningen) N=0 N=0

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	- €	-

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	- €	-

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	- €	-

Gemiddeld	€	per	unit €	- €	-

Tabel 11: Resultaten analyse financiële incentives

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)
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De analyse van de financiële incentives toont aan dat:

• Verdichtingsprojecten vaker in aanmerking komen voor financiële incentives, hoewel het 
aandeel in de totale kostenstructuur beperkt blijft;

• Geen enkele van de behandelde cases maakt gebruik van specifieke subsidies voor bijvoorbeeld 
energievoorziening.
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3.2. Is er een meerkost bij verdichting?

Op basis van de cijfermatige analyse kan besloten worden dat er een meerkost verbonden is 
aan verdichtingsprojecten ten opzichte van uitbreidingsprojecten. Algemeen kunnen we stellen 
dat ontwikkelingsrisico’s bij verdichtingsprojecten toenemen, maar dat de brutomarge bij 
verdichtingsprojecten niet in verhouding toeneemt om deze extra risico’s af te dekken. Hierdoor 
staat de brutomarge meer onder druk bij verdichtingsprojecten dan bij uitbreidingsprojecten. 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de resultaten van de kwantitatieve analyse van de 
aanvullende projectkosten (zie deel 3.5).
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.

samenvatting analyse van de 
aanvullende projectkosten1 

Verdichtingscase 
(n=6)

uitbreidingscase 
(n=4)

Meerkost bij 
verdichting

Totale gemiddelde kost van een case (a) € 25.223.696 € 29.933.998

Gemiddelde totale kost projecteigen 

infrastructuuraanleg (b)2 
€ 1.521.590 € 2.208.915

Gemiddelde aanvullende projectkosten (c)3 € 15.883 € 10.571

Gemiddelde totale kost projecteigen 

infrastructuuraanleg en aanvullende 

projectkosten (d) = (b)+(c)

€	2.037.473 €	2.219.486

Aandeel kost projecteigen 

infrastructuuraanleg t.o.v. gemiddelde 

totale kost (b)/(a)

6,03% 7,38%

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	135 €	42 +	€	93

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein4 €	301 €	114 +	€	187

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	108 €	134 -	€	26

Gemiddeld	€	per	unit €	14.778 €	20.689 -	€	5.911

Gemiddeld aandeel aanvullende 

projectkosten t.o.v. totale kosten (c)/(a)
2,05% 0,03%

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	70 €	0 +	€	70

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	162 €	1 +	€	161

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	60 €	2 +	€	58

Gemiddeld	€	per	unit €	7.956 €	240 +	€	7.716

Gemiddeld aandeel totale kost 

projecteigen infrastructuuraanleg en 

aanvullende projectkosten (d)/(a)

8,08% 7,41%

Gemiddeld	€	per	m²	terreinoppervlakte €	2055 €	42 +	€	163

Gemiddeld	€	per	m²	over	te	dragen	terrein €	463 €	115 +	€	348

Gemiddeld	€	per	m²	BVO €	168 €	136 +	€	32

Gemiddeld	€	per	unit €	22.734 €	20.929 +	€	1.805

Tabel 12: Samenvatting resultaten kwantitatieve analyse van de aanvullende projectkosten

(bron: IDEA Consult, op basis van de aangereikte kengetallen binnen het case-study onderzoek.)

1  Aanvullende projectkosten duidt hier op alle elementen behandeld in de tabellen 6; 7 en 10 (zie deel 3.5).
2  De kost van de infrastructuuraanleg omvat de kosten voor wegenis, openbaar domein en groenruimte. Voor meer 
duiding bij deze cijfers zie tabel 6, lijnen 2 tot 6.
3  Met aanvullende projectkosten bedoelen we hier alle andere elementen in de tabellen 6, 7 en 10, exclusief de kost 
voor de projecteigen infrastructuuraanleg. Het betreft aldus de kosten voor stedenbouwkundige voorwaardes en 
lasten in natura (zie tabel 6, dit omvat publieke voorzieningen, verplicht behoud/renovatie van erfgoedstructuren, 
aanleg van sorteerstraat, doch excl. de kost voor infrastructuur); de kosten voor stedenbouwkundige voorwaardes 
en lasten in gelden (zie tabel 7, dit omvat de administratieve kost van een omgevings- of verkavelingsvergunning, 
financiële stedenbouwkundige last) en de specfieke extra kosten (zie tabel 10). Om de anonimiteit van het 
aangereikte cijfermateriaal in relatie tot de geanalyseerde cases te garanderen is het gemiddelde kostprijs voor 
specifieke meerkosten niet rechtstreeks uit tabellen 6, 7 en 10 af te leiden. Per case zijn de specifieke meerkosten 
vermeld in tabellen 6 (excl. infrastructuuraanleg),7 en 10  opgeteld en gedeeld door het totaal aantal cases 
(verdichting = 6 en uitbreiding = 4).
4  In alle cases is een deel ‘aan te leggen en over te dragen openbaar domein gerealiseerd’. De oppervlakte van het 
publiek domein is gebruikt als noemer om inzicht te krijgen in de gemiddelde kostprijs voor de ontwikkelaar per m² 
aan te leggen publiek domein.
5  De totalen uit de tabellen 6; 7 en 10 geven deze totaalcijfers. Hiervan kan de kost voor projecteigen 
infrastructuuraanleg afgetrokken worden om de aanvullende projectkosten te berekenen in de huidige tabel.
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Uit deze samenvattende tabel kunnen we afleiden dat:

• De hogere totale gemiddelde kost (a) voor uitbreidingsprojecten is vooral te wijten aan de 
grotere omvang van de geanalyseerde uitbreidingscases;

• De gemiddelde kost voor infrastructuuraanleg (b) is lager bij verdichtingsprojecten. Vaak 
is de aan te leggen oppervlakte bij verdichtingsprojecten kleiner en kan gebruik gemaakt 
worden van reeds bestaande infrastructuur. Niettemin blijkt uit de kostenanalyse dat 
hogere kwaliteitseisen voor de aanleg van het openbaar domein worden gesteld bij 
verdichtingsprojecten. De hogere kostprijs hiervan compenseert gedeeltelijk het beperkter 
aandeel aan te leggen infrastructuur:

 - Uitgedrukt in kostprijs per m² terreinoppervlakte bedraagt dit ruim een factor 3 hoger 
bij verdichtingscases. Dit wijst enerzijds op de doorgaans kleinere terreinoppervlakte 
waarop verdichtingsprojecten worden gerealiseerd en anderzijds ook op een hogere 
afwerkingsgraad van de aangelegde infrastructuur bij verdichtingsprojecten.

 - Uitgedrukt in kostprijs per m² over te dragen terrein wijst opnieuw op de kleinere 
terreinoppervlakte en de hogere afwerkingsgraad van de aangelegde infrastructuur bij 
verdichtingsprojecten.

 - Uitgedrukt per m² BVO blijkt de kostprijs voor infrastructuuraanleg iets hoger bij 
uitbreidingscases wijzend op een hoog gerealiseerde BVO ten opzichte van de 
terreinoppervlakte voor verdichtingsprojecten, inherent aan een verdichtingsproject.

 - Uitgedrukt in kostprijs per unit blijkt dat de projecteigen infrastructuuraanleg bij 
verdichtingsprojecten goedkoper is dan bij uitbreidingsprojecten. Omgerekend naar 
gemiddeld aantal units blijkt het aantal units nagenoeg gelijk tussen verdichtings- (103 
units) en uitbreidingscases (107 units). Per m² terreinoppervlakte worden dus meer units 
gerealiseerd bij verdichtingsprojecten.

• De gemiddelde aanvullende projectkosten (c) bedragen ongeveer een vierde van de totale 
infrastructuur en aanvullende projectkosten bij verdichtingsprojecten (d). Bij de geanalyseerde 
uitbreidingscases zijn nagenoeg geen aanvullende projectkosten terug te vinden.

 - Gemiddeld 2,05% van alle kosten bij een verdichtingsproject bestaan uit aanvullende 
projectkosten zoals stedenbouwkundige voorwaardes en lasten en specifieke extra 
kosten;

• De gemiddelde totale infrastructuur en aanvullende projectkost (d) en het aandeel t.o.v. de 
totale kostenstructuur ligt iets hoger bij verdichtingsprojecten dan bij uitbreidingscases, 
hoewel ze elkaar evenaren.

 - Maar deze kosten bij uitbreidingsprojecten bestaan nagenoeg volledig uit kosten voor 
infrastructuuraanleg.
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3.3. Aan welke aspecten kan de meerkost van 
verdichting gelinkt worden?

3.3.1. Een groter financieel risico voor de ontwikkelaar

De financiële analyse toont aan dat de marge bij verdichtingsprojecten meer onder druk staat dan 
bij uitbreidingsprojecten. Ook de kwalitatieve analyse bevestigt dit. Volgende aspecten kunnen 
hiervoor een verklaring zijn:

• Verdichtingsprojecten doen zich vaker dan uitbreidingsprojecten voor op projectgronden met 
een hogere grondwaarde. Doorgaans resulteert deze hogere grondwaarde ook in een hoger 
jaarlijkse onroerende voorheffing.  De hogere grondwaarde is voor een belangrijk deel te 
verklaren vanuit locatiefactoren van de verdichtingslocatie (meer voorzieningen, beter 
openbaar vervoer, etc.). Hoewel hogere grondwaarden meestal ook resulteren in een hogere 
verkoopsprijs vraagt deze een grotere voorfinanciering van de ontwikkelaar. Ontwikkelaars 
trachten het risico hiervan te beperken door de projectgrond aan te kopen onder opschortende 
voorwaarde van het verkrijgen van een bouwvergunning. Het aankopen van projectgrond 
onder opschortende voorwaarde of via aankoopbelofte is echter gebruikelijker in 
uitbreidingscases omdat in verdichtingscases de projectgrond eerder via opbod wordt 
verkocht. 

verdichtinguitbreiding
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• In tegenstelling tot uitbreidingprojecten - waarbij een greenfield wordt aangesneden - doen 
verdichtingsprojecten zich voor op reeds bebouwde percelen waardoor inherent afbraak- en 
saneringswerken dienen te gebeuren. Bodemvervuiling en bodemverontreiniging en de kosten 
die daarbij gepaard gaan voor de sanering, zijn soms moeilijk vooraf correct in te schatten, wat 
risico-verhogend werkt. Bovendien komen enkel projecten met een Brownfieldconvenant in 
aanmerking voor een financiële compensatie van de saneringskosten. 

• Verdichtingsprojecten vinden vaak plaats op terreinen met een negatieve connotatie (vervuilde 
fabrieksterreinen, stadskankers,...). Om de herontwikkeling positief in de markt te zetten dient 
ingezet te worden op placemaking en branding. Een dergelijke strategie vergt een hogere 
marketing- & commercialisatiekost. Uitbreidingsprojecten moeten hier meestal minder op 
inzetten.

• De regelgeving leidt ertoe dat uitbreidingsprojecten - die een verkavelingsvergunning vereisen 
- sneller de opmaak van een nota archeologie moeten opstellen dan verdichtingsprojecten 
(bouwprojecten) - die veelal niet persé een verkavelingsvergunning vereisen. 
Verdichtingsprojecten doen zich echter meer voor op plaatsen waar archeologisch erfgoed 
te verwachten valt. Het aantreffen van archeologische sporen kan leiden tot een omvangrijke 
en onverwachte vertraging in het ontwikkelingstraject. Bovendien kunnen ontwikkelaars, in 
tegenstelling tot particulieren7 , de kosten van het archeologisch onderzoek niet recupereren.

7 Particulieren kunnen tot 80% van de kosten voor een archeologisch onderzoek recupereren.

verdichtinguitbreiding
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• Gestapelde bouwvormen en hoogbouwvolumes, die eigen zijn aan verdichtingsprojecten, 
moeten in één keer gebouwd en verzekerd worden. Bij greenfieldprojecten wordt veeleer 
gebruik gemaakt van kleinere en grondgebonden woonvormen die doorgaans gebouwd 
worden aan het tempo van de verkoopsnelheid, wat kostprijs- en risico-besparend werkt.

verdichtinguitbreiding
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• Gestapelde bouwvormen en hoogbouwvolumes, die eigen zijn aan verdichtingsprojecten, 
hebben een grotere bouwkost doordat ze moeten voldoen aan de strengere reglementering 
op vlak van hoogbouw. Het gaat onder meer over bijkomende bepalingen op vlak van 
brandveiligheid. 

• Bij verdichtingsprojecten worden vaak ondergrondse parkeerplaatsen opgelegd. In de praktijk 
blijven deze deels onbenut en moeilijk verkoopbaar. De hoge kostprijs van ondergrondse 
constructies en lage verkoopopbrengsten drukken het rendement voor de ontwikkelaar.  

verdichtinguitbreiding

verdichtinguitbreiding

verdichtinguitbreiding

3.3.2. Een grotere bouwkost voor ontwikkelaars

• Gezien de grotere complexiteit van de context van verdichtingsprojecten moet er beter 
nagedacht worden over de inpassing van de nieuwe ontwikkeling in de omgeving. Het vergt 
extra studiekosten en ontwerpend onderzoek om de impact op de nabije omgeving beter in 
kaart te brengen.

• Beperkte beschikbare ruimte leidt voor verdichtingsprojecten doorgaans tot een complexere 
organisatie van de werf. Door een gebrek aan ruimte is er vaker nood aan een tijdelijke inname 
van het openbaar domein in functie van de werforganisatie. Dit leidt tot extra kosten. Uit de 
praktijk blijkt ook dat er voor verdichtingsprojecten meer nood is aan een sterkere beveiliging 
van de werf. Tot slot blijkt bemaling in binnenstedelijk gebied veel complexer. 

verdichtinguitbreiding
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• Gestapelde bouwvormen en hoogbouwvolumes, die eigen zijn aan verdichtingsprojecten, 
hebben een grotere bouwkost doordat ze moeten voldoen aan de strengere reglementering 
op vlak van hoogbouw. Het gaat onder meer over bijkomende bepalingen op vlak van 
brandveiligheid. 

• Bij verdichtingsprojecten worden vaak ondergrondse parkeerplaatsen opgelegd. In de praktijk 
blijven deze deels onbenut en moeilijk verkoopbaar. De hoge kostprijs van ondergrondse 
constructies en lage verkoopopbrengsten drukken het rendement voor de ontwikkelaar.  

verdichtinguitbreiding

verdichtinguitbreiding

verdichtinguitbreiding
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3.3.3. Een grotere opgelegde stedenbouwkundige last

Stedenbouwkundige lasten zijn een gedeeltelijke compensatie die de overheid vraagt aan 
ontwikkelaars voor de maatschappelijke kosten die uit bouwprojecten ontstaan. Een proportionele 
last staat enerzijds in verhouding tot de rentabiliteit van een project (voordeel ontwikkelaar) en 
anderzijds ook tot de kosten die de overheid ondervindt door het verlenen van de vergunning 
(nadeel overheid).

• De stedenbouwkundige lasten bij greenfieldontwikkelingen bestaan veelal louter uit kosten 
gerelateerd aan de aan te leggen en over te dragen openbare ruimte. Verdichtingsprojecten 
gaan vaker dan greenfieldontwikkelingen gepaard met stedenbouwkundige lasten 
en -voorwaarden die voorzien in het bewerkstelligen van een sociale mix (verplichte 
woninggroottes, assistentiewoningen, bescheiden woningen,...) en voorzieningen 
als last in natura (commerciële ruimtes, atelierruimtes,...) verplichten. Het verschil in 
stedenbouwkundige lasten tussen greenfieldprojecten en verdichtingsprojecten heeft wellicht 
te maken met het feit dat verdichtingsprojecten zich meer voordoen in steden en grotere 
gemeenten die vandaag meer vertrouwd zijn met het instrument stedenbouwkundige lasten 
en er daarom meer en uitgebreider gebruik van maken. Uit de gesprekken met de gemeenten 
is echter gebleken dat zij vandaag weinig inzicht hebben op de maatschappelijke kosten 
voor de overheid die op langere termijn uit projecten (zowel uitbreiding als verdichting) 
voortvloeien. De ‘hogere’ stedenbouwkundige lasten bij verdichtingsprojecten zijn dus in de 
praktijk geen gevolg van de afweging die de overheid maakt dat verdichtingsprojecten meer 
maatschappelijke kosten genereren dan uitbreidingsprojecten. Hiertoe ontbreekt gedetailleerd 
onderzoek naar de kostprijs (ook op langere termijn) van weginfrastructuur, nutsvoorzieningen 
en publiek  voorzieningen (scholen, crèches, park,..).

• De stedenbouwkundige lasten en -voorwaarden zoals bijvoorbeeld het verplichten van 
een sociale mix en/of het verplicht realiseren van bepaalde voorzieningen, beperken een 
ontwikkeling volgens het highest-and-best-use (HBU) principe voor de ontwikkelaar. Deze 
lasten hebben een invloed op het te realiseren programma en zijn vaak veel risicovoller in 
verkoop dan marktconforme woonruimte.  

• Een combinatie van verschillende aanvullende projectkosten (zie tabel 9) die o.a. een gevolg 
zijn van stedenbouwkundige lasten en voorwaarden kan een belangrijk cumulatief effect 
uitoefenen op de brutomarge en het intern rendement van een projectontwikkeling.

verdichtinguitbreiding
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3.3.3. Een grotere opgelegde stedenbouwkundige last

Stedenbouwkundige lasten zijn een gedeeltelijke compensatie die de overheid vraagt aan 
ontwikkelaars voor de maatschappelijke kosten die uit bouwprojecten ontstaan. Een proportionele 
last staat enerzijds in verhouding tot de rentabiliteit van een project (voordeel ontwikkelaar) en 
anderzijds ook tot de kosten die de overheid ondervindt door het verlenen van de vergunning 
(nadeel overheid).

• De stedenbouwkundige lasten bij greenfieldontwikkelingen bestaan veelal louter uit kosten 
gerelateerd aan de aan te leggen en over te dragen openbare ruimte. Verdichtingsprojecten 
gaan vaker dan greenfieldontwikkelingen gepaard met stedenbouwkundige lasten 
en -voorwaarden die voorzien in het bewerkstelligen van een sociale mix (verplichte 
woninggroottes, assistentiewoningen, bescheiden woningen,...) en voorzieningen 
als last in natura (commerciële ruimtes, atelierruimtes,...) verplichten. Het verschil in 
stedenbouwkundige lasten tussen greenfieldprojecten en verdichtingsprojecten heeft wellicht 
te maken met het feit dat verdichtingsprojecten zich meer voordoen in steden en grotere 
gemeenten die vandaag meer vertrouwd zijn met het instrument stedenbouwkundige lasten 
en er daarom meer en uitgebreider gebruik van maken. Uit de gesprekken met de gemeenten 
is echter gebleken dat zij vandaag weinig inzicht hebben op de maatschappelijke kosten 
voor de overheid die op langere termijn uit projecten (zowel uitbreiding als verdichting) 
voortvloeien. De ‘hogere’ stedenbouwkundige lasten bij verdichtingsprojecten zijn dus in de 
praktijk geen gevolg van de afweging die de overheid maakt dat verdichtingsprojecten meer 
maatschappelijke kosten genereren dan uitbreidingsprojecten. Hiertoe ontbreekt gedetailleerd 
onderzoek naar de kostprijs (ook op langere termijn) van weginfrastructuur, nutsvoorzieningen 
en publiek  voorzieningen (scholen, crèches, park,..).

• De stedenbouwkundige lasten en -voorwaarden zoals bijvoorbeeld het verplichten van 
een sociale mix en/of het verplicht realiseren van bepaalde voorzieningen, beperken een 
ontwikkeling volgens het highest-and-best-use (HBU) principe voor de ontwikkelaar. Deze 
lasten hebben een invloed op het te realiseren programma en zijn vaak veel risicovoller in 
verkoop dan marktconforme woonruimte.  

• Een combinatie van verschillende aanvullende projectkosten (zie tabel 9) die o.a. een gevolg 
zijn van stedenbouwkundige lasten en voorwaarden kan een belangrijk cumulatief effect 
uitoefenen op de brutomarge en het intern rendement van een projectontwikkeling.

verdichtinguitbreiding
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Hieronder gaan we dieper in op de verschillende hindernissen die zowel ontwikkelaars als 
overheden ervaren bij verdichtingsprojecten  We maken hierbij een onderscheid tussen 
hindernissen die gelinkt zijn aan de onderstaande aspecten: 

•  de context,

• het instrumentarium

• het proces.
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4.1. Hindernissen gerelateerd aan de context

• Lokale overheden geven aan dat er bij verdichtingsprojecten vaak een groter spanningsveld 
kan ontstaan met de leefbaarheid van de bestaande onmiddellijke (woon-) omgeving in 
vergelijking met uitbreidingsprojecten. Uitbreidingsprojecten zijn doorgaans minder dens 
en worden ingepast in een minder gevoelige context.  De impact van verdichtingsprojecten 
op de leefbaarheid in het bestaand weefsel is veelal gelinkt aan thema’s zoals mobiliteit, 
parkeerdruk, hoogbouw, vervuilde bodem, privacy verlies, schaduw, toevoeging van andere 
doelgroepen, etc. De voordelen van verdichting vonden nog onvoldoende ingang in de praktijk 
en zijn te weinig bekend. Met andere woorden is het draagvlak voor verdichting nog steeds 
beperkt, bij zowel de bevolking als (bepaalde) overheidsinstanties. Ontwikkelaars trachten dit 
compenseren door bij verdichtingsinitiatieven sterk in te zetten op de branding en het positief 
in de markt zetten van het project. 

• Gronden die in aanmerkingen komen voor verdichtingsprojecten worden doorgaans 
gekenmerkt door een meer versnipperde eigendomsstructuur. Binnen de bebouwde 
omgeving zijn percelen doorgaans kleiner en meer versnipperd. Dit zorgt ervoor dat de 
ontwikkelaar meer inspanningen moet doen om een projectgrond samen te stellen waar 
een kwaliteitsvolle ontwikkeling op kan gebeuren. In tegenstelling tot de overheid hebben 
omwikkelaars niet de mogelijkheid om cruciale gronden in een verdichtingsproject te 
verwerven (of te onteigenen). Hierdoor kunnen verdichtingsprojecten in bepaalde gevallen 
omwille van de eigendomsstructuur en de bestaande bebouwde context niet het volle  
ontwikkelingspotentieel van een locatie kunnen benutten.

• Vaak vormt mobiliteit een bijkomende hindernis voor ontwikkelingen op verdichtingslocaties 
binnen (stedelijke) kernen. We denken daarbij aan aspecten als:

 - Tijdverlies ten gevolge van het trotseren van (dagelijkse) files naar werflocaties in (groot-) 
stedelijke locaties;

 - Moeilijke bereikbaarheid van binnenstedelijke locaties ten gevolge van de 
verkeerscirculatie en parkeerreglementering;

 - Beperkingen op werfverkeer in de omgeving van scholen, tijdens de schooluren. 

Vanuit de bouwsector zijn daarom charters ondertekend met steden en gemeenten die 
betrekking hebben op het regelen van (werf-) verkeer in de buurt van scholen. Uit de praktijk 
blijkt dat sommige steden en gemeentes, ondanks deze charters, nog steeds bijkomende eisen 
stellen met betrekking tot mobiliteit. 

• Gezien het groter aantal ‘betrokken’ partijen en omwonenden hebben verdichtingsprojecten 
doorgaans een groter risico op beroepsprocedures die ingesteld worden. Afwijkende 
dichtheden, bouwhoogtes en typologieën en impact op privacy en zonlicht ten opzichte van 
bestaande weefsel maken projecten extra juridisch kwetsbaar. Dergelijke beroepsprocedures 
(bij de deputatie en zeker bij de RvvB) kunnen sterk vertragend werken in het traject, 
hetgeen resulteert in een langere voorfinanciering en zo ook een groter financieel risico. 
Ook uitbreidingsprojecten liggen steeds gevoeliger, gezien vanuit de maatschappij een 
toenemende aandacht en druk is voor het behoud van de open ruimte.
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4.2. Hindernissen gerelateerd aan het 
instrumentarium

8  RvVb 28 april 2020, nr. RvVb-A-1920-0791

• Huidig bepalingen in de VCRO omtrent de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 
en het ‘optimaliseren ruimtelijk rendement’ bieden in praktijk soms onvoldoende houvast 
om verdichtingsprojecten te ondersteunen. Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke 
ordening bepaalt  art. 4.3.1. §2 VCRO dat o.a. rekening moet gehouden worden met 
de aspecten schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel vormelijke aspecten. De 
bepaling kan in bepaalde gevallen een hindernis vormen voor verdichtingsprojecten waar 
deze elementen vaak afwijken van de bestaande toestand en de aanwezige context. Dit 
gegeven maakt verdichtingsprojecten juridisch kwetsbaar. Om dit te verhelpen werd bij de 
zogenaamde Codextrein (dd. 8/12/2017) een belangrijke wijziging aangebracht aan artikel 
4.3.1, § 2 van de VCRO. Het vernieuwde artikel bepaalt dat voor de beoordeling van de goede 
ruimtelijke ordening niet enkel rekening kan worden gehouden met de in de omgeving 
bestaande toestand, maar dat ook rekening kan worden gehouden met beleidsmatig 
gewenste ontwikkelingen en/of met de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van 
het ruimtelijk rendement. Hiertoe werd een bijkomend paragraaf toegevoegd waarin gesteld 
wordt dat:

2°	het	vergunningverlenende	bestuursorgaan	houdt	bij	de	beoordeling	van	het	
aangevraagde	rekening	met	de	in	de	omgeving	bestaande	toestand,	doch	het	kan	ook	de	
volgende	aspecten	in	rekening	brengen:	 
… 
b)	de	bijdrage	van	het	aangevraagde	aan	de	verhoging	van	het	ruimtelijk	rendement	voor	
zover:	 
1)	de	rendementsverhoging	gebeurt	met	respect	voor	de	kwaliteit	van	de	woon-	en	
leefomgeving;	 
2)	de	rendementsverhoging	in	de	betrokken	omgeving	verantwoord	is;	

De eerste voorwaarde toetst het verdichtingsproject bijvoorbeeld af tegen het behoud van 
groenblauwe aders in de kernen of het vermijden van een overmatige verhardingsgraad. Voor 
de tweede voorwaarde is een gebiedsgerichte afweging noodzakelijk die rekening houdt met 
de knooppuntwaarde (collectief vervoer personen, transportmodi) en het voorzieningenniveau 
(ontwikkelingsmogelijkheden) van de ontwikkelignslocatie. 

Uit de rechtspraak blijkt duidelijk dat het criterium van het ruimtelijk rendement niet toelaat om 
zomaar  abstractie te maken van de in de omgeving bestaande toestand, wel om er onder wel 
bepaalde voorwaarden en gemotiveerd van af te wijken.8 Hierbij hanteert de RvVb een case-by-
case afweging waarbij veel belang wordt gehecht aan een concreet en zorgvuldig onderzoek 
naar de (impact op) bestaande omgeving. Bovendien beschikken veel vergunningverlenende 
overheden vandaag nog niet over een globale verdichtingsvisie waarin de rendementskansen 
van de verschillende locaties worden verduidelijkt. Hierdoor blijft het voor ontwikkelaars en 
belanghebbenden vaak onduidelijk wat de rendementskansen van een bepaalde locatie juist 
zijn en biedt het artikel in de VCRO onvoldoende houvast voor bepaalde verdichtingsprojecten 
die worden aangevochten. 
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• Het instrument brownfieldconvenant wordt geprezen, vanuit zowel de overheid als 
de ontwikkelaars, als een oplossingsgericht instrument met het oog op verdichting. 
Het instrument biedt een overlegstructuur voor zowel diverse overheidsinstanties als 
ontwikkelaars, financiële stimuli  (o.a. belastingvrijstellingen) en afwijkingsmogelijkheden op 
bestaande bestemmingsplannen. Bovendien volstaat het akkoord van minstens 70% van de 
eigenaars om een brownfield-project op te starten. Echter blijft het toepassingsgebied van het 
instrument nog beperkt tot louter herontwikkelingen van vervuilde sites. Dit betekent dat een 
groot deel van de ‘verdichtingsprojecten’  uit de boot valt en geen gebruik kan maken van dit 
instrument.  Het instrument brownfieldconvenant zou echter ook voor verdichtingsprojecten 
die niet plaatsvinden op vervuilde grond, een meerwaarde kunnen betekenen.  

• Lokale overheden voelen aan dat nieuwe projecten ook resulteren in bijkomende taken voor 
de overheid (bv. nood aan meer ruimte voor groen, publieke voorzieningen, ontbrekende 
woontypes etc.).  Men tracht dit op te vangen door stedenbouwkundige lasten te koppelen 
aan het afleveren van de omgevingsvergunning. Er zijn echter verschillende hindernissen die 
met dit instrument gepaard gaan:

 - Vooral kleinere steden en gemeenten kampen met een krappe personeelscapaciteit 
en te weinig vastgoedkennis om deze verdichtingsprocessen en onderhandelingen in 
goede banen te leiden. Zij hebben de indruk hierdoor geen evenwaardige partij te zijn 
bij de onderhandeling met de promotoren. Dit leidt in de praktijk soms tot een onnodig 
langere procesduur, wijzigende standpunten doorheen het traject, buitenproportionele 
stedenbouwkundige lasten en voorwaarden, beperkte ruimtelijke kwaliteit, etc.  

 - Uit de gesprekken bleek dat slechts een kleine minderheid van de lokale besturen 
vandaag over een lastensysteem beschikt waardoor de meeste overheden genoodzaakt 
zijn om ad hoc (zonder kader) te onderhandelen over het geheel van stedenbouwkundige 
lasten en voorwaarden.  Dit bemoeilijkt de onderhandelingspositie van lokale overheden. 

 - Er is te weinig inzicht  over de werkelijke maatschappelijke kosten van projecten die 
moeten betaald worden door de overheid. Zeker voor wat betreft de kosten op de langere 
termijn. Hierdoor is het voor de overheid moeilijker om te onderhandelen over de lasten. 
Een stedenbouwkundige last moet immers ook in verhouding staan tot het nadeel dat de 
overheid ondervindt door het verlenen van een vergunning. Dit is geen evidente oefening 
als de overheid weinig zicht heeft op de maatschappelijke kost van een bepaald project. 

 - Door de opeenstapeling van stedenbouwkundige voorwaarden en 
stedenbouwkundige lasten die de overheid oplegt kunnen projecten in bepaalde 
gevallen financieel onhaalbaar worden. Hoewel zowel de voorwaarden als de lasten 
terecht komen aan de kostenzijde van een project, is het voor de overheid belangrijk 
om een duidelijk onderscheid te maken tussen stedenbouwkundige voorwaarden en 
stedenbouwkundige lasten omdat beide figuren immers een andere (juridische) finaliteit 
hebben. Daar waar voorwaarden dienen om een project inpasbaar te maken binnen de 
goede ruimtelijke ordening, zijn lasten een compensatie voor de taakstellingen die de 
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overheid krijgt. De overheid dient zich bewust te zijn van het feit dat het geheel aan 
eisen een impact heeft op de rentabiliteit van projecten en doet er daarom goed aan om 
zoveel mogelijk vooraf duidelijkheid te scheppen over zowel de stedenbouwkundige 
voorwaarden als de stedenbouwkundige lasten.   

 - Voor de overheid zijn de bijkomende taken van verschillende kleine verdichtingsprojecten  
vergelijkbaar met de bijkomende taken uit één groot verdichtingsproject. Doorgaans 
lenen grote verdichtingsprojecten zich echter beter tot het realiseren van lasten in 
natura. Lokale overheden kunnen hierop inspelen door voor projecten met een beperkte 
ontwikkelbare grondoppervlakte, een financiële last op te leggen in plaats van een last in 
natura. Met de middelen uit de financiële last kan de overheid zelf maatregelen nemen 
ter compensatie van de bijkomende maatschappelijke noden die door het project zijn 
ontstaan. Deze compensatie hoeft niet binnen de contour van het projectgebied te 
gebeuren. Zo kunnen de financiële middelen gebruikt worden voor de aanleg van een 
buurtpark in de nabijheid van het project. Belangrijke aandachtspunten voor de overheid 
zijn de nood aan een coherent lastenbeleid zodat elk project op een gelijkaardige manier 
benadert wordt, alsook aan garanties dat de middelen die voortvloeien uit het opleggen 
van een financiële last effectief geïnvesteerd zullen worden in de nabijheid van het 
project. Bovendien moet de timing van de uitvoering van de last in redelijke verhouding 
zijn tot de timing van de uitvoering van het project. 

• In bepaalde gevallen beschikt de overheid zelf over een grondpositie in een projectgrond die 
in aanmerking komt om te verdichten. In dat geval wordt via een bestek gezocht naar een 
private ontwikkelaar om een (PPS-)samenwerking op poten te zetten. In de praktijk blijken 
de gunningscriteria in deze bestekken nog sterk de klemtoon te leggen op prijs eerder dan 
kwaliteit. Deze verdeling komt de kwaliteit van het verdichtingsproject niet altijd ten goede. 

• In Vlaanderen ontbreekt een instrument dat toelaat om de schade of waardeverminderingen 
ten gevolge van ontwikkelingen te vergoeden. We denken hierbij aan waardeverminderingen 
ten gevolge van inkijk, schaduw, etc. In Nederland bestaat er een systeem om via de 
rechtbank een vergoeding te eisen wanneer kan aangetoond worden dat er sprake is van 
een waardeverlies ten gevolge van een ontwikkelingsproject. In Vlaanderen bestaat dit 
niet, waardoor in de praktijk volledige (verdichtings-) projecten worden aangevochten door 
belanghebbenden, in een poging om mogelijk waardeverlies van hun eigendom te voorkomen. 
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4.3. Hindernissen gerelateerd aan het proces

• Verdichtingsprojecten hebben, in vergelijking met uitbreidingsprojecten, omwille van hun 
context een impact op een bredere groep aan actoren, adviesinstanties en administraties, wat 
resulteert in een complexer procesverloop. Om dit proces in goede banen te leiden vraagt dit, 
in vergelijking met uitbreidingsprojecten, zowel meer inspanningen van de overheid als van de 
ontwikkelaar(s). Dit resulteert in hogere projectmanagementkosten.

• Gezien de lange doorlooptijd van (grote of complexe) verdichtingsprojecten zijn er 
weinig tot geen ambtenaren die een dergelijk ontwikkelingsproject van A tot Z opvolgen. 
Personeelswissels of wijzigende visies maken een proces kwetsbaar. Daarom is het 
van belang om (zeker bij de grotere en langlopende) verdichtingsprojecten tussentijdse 
afspraken te verankeren door middel van overeenkomsten tussen ontwikkelaar en diverse 
overheidsinstanties. Dit geeft structuur aan het proces en biedt een sterkere garantie voor 
continuïteit in geval van personeelswissels of wijzigende visies.

• In complexe verdichtingsprojecten is nood aan een ‘cascade van beoordeling’ bij de overheid. 
Dit betekent dat de overheid op het juiste moment, de gepaste graad van detail hanteert in 
de beoordeling. Zo wordt voorgesteld om het masterplan te beoordelen op de hoofdlijnen 
(principes en krachtlijnen), tijdens de verkavelingsaanvraag de ruimtelijke uitwerking van die 
principes en krachtlijnen te beoordelen, en tot slot een gedetailleerde beoordeling (met o.a. 
aspecten als brandveiligheid, etc.) te voorzien bij de individuele bouwaanvragen. Een belangrijk 
voordeel van een getrapte beoordeling is dat beslissingsmomenten worden ingebouwd 
in het traject: “moments of no return”. Eens bijvoorbeeld een masterplan goedgekeurd 
is kunnen de krachtlijnen, eventuele overeenkomsten met betrekking tot overdracht 
publiek domein of stedenbouwkundige lasten, etc. niet meer in vraag gesteld worden door 
de vergunningverlenende overheid. Anderzijds kan ook door de ontwikkelaar niet meer 
afgeweken worden van de reeds genomen ruimtelijke keuzes en beslissingen.

• Lokale overheden (zeker buiten de centrumsteden) kampen vaak met een beperkte 
personeelscapaciteit om verdichtingsprojecten te begeleiden. Bovendien is er binnen de 
lokale overheden veelal slechts een gebrekkige vastgoedkennis aanwezig. Dit onevenwicht 
bemoeilijkt het ontwikkelingsproces en de onderhandelingen (o.a. over de stedenbouwkundige 
lasten) tussen overheid en ontwikkelaar.
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Hieronder staan we stil bij maatregelen die kunnen genomen worden om drempels van verdichting 
kunnen wegnemen. De maatregelen kunnen er bovendien toe bijdragen dat de meerkost 
van verdichting wordt beperkt. We gaan uit van een samenwerkingsmodel waarbij zowel de 
ontwikkelaars, lokale besturen als de Vlaamse overheid een rol opnemen. Tot slot bespreken we 
ook de aanpak van het ontwikkelingstraject, waarbij we ingaan op de verschillende tussenstappen 
met het oog op een vlotter en beter ontwikkelingsproces.

  

Locatiefactoren

Complexer en langer traject

Terrein met bestaande constructies en/
of bodemverontreiniging

Groter aantal actoren 

Vaker gestapelde bouwvormen

Nood aan ‘placemaking’

Beperktere beschikbare ruimte

Vaker gestapelde bouwvormen

Cumul stedenbouwkundige lasten en 
voorwaardes

Hogere grondwaarde

Langere voorfinanciering

Hogere projectmanagementkosten

Afbraak- en saneringskosten

Meer kans op beroepsprocedures

Grotere volumes dienen in één keer gebouwd 
en verzekerd te worden

Hogere marketings- en commercialisatiekost

Verplicht ondergronds parkeren

Complexere werforganisatie

Extra reglementering hoogbouw
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5.1. Acties voor steden en gemeenten

5.1.1. Opmaak van een duidelijke verdichtingsvisie

Gemeenten kunnen in het kader van hun kernversterkend beleid actief verdichting stimuleren 
door een eenduidige ruimtelijke verdichtingsvisie te maken die duidelijkheid schept over 
minstens de volgende punten:

• Waar zetten we in op verdichting en worden (bijgevolg) compactere bouwtypes, 
inbreidingsprojecten, hoger bouwen,… gestimuleerd? 

• Welke gebieden komen in aanmerking als strategische reconversiegebieden, waar de 
‘generieke’ regels niet gewoon kunnen toegepast worden, maar transformatie samen gaat 
met heel specifieke doelen: vrijmaken van ruimte voor water of een ecologische verbinding, 
realisatie van infrastructuuroplossingen,… 

• Waar vullen we de bestaande kernen en het bestaande woonweefsel verder in conform de 
bestaande bouwwijzen en woningtypes zoals in de omgeving. Met andere woorden waar liggen 
de te consolideren onderdelen van de kern. Hier geldt bijvoorbeeld een harmonieregel die 
uitdrukkelijk verdere woonverdichting vermijd.

• Tot slot: in welke gebieden willen we verdere woonverdichting wordt tegengegaan. Hier 
kunnen generieke regels gelden die alle woonverdichting tegengaat zoals bijvoorbeeld: geen 
perceelsverkleiningen, geen (nieuwe of bijkomende) meergezinswoningen, geen 2de orde 
bouwen noch voorzien van nieuwe wegenis;

De visie is idealiter gestoeld op een ruimtelijk onderzoek op basis van de kenmerken van 
bestaande woonmilieus. Cruciaal hierbij zijn onderstaande aandachtspunten:

• Knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau van de locaties vormen een 
doorslaggevende factor in de selectie en aanduiding van verdichtingslocaties. Hogere 
overheden kunnen erop toezien dat de lokale klemtonen zich ook inschakelen binnen het 
globalere BRV-verhaal.

• Uitspraken over waar er verder kan verdicht worden sporen minstens gelijktijdig met de 
uitspraken over waar verdichting in de toekomst niet langer gewenst is.  Het kan bijvoorbeeld 
niet  de bedoeling zijn dat de lokale overheid zich beperkt tot het aanduiden van zones waar 
ontwikkelen niet langer wenselijk is, zonder aan te geven waar verdichten wel gewenst is. 

• De lokale overheid kan verdichting stimuleren door de visie te voorzien van heldere krijtlijnen 
met duidelijke uitspraken over gewenste woontypologieën, bouwhoogtes, densiteiten, etc. 
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Figuur 11:  Ruimtelijk onderzoek ifv verdichtingsvisie Roosdaal (Atelier Romain, 2022)
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Gemeenten hebben verschillende instrumenten ter beschikking om een dergelijke visie te 
verankeren. De twee meest kansrijke zijn:

• Goedkeuring van de verdichtingsvisie door de gemeenteraad als “beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling” (BGO) al dan niet als (voorbereiding van) ruimtelijk beleidskader in het 
kader van het Beleidsplan Ruimte: Het college kan ervoor kiezen om de beleidsvisie ook 
ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze heeft geen bevoegdheid in 
vergunningverlening, maar wel in de ruimtelijke planning. De visie kan dan beschouwd worden 
als “beleidsmatig gewenste ontwikkeling” (BGO) die kadert in de voorbereiding van een 
gemeentelijk Beleidsplan Ruimte. In de leiddrraad van het departement omgeving lezen we 
een aantal belangrijke aandachtspunten9 voor het hanteren van BGO’s in vergunningenbeleid:  

 - kenbaar gemaakt aan de bevolking, 

 - moet binnen een redelijke termijn doorvertaling vinden naar een verordenend 
instrument, 

 - BGO is geen verordenend voorschift en mag niet als zodanig gebruikt worden in de 
vergunningverlening,

 - overleg met de provincie is aangewezen.

• Een contouren-RUP-verdichting: Het RUP is het geëigend instrument om alle hierboven 
genoemde aspecten omtrent verdichting juridisch te regelen. Het RUP kan bestaan uit een 
overdruk die een aanvulling vormt op de bestaande bestemmingsplannen. Het instrument kan 
ook nuttig zijn om BPA’s, verkavelingen of oudere RUP’s op te heffen die strijdig zijn aan de 
verdichtingsvisie. 

Een duidelijk kenbare visie vormt niet alleen een meerwaarde voor de gemeente in het kader 
van de eigen vergunningenpraktijk maar laat ook ontwikkelaars toe om een meer strategisch 
aankoopbeleid te voeren en zich in te schakelen in het kernversterkend beleid van de lokale 
overheid. Bovendien kan een dergelijke verdichtingsvisie helpen om art. 4.3.1, §2 VCRO  omtrent 
het optimaliseren van het ruimtelijk rendement een grotere doorwerking te geven. 

5.1.2. Hanteren van een duidelijk beleid inzake  

stedenbouwkundige lasten

Lokale besturen kunnen verdichting stimuleren door vooraf duidelijkheid kan scheppen over 
het systeem van stedenbouwkundige lasten dat het zal hanteren. Als de ontwikkelaars in een 
vroeg stadium een inschatting kunnen maken van de aard en omvang van de lasten, kan hier op 
ingespeeld worden bij het uitwerken van het programma en bij het uitbrengen van het bod voor 
de grondaankoop. Indien de stedenbouwkundige lasten pas later van het ontwikkelingsproces 
duidelijk worden, neemt de kans toe dat door de cumulatie van de lasten (en voorwaarden), de 
ontwikkelaar de opgelegde lasten moet doorrekenen aan de koper, wat vaak een impact heeft op 

9  Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen: een beknopte leidraad (Versie dd. 16 augustus 2021) 
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de betaalbaarheid van het project. 

Gemeenten maken duidelijk vanuit welk systeem stedenbouwkundige lasten zullen worden 
benadert. In globo bestaan twee systemen , die ook onderling combineerbaar zijn:  

• De gemeente kan lasten opleggen vanuit een vooraf vastgesteld lastenkader (bv. in de 
vorm van een stedenbouwkundige verordening) waarbij op basis van een berekeningswijze 
duidelijk wordt gemaakt aan aanvragers welke last de gemeente zal opleggen bij een bepaald 
ontwikkeld programma. De berekening resulteert in een bepaald bedrag ter compensatie van 
de taken die overheid ondervindt door de vergunning te verlenen. Als binnen de ontwikkelingen 
bepaalde lasten in natura worden opgenomen die de taken voor de overheid reduceren, dan 
kunnen deze in mindering worden gebracht van de te betalen financiële last. Het vastgesteld 
lastenkader functioneert op gelijke wijze voor alle projecten binnen het toepassingsgebied. 
Het vastgesteld lastenkader impliceert een lagere administratieve inspanning voor de overheid 
maar zal doorgaans ook resulteren in lagere stedenbouwkundige lasten omdat rekening moet 
gehouden worden met het minst rendabele project. Het opleggen van stedenbouwkundige 
lasten vanuit een vastgesteld lastenkader blijkt vooral een meerwaarde te zijn om duidelijkheid 
te scheppen betreffende de last voor de kleinere verdichtingsprojecten. 

• Voor grote projecten kunnen gemeenten beter op maat onderhandelen met de ontwikkelaar 
over de lasten. De onderhandeling met betrekking tot de stedenbouwkundige lasten gebeurt 
best in de beginfase van het project. Tijdens deze onderhandeling nemen zowel de overheid 
als de ontwikkelaar inzicht in de businesscase van het project en trachten beide partijen tot een 
overeenkomst te komen over de stedenbouwkundige last mét behoud van een marktconforme 
ontwikkelingsmarge. Dergelijke werkwijze werkt het best bij een open boekhouding (wat niet 
evident is voor ontwikkelaars) en een vastgoedexpertise aan de zijde van de overheid (wat niet 
evident is voor kleinere gemeenten). Een uitgebreidere financiële en vastgoedkennis, alsook 
het uitvoeren van een marktonderzoek (voornamelijk wanneer lasten m.b.t. programma 
worden opgelegd) zou steun bieden aan de stedenbouwkundige dienst van een stad of 
gemeente.   

Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij:

• Verdichtingsprojecten lopen in bepaalde gevallen over een 10-tal jaar of meer. In geval er 
zich belangrijke wijzigende eisen (bv ten gevolge van nieuwe wetgeving) voordoen tijdens 
het ontwikkelingstraject moet ook de openheid bestaan om over de overeengekomen 
stedenbouwkundige lasten opnieuw te onderhandelen.    

• In geval de overheid opteert voor een afroming middels een financiële stedenbouwkundige last 
is het belangrijk dat de overheid garanties biedt over de locatie en de timing waarbinnen de 
middelen door de stad/gemeente zullen worden geïnvesteerd. De gemeente kan bijvoorbeeld 
zelf instaan voor de realisatie van een groenruimte in de buurt van het project. Deze 
garanties kunnen worden vastgelegd middels een overeenkomst tussen de gemeente en de 
projectontwikkelaar. Idealiter gebeurt de investering vooraf of parallel aan het project, zodat 
het project zelf mee geniet van de investering in de buurt. 

• Uit de bevraging van de gemeenten blijkt dat omgevingsambtenaren vaak geen goed zicht 
hebben op de werkelijke kosten die uitbreidings- en/of verdichtingsprojecten (op de langere 
termijn) met zich mee brengen voor de overheid. Het gaat bijvoorbeeld over de renovatie- en 
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onderhoudskosten, nood aan publieke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een school, crèche 
of sportinfrastructuur), nutsinfrastructuur, etc. Vanuit het perspectief van de overheid zou 
het nuttig zijn om deze kosten beter te kunnen kwantificeren rekening houdende met de 
specificiteit van bouwprogramma’s en de locatie van projecten. Deze cijfers zouden ook een 
houvast bieden voor het kwantificeren van stedenbouwkundige lasten, het opstellen van 
een lastenkader en het voeren van een onderhandelingstraject. Er bestaan verschillende 
manieren om voeling te krijgen met deze werkelijke kosten. Zo kan bijvoorbeeld  onderzocht 
worden welke de effectieve kosten zijn in gemeenschapsvoorzieningen en infrastructuur uit 
de meerjarenplanning. Een andere piste bestaat erin een kostenraming te maken van alle in 
aanmerking komende voorzieningen per huishouden.

• Eventuele stedenbouwkundige lasten en voorwaarden in gelden dienen afgestemd 
te zijn verordeningen. Zo leiden combinatie van bepalingen in de bouwcode en 
parkeerverordeningen soms tot een onnodige hogere stedenbouwkundige last. 

• Naast transparantie over de lasten is het belangrijk dat de vergunningverlenende overheid 
ook zo veel mogelijk duidelijkheid schept over de stedenbouwkundige voorwaarden die 
het hanteert. Zowel lasten als voorwaarden hebben immers een impact op de kostzijde van 
ontwikkelingsprojecten. De overheid kan deze duidelijkheid bieden door deze te verankeren 
in instrumenten zoals RUP’s of verordeningen. De cumul van voorwaarden en lasten moeten 
nog ruimte laten voor een marktconforme ontwikkelingsmarge om de haalbaarheid van 
(verdichtings-)projecten niet te fnuiken.

5.1.3. Aanbrengen van een cascade in de beoordeling

Verdichtingsprocessen zijn vaak complex en bestaan uit verschillende grote stappen. Bij 
grootschalige en complexe projecten is bij de vergunningverlenende en adviesverlenende 
instanties nood aan een cascade in de beoordeling waarbij de detailgraad van de beoordeling 
wordt afgestemd op de stap binnen het ruimere proces. Concreet betekent dit dat bij:

• Masterplan: beoordeling van het project op hoofdlijnen, programma en ruimtelijke principes

• Omgevingsvergunning / verkavelingsaanvraag: beoordeling van de indeling van de kavels, 
bouwhoogtes, gabarieten, dimensionering en overdracht openbaar domein,...

• Bouwvergunning: detaillering van de aanvraag, geveldetaillering, materialisatie, 
brandveiligheid,... 

De bedoeling van deze cascade dat is dat de juiste beoordeling op het juiste moment gebeurt. 
Hierdoor gaat geen kostbare tijd verloren aan elementen die toch pas later in het traject moeten 
beslist worden en ontstaat een trechtering van de beslissing wat het proces kan bespoedigen. 
Belangrijk hierbij is dat niet wordt teruggekomen op eerdere gemaakte afspraken of beslissingen.

5.1.4. Bijstelling parkeernormen in functie van een 

mobiliteitstransitie

Heel wat steden en gemeenten beschikken vandaag over een gebiedsdekkende parkeernorm 
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of parkeerrichtlijn. Hierin zijn vaak nog minimale parkeernormen opgenomen, ook voor 
verdichtingslocaties. Gelet op de mobiliteitstransitie blijven veel van deze autoparkeerplaatsen 
onderbenut en/of geraken deze niet verkocht. Omdat deze parkeerplaatsen in verdichtingslocaties 
vaak ondergronds zitten (wegens plaatsgebrek) hebben ze een relatief hoge bouwkost. Een 
overschot aan parkeerplaatsen leidt dus tot een directe meerkost. Bovendien zijn ondergrondse 
parkeergarages een vaak moeilijk te herbestemmen ondergrondse ruimte. Het is wenselijk 
dat steden en gemeenten hun parkeernormen/richtlijnen aanpassen met het oog op de 
mobiliteitstransitie op verdichtingslocaties. 

5.1.5. Stroomlijnen beleid inname openbaar domein

Verdichtingsprojecten gaan, tijdens de bouwfase, vanwege de beperkte beschikbare ruimte 
veelal gepaard met de inname van openbaar domein. Vandaag is de regelgeving voor wat betreft 
inname openbaar domein sterk verschillend tussen lokale overheden onderling. Dit leidt vaak tot  
onduidelijkheid voor ontwikkelaars en hoge bijkomende kosten voor verdichtingsprojecten (vooral 
in binnenstedelijke contexten).

Gemeenten kunnen deze onzekerheid helpen wegwerken door dit beleid (tarieven, regelgeving,...) 
onderling beter op elkaar af te stemmen. Eventueel kan nagedacht worden over bepaalde 
gunsttarieven voor projecten die uitvoering geven aan het gewenste stedelijke (verdichtings-)
beleid.  

5.1.6. Verankeren van afspraken

Het blijkt in de praktijk moeilijk om bij het (tijdelijk) uitvallen van een collega, een dossier over te 
nemen. Hierdoor komt de continuïteit van een proces in het gedrang. Het voorzien van (informeel) 
overleg, voorafgaand aan de indiening van een omgevingsvergunning, blijkt bovendien weinig 
efficiënt als de gemaakte afspraken niet beschikbaar zijn voor de GOA die de aanvraag uiteindelijk 
moet beoordelen.  
 
Steden en gemeenten kunnen hierop inspelen door verslagen van overlegmomenten en het 
mailverkeer in functie van projectvoorstellen van ontwikkelaars op te slaan in een digitaal archief. 
Op die manier is de informatie voor alle medewerkers vlot beschikbaar wanneer een proces 
overgedragen wordt tussen collega’s, wanneer een effectieve omgevingsvergunningsaanvraag 
binnenkomt, of wanneer in de toekomst over hetzelfde perceel vragen worden gesteld.

Tips voor de implementatie van een dergelijk archief zijn:

• Bepaal welke informatie/resultaten uit het voorafgaand overleg structureel moeten 
bijgehouden worden (bv. concrete afspraken van aanpassingen die nodig zijn aan de 
projectplannen).

• Leg vast in welke vorm deze informatie optimaal bijgehouden wordt. Hiervoor kan bijvoorbeeld 
een sjabloon opgesteld worden.
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• Maak het eenvoudig om informatie te delen met betrokken medewerkers van de diensten (bv. 
via een mappenstructuur, in een GIS-toepassing, etc.)

5.1.7. Geïntegreerd advies uitbrengen

Het voorzien van verschillende overlegorganen en adviesgroepen is interessant om de kwaliteit 
van projecten te garanderen. Hierbij is het evenwel belangrijk te bepalen wie over welke 
elementen input kan geven en als stad of gemeente een geïntegreerd advies uit te brengen. Op die 
manier worden tegenstrijdige adviezen vermeden.  

5.1.8. Klemtoon op kwaliteit bij publieke 

aanbestedingen

Bij de verkoop of ontwikkeling van publieke gronden is er bij de toewijzing, beoordeling en 
puntentoekenning, te veel aandacht voor de financiële return voor de gemeente en te weinig 
aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid. Het per opbod verkopen van publieke projectgronden 
staat op die manier haaks tegenover het realiseren van betaalbaar wonen. Het werken met 
een 2-enveloppen-systeem, waarbij eerst een kwalitatieve beoordeling van de voorstellen 
gebeurt en pas in tweede instantie een kwantitatieve beoordeling gebeurt, legt de focus sterker 
op kwaliteit. Ook een herziening van de puntenverdeling, waarbij minder de prijs minder 
doorslaggevend is in de beoordeling kan interessant zijn in funcie van het stimuleren van kwaliteit 
in verdichtingsprojecten en het realiseren van betaalbaar wonen.

5.1.9. Centraliseren en ontsluiten van juridisch-

planologische informatie

Elke gemeente heeft een heel aantal ruimtelijke, juridische en planologische documenten 
(structuurplannen, verordeningen, ruimtelijek visies, BGO’s, RUP’s, etc.) die uitspraken doen over 
het ontwikkelingspotentieel van een projectgebied. Het is belangrijk dat projectontwikkelaars 
dergelijke documenten raadplegen alvorens een terrein te kopen (zie aanbeveling voor 
ontwikkelaars: due	diligence). Deze documenten zijn echter vaak moeilijk terug te vinden op 
de site van lokale besturen. Het centraliseren van dergelijke documenten (bijvoorbeeld via het 
DSI-platform) faciliteert de ontwikkelaars in het maken van een due diligence. Een dergelijke 
centralisatie zou ook kunnen georganiseerd worden op Vlaams niveau. 
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5.2. Acties voor Vlaanderen

5.2.1. Instellen Vlaams juridisch kader voor 

stedenbouwkundige lasten 

Vandaag bestaan er grote verschillen in de omgang met stedenbouwkundige lasten tussen  
gemeenten en steden onderling. De wildgroei aan systemen en benaderingen zorgt voor 
onduidelijkheid bij ontwikkelaars en werkt risicoverhogend.

Vlaanderen zou hieraan tegemoet kunnen komen door een regelgevend kader aan te bieden , 
bijvoorbeeld in de vorm van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening waarin het een 
aantal krijtlijnen voor de opmaak van lastensystemen vastlegt voor alle vergunningverlenende 
overheden die een lastensysteem wensen op te maken. De opmaak van een dergelijke 
gewestelijke verordening is vandaag niet mogelijk. De Vlaamse decreetgever heeft immers 
de mogelijkheid om technische en financiële lasten op te leggen in een stedenbouwkundige 
verordening, uitdrukkelijk beperkt tot gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Voor 
deze actie is dus een aanpassing nodig van de VCRO en/of het Omgevingsvergunningsdecreet.

Mogelijke elementen die een dergelijke gewestelijke verordening zou kunnen regelen zijn:

• Minimale en maximale bedragen voor financiële stedenbouwkundige lasten vastleggen

• Vastleggen van een berekeningswijze om tot evenredige financiële lasten te komen

• Projecten bepalen die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van lasten

 Aan de hand van de aangereikte criteria en berekeningswijze kan iedere gemeente de verordening 
dan verder verfijnen en implementeren voor de eigen concrete situatie. 

5.2.2. Verruimen toepassingsmogelijkheden 

Brownfieldconvenant

De Brownfieldconvenant wordt als instrument erg geapprecieerd voor het wegnemen van 
administratief-juridisch en financiële hindernissen bij verdichtingsprojecten die zich situeren op 
brownfields. Vandaag vallen echter nog veel verdichtingsprojecten uit de boot. 

Vlaanderen kan hierop inspelen door bepaalde proces-elementen uit het brownfieldconvenant 
ook een ruimere toepassing te laten vinden bij verdichtingsprojecten, die niet voldoen aan de 
criteria van een ‘brownfield’, een brownfieldconvenant light. Het gaat hierbij in het bijzonder over 
onderstaande proces-elementen (zie ook hoofdstuk procesmanagement):
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• samenstellen projectstuurgroep: periodiek overleg tijdens het proces dat zorgt voor 
afstemming tussen alle bevoegde instanties. Waarbij samen knopen worden doorgehakt en 
onderlinge tegenstrijdigheden worden weggewerkt. 

• onderhandelaar: wordt aangesteld door de overheid. Zorgt voor de opvolging van de 
uitvoering van beslissingen en is, als neutrale partij, voorzitter van de projectstuurgroep. 

• afwijkingsmogelijkheden op achterhaalde stedenbouwkundige voorschriften.

• mogelijkheid tot het verwerven van gronden van niet-actoren in een verdichtingsproject: 
de procedure van het brownfieldconvenant voorziet dat de aanvraag voor het opstarten van 
de onderhandelingen kan worden ingediend door een groep actoren die minstens 70% van de 
oppervlakte van het projectgebied vertegenwoordigt. Die niet-actoren krijgen de mogelijkheid 
om bezwaar in te dienen tegen het project. De Vlaamse regering beoordeelt alle bezwaren 
en start de brownfieldonderhandelingen als zij de aanvraag gegrond bevindt. Als kan worden 
aangetoond dat de verwerving van de gronden van bepaalde niet-actoren noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de brownfieldconvenant, worden die gronden in het projectgebied 
opgenomen. 

De Brownfieldconvenant of proces-overeenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente wordt best zo 
vroeg mogelijk in het proces gesloten.

5.2.3. Milderen impact behandeling bouwberoepen

Het beroep vormt vandaag zowel voor de overheid als voor belanghebbenden een waardevolle 
stap in het vergunningsproces. Verdichtingsprojecten blijken globaal gezien kwetsbaarder te 
zijn voor bouwberoepen in vergelijking met uitbreidingsprojecten omwille van het geïnvesteerd 
vermogen en de grotere groep belanghebbende / actoren rond verdichtingsprojecten. . 

De bouwheren ervaren het schorsend karakter van de volledige vergunning bij administratief 
beroep (art. 55 Omgevingsvergunningsdecreet) als een negatief punt. Ook wanneer beroep 
aangetekend wordt tegen een afgebakend onderdeel van een vergunning of wanneer beroep 
aangetekend wordt tegen een specifiek opgelegde voorwaarde wordt namelijk de volledige 
vergunning geschorst. Het administratief beroep betekent immers voor bouwheren een extra 
tijdsverlies in het ontwikkelingsproces, vooral indien de beslissing in administratief beroep wordt 
bevestigd.

In tegenstelling tot het administratief beroep is het jurisdictioneel beroep bij de RvVb is in 
principe niet schorsend. De RvVb kan evenwel op grond van artikel 40 van het DBRC-decreet 
op elk ogenblik de schorsing bevelen van de bestreden beslissing wanneer de uiterst dringende 
noodzakelijkheid of hoogdringendheid daartoe door de verzoeker wordt aangetoond. In praktijk 
blijken bouwheren er ondanks de niet-schorsende werking, er veelal voor te opteren om niet te 
starten met de werken in geval van jurisdictioneel beroep bij de RvvB. De onzekerheid over de 
uitspraak en de mogelijke vernietiging van de vergunning brengt immers een te groot financieel 
risico met zich mee. Er is dan immers geen vergunning meer voorhanden wat vervolgens kan 
leiden tot het opleggen van administratieve sancties, m.n. boetes en / of afbreken dan wel 
stopzetten (in geval van een exploitatie). Met betrekking tot het jurisdictioneel beroep bij de RvVb 
wordt vooral de lange wachttijd als een knelpunt aangevoeld.
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Vanuit deze overwegingen geven doen we onderstaande aanbevelingen:

• Er wordt voorgesteld om de beperking van de schorsende werking van het administratief 
beroep verder te onderzoeken. Een administratief beroep blokkeert vandaag in alle gevallen 
de start van het volledige project. Een duidelijke afgelijnde beperking van de schorsende 
werking van het administratief beroep, als dit ingesteld wordt tegen een specifiek onderdeel 
van de vergunning, kan bijdragen aan een vlottere en snellere projectrealisatie.

• Blijvend inzetten op het versnellen van de behandelingstermijn van jurisdictioneel beroep bij 
de RvvB om zo de impact op het risico en de duurtijd van het gehele ontwikkelingsproces te 
milderen. 

5.2.4. Inzetten op sensibilisering verdichting

De overheid heeft een belangrijke taak in een ‘change of mind’ bij de bevolking. Bovendien heeft 
ook de overheid baat bij het veranderen van de (eerder negatieve) ingesteldheid van de bevolking 
bij verdichtingsprojecten. Hiervoor dient de overheid, onder meer, sterk(er) in te zetten op het 
onder de aandacht brengen van de voordelen van verdichting (verdichting gaat gepaard met 
een versterking van het voorzieningenniveau, etc.). Een dergelijke mindset wordt reeds in de 
hand gewerkt doordat de gevoeligheid omtrent het aansnijden van open ruimte toeneemt bij de 
bevolking.

Het sensibiliseren en het creëren van draagvlak voor verdichting wordt ook in de strategische 
visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen benoemd als kritische succesfactor om het 
veranderingstraject te kunnen doen slagen. Het verderzetten van het goedkeuringstraject van het 
beleidsplan Ruimte Vlaanderen draagt om deze boodschap mee uit. 

5.2.5. Samenstellen bovenlokale expertenpool

Grote verdichtingsprojecten in goede banen leiden vormt een complexe uitdaging voor lokale 
besturen. De complexiteit van het proces is bovendien sterk afhankelijk van de omvang en 
soort van verdichtingsproject dat zich op bepaald moment aandient op het grondgebied van de 
gemeente. Het is voor (kleinere) gemeenten niet altijd evident om hiervoor capaciteit binnen 
eigen administratie vrij te maken of om zich te laten bijstaan door externe specialisten.  Om 
hieraan tegemoet te komen wordt voorgesteld om een een expertenpool samen te stellen waarop 
lokale besturen op afroep beroep kunnen doen. Deze zou bestaan uit specialisten (aangesteld 
door Vlaanderen of provincies) die door lokale besturen kunnen worden ingezet waar nodig. Een 
dergelijke expertenpool kan vastgoedexpertise inbrengen en een meer neutrale, mediërende rol 
aannemen in de onderhandeling tussen de vergunningverlenende overheid en de ontwikkelaar(s).  
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5.3. Acties voor ontwikkelaars

5.3.1. Grondige due diligence 

Voorafgaand aan de aankoop van een projectgrond moet de projectontwikkelaar een 
gedetailleerde due diligence maken om een correcte risico-inschatting te kunnen maken van het  
project. Aan de hand van een desktop-analyse kan reeds heel wat in kaart worden gebracht (niet-
limitatieve lijst):

• Juridisch-planologisch context 
In eerste instantie bepaalt het geldende bestemmingsplan (gewestplan, RUP, BPA, of 
verkavelingsplan) wat mogelijk is op een terrein en wat niet. Via voorschriften worden 
uitspraken gedaan over het mogelijk programma, geldende densiteit, ontsluiting, geldende 
erfdienstbaarheden, etc. De bestemmingsplannen zijn vaak te vinden op de website van de 
lokale overheid, of dienen bij de dienst stedenbouw van de betreffende stad of gemeente 
opgevraagd te worden. 
 
Bijkomend geldt de stedenbouwkundige verordening van de stad of gemeente. Deze 
verordening bevat de specifieke regels die binnen de betreffende stad of gemeente van 
toepassing zijn. Vaak worden uitspraken gedaan over cultuurhistorisch erfgoed; inplanting, 
hoogte en volume van gebouwen; parkeernorm; etc. In bepaalde gevallen schept een 
stedenbouwkundige verordening ook duidelijkheid over de lasten die de overheid zal opleggen. 

• Tot slot zijn in veel steden en gemeenten beleidsvisies, mobiliteitsplannen, 
klimaatactieplannen, etc. van kracht. Ook deze kunnen belangrijke informatie bevatten over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een terrein. 

• Milieu en bodemtoestand 
De aanwezigheid van asbest en/of bodemverontreiniging op, of in de nabijheid van een terrein 
heeft een belangrijke impact op het ontwikkelingspotentieel van dit terrein. Op Geopunt kan de 
WMS-map ‘Bodemonderzoeken en saneringen’ geraadpleegd worden. Deze toont de ligging 
van de bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie gekend is. In voorkomend geval kan 
gedetailleerde informatie bij OVAM opgevraagd worden. In geval van twijfel is een verkennend 
bodemonderzoek aangewezen. 

• Fysisch systeem en landschappelijke elementen 
Geopunt biedt de mogelijkheid reeds heel wat in kaart te brengen: biologische 
waardering, mogelijk en effectief overstromingsgevoelige terreinen, bodemsamenstelling, 
geluidsbelasting, hoogtemodel, etc. Daarnaast kunnen ook recente pluviale en fluviale 
overstromingskaarten geraadpleegd worden op waterinfo.be/overstromingsrichtlijn. Deze 
kaarten houden rekening met de klimaatsverandering.

Kaarten zeggen echter niet alles, of zijn soms gebaseerd op verouderde data. Daarom 
is het belangrijk de desktopanalyse te verfijnen en af te toetsen aan de hand van fysiek 
plaatsbezoek. Kleine landschapselementen en/of waterstructuren, de bestaande parkeerdruk, 
de geluidsbelasting, waardevolle vergezichten, etc. kunnen beter op het terrein zelf worden 
waargenomen. Bovendien kunnen tijdens een bezoek reeds bestaande gevoeligheden in de buurt 
gecapteerd worden. 
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Tot slot ondersteunt ook het voorafgaandelijk contact met de betrokken stedenbouwkundige 
dienst vaak het planningsproces.

5.3.2. Uitbrengen realistisch bod op projectgrond

Een grondige due	diligence laat toe om vooraf een haalbare business case op te stellen voor een 
realistisch programma. Dit laat toe om een doordacht bod uit te brengen op de projectgrond. Een 
vuistregel die hiervoor kan gehanteerd worden bij verdichtingsprojecten is dat de grondwaarde 
van het toekomstig project hoger moet zijn dan de huidige grondwaarde + waarde bestaande 
constructies + (bodem)sanering in bestaande toestand. 

Een scherpe onderhandeling over de grond/aankoopprijs is cruciaal bij verdichtingsprojecten. Bij 
biedingen op de grond is het uiteindelijk beter om de beste ‘oplossing’ voor de verdichtingscase 
voor te stellen i.p.v. de beste ‘prijs’. 

De eigenlijke aankoop van het terrein wordt indien mogelijk uitgesteld om de prefinanciering 
beperkt te houden. Hiervoor kan gewerkt worden met een aankoopbelofte of een aankoop met 
opschortende voorwaarde.

5.3.3. Inzetten op vergroten draagvlak in de buurt

Verdichtingsprojecten gebeuren doorgaans in dens bewoonde contexten. Het werken aan 
draagvlak in de buurt wordt daarom steeds belangrijker. Drie elementen zijn hierbij cruciaal:

• Het draagvlak voor het project kan versterkt worden door binnen het project antwoorden te 
bieden op bepaalde bestaande noden in de buurt (bv. tekort aan groen, waterproblematiek, 
publieke voorzieningen, etc.). Ontwikkelaars kunnen via een participatief traject zelf op zoek 
gaan naar deze noden. Dit laat ook toe om proactief in te spelen op de eventueel opgelegde 
stedenbouwkundige lasten. 

• Het is belangrijk de buurt goed te informeren over de timing en fasering van het project. De 
werforganisatie kan afgestemd worden op eventuele bezorgdheden. Het is hierbij cruciaal om 
doorheen het volledige ontwikkelingsproces oor te hebben voor eventuele hinderaspecten in 
de buurt. 

•  Tijdelijke invullingen kunnen helpen om de band tussen de buurt en het project tijdens de 
ontwikkeling te versterken. Daarenboven kunnen tijdelijke invullingen bijdragen aan het 
omturnen van het imago van een plek waardoor de kosten voor marketing en placemaking 
verlagen. Tot slot kan een tijdelijke invulling er ook voor zorgen dat geen leegstandsheffing 
dient betaalt te worden.
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Figuur 12: Voorbeelden van tijdelijke invullingen: Munster (Heule), Parkspooreinde (Turnhout), Safrou (Oudenaarde)

5.3.4. Doordachte fasering

Ontwikkelaars kunnen het risico van de ontwikkeling spreiden door een doordachte fasering uit te 
werken. Deze fasering houdt rekening met elementen als:

• de verwachte verkoopsnelheid

• organisatie van de werf 

• aanleg omgevingswerken en publiek domein.

Om tijd te winnen kan in onderling overleg tussen ontwikkelaar en vergunningverlenende overheid  
vergunningstrajecten voor bepaalde onderdelen (waarover al consensus is) vooruitgeschoven 
worden in afwachting van de definitieve fasering door middel van een verkavelingsvergunning of 
RUP waarover wel nog discussie bestaat.
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5.4. Acties m.b.t. procesaanpak

Een verdichtingstraject bestaat uit verschillende processtappen. De maatregelen die de 
ontwikkelaar en vergunningverlenende overheid kunnen nemen hebben allen betrekking op 
deze processtappen. In onderstaand schema worden de verschillende elementen aan elkaar 
gelinkt in de tijd. Het (generiek) processchema biedt een overzicht van hoe de verschillende 
actoren (ontwikkelaar (en ontwerpteam), stad/gemeente, en buurtbewoners) samen een 
verdichtingstraject kunnen opzetten bij grootschalige en complexe projecten. Ook bij 
kleinschalige projecten kan het schema een inspiratie bieden, maar zullen een aantal aspecten 
of stappen, gezien de beperkte complexiteit en/of het beperkt aantal actoren, mogelijk niet, of 
slechts beperkt doorlopen worden.

Daarnaast worden ook een aantal proceselementen toegelicht die kunnen bijdragen tot een 
succesvol verdichtingstraject.
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5.4.1. Stakeholdermanagment

Verdichtingsprojecten hebben doorgaans veel meer nood aan een gedegen afstemming tussen 
de veelheid aan actoren: vergunningverlenende overheid, adviesinstanties, nutsmaatschappijen 
en buurtbewoners. Een professionalisering in het stakeholdermanagement door zowel 
de ontwikkelaar als de overheid is hierbij cruciaal. Het instellen van een overkoepelende 
overlegstructuur (naar analogie van de projectstuurgroep bij brownfieldconvenanten) waarin alle 
bevoegde instanties zetelen verhoogt het eigenaarschap en kan bij tegenstrijdige visies resulteren 
in een gezamenlijk compromis. 

Een goede samenwerking tussen overheid en ontwikkelaar kan de doorlooptijd van een project 
in belangrijke mate beïnvloeden. Het aanstellen van een dossiertrekker (SPOC) bij elke partij, 
gekoppeld aan een duidelijke organisatiestructuur (planteam - stuurgroep - klankbordgroep of 
kwaliteitskamer) leidt tot korte en bondige trajecten. Belangrijk is de juiste groep aan te spreken 
in functie van de inhoud of doelstelling van de vergadering zodat geen vergader-moeheid ontstaat. 

• Het planteam bestaat uit de dossiertrekker (SPOC) van de stad of gemeente, de ontwikkelaar 
en het ontwerpteam. Het planteam komt op regelmatige basis samen. Dit kan zowel fysiek als 
digitaal (teams - telefoon - mailverkeer). Het planteam volgt de inhoud en de voortgang op.

• De stuurgroep bestaat uit het planteam, aangevuld met de nodige stadsdiensten en 
eventuele belangrijke stakeholders. Het kan nuttig zijn ook de adviesinstanties uit te nodigen 
op de stuurgroep. De stuurgroep wordt gevoed door het planteam en beoordeelt het 
projectresultaat, maakt beslissingen en stuurt bij waar nodig.

• De klankbordgroep of kwaliteitskamer is een extern expertenpanel waar het ontwerp kan 
worden afgetoetst. De klankbordgroep of kwaliteitskamer stelt kritische vragen over keuzes 
die moeten gemaakt worden en geeft advies. 

Het aantal overlegorganen en adviesgroepen moet bepaald worden in functie van het 
project. Sommige (kleinere) projecten zullen geen nood hebben aan een klankbordgroep of 
kwaliteitskamer. Daarnaast is het ook belangrijk te bepalen wie over welke aspecten input mag 
geven. Op die manier wordt dubbel, maar vooral tegenstrijdig advies vermeden. Het bundelen van 
de adviezen tot een geïntegreerd advies, kan hier ook toe bijdragen. 

De beslissingen die genomen worden tijdens overlegmomenten worden idealiter vastgelegd 
in overeenkomsten. Waarbij een onderscheid kan gemaakt worden tussen overkoepelende 
overeenkomsten met alle partijen samen en 1-op-1 overeenkomsten tussen ontwikkelaar en 
overheid met betrekking tot bepaalde deelaspecten.
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5.4.2. Charette (of interactieve ontwerpweek)

Compacte en intensieve trajecten leveren vaak het grootste momentum en engagement. Via een 
charette of interactieve ontwerpweek kunnen op korte tijd belangrijke stappen gezet worden. De 
charette-procedure is een vorm van gezamenlijke brainstorm gedurende één week waarbij gestart 
wordt vanaf ‘een wit blad’ en toegewerkt wordt naar een gedragen visie. De charetteweek bestaat 
uit een herhalende cyclus van kennisuitwisseling, ontwerp en terugkoppeling (met zowel bestuur, 
adviesinstanties en buurtbewoners), waarbij de visie/het ontwerp telkens verfijnd wordt. Idealiter 
gaat een dergelijke ontwerpweek op locatie door zodat aan het ontwerptraject ook een aantal 
participatiemomenten met de buurt kunnen gekoppeld worden. 

Een dergelijk compact en intensief traject vraagt enerzijds een goede samenwerking tussen 
gemeente en ontwikkelaar, en anderzijds een grondige voorbereiding van zowel de ontwikkelaar 
als de vergunningverlenende overheid. Voorafgaand aan de charetteweek wordt voorbereidend 
onderzoek gevoerd:

• De vergunningverlenende overheid maakt een duidelijke visie voor het terrein op. In deze 
visienota worden uitspraken gedaan over onder andere groen, water, programma, densiteit, 
bouwhoogte, etc. Ook een eerste uitspraak over stedenbouwkundige lasten kan in de visienota 
worden opgenomen.

• De ontwikkelaar (en het ontwerpteam) bereiden de week voor door een eerste (desktop) 
ruimtelijke analyse uit te voeren (zie due diligence). 

• Tot slot wordt ook een brainstorm georganiseerd met omwonenden waarbij gepolst wordt 
naar ideeën, wensen, bezorgdheden en aandachtspunten voor de toekomstige ontwikkeling. 
Eventueel wordt dit gekoppeld aan een terreinbezoek met alle stakeholders. 

Een doorgedreven co-creatief traject vergroot het draagvlak van de ontwikkeling, en kan een 
positieve impact hebben op de placemaking en het imago van het bouwterrein/de buurt (en zo een 
positieve impact hebben op de kosten voor marketing). Dergelijke aanpak verhoogt niet alleen 
het draagvlak, maar moet ook leiden tot engagement van de betrokken actoren en de kans tot 
realisatie verhogen. Tot slot is het belangrijk een na-traject te voorzien waarin, aan de hand van 
een nota, de gezette stappen, gemaakte afspraken en resultaten van de ontwerpweek worden 
gedocumenteerd.

Figuur 13: Charette oostakker (Atelier Romain)
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5.4.3. Transitieagenda

Een masterplan is maximaal afgestemd op de ambities van de gemeente, ontwikkelaar, 
stakeholder en bewoners en streeft naar realiseerbare ontwikkelingsperspectieven. Complexe 
verdichtingsprojecten vragen veelal een samenwerking tussen publieke en private partijen. In dit 
geval kan, als opstap naar de realisatie, een transitieagenda of roadmap opgemaakt worden. Deze 
transitieagenda werpt een blik vooruit en biedt duidelijke handvaten voor de verschillende actoren 
om meteen aan de slag te gaan. Het actieplan biedt antwoorden op vragen zoals: “Wat moet 
er nu gebeuren?” en “Wie doet wat en wanneer?”. Een duidelijke fasering kan bijdragen tot het 
garanderen van de leefkwaliteit voor buurtbewoners, maar ook inzicht geven in mogelijke quick 
wins. 

Per actie worden de nodige coalities, eventuele randvoorwaarden en de beoogde timing benoemd. 
Voorbeelden van acties kunnen zijn:

• Verwerving van eigendom of afsluiten van een grondenbank

• Beleidsingrepen (bv. opmaak RUP, BGO, etc.)

•  Afsluiten PPS-overeenkomst

• Uitgifte architectuurwedstrijd

• Aanleg van publieke ruimte

• (Gefaseerde) ontwikkeling van programma



104 ATELIER ROMAIN+IDEA CONSULT

Onderstaand schema is een indicatief voorbeeld van een transitieagenda waarbij verschillende 
acties op een tijdslijn zijn weergegeven. Daaraan gekoppeld wordt idealiter ook elke actie op plan 
weergegeven (visuele fasering). Tot slot wordt per actie aangegeven wie initiatiefnemer is, wie 
de te betrekken actoren zijn, en eventueel welk instrument ingezet kan worden bij het uitvoeren/
implementeren van de actie. 

Figuur 14: Indicatieve transitieagenda, bron: Atelier Romain
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5.5. Aanbevelingen voor verder onderzoek

10  Concepten en instrumentarium voor financiële verevening tussen lokale overheden in relatie tot ruimtelijk beleid. 
(Dernau W., e.a., 2015)

Op basis van de gesprekken met de betrokken ontwikkelaars en stadsbesturen en de stuurgroepen 
in het kader van deze studie formuleren wij graag enkele aanbevelingen voor verder onderzoek:

• Studie naar de kostprijs van verdichting voor overheden. 
Uit het onderzoek is gebleken dat lokale overheden geen nauwkeurig overzicht hebben op de 
kostprijs voor de aanleg van publieke infrastructuur in het kader van verdichtingsprojecten. 
Discussies over de financiële inkomsten en uitgaven, gekoppeld aan het ruimtelijk beleid 
worden vaak vanuit het buikgevoel gevoed.10 Een beter inzicht in de kosten voor overheden is 
noodzakelijk om een totaalbeeld te krijgen van de effectieve kosten van verdichtingsprojecten. 
In de studie ‘Concepten en instrumentarium voor financiële verevening tussen lokale 
overheden in relatie tot ruimtelijk beleid’ wordt een aanzet gedaan om deze kosten in kaart te 
brengen, al is dit niet de onderzoeksfocus van de studie en neemt de studie bovendien enkel 
greenfield ontwikkelingen in rekening.

• Studie naar de relatie tussen verdichting en de stijgende vastgoedprijzen in Vlaanderen. Is 
de stelling correct dat de beleidskeuze voor verdichting tot hogere vastgoedprijzen leidt en de 
betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen onder druk zet? 

• Studie naar geconventioneerd huren en de impact op de meerkost van verdichting. 

• Studie naar de impact van fossielvrij bouwen en de hiermee gepaard gaande elektrificatie van 
het gebouwd patrimonium en de infrastructuur in Vlaanderen.

• Studie naar de implementatie van een algemeen kader voor stedenbouwkundige lasten 
in Vlaanderen of uitzetten van duidelijke krijtlijnen voor lokale besturen waarbinnen een 
lastenkader kan uitgewerkt worden. Uit het onderzoek is gebleken dat verschillende steden en 
gemeenten een systeem van stedenbouwkundige lasten toepassen of actief op zoek zijn om 
een dergelijk systeem uit te rollen. Echter blijkt dat er geen duidelijke lijn te trekken valt over 
de bestaande systemen wat tot onzekerheid en onduidelijkheid leidt bij de betrokken actoren 
in het ontwikkelingsproces.

• De Europese visie ‘No	net	land	take’ stelt dat elke Europese lidstaat ‘ruimteneutraliteit’ dient 
te bereiken tegen 2050. Dit wil zeggen dat er netto geen extra ruimtebeslag mag toegevoegd 
worden aan het reeds bestaande ruimtebeslag. Deze visie vindt in Vlaanderen haar weerslag in 
de Bouwshift waarbij Vlaanderen de deadline voor ruimteneutraliteit op 2040 heeft vastgelegd. 
Om de Europese visie met betrekking tot ‘zero	land	take’ te respecteren is er nood aan een 
structurele visie op kwalitatieve verdichting in Vlaanderen. In dit kader kunnen verschillende 
onderzoeksvragen geformuleerd worden: 

 - Onderzoek naar financieringsinstrumenten om verdichting, in functie van de bouwshift, 
voor de overheden haalbaar en betaalbaar te houden.

 - Onderzoek naar een realistisch haalbaar stappenplan waarmee de bouwshift binnen de 
vooropgestelde termijnen, zowel Vlaams als Europees, kan gerealiseerd worden.
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Bijlage 1: Fiches cases
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verdichtingType project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

uitbreiding

Instrumenten

Eigendomsstatuut

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

overzicht

8.248 m²Terreinoppervlakte van fase 2B

3.141 m²

8.016 m²

15 woningen

50 appartementen

CASE 1

Aalst
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verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

Instrumenten

Eigendomsstatuut

uitbreiding

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom ontwikkelaar

57.776 m²Terreinoppervlakte

11.581 m²

21.720 m²

114 woningen

24 appartementen

CASE 2

Evergem
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verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

uitbreiding

Instrumenten

Eigendomsstatuut

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

70.036 m²Terreinoppervlakte

8.037 m²

21.400 m²

108 woningen

CASE 3

Kortrijk
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verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

Instrumenten

Eigendomsstatuut

uitbreiding

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

Terreinoppervlakte 18.787 m²

7.648 m²

15.666 m²

49 woningen

81 appartementen

CASE 4

Kortrijk
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verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

uitbreiding

Instrumenten

Eigendomsstatuut

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

15.000 m²Terreinoppervlakte

7.878 m²

22.062 m²

CASE 5

39 woningen          commercieël: 1700 m²

111 appartementen 

school: 3000 m²

Veurne
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CASE

verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

Instrumenten

Eigendomsstatuut

uitbreiding

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

6.718 m²Terreinoppervlakte

2.733 m²

6.051 m²

41 appartementen

8 woningen

commercieel: 774m²

CASE 6

Gent
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CASE

verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

uitbreiding

Instrumenten

Eigendomsstatuut

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

23.030 m²Terreinoppervlakte 

7.300 m²

6.404 m²

44 woningen

CASE 7

Berlaar
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CASE

verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

Instrumenten

Eigendomsstatuut

uitbreiding

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

8.163 m²Terreinoppervlakte

2.264 m²

12.440 m²

83 appartementen

722 m² commercieel

CASE 8

Lier
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CASE

verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

uitbreiding

Instrumenten

Eigendomsstatuut

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

62.614 m²Terreinoppervlakte 

25.762 m²

16.325 m²

103 woningen

36 appartementen

CASE 9

Deerlijk

Programma
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verdichting

overzicht

Type project

Programma

Bovengrondse BVO

Publieke infrastructuur

Instrumenten

Eigendomsstatuut

uitbreiding

Verkavelingsvergunning

Gedetailleerd RUP/BPA

Brownfieldconvenant

Samenwerkingsovereenkomst

In volle eigendom van de ontwikkelaar

4.837 m²Terreinoppervlakte 

3.457 m²

6.557 m²

44 appartementen

281 m² commercieel

CASE 10

Leuven
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Bijlage 2: Rekenmodel
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A. Programma

Algemene gegevens

Type project Binnenstedelijk

Terreinoppervlakte  m²

Bebouwde oppervlakte (footprint)

Nog te bouwen oppervlakte (appartementen)

Verkavelde oppervlakte

Publieke infrastructuur (incl. bovengrondse pp) + lot 3 (kleine paarse driehoek)

Private/semi-private omgevingsaanleg

Totaal BVO bovengronds (GBVO)  m²

Totaal BVO ondergronds  m²

Totaal VVO (incl. ondergronds parkeren) (GVVO)  m²

Totaal # units bovengronds (excl. parkeren) xx

Totaal # units bovengronds (incl. bovengronds parkeren) xx

V/T xx

Programma Aantal units Totaal m² VVO Totaal m² BVO

Residentieel - totaal som units totale VVO totale BVO

Residentieel - woningen

Residentieel - appartementen

Residentieel - studentenkamers

Kantoor

Commercieel/retail

Andere:

Inpandige terrassen 100% BVO

Uitpandige terrassen 50%  BVO

Ondergrondse parking 50% BVO

VVO/unit BVO/unit

Andere ondergronds (bergingen, technieken,…)

Bovengrondse parking

B. Tijdsverloop ontwikkelingsproces 

Processtap
Datum voorzien in 
haalbaarheidsstudie

Datum effectieve opstart 
processtap

Datum effectieve 
afronding procestap

Grondaankoop

Studiewerken

Aanvraag bouwvergunning

Uitvoerbare vergunning

Start aanleg infrastructuur

Einde aanleg infrastructuur

Start bouw constructie

Einde bouw constructie

start voorverkoop

start verkoop

Einde verkoop

C. VERDEELSLEUTEL

Residentieel Ander Ondergrondse parking

Aandeel aantal units (= entiteiten bovengronds) % %

Aandeel GBVO % %

Aandeel GVVO % % %

Aandeel constructiekost % % %

Aandeel terreinbezetting % %

Aandeel in de winst % % %

D.  KOSTEN

1. GRONDEXPLOITATIE € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

1.1 VERWERVINGSKOSTEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €
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Aankoopsom grond en constructie € 0

Historische aankoopwaarde (geactualiseerd) 

Aankoopwaarde / m² terrein xx

Notariskosten € 0

Notaris- en aktekosten

Verschuldigde belastingen verwerving of beheer terrein € 0

Registratierechten 

Onroerende voorheffing

Leegstandsheffing

Andere: 

Vergoedingen aan derden € 0

Kosten voor tussenpersonen

Vestiging van zakelijke rechten

Vergoedingen aan pachters

Studiekosten aankoop € 0

Onderzoek grondvervuilingen

Asbestonderzoek (inventarisatie)

Onderzoek olietanks / transformatoren

diversen milieu-onderzoek

Subsidie aankoop grond (brownfieldconvenant) € 0

Totaal subsidiebedrag

1.2 BOUWRIJP MAKEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

Afbraakwerken € 0

Andere kosten incl afbraakwerken / infra

Saneringswerken € 0

Totaal saneringswerken

Onderhoud- en instandhoudingswerken € 0

Totaal renovatiewerken sheds

Grondwerken en specifieke grondkering/bemaling/fundering € 0

Infrastructuurwerken € 0

Aanleg wegenis

Aanleg nutsvoorzieningen

Aanleg park en groenruimte

Aanleg waterhuishouding

Aanleg energievoorzieningen

Aanleg private buitenruimtes

2. BOUWKOSTEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

2.1 BOUWKUNDIGE WERKEN, TECHNISCHE INSTALLATIES, AFWERKINGEN € 0

Residentieel - privaat aanbod € 0

Woningen

Per unit €

Per m 2  BVO €

Appartementen (incl. terrassen; excl. ondergrondse parking)

Per unit residentieel €

Per m 2  BVO €

Studentenkamers

Per unit €

Per m 2  BVO €

Kantoor € 0

Per unit €

Per m 2  BVO €

Commercieel/Retail € 0

Per unit €
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Per m 2  BVO €

Ondergrondse parking € 0

Per parkeerplaats €

Per m 2  BVO €

Andere: onvoorziene kosten € 0

Per unit €

Per m 2  GBVO €

2.2 WERFINRICHTINGSKOSTEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

Werfinrichting € 0

Aannemingsmodaliteiten

Andere:

Werfbeveiliging € 0

Andere: € 0

3. INDIRECTE KOSTEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

3.1 ERELONEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

3.1.1 ERELONEN GEBIEDSEXPLOITATIE € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

Studiekosten € 0

Erelonen adviezen omgevingsvergunning

Algemene studiekosten

Marktonderzoek

Communicatie en draagvlakcreatie

Omgevingsonderzoek € 0

Opmaak RUP

Financiële bijdrage aan de onderzoeks- en plankosten van de betrokken overheid 

m.e.r. screening, plan- en project MER

Mobiliteitsonderzoek

Participatie en communicatie

Erelonen gebiedsexploitatie € 0

Stedenbouwkundige - Masterplan

Archeologisch onderzoek

Landmeters

Grondonderzoek/sanering

Ingenieur infrastructuur

Landschapsarchitect

3.1.2 ERELONEN CONSTRUCTIES € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

Erelonen architectuur € 0

Architectuur #DEEL/0!

Interieurarchitect

Erelonen ingenieurs € 0

Ingenieur stabiliteit #DEEL/0!

Ingenieur technieken #DEEL/0!

Ingenieur bouwfysica (bouwexpert)

Ingenieur milieu en sanering

Ingenieur akoestiek

Grondsonderingen #DEEL/0!
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Grondonderzoek

Windstudie en zonnestudie

Mobiliteitsexpert

Andere:

Technische kosten € 0

Technische controles (i.f.v. decenale verzekering)

Veiligheidscoördinatie (VC)

Brandvoorschriften

EPB + ventilatie verslaggeving 

Archeologie expert

Duurzaamheidsmeter

Experten € 0

Certificatie Duurzaamheid (gebouw/wijk)

Juridische adviezen

Fiscalist

Andere: € 0

Gem. kosten syndicus

Notaris- en aktekosten

Raadgevers

Contingeny

3.2 ADMINISTRATIEVE KOSTEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

administratieve kosten omgevingsvergunning € 0

Adminsitratieve kosten verkavelingsvergunning 

Adminsitratieve kosten omgevingsvergunning 

Brandweer overleg

Aansluitkosten nutsbedrijven € 0

Aansluitingkost aardgasnet

Aansluitingkost drinkwaternet

Aansluitingkost elektriciteitsnet 

Aansluitingskost distributie (Telenet,…)

Andere:

Stedenbouwkundige lasten en bijdragen in de kosten van openbare voorzieningen € 0

Bijdragen in de kosten van openbare voorzieningen

Financiële lasten (SOK,…)

Opgelegde technische voorzieningen (oa. laadpalen, zonnepanelen,…) 

Andere:

Huur en huurlasten € 0

Diversen € 0

Kosten mede-eigendom en onderhoud

Boekhouding en andere administratieve kosten (=SPV gerelateerde kosten)

BTW ten laste igv. behoud gebouw

Andere:

3.3 MARKETING EN COMMERCIALISATIE € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

Marketing en representatiekosten € 0

Marktonderzoek, marketing en communicatie

AK kijkwoning

Verkoopskosten € 0

Marktonderzoek, marketing en communicatie

Verhuurkosten € 0

makerlaarsfee verhuring

Huurlasten (RR, tussenkomst huur)

Andere: diversen marketing en communicatie € 0

Woningen

Appartementen

3.4 PROJECT MANAGEMENT € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €
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Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

PM grondexploitatie € 0

erelonen projectmanager (intern, extern)

PM constructie € 0

erelonen projectmanager (intern, extern)

3.5 FINANCIËLE KOSTEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

Verzekeringen € 0

Verzekeringen Alle Bouwplaats Risico verzekering, Decenale verzekering, verzekering Restrisico's, … %

brandverzekering %

Garanties € 0

Betalingsgaranties

Voltooiingsgaranties

Garantie beroepsverkoper

Garanties wet Breyne %

Huurgaranties

Interesten € 0

Dossierkosten bank

Interesten VV grond

Financieringskosten VV constructie

Financieringskosten eigen vermogen

Hypotheken € 0

Hypotheek vaste kosten

Terrein & Infrastructuur

Gebouwen

Bankkosten € 0

Terrein & Infrastructuur

Gebouwen

3.6 BRUTOMARGE PROJECTONTWIKKELAAR € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2  GBVO €

Totale projectmarge ontwikkelaar € 0

Totale projectmarge voor de ontwikkelaar

Belastingen (25%) € 0

E. OPBRENGSTEN

1. TOTALE OPBRENGSTEN € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2 GVVO €

1.1 TOTALE OPBRENGSTEN € 0

Per unit €

Per m 2 GVVO €

Residentieel - woningen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Residentieel - appartementen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO (incl. terrassen) €

Residentieel - studentenkamers € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Kantoor € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Commercieel/Retail € 0
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Per unit €

Per m 2 VVO €

Andere: € 0

Per unit €

Per m 2  VVO €

Andere ondergronds (bergingen, technieken,…) € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Ondergrondse parking € 0

Per parkeerplaats €

Per m 2 VVO €

Bovengrondse parking € 0

Per parkeerplaats €

Per m 2 VVO €

1.2 OPBRENGSTEN GRONDEXPLOITATIE € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2 GVVO €

Grondquote - aandeel in totaal percentage inkomsten 0,0000%

omzet grondaandeel

omzet infrastructuuraandeel

Opbrengst grondaandeel

Woningen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Appartementen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Commercieel/retail € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Ondergrondse parking € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Ondergrondse bergingen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Opbrengst infrastructuuraandeel

Woningen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Appartementen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Commercieel/retail € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Ondergrondse parking € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Ondergrondse bergingen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

1.3 OPBRENGSTEN CONSTRUCTIES € 0

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m 2 GVVO €

Opbrengst constructieaandeel
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Woningen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Appartementen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Commercieel/retail € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Ondergrondse parking € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

Ondergrondse bergingen € 0

Per unit €

Per m 2 VVO €

F. FINANCIEEL RESULTAAT

1. TOTALE PROJECTMARGE

Totaal kosten project € 0

Totaal opbrengsten project € 0

TOTALE MARGE € 0

ROI %

Marge / inkomsten %

Per unit (boven- en ondergronds) €

Per unit bovengronds (incl. bovengronds parkeren) €

Per m 2  terreinbezetting €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m² GVVO (incl. ondergronds parkeren) €

Marge gebiedsexploitatie

Totaal kosten gebiedsexploitatie € 0

Totaal opbrengsten gebiedsexploitatie € 0

TOTALE MARGE € 0

ROI €

Marge / inkomsten €

Per unit (boven- en ondergronds) €

Per unit bovengronds (incl. bovengronds parkeren) €

Per m 2  terreinbezetting €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m² GVVO (incl. ondergronds parkeren) €

Marge constructiedeel

Totaal kosten constructiedeel € 0

Totaal opbrengsten constructiedeel € 0

TOTALE MARGE € 0

ROI %

Marge / inkomsten %

Per unit (boven- en ondergronds) €

Per unit bovengronds (incl. bovengronds parkeren) €

Per m 2  terreinbezetting €

Per m 2  terreinoppervlakte €

Per m² GVVO (incl. ondergronds parkeren) €

Totaal budget per ontwikkelde entiteit

Woningen Appartement

Opbrengsten gronden € €

Opbrengsten infra € €

Opbrengsten gebouwen € €

Subtotaal € 0 € 0

Registratierechten 10% € €

BTW 21% € €

Aansluitingskosten

Totaal budget € 0 € 0

Per m² VVO incl. belastingen € €
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Bijlage 3: De opmaak van het DCF-rekenmodel

In deze bijlage bespreken we alle inputparameters van het referentiescenario. We bespreken 
achtereenvolgens:

• Algemene projectgegevens en programma

• Indirecte voorwaarden en stedenbouwkundige lasten

• Planning

• Kosten

• Opbrengsten

Algemene projectgegevens 

We gaan uit van een project in de 19de  eeuwse gordel van een typische Vlaamse centrumstad. De 
schaal en het programma van het referentiescenario is vergelijkbaar met de geanalyseerde cases 
op een vergelijkbare locatie. Tabel 13 toont een samenvatting van de algemene projectgegevens en 
het programma van het referentiescenario11.  We gaan uit van een ‘verdichtingsproject’ met 5.375m² 
bovengronds bruto vloeroppervlakte (BVO) op een terrein van 6.000m². 

Tabel 13: Algemene projectgegevens

11  Cellen met blauwe achtergrond en omkaderd kunnen in het model aangepast worden. Cellen met een witte 
achtergrond worden automatisch berekend op basis van andere inputgegevens. 

samenvatting algemene gegevens referentiescenario

Type	project Verdichting

Terreinoppervlakte 6.000	m²

Bebouwde	oppervlakte	(terreinbezetting) 2.750	m²

Publieke	infrastructuur	(incl.	bovengrondse	pp.) 1.970	m²

Park 1.280	m²

Totaal	BVO	-	bovengronds 5.375	m²

Totaal	BVO	-	ondergronds 1.536	m²

Totaal	VVO	(incl.	ondergronds	parkeren) 5.538	m²

Totaal	#	units	bovengronds	(excl.	parkeren) 64

V/T 0,90

Aandeel	woningen 25%

Aandeel	appartementen 75%

Vormfactor	appartementen 85%
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Indirecte voorwaarden en stedenbouwkundige lasten

De totale BVO ligt vast op 5 375m2. Wijzigingen in de indirecte lasten hebben geen invloed op 
de totale BVO van het project. In het referentiescenario worden de indirecte lasten als volgt 
vastgeklikt:

 - Het woonaanbod is voorzien als marktconform wonen. Het referentiescenario bevat geen 
sociaal woonaanbod.

 - Er worden een minimale oppervlaktes voor de grootte van de verschillende units 
vastgelegd voor zowel marktconform als sociaal woonaanbod. Via een correctiefactor kan 
deze oppervlakte procentueel vergroot of verkleind worden.

 - Er is een mix aan appartemententypes opgelegd in functie van het aantal slaapkamers. 
Woninggroottes worden constant verondersteld. In het basisscenario wordt uitgegaan 
van meer kleine units.

 - De parkeernorm en bruto oppervlakte per ondergrondse parkeerplaats bepalen de totale 
ondergrondse oppervlakte.

 - Er is een minimale groennorm van 20m² per woonunit (zowel voor woningen als 
appartementen) vastgesteld.

 - Er is geen verplicht te realiseren programma.

 - Er is geen financiële last per m² BVO opgelegd.
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Indirecte lasten in het 
referentiescenario

eenheden totalen

Totale oppervlakte BVO 5.375	m² 5.375 m²

Type woonaanbod

Sociaal	woonaanbod 0%

Marktconform	woonaanbod 100%

Minimale oppervlaktes units

Sociale	woningen 105,0	m² 0% m²

Sociaal	appartement	-		1	slk 45,0	m² 0% m²

Sociaal	appartement	-	2	slk 65,0	m² 0% m²

Sociaal	appartement	-	3	slk 85,0	m² 0% m²

Marktconforme	woningen 145,0	m² 25% 1.344 m²

Marktconform	appartement	-		1	slk	 60,0	m² 23% 1.209 m²

Marktconform	appartement	-		2	slk	 80,0	m² 49% 2.620 m²

Marktconform	appartement	-		3	slk	 100,0	m² 4% 202 m²

Factor	oppervlaktes	wijzigen 0	%

Mix type units

1	slk	appartment 30	%

2slk	appartement 65%

3	slk	appartement 5%

Parkeernorm 0,8	pp/unit 51	pp 1.536 m²

Oppervlakte	per	parkeerplaats 30	m²	/	pp

Minimale groennorm per unit 20	m²/unit 1.280 m²

Verplicht programma opgelegd

Aantal	units 0

Grootte	unit 100,0	m²

Financiële last per m² BVO € 0 / m²

Tabel 14: Indirecte lasten
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Programma

Op basis van de indirecte lasten in tabel 14 wordt het programma van het project samengesteld. In 
het referentiescenario werd:

• Geen sociaal woonaanbod voorzien.

• Geen commercieel programma voorzien.

• Een ondergrondse parking van 51 parkeerplaatsen voorzien o.b.v. de gehanteerde 
parkeernorm.

• Per appartement één ondergrondse berging van 10 m² BVO voorzien.

De totale bovengrondse netto verkoopoppervlakte (NVO) van het project bedraagt 4.770 m².

programma referentiescenario units nvo bvo

Sociale woningen 0 m² m²

Marktconforme woningen 9 1.344	m² 1.344	m²

Sociale appartementen 0 0	m² 0	m²

Sociaal	appartement	-	1	slk 0 0	m² 0	m²

Sociaal	appartement	-	2	slk 0 0	m² 0	m²

Sociaal	appartement	-	3	slk 0 0	m² 0	m²

Marktconforme appartementen 55 3.427	m² 4.031	m²

Marktconform	appartement	-	1	slk 20 1.028	m² 1.209	m²

Marktconform	appartement	-	2	slk 33 2.227	m² 2.620	m²

Marktconform	appartement	-	3	sl 2 171	m² 202	m²

Commerciële	maakateliers 0 0	m² 0	m²

Totaal 64 4.770 m² 5.375 m²

Ondergrondse	parking 51	pp
768	m²	 

(51	x	15	m²)

1.536	m² 

(51	x	30	m²)

Andere	ondergronds	(bergingen,	

technieken...)
55	st 550	m²

Tabel 15: Samenstelling programma
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Planning

Om de invloed van wijzigingen in de planning van het ontwikkelingsproces te simuleren is een 
planning aan het model gekoppeld. De planning is opgemaakt in maanden en opgedeeld in 
verschillende stappen eigen aan het projectontwikkelingsproces.

 - De verwervings- en studiefase tot en met het ontvangen van de omgevingsvergunning is 
voorzien op 18 maanden of 1,5 jaar.

 - De totale constructiefase (aanleg infrastructuur en optrekken gebouwen) is voorzien op 
24 maanden of 2 jaar.

 - De totale verkoopfase is voorzien op 39 maanden of 3,25 jaar. De voorverkoop start bij 
ontvangst van de goedgekeurde omgevingsvergunning. Er wordt verondersteld dat het 
project volledig is verkocht 1 jaar na oplevering van de constructiefase.

 - De totale doorlooptijd van het project bedraagt 54 maanden of 4,5 jaar.

planning 
referentiescenario

datum opstart 
processtap

looptijd 
(in maanden)

afronding 
processtap

Startdatum juni	2022

Verwervings- en studiefase

Grondaankoop 0 0 0

Studiewerken 0 9 9

Aanvraag	bouwvergunning 9 61 15

Beroepsperiode	vergunning 15 0 15

Buffer	tot	start	werken 15 3 18

Constructiefase 

Bouwrijp	maken	+	aanleg	

infrastructuur
18 6 24

Start	constructiewerken 24 18 42

Einde	constructiewerken 42

Verkoopfase

Start	voorverkoop 15 3 18

Start	verkoop 18 36 54

Einde	verkoop 54

Totale doorlooptijd proces in jaren                                                                               4,5 jaar

Tabel 16: Procesduur per fase

1  Dit is inclusief volledigheid- en ontvankelijkheidsverklaring aanvraagprocedure type gewone procedure en bekend 
maken (aanplakken) van de beslissing.
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Kosten

Onderstaande tabel bevat alle inputparameters en kengetallen van de kostenstructuur van het 
referentiescenario.

1. grondexploitatie € 3.298.500

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	51.539

Per m² terreinoppervlakte € 550

Per	m²	BVO €	614

1.1 verwervingskosten € 2.272.500

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	35.508

Per m² terreinoppervlakte € 379

Per	m²	BVO €	423

Aankoopsom grond en constructie € 2.250.000

Aankoopwaarde	(opstalovereenkomst) €	2.250.000

Aankoopwaarde	/	m²	terrein €	375

Notariskosten € 22.500

Notariskosten 	(1,00%) €	22.500

1.2 bouwrijp maken € 1.026.000

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	16.031

Per m² terreinoppervlakte € 171

Per	m²	GVO €	191

Afbraakwerken € 35.000

€	35.000

Saneringswerken € 75.000

€	75.000

Onderhoud- en instandhoudingswerken € 0

Grondwerken en specifieke grondkering/bemaling/fundering € 0

Infrastructuurwerken € 916.000

Aanleg	wegenis €	275	/	m² €	541.750

Aanleg	nutsvoorzieningen €	125	/	m² €	246.250

Aanleg	park	en	groenruimte €	75	/	m² €	96.000

Aanleg	waterhuishouding €	25	/	m² €	32.000

Aanleg	energievoorzieningen

Aanleg	private	buitenruimtes
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2. bouwkosten € 9.576.459

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	149.632

Per	m²	terreinoppervlakte €	1.596

Per m² BVO € 1.781

2.1 werfinrichtingskosten € 240.000

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	3.750

Per	m²	terreinoppervlakte €	40

Per m² BVO € 45

Werfinrichting € 240.000

Aannemingsmodaliteiten €	240.000

2.2 bouwkundige werken, technische installaties, afwerkingen € 8.857.863

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	138.404

Per	m²	terreinoppervlakte €	1.476

Per m² BVO € 1.648

Residentieel aanbod € 7.189.063

Sociale	woningen €	1.150 €	0

per	unit €	-

per	m²	BVO €	-

Sociale	appartementen €	1.200 €	0

per	unit €	-

per	m²	BVO €	-

Marktconforme	woningen €	1.300 €	1.746.875

per	unit €	194.097

per	m²	BVO €	1.300

Marktconforme	appartementen	 

(incl.	terrassen)
€	1.350 €	5.442.188

per	unit €	98.949

per	m²	BVO €	1.350

Commercieel / maakateliers € 0

€	1000 €	0

per	unit €	-

per	m²	BVO €	-

Ondergrondse parking & technische ruimte/bergingen €	1.228.800

€	800 €	1.668.800

Per	parkeerplaats €	32.594

Per m² BVO € 800
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2.3 aansluitingskosten nutsvoorzieningen € 220.000

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	3.438

Per	m²	terreinoppervlakte €	37

Per m² BVO € 41

Aansluitingskost nutsbedrijven € 220.000

Aansluitingskost	aardgasnet €	65.000

Aansluitingskost	drinkwaternet €	65.000

Aansluitingskost	elektriciteitsnet €	65.000

Aansluiting	distributie	(Telenet,	...) €	25.000

Andere

Per	unit €	3.438

Per	m²	terreinoppervlakte €	37

2.4 onvoorziene kosten € 511.753

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	4.041

Per	m²	terreinoppervlakte €	43

Per m² BVO € 48

Andere: onvoorziene kosten € 511.753

Meerwerken,	extra	afwerkingsbudget 2,5% €	258.597

per	unit €	4.041

per m² BVO €  48
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3. indirecte kosten € 1.929.130

Per unit bovengronds (excl. parkeren) € 30.299

Per	m²	terreinoppervlakte €	323

Per	m²	GBVO €	361

3.1 erelonen gebiedsexploitatie € 83.000

Per unit bovengronds (excl. parkeren) € 1297

Per	m²	terreinoppervlakte €	14

Per	m²	GBVO €	15

Erelonen gebiedsexploitatie € 83.000

Stedenbouwkundige	-	Masterplan €	17.500

Archeologisch	(voor)onderzoek €	3.000

Landmeters €	15.000

Grondonderzoek	/	sanering €	7.500

Ingenieurs	infrastructuur €	15.000

Landschapsarchitect €	25.000

3.2 erelonen constructies € 820.058

Per unit bovengronds (excl. parkeren) € 12.813

Per	m²	terreinoppervlakte €	137

Per	m²	GBVO €	153

Erelonen architectuur € 574.588

Architect 6,0	% €	574.588

Interieurarchitect

Erelonen ingenieurs € 227.970

Ingenieur	stabiliteit 1,0	% €	95.765

Ingenieur	technieken 1,25 % €	119.706

Ingenieur	bouwfysica	(bouwexpert)

Ingenieur	milieu	en	sanering

Ingenieur	akoestiek €	5.000

Grondsonderingen 0,45	% €	7.500

Grondonderzoek

Windstudie	en	zonnestudie

Mobiliteitsexpert
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Technische kosten € 5.000

Technische	controles	 

(i.f.v.	decenale	verzekering)

Veiligheidscoördinatie	(VC) €	5.000

EPB	+	ventilatie	verslaggeving €	0

Experten € 12.500

Certificatie	Duurzaamheid	(gebouw/wijk) €	7.500

Juridische	adviezen €	5.000

3.3 administratieve kosten € 17.500

Per unit bovengronds (excl. parkeren) € 273

Per	m²	terreinoppervlakte €	3

Per	m²	GBVO €	3

Administratieve kosten omgevingsvergunning € 17.500

Administratieve	kosten	verkavelingsvergunning €	10.000

Administratieve	kosten	omgevingsvergunning €	5.000

Brandweer	overleg €	2.500

Stedenbouwkundige lasten en bijdragen in de kosten van openbare voorzieningen € 0

Bijdragen	in	de	kosten	van	openbare	voorzieningen

Financiële	lasten	(stedenbouwkundige	lasten	gebouw) €	0

Opgelegde	technische	voorzieningen

3.4 marketing en commercialisatie € 511.033

Per unit bovengronds (excl. parkeren) € 7.985

Per	m²	terreinoppervlakte €	85

Per	m²	GBVO €	95

Percentage	van	opbrengsten 3,00%

Marketing en representatiekosten € 170.344

Marktonderzoek,	marketing	en	

communicatie
1% €	170.344

Verkoopskosten € 360.863

Marktonderzoek,	marketing	en	

communicatie
2% €	340.689
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3.5 projectmanagement € 240.331

Per unit bovengronds (excl. parkeren) € 3.755

Per	m²	terreinoppervlakte €	40

Per	m²	GBVO €	45

PM grondexploitatie € 0

Erelonen	projectmanager	(intern,	extern)

PM constructie € 240.331

Erelonen	projectmanager	(intern,	extern) 2% €	240.331

3.6 financiële kosten € 267.209

Per unit bovengronds (excl. parkeren) €  4.175

Per	m²	terreinoppervlakte €	45

Per	m²	GBVO €	50

Verzekeringen € 0

Verzekeringen	ABR,	10-jarige,	restrisico’s,	.. 0% €	0

Brandverzekering 0% €	0

Garanties € 7.500

Betalingsgaranties

Voltooiingsgaranties €	7.500

Garantie	beroepsverkoper

Garanties	wet	Breyne

Huurgaranties

Interesten € 259.709

Dossierkosten	bank €	5.000

Interesten	VV	grond 1,75 % €	125.272

Financieringskosten	VV	constructie 2,50	% €	129.437

Financieringskosten	eigen	vermogen
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Opbrengsten

Onderstaande tabel bevat alle inputparameters en kengetallen met betrekking tot de 
opbrengstenstructuur van het referentiescenario.

• Het opbrengstpotentieel voor marktconform wonen is bepaald aan de hand van gemiddelde 
waarde van cases met een vergelijkbare locatie en projectgrootte.

• Het opbrengstpotentieel voor sociaal wonen is bepaald door een discount van 1/3 te nemen op 
het marktconform opbrengstpotentieel.

1. totale opbrengsten € 17.034.426

Per	unit	bovengronds	(excl.	parkeren) €	266.163

Per	m²	terreinoppervlakte €	2.839

Per m² GBVO €  3.076

1.1 totale opbrengsten € 17.034.426

Per	unit €	266.163

Per m²  GVVO € 3.076

Woningen € 3.964.063

Sociale	woningen €1.950/	m² €	0

Commerciële	woningen €	2.950	/	m² €	3.964.063

Per	unit €	440.451

Per m² VVO € 2.950

Appartementen € 11.076.363

Sociale	appartementen	1	slk €2.200	/	m² €	0

Sociale	appartementen	2	slk €	2.100	/	m² €	0

Sociale	appartementen	3	slk €2.050	/	m² €	0

Marktconform	appartement	1slk €	3.325	/	m² €	3.417.996

Marktconform	appartement	2slk €3.200	/	m² €	7.127.250

Marktconform	appartement	3slk €	3.100	/	m² €	531.117

Per	unit €	201.388

Per m² VVO (incl. terrassen) €  3.233

Commerciële maakateliers € 0

€	1.650	/	m² € 0 

Per	unit €	0

Per m² VVO (incl. terrassen) € 0

Ondergronds parkeren € 1.664.000

€	32.500/	st €	1.664.000

Per	parkeerplaats €	32.500

Per m² VVO € 2.167

Berging € 330.000

€	6.000	/	st €	330.000

Per	berging €	6.000
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De financiële projectresultaten

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële projectresultaten weer. In functie 
van het risicoprofiel en het type project schommelt een aanvaardbare marktconforme (bruto)
marge op kosten voor een ontwikkelingsproject in de praktijk rond de 15%. De IRR van het 
project is hoger omdat de projectopbrengsten lineair worden gemodelleerd vanaf de start van de 
voorverkoop. In realiteit zullen de opbrengsten minder lineair verlopen wat een belangrijk effect 
op de IRR kan hebben.

totale projectmarge

Totaal kosten project € 14.814.089

Totaal opbrengsten project € 17.034.426

TOTALE MARGE € 2.220.336

ROI 15,0 %

IRR 22,3 %

Per	unit	(boven-	en	ondergronds) €	9.481

Per	m²	terreinbezetting €			807

Per	m²	terreinoppervlakte €	370

Per	m²	GVVO	(incl.	ondergronds	parkeren €	401

Voor het referentiescenario bedraagt:

 - de bruto projectmarge € 3.051.045.

 - de marge op kosten of de return-on-investment 20,4 %.

 - het intern rendement (IRR) 37,8 %.

De marge op kosten betreft de brutomarge van het project en is marktconform. De IRR van het 
project is vrij hoog omdat de opbrengsten lineair worden verondersteld vanaf de start van de 
voorverkoop. In realiteit zullen de opbrengsten minder lineair verlopen.
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Bijlage 4: Geraadpleegde literatuur
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dienden immers niet herhaald te worden in dit onderzoek. De inzichten uit de literatuur waren 
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