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Vivian Lausier, Voorzitter
van de Federatie van
Algemene Bouwaannemers

Faba-congres op Batibouw:
Omgevingsvergunningen 2.0
De bouwvergunning is de sleutel tot de bouw. Zij structureert,
organiseert en coördineert de
territoriale ontwikkeling van
onze steden en gemeenten. In
een digitale wereld, geconfronteerd met de uitdaging van de
toegankelijkheid van huisvesting, zijn onze overheidsinstanties dus centrale spelers in
onze economische en ecologische ontwikkeling. Het is echter
duidelijk dat de leesbaarheid
en de duur van de vergunningsprocedures met veel onzekerheid zijn omgeven.
De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), de Federatie
van Ontwikkelaars-Woningbouwers
(FOW) en de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) sloegen
daarom de handen in elkaar en lanceerden het debat op het Faba-congres dat plaatsvond op woensdag 25
maart op Batibouw, met als centrale
thema ‘Omgevingsvergunningen 2.0:
De weg naar een vereenvoudigde,
gedigitaliseerde en snelle(re) procedure’.
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Pascal Smet, staatssecretaris van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
Stedenbouw en
Erfgoed

Het congres werd geopend door
Faba-voorzitter Vivian Lausier, gevolgd door een uiteenzetting over
de economische impact van het
omgevingsvergunningsbeleid door
Dr. Geert Goeyvaerts, Postdoctoraal
Onderzoeker aan de faculteit Economie van de KU Leuven. Vervolgens
nam Algemeen Directeur van de
Faba Patrice Dresse het woord. Hij
besprak concrete voorstellen voor
de hervorming van de procedure van
bouwvergunningen.
Aansluitend op beide uiteenzettingen volgde het debat met in het
panel Olivier Carrette (CEO van de
Beroepsvereniging van de Vastgoedsector), Louis Amory (Voorzitter van

de Federatie van OntwikkelaarsWoningbouwers), Boryana Nikolova
(Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest – Brulocalis), Benoît Renier
(Celhoofd Beroepsprocedures en
Ruimtelijke Ordening, Kabinet van
Minister Willy Borsus), Jan Ghysels
(specialist administratief en grondwettelijk recht, advocatenkantoor
Janson) en Maïté Bultheel (juridisch
raadgever, kabinet van de Minister
van Binnenlandse Zaken Annelies
Verlinden).
Afsluiten deden we met een discours
van Pascal Smet, staatssecretaris
van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor Stedenbouw en Erfgoed.
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Inhuldiging
van de nieuwe
hoofdzetel van
Willy Naessens
Swimming Pools

Op 2 juni hebben Willy Naessens (rechts op de foto), Bavo
Nachtergaele (in het midden op de foto) en Patrice Dresse
(links op de foto), algemeen directeur van de Belgische
Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals, de
nieuwe hoofdzetel van Willy Naessens Swimming Pools
in Oudenaarde ingehuldigd!
Dit nieuwe gebouw is gericht op het comfort van
medewerkers en klanten.
Het is aangepast aan alle
nieuwe normen op het gebied van isolatie, verwarming en ventilatie. Er werd
ook veel aandacht besteed aan ergonomie. Bij
Willy Naessens Swimming
Pools werd de digitalisering doorgedreven op
bijna alle vlakken, met bijvoorbeeld een digitale receptie, digitale showroom
en online shop.
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Met dit nieuwe hoofdkantoor is het
bedrijf klaar voor de toekomst!
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