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De heer Bart Tommelein 
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 
Kreupelenstraat 2 
B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Annemie Bollen SERV_ADV_20180212_gebouwenpas_ab 12 februari 2018 
abollen@serv.be   

Voorontwerp van decreet gebouwenpas 

Mijnheer de minister 
 

De SERV ondersteunt het principe om met een gebouwenpas werk te maken van de integratie 
van gebouwen-, grond- en omgevingsgebonden informatie en de betere ontsluiting ervan voor de 
burger. Reeds eerder1 wees de Raad erop dat integratie van gebouwengerelateerde databanken 
essentieel is voor een nauwere opvolging van het gebouwenpark en een beter onderbouwd en 
vormgegeven gebouwenbeleid. Dat is essentieel voor de verbetering van de energieprestaties 
van het gebouwenpark in het licht van de klimaatproblematiek en voor andere uitdagingen zoals 
woningtekorten, (energie)armoede, ruimtelijke versnippering, mobiliteitsproblemen, materiaal- en 
waterschaarste, adaptatie aan klimaatverandering, veiligheid en gezondheid, erfgoed, etc.  

De SERV is dan ook verheugd dat de Vlaamse regering met het voorliggend voorontwerp de 
decretale basis legt voor de gebouwenpas. Over de concrete inhoud van het voorontwerp van 
decreet spreekt de raad zich niet uit.  

Wel vraagt de SERV om de nodige menskracht en middelen vrij te maken voor een zorgvuldige 
en omvattende implementatie van de gebouwenpas, in overleg met de diverse beleidsdomeinen 
én het federale en lokale beleidsniveau. Ook vraagt de raad om de ontsluiting van de informatie 
voor de burger te koppelen aan de initiatieven van de Vlaamse regering rond het burgerloket.  

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  Voorzitter 

 

                                                

 
1  O.a. SERV-advies (2014) Nieuwe riemen voor het energiebeleid 2014-2019.  


