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INLEIDING 

Deze studie kadert binnen de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (AWL) – As duurzaam bouwen – die door 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werd opgericht.  De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu vertrekt 
van het principe dat de milieu-uitdagingen die samenhangen met de bouwsector een belangrijk potentieel voor 
tewerkstelling en economische ontwikkelingen voor het Gewest vormen.  
 
Het Gewest tracht de milieukwaliteit van het Brusselse gebouwenbestand niet enkel te verbeteren door stimuli 
en reglementeringen (EPB-ordonnanties, premies, ...), maar spoort in samenwerking met Leefmilieu Brussel, de 
Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, het Opleidingsplatform, het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de 
Bouwsector (BRC Bouw), ... de bouwsector ook aan om de overgang naar meer duurzame praktijken te 
verzekeren; verder begeleidt het de Brusselse professionele bouwactoren bij de ontwikkeling van een 
concurrentieel aanbod op het gebied van duurzaam bouwen en renoveren. 
 
Binnen die context heeft deze studie tot doel een overzicht op te stellen van beroepen en vaardigheden uit de 
duurzame bouw- en renovatiesector waaraan het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontbreekt.  De studie 
beperkt zich louter tot de knelpuntberoepen en ontbrekende vaardigheden die nodig zijn voor de concrete 
implementatie op de bouwplaats of in het atelier.    Einddoel van deze studie is de Alliantie Werkgelegenheid-
Leefmilieu te oriënteren bij het opzetten van acties om de schaarste weg te werken. 
 
Dit syntheserapport stelt in een eerste fase een analyse voor van de Brusselse markt van duurzaam 
bouwen en renoveren. Het eerste hoofdstuk laat toe om vooraf een definitie te bepalen van duurzaam bouwen 
en de overgang van de bouwsector naar meer duurzame praktijken te evalueren.   
 
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de beroepen en vaardigheden waaraan het binnen de duurzame 
bouw- en renovatiesector ontbreekt. Dat overzicht wordt opgesteld aan de hand van het materiaal dat werd 
verzameld tijdens enquêtes die werden voorgelegd aan Brusselse professionele actoren (architecten, 
ondernemingen, zelfstandigen, openbare bouwheren, ...). Doordat we spelers met heel uiteenlopende profielen 
raadpleegden, konden we aantonen welke schakels binnen het proces van verwerking op de bouwplaats 
precies ontbreken.   
 
We maakten een selectie uit de thema's eigen aan de uitdagingen van de renovatiesector in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  In het kader van deze studie opteerden we voor de thema's die verband houden met 
renovatie van platte daken, renovatie van hellende daken, binnenisolatie, buitenisolatie, renovatie van houten 
ramen, thema's aangaande houtbouw en elektriciteit. 
 
De studie schrijft doelstellingen voor die moeten worden behaald evenals een strategie  die de ateliers 
van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu moeten aanhouden opdat zij de te implementeren acties 
nauwgezet zouden kunnen afstemmen of verder opvoeren teneinde de knelpuntberoepen en ontbrekende 
vaardigheden weg te werken.  
 
Tot slot wordt een methode voor het actualiseren van de gegevens  vastgesteld teneinde de evolutie van 
duurzame bouw- en renovatiesector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op regelmatige basis te kunnen 
opvolgen. 
 
In het licht van de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren kunnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu aan de hand van de verschillende hoofdstukken waaruit het rapport is 
opgebouwd, dit syntheserapport gebruiken als hulpmiddel bij het formuleren van treffende antwoorden op de 
uitdagingen van de werkgelegenheid, de opleiding en het onderwijs in het kader van duurzaam bouwen en 
renoveren.  
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STUDIE VAN DE BOUWSECTOR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST 

Dit hoofdstuk schetst een overzicht van de Brusselse bouwsector.  We onderzoeken het belang van duurzaam 
bouwen en renoveren binnen het Gewest evenals het marktaandeel van de Brusselse aannemingen die op dit 
vlak actief zijn.   
 

1. DE BRUSSELSE MARKT VAN DUURZAAM BOUWEN EN RENOVEREN 

1.1. Definitie van duurzaam bouwen en renoveren 

Duurzaam bouwen en renoveren "is een globale aanpak en een integratie van de verschillende uitdagingen van 
de duurzame ontwikkeling in de constructie, het beheer en de renovatie van een gebouw en zijn omgeving, en 
in ruimer opzicht, van de openbare ruimte: rationeel gebruik van hulpmiddelen zoals water, energie, 
grondstoffen en ruimte, preventie van verontreiniging, zoals lawaaihinder, binnenhuisvervuiling, afval; vrijwaren 
van comfort en gezondheid; het in aanmerking nemen en verzorgen van de stedelijke context voor wat de 
mogelijkheden tot maatschappelijke uitwisseling betreft, de zachte mobiliteit, het stedelijk landschap, 
biodiversiteit, enz."

1
 

 
Momenteel blijven duurzaam bouwen en renoveren voor veel professionals nog steeds vage begrippen die 
moeilijk te kwantificeren vallen.  Hun definitie evolueert zowat iedere dag naarmate men zich bewust wordt van 
de invloed van de acties van de mens op zijn omgeving.  
 
Ook de bebouwde en natuurlijke omgeving vormen een steeds wisselend decor.  Ze zijn voor iedere plek op 
deze planeet anders en wijzigen door de tijd heen.  Duurzaam bouwen en renoveren kan dan ook worden 
aangemerkt als een bijzondere aanpak van globale en plaatselijke uitdagingen.    
 
De Gids Duurzame Gebouwen definieert het begrip Duurzaam Bouwen binnen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest aan de hand van 9 thema's: 
 

 Het thema mobiliteit valoriseert de zachte mobiliteit, de aanleg van fietsstallingen, de toegankelijkheid van 
een netwerk van openbaar vervoer vanuit de gebouwen of het perceel; 

 Het thema biodiversiteit valoriseert, beschermt en ontwikkelt het natuurlijk milieu in het duurzaam 
gebouw; 

 Het thema fysieke omgeving  beoogt de duurzame integratie van een gebouw in zijn fysieke omgeving, 
tracht de geluidsoverlast te minimaliseren en het stedelijk landschap te verrijken; 

 Het thema menselijke omgeving tracht het gebouw voor iedereen toegankelijk te maken, werkt de 
uitwisselingsmogelijkheden tussen het gebouw en zijn context en binnen het gebouw zelf in de hand; 

 Het thema energiebezuiniging ontwikkelt strategieën om het energieverbruik van gebouwen te 
verminderen; 

 Het thema welzijn, comfort en gezondheid beoogt binnen de gebouwen een hoog akoestisch, visueel, 
thermisch en ademcomfort te bereiken; 

 Het thema materiaal sensibiliseert voor en moedigt aan tot het gebruik van materiaal met een lage impact 
op milieu en gezondheid; 

 Het thema water moedigt aan tot beheer van het regenwater op het perceel, tot een rationele omgang met 
water, tot het hergebruik van hemelwater, … 

 Het thema beheer van het project stelt een bespiegeling voor over de beperking van verontreiniging en de 
impact van het project, de werf en het gebouw. 

1.2. Duurzaam bouwen en renoveren in Brussel 

De privé- en overheidsactoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn zich bewust van de impact van de 
bouw op het leefmilieu en hebben op dat vlak tal van vernieuwende projecten opgestart.  Zo beleeft de 
Brusselse bouwsector de afgelopen vijftien jaar een heuse transitie naar meer duurzame praktijken.   
 
Sinds 2000 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende instrumenten aangeschaft om de 
milieukwaliteit van het gebouwenbestand te verbeteren.  Die instrumenten zijn uiteenlopend van aard; sommige 
nemen de vorm aan van reglementen, andere betreffen dan weer stimuli. Terwijl de eerste maatregelen 

                                                      
1 
Brussels Sustainable Energy, Strategisch plan 2010-2020, P22.
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voornamelijk gericht waren op energiebezuiniging, zijn de actuele stimulansen zoals de projectoproep 
"Voorbeeldgebouwen" veel ruimer opgevat en strekken die zich ook uit tot een vermindering van het 
waterverbruik, een lagere CO2-uitstoot en het kiezen voor materialen met een beperkte milieu-impact

2
.  Bijlage 

A1 bevat een inventaris van de reglementen en stimuli aangaande duurzaam bouwen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Ook de privésector steunt duurzame gebouwen.  Bepaalde vastgoedontwikkelaars laten hun projecten op het 
vlak van milieu certificeren door middel van privélabels (type: BREEAM, Validéo) zodat ze die op de verkoop- 
en verhuurmarkt kunnen valoriseren.   
 
De enquêtes die in het kader van de studie werden gevoerd, wijzen het wetgevend kader als voornaamste 
stimulans voor duurzame ontwikkeling aan. Dankzij de betrokkenheid en de sensibiliteit van de bouwheren 
stellen we ook een ontwikkeling vast van thema's die vooralsnog niet in de regelgeving waren vervat. 
 
We merken op dat duurzaam bouwen veeleer kan worden aangemerkt als een globale aanpak van ontwerp 
en constructie, dan wel als een duidelijk identificeerbare productie.  Afgezien van de gebouwen die zich tijdens 
de wedstrijd "Voorbeeldgebouwen" in de schijnwerpers weten te plaatsen of van de gebouwen voorzien van 
een milieucertificaat, bestaan er binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen herkenningstekens, en nog 
minder databanken die toelaten om duurzame constructies en renovaties binnen het totale vastgoedpark te 
onderscheiden. 
 
In het kader van deze studie worden, zonder enige hiërarchische indeling, de volgende types gebouwen 
gedefinieerd als voorbeelden van duurzame gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  
 

 Nieuwe en gerenoveerde gebouwen voorzien van een milieucertificaat (BREEAM),  

 Nieuwe en gerenoveerde gebouwen die als winnaar uit de bus kwamen bij de wedstrijd 
"Voorbeeldgebouwen" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  

 Nieuwe en gerenoveerde passiefgebouwen (volgens het vademecum 2012 van het PHPP 2007 2.3)
 3
, 

 Nieuwe en gerenoveerde heel lage-energiegebouwen (volgens het vademecum 2012 van het PHPP 2007 
2.3),  

 Nieuwe en gerenoveerde lage-energiegebouwen (volgens het vademecum 2012 van het PHPP 2007 2.3), 

 Nieuwe en gerenoveerde gebouwen waarvoor inspanningen op het vlak van de keuze van materialen met 
lage impact op milieu en gezondheid werden geleverd (volgens de verklaring van de bouwheer). 

1.3. Studie van de Brusselse markt van duurzame gebouwen 

Duurzaam bouwen is binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een recent begrip; de indicatoren die daarop 
betrekking hebben, vinden stilaan ingang (we denken bijvoorbeeld aan het Referentiesysteem B).  Bij de studie 
van de marktaandelen van duurzaam bouwen moeten we ons dus verwachten aan partiële, maar niettemin 
progressieve resultaten.   
Dit hoofdstuk schetst het marktaandeel van duurzaam bouwen en renoveren ten opzichte van het marktaandeel 
van traditioneel bouwen tussen 2007 en 2011.  Het jaar 2007 valt samen met het jaar dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het eerst eerste wedstrijd "Voorbeeldgebouwen" organiseerde.   
 
1.3.1. Bouwen en renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In een eerste fase trachten we het relatieve belang te bepalen van de bouw- en renovatiewerkzaamheden in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Ongeacht de programma's zijn constructie en renovatie jaarlijks

4
 goed voor 

2.300.000 m².  Ieder jaar wordt een oppervlakte van om en bij de 1.800.000 m² gerenoveerd, terwijl de 
oppervlakte waarop jaarlijks nieuwe gebouwen worden opgetrokken goed is voor gemiddeld 500.000 m².  De 
gerenoveerde oppervlakte betreft hoofdzakelijk de residentiële en niet-residentiële sector buiten kantoorruimte.  
 

                                                      
2
 Bijlage A.1 bevat een inventaris van de reglementen en stimuli aangaande duurzaam bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

3
 Onder Bijlage A.2 treft u een uittreksel van het Vademecum 2012 van het PHPP 2007 2.3 aan.  

4
 Onder Bijlage A.3 treft u de studie van de bouw- en renovatiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan. 
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Afbeelding 1: Evolutie van de bebouwde en gerenoveerde oppervlakte in het BHG – Bron: Ceraa vzw 

 
 

 
Afbeelding 2: Evolutie van de bebouwde en gerenoveerde oppervlakte volgens typologie in het BHG – Bron: Ceraa vzw 

 
Renovatie van woningen (groene curve: 872.103 m² in 2011) en renovatie buiten woningen, buiten 
kantoorruimte (donkerblauwe curve: 937.265 m² in 2011) vormen de motoren van de bouwsector in Brussel.  
Zoals verklaard onder bijlage A.3 omvatten de gegevens zowel de werken die het voorwerp vormden van een 
bouwvergunningsaanvraag als de werken waarvoor geen bouwvergunning werd aangevraagd.  De gehanteerde 
berekeningsmethodologie laat echter niet toe om de renovatiewerkzaamheden met vergunning te 
onderscheiden van de renovatiewerkzaamheden zonder vergunning. 
 
De typologie van de constructies en renovaties moet worden getoetst aan de specificiteiten eigen aan de 
bouwheren.  Wat de Bouwheer betreft, onderscheiden we twee profielen: een institutioneel of professioneel 
profiel, zoals de huisvestingsmaatschappijen, de vastgoedpromotoren,... en een profiel van amateur waaraan 
de particulier beantwoordt die zijn woning renoveert of laat bouwen. 
 
Bij gebrek aan nauwkeurig cijfermateriaal is het redelijk om denken dat de oppervlakte van de gerenoveerde 
niet-residentiële gebouwen, buiten kantoorgebouwen, er komt onder impuls van een institutioneel of 
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professioneel bouwheer.  De oppervlakte van de gerenoveerde woningen moet dan weer over beide profielen 
worden gedeeld.   
Het Overzicht van de huisvestingsvergunningen toont in zijn derde nummer van 2014

5
 aan dat de overgrote 

meerderheid van de woningen die met een stedenbouwkundige vergunning werden gebouwd en gerenoveerd 
een aangelegenheid zijn van een institutioneel of professioneel bouwheer (BGHM, Woningfonds, Gemeenten 
en OCMW's, Citydev en partners, SFAR, en privéondernemingen).  Het rechtstreekse aandeel van de 
particuliere bouwheren in de gebouwde en gerenoveerde woningen waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning is vereist, bedraagt slechts een vijfde (1/5

de
).  
 
 

 
 

Afbeelding 3: Evolutie van de vergunde woningtypes per actor (2003-2012) - Bron: Overzicht van de huisvestingsvergunningen nr. 3 

 
Dat betekent dat vier vijfde (4/5

ième
) van de woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gebouwd of 

gerenoveerd onder impuls van een professionele bouwheer die over de noodzakelijke middelen beschikt om 
zich op een voor de verwezenlijking van de werkzaamheden correcte wijze te laten omringen, maar dat bij een 
vijfde (1/5

de
) van de woningen een niet-professionele bouwheer is betrokken.  We gaan ervan uit dat de 

onderhouds- en renovatiewerkzaamheden waarvoor geen vergunningen zijn vereist zowat gelijk tussen 
professionele bouwheren en de particuliere bouwheren zijn verdeeld. 
 
In de praktijk is het de taak van de architect om zijn uitvoeringsplannen en –details correct te ontwerpen; die 
moeten vervolgens door de aannemer overeenkomstig de verstrekte instructies worden uitgevoerd.  Eens de 
wettelijke opdracht van de architect beëindigd of indien het voor de werkzaamheden niet verplicht is beroep te 
doen op de diensten van een architect, kan de particuliere bouwheer (onterecht) menen dat het de taak is van 
de aannemer om het goede ontwerp van de uit te voeren werkzaamheden te verzekeren, terwijl die aannemer 
niet noodzakelijk over die vaardigheden beschikt.   
 
Gelijklopend daarmee wijzen de enquêtes (zie pagina 25) die we in het kader van deze studie voorlegden aan 
de organismen die de particuliere bouwheren vertegenwoordigen, op de moeilijkheid om zich voor kleine 
renovatiebouwplaatsen te omringen met aannemers die niet alleen voldoende bekwaam zijn maar ook 
financieel haalbaar.  Dat wekt nog meer onrust wanneer we, zoals we verderop in de studie zullen zien, voor 
ogen moeten houden dat duurzaam bouwen en renoveren hogere eisen stellen op het vlak van kwaliteit. 
 
1.3.2. Duurzaam bouwen en renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

                                                      
5
 BRUSSEL STEDELIJKE ONTWIKKELING, Overzicht van de huisvestingsvergunningen, De huisvestingsvergunningen 2012, nummer 3,  

Brussel, 2014. 
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In het kader van deze studie behandelden we de marktaandelen van duurzaam bouwen vanuit de volgende drie 
steekproeven

6
:  

 

 Een steekproef bestaande uit Voorbeeldgebouwen,  nieuwe gebouwen of zware renovaties van gebouwen 
van het OCMW van de Stad Brussel, van het Woningfonds (FDL) en van Befimmo waarvoor de vergunning 
tussen 2007 en 2011 werd uitgereikt, waarvan de werkzaamheden voor 4 februari 2013 werden aangevat 
en die beantwoorden aan minstens een van de punten opgesomd onder 1.2; 

 De EPB-attesten waarvan Leefmilieu Brussel de  databank op 27 juni 2013 overmaakte en die alle voltooide 
nieuwe gebouwen betreft, waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 2 juli 2008 werd 
ingediend met bestemming "residentieel", "onderwijs" of "kantoorruimte.  Deze steekproef verstrekt enkel 
informatie over de energieprestatie van de nieuwe gebouwen; 

 De inventaris van het Passiefhuis Platform (PHP) verwezenlijkt in 2013
7
.  Deze inventaris houdt enkel 

rekening met de energieprestatie (passief, heel lage energie en lage energie) van de nieuwe gebouwen en 
renovaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Afbeelding 4 vertegenwoordigt de duurzaam gebouwde of gerenoveerde oppervlakte per jaar binnen de 
steekproef "Voorbeeldgebouwen-OCMW-WF-Befimmo".  Deze steekproef vertegenwoordigt een duurzaam 
gebouwde of gerenoveerde oppervlakte van 66.000 m² per jaar binnen het BHG, of iets minder dan 3% van de 
totale op jaarbasis bebouwde of gerenoveerde oppervlakte. 
Hieruit kunnen we afleiden dat nieuwe gebouwen een groter belang vertegenwoordigen dan de gerenoveerde 
gebouwen, in tegenstelling tot de algemene tendens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 

 
Afbeelding 4: Evolutie van de jaarlijks opgestarte bebouwde of gerenoveerde oppervlakte – Bron: Ceraa vzw 

 
Een meer verfijnde analyse van de trends op het vlak van nieuwbouw en renovatie aangaande energieprestatie 
blijft overtuigend.  Onderstaande vier afbeeldingen laten toe om de verschillende programma's in te delen 
volgens hun energieprestatie.  We stellen vast dat de renovatie van de gebouwen hoofdzakelijk lage-
energierenovatie betreft, terwijl de voorkeur voor nieuwe gebouwen de passiefnorm is. 
Dit verschil kan worden verklaard doordat het zowel technisch als financieel moeilijker is om op het vlak van 
renovatie de passiefnorm te behalen.  Volgens afbeelding 5 was een passiefrenovatie in 2011 nauwelijks 
goedkoper dan een passief nieuw gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
 Bijlage A4 beschrijft de methodologie die voor het samenstellen van de gegevens werd gehanteerd. 

7
 QUEVRIN B., Een stand van zaken van de passief- lage- en zeer-lage-energiebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leefmilieu 

Brussel, september 2013. 
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Afbeelding 5: Verdeling van de renovatietypes volgens energieprestatie – Bron: Ceraa vzw 

 

 
 

Afbeelding 6: Verdeling van de types nieuwe gebouwen volgens energieprestatie – Ceraa vzw 

 

 
 

Afbeelding 7: Evolutie van de kostprijs van passiefbouw en van renoveren tot een passiefhuis – Bron: Ceraa vzw 
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Afbeelding 8: Evolutie van de kostprijs van lage-energiebouw en -renovatie – Bron: Ceraa vzw 

 
 
Alle gebouwen die sinds 2 juli 2008 in het BHG werden gebouwd, voldoen aan de minimale vereisten van de 
Gewestelijke EPB-ordonnantie.  Zoals uit afbeelding 9 blijkt (resultaten van de analyse van de EPB-steekproef) 
wensten tal van bouwheren deze vereist zelfs te overtreffen.   Deze resultaten bieden een realistischere 
benadering van de bouwsituatie in het BHG en maken het mogelijk om de verdeling van de verschillende 
energieprestatieniveaus van de nieuwe gebouwen beter te beoordelen.  De verdeling volgens de 
energiestandaard gaat uit van het primaire energieverbruik van de EPB-eenheid.   

 
Afbeelding 9: Verdeling van de oppervlakte van nieuwe gebouwen volgens hun energieprestatie – Bron: Ceraa vzw 

 
We stellen vast dat van de 1212 gebouwde EPB-eenheden slechts 4% genoegen neemt met de minimale 
vereisten van de EPB-ordonnantie en dat meer dan de helft daarvan voldoet aan de vereisten op het vlak van 
heel lage energie.  Volgens het vademecum 2012 van het PHPP 2007 2.3) beantwoordt nauwelijks 2% van de 
nieuwe constructies aan de passiefeisen (namelijk een prestatie op het vlak van primaire energie lager dan 45 
kWhep/m². jaar). 
 
Volgens de steekproef die wordt vermeld in de studie van het Passiefhuis Platform (PHP), behaalde 58% van 
de 1462 EPB-eenheden die sedert 2006 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden gebouwd of 
gerenoveerd de standaard Lage Energie, 2% de standaard Heel Lage Energie en 37% de passiefstandaard

8
 

(zie afbeelding 10).  46% van deze steekproef betreft renovaties en 53% nieuwe gebouwen; dat stemt niet 
helemaal overeen met de werkelijkheid van de Brusselse sector, waar de trend om en bij de 80% voor renovatie 
en 20% voor nieuwe gebouwen aanwijst.  We willen niettemin verduidelijken dat we geen toegang hadden tot 
de inventarisatiemethodologie van de studie van het PHP. 
 
64% van de nieuwe geïnventariseerde 781 EPB-eenheden beantwoordt aan de passiefstandaard, 30% aan de 
lage-energiestandaard en 6% aan de NZEB-standaard.  Deze resultaten staan in schril contrast met de 
resultaten van de EPB-steekproef.  Op het vlak van renovatie behaalt 92% van de gerenoveerde eenheden de 
lage-energiestandaard, wat de conclusies van de "Voorbeeldgebouwen-OCMW-WF-Befimmo" lijkt te 
bevestigen.   
 

                                                      
8
 Energiestandaarden gedefinieerd volgens het vademecum 2012 van het PHPP 2007 2.3 (zie Bijlage A.2.)  
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Afbeelding 10: Verdeling van de EPB-eenheden gebouwd en 
gerenoveerd volgens hun energieprestatie – Bron: Ceraa vzw 

 

Afbeelding 11: Verdeling van de EPB-eenheden naargelang het 
nieuwe constructies of renovaties betreft – Bron: Ceraa vzw 
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Afbeelding 12: Verdeling van de nieuwe gebouwen volgens hun 
energieprestatie – Bron: Ceraa vzw 

Afbeelding 12: Verdeling van de gerenoveerde gebouwen volgens 
hun energieprestatie – Bron: Ceraa vzw 
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1.4. Conclusie 

Afgelopen jaren kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een heuse opmars op het vlak van duurzaam bouwen 
en renoveren.  De verschillende stimuli en motoren die het Brussels Gewest in het leven riep om duurzaam 
bouwen en renoveren te ontwikkelen stelde heel wat actoren in staat om duurzaam bouwen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tot een realiteit te laten uitgroeien.  De geestdrift werd ongetwijfeld aangezwengeld door 
de professionele of institutionele bouwheren die vier vijfden (4/5

de
) van de bouw- en renovatiemarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor hun rekening nemen.  Die bouwheren beschikken over de noodzakelijke 
hulpmiddelen om een andere manier van bouwen en renoveren te beogen en zich daarbij met uiterst 
gemotiveerde teams te omringen.   
 
Een vijfde (1/5

de
) van de bouwplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag op het conto van de niet-

professionele bouwheren worden geschreven; als ze niet verplicht zijn om een architect in te schakelen neigen 
ze ertoe de uitvoering van de werkzaamheden toe te vertrouwen aan een aannemer.  Het ontwerp van de te 
verwezenlijken bouwwerken wordt in dergelijke gevallen toevertrouwd aan de aannemer, ook al beschikt die 
niet noodzakelijk over de vereiste vaardigheden. Het zou dan ook opportuun zijn om de particuliere bouwheren 
te sensibiliseren voor de meerwaarde die de architect biedt.  Maar wat als de service van een architect geen 
financieel haalbare kaart is voor de bouwheer? Aan wie komt de ontwerpmissie dan toe? 
 
Hoewel de Gids Duurzame Gebouwen de begrippen duurzaam bouwen en renoveren uitvoerig definieert, lenen 
de begrippen zich niet voor een duidelijk identificeerbare productie.  Zo onderscheiden ze zich bijvoorbeeld niet 
door de functies die ze bestrijken, noch door een bijzondere stijl van het gebouw.  Duurzaam bouwen is in de 
eerste plaats een bijzondere benadering van het ontwerp en de verwezenlijking van een gebouw.  Tenzij 
we ons toeleggen op de winnende projecten van de wedstrijd "Voorbeeldgebouwen" of op gebouwen met een 
milieucertificaat, is het met de instrumenten waarover het Gewest beschikt uitermate moeilijk om de precieze 
omvang van de productie te kwantificeren.   
 
Niettemin kunnen we aan de hand van de bronnen waarover we beschikken vaststellen dat de minimale 
energievereisten opgelegd door de geldende reglementering nagenoeg systematisch worden overschreden 
wanneer het nieuwe gebouwen betreft; een derde van de bouwheren legt de lat zelfs op het niveau van de 
Lage-energiestandaard.  Omwille van tegenstellingen tussen de verschillende beschikbare bronnen slaagden 
we er niet in om het aandeel Passief los te koppelen van het aandeel Heel Lage Energie.  Op het vlak van 
renovatie lijkt de Lage-Energiestandaard dan weer het mooi weer uit te maken, en dat voornamelijk omwille van 
de kostprijs en van de technische moeilijkheidsgraad om meer ambitieuze prestaties waar te maken. 
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2. STUDIE VAN DE BRUSSELSE BOUWSECTOR  

Dit hoofdstuk belicht de kadergegevens van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
9
. 

 
2.1. Economisch klimaat 

De economische crisis laat sporen in de bouwsector na.  Het jaarverslag 2012-2013 van de Confederatie Bouw 
meldt dat de nationale bouwsector meer nog dan de andere economisch sectoren gebukt gaat onder een 
recessie.  Het aantal faillissementen steeg in 2012 met 6,4%; meteen vanaf het eerste halfjaar bevestigden de 
cijfers een gedeeltelijke afkalving van de werkgelegenheid met om en bij de 1,3%.  Uit het onderzoek dat de 
Confederatie Bouw verrichte, is gebleken dat de slabakkende vraag de voornaamste oorzaak is voor deze 
achteruitgang.  Bovendien "dwingt de huidige conjunctuur de aannemingen om de productiviteit van hun 
werknemers te verhogen

10
"  en is er ook een meer uitgesproken verschuiving naar onderaanneming.   

De vooruitzichten voor 2013 vertonen geen tekenen van ommekeer; de bedrijven blijven de conjunctuur verdere 
negatief beoordelen.  Uit onze enquêtes blijkt dat geen enkele van de ondervraagde ondernemingen de 
komende twee tot drie jaar bijkomende werknemers PC 124

11
 plant aan te werven. 

 
2.2. Arbeidsorganisatie 

Net als overal in België wordt het werk binnen de bouwsector ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
verdeeld tussen bedrijven met werknemers (PC 124 arbeiders, elektriciens PSC 149.01, de bedienden PC 218) 
en de zelfstandigen. 
 
2.2.1. Bedrijven met werknemers 

De arbeiders uit de bouwsector zijn de werknemers die ressorteren onder paritair comité 124, met andere 
woorden, de arbeiders die werken voor een onderneming met de RSZ-prefix 024, 026, 044 of 054. 
 
Volgens het FVB-FFC Constructiv bedroeg het aantal bouwondernemingen met minstens een PC 124 
werknemer en met bedrijfszetel gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1722.  Dat cijfer neemt de 
afgelopen drie jaar steeds af.  82% van de ondernemingen zijn kleine structuren met minder dan 6 PC 124 
arbeiders.  De verdeling van het aantal arbeiders volgens de grootte van de ondernemingen is relatief 
homogeen.  
 

Grootte 2010 2011 2012 2013 
<6 1450 1495 1486 1419 

6-19 254 228 211 224 

20-49 53 57 49 49 

50-99 14 12 12 12 

100-249 11 13 11 12 

250-499 5 4 5 4 

500 + 1 2 2 2 

Totaal 1788 1811 1776 1722 
Afbeelding 14: Verdeling van het aantal PC 124 ondernemingen volgens grootte _ Bron : [FVB-FFC Constructiv 2013] 

 

Grootte 2010 2011 2012 2013 
<6 1806 1644 1565 1695 

6-19 2502 2248 2223 2271 

20-49 1598 1610 1448 1491 

50-99 1021 773 858 811 

100-249 2056 2349 1993 2183 

250-499 1819 1289 1551 1292 

500 + 758 1359 1333 1284 

Totaal 11587 11272 10971 11027 
Afbeelding 15: Verdeling van het aantal arbeiders volgens de grootte van de PC 124 ondernemingen _ Bron : [FVB-FFC Constructiv 2013] 

 

In 2013 bedroeg het aantal PC 124 arbeiders 11.027; daarbij dient men nog de 4.391 werknemers uit de 
elektriciteitssector PSC 149.01 te tellen.  Meer dan de helft van de PC 124 ondernemingen is actief binnen 
ruwbouw

12
. 

                                                      
9
 In Bijlage A.5 treft u de tabellen en gegevens aan die in het kader van deze studie werden onderzocht. 

10
 CONFEDERATIE BOUW, Jaarverslag 2012-2013, Confederatie Bouw, Brussel, 2013, p.39. 

11
 Paritair Comité 124 

12
 Zie bijlage A.5 
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Volgens de Hermesstudie van FVB-FFC Constructiv uit 2011 kent de Belgische bouwsector sinds 1994 een 
aanzienlijk personeelsverloop.  In 2011 bedroeg het personeelsverloop 22%.  Een op de vijf werknemers 
verandert jaarlijks van werkgever of stapt gewoon uit de sector (pensionering, overlijden, overstap naar een 
andere sector, statuutsverandering).  
 

 
Afbeelding 16: Schematische voorstelling van het verloop van de bouwvakarbeiders (gegevens 2010) - Bron: [FVB-FFC Constructiv, Onderzoek naar het 

personeelsverloop in de bouwsector, 2011] 

 
Volgens FVB-FFC Constructiv neemt het belang van het personeelsverloop af naarmate de onderneming groter 
wordt.  Of anders gesteld, kleine bedrijven (minder dan 6 arbeiders) slagen er minder goed in om hun arbeiders 
aan zich te binden dan grotere bedrijven.  Dit stelt zich nog scherper binnen de Brusselse bouwsector die 
hoofdzakelijk uit structuren van minder dan zes arbeiders is samengesteld. 
Het aanzienlijke personeelsverloop binnen de kleine ondernemingen stimuleert hen niet om 
opleidingsprogramma's op het getouw te zetten.  De vrees dat recent opgeleide arbeiders overstappen naar de 
concurrentie is bijzonder groot.  Deze factor bemoeilijkt de evolutie en de overdracht van kennis.  Verderop in 
deze studie zullen we zien dat opleiding en het up-to-date houden van de vaardigheden een van de geheimen 
is voor het succes van een werf waar op duurzame wijze wordt gebouwd of gerenoveerd. 
Gelijktijdig neemt volgens de Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad (CBBH) het aantal arbeiders dat hun 
statuut inwisselt voor dat van zelfstandige de afgelopen jaren gestaag toe.  In La Libre Belgique van 30 april 
2014

13
 stelt de Confederatie Bouw dat er binnen de Belgische bouwsector almaar meer schijnzelfstandigen 

worden ingezet.     
 
2.2.2. De zelfstandigen 

Per definitie voert de zelfstandige een werk alleen uit, zonder ondergeschikt te zijn aan de persoon die hem die 
opdracht geeft.  Hij organiseert zijn werk vrij. 
 
Volgens de cijfers van het BRC bouw, die we van de RSVZ

14
 ontvingen, steeg het aantal zelfstandigen en 

helpers in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 2007 en 2011 van 9.704 tot 14.219 . 
Daarbij moeten nog de zelfstandigen worden geteld die onder de Limosa-aangifte

15
 werken. Limosa-aangiften 

betreffen zelfstandigen die vanuit het buitenland tijdelijk in België komen werken.  Tussen 2007 en 2011 is het 
aantal Limosa-aangiften meer dan verdrievoudigd.  Op Belgisch grondgebied werden er in 2011 173.186 
aangiften gedaan.  Als we ervan uitgaan dat die statuten zich op dezelfde wijze als de arbeiders over het 

                                                      
13

 http://www.lalibre.be/economie/actualite/construction-ceux-qui-respectent-les-regles-belges-ne-survivent-pas-
535fed4035707e5aa80b3622 
14

 Zie bijlage A.5. 
15

 Idem 
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grondgebied verdelen, zou 10% van hen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn, of 17.318 
zelfstandigen.  
 
Het totaal aantal actieve zelfstandigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg om en bij de 31.537 
eenheden.  Brussel telt dus drie keer meer zelfstandigen dan bouwvakarbeiders. 
 
De zelfstandigen zijn helemaal niet sterk vertegenwoordigd; zo telde de CBBH einde 2013 ongeveer 250 
leden

16
 met het zelfstandigenstatuut.  Algemeen zijn die niet noodzakelijk allemaal bij een beroepsvereniging 

aangesloten zodat ze moeilijk kunnen worden geïdentificeerd, te meer wanneer het zelfstandigen afkomstig uit 
het buitenland betreft.  We kunnen redelijkerwijze veronderstellen dat die personen althans gedeeltelijk 
ontsnappen aan de campagnes die sensibiliseren tot opleidingen "duurzaam bouwen". 
 
2.3. Werkzoekenden in de bouwsector 

Volgens de gegevens van Actiris waren er in de periode 2007-2011 jaarlijks gemiddeld 7267 werkzoekenden 
binnen de bouwsector.  Dit cijfer vertegenwoordigt meer dan twee derde van het aantal actieve arbeiders.   
 
De cijfers die Actiris naar voren schuift, moeten echter worden genuanceerd.  Ze geven geen nauwkeurig beeld 
van de vaardigheden waarover de werkzoekenden in werkelijkheid beschikken.  Het vaardigheidsniveau is niet 
genormaliseerd.  De screenings waaraan het BRC de databank van Actiris in de loop van 2011 onderwierp, 
tonen aan dat heel wat werkzoekenden met het label "bouw" in werkelijkheid niet “klaar” zijn voor de 
bouwsector.  
 
Tijdens de enquêtes, (zie Bijlage C.13 – 1

ste
 enquête - Rapport) gaf twee derde van de ondernemingen te 

kennen dat het vinden van gekwalificeerd personeel niet van een leien dakje verloopt, terwijl Actiris onder de 
arbeiders net een hoge werkloosheidsgraad meldt.  Twee derde van de bevraagde ondernemingen beklaagt 
zich over een tekort aan bekwame en gemotiveerde werkkrachten.  Ze stellen dat de kandidaten die ze 
tijdens sollicitatiegesprekken ontmoeten weliswaar gemotiveerd zijn, maar niet onderlegd.  Daarom werven 
ze gemotiveerde arbeiders aan zonder kwalificaties die ze op de werkvloer zullen opleiden, voor zover het geen 
technische beroepen (verwarmingstechnici, bijvoorbeeld) betreft; voor die laatste categorie blijft een 
basisopleiding het minimum. 
 
2.4. De duurzame bouw- en renovatiesector 

In de maanden april en mei 2013 hielden we een enquête bij een dertigtal bouwactoren gevestigd en actief in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Doel van deze enquête was de overgangsvaardigheden binnen de 
duurzame bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na te gaan, en aan te duiden waaraan het de 
Brusselse aannemingen en/of arbeiders ten aanzien van duurzaam bouwen en renoveren ontbreekt.   
 
We raadpleegden architecten, studiebureaus, aannemers, publieke en privébouwheren die betrokken waren bij 
de bouw of de renovatie van minstens een "Voorbeeldgebouw" in het BHG.  We peilden ook bij de Cluster Eco-
construction van het Waals Gewest, bij de cluster Eco-build van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  Espace 
Formation pour les Petites et Moyennes Entreprises (EFP), Bruxelles Formation, het Beroepsreferentiecentrum 
voor de Bouwsector (BRC bouw), de Stadswinkel en de Confederatie Bouw van het Brussels Gewest (CBBH).  
De listing van de geconsulteerde personen treft u aan onder Bijlage C.1.- 1

ste
 enquête – Contactpersonen.  

Enkele dagen voor het onderhoud stuurden we de vragenlijst per e-mail naar elke actor.   Het volledige verslag 
van deze enquête treft u aan onder Bijlage C.13-1

ste
 enquête – Rapport. 

 
2.4.1. Impact van de vereisten gesteld aan duurzaam bouwen en renoveren  

Alle ondernemers die we ondervroegen en die deelnamen aan minstens een werf Voorbeeldgebouw verklaren 
dat ze door de eisen gesteld aan duurzaam bouwen en renoveren worden beïnvloed.  Ze winden er geen 
doekjes om als ze stellen dat hun manier van werken sinds 2006 ingrijpend evolueerde.   
 
Hoewel er geen twijfel over bestaat dat de beroepen die het ontwerp van gebouwen betreffen verregaand 
worden beïnvloed door de eisen die aan duurzaam bouwen en renoveren worden gesteld, geldt dat eens te 
meer voor de verschillende bouwvakken die raken aan ruwbouw, aan speciale technieken of nog aan afwerking. 
 
Van alle thema die betrekking hebben op duurzaam bouwen is het thema energie de grootste uitdaging van het 
ogenblik; de verklaring daarvoor moet gezocht bij de recent strengere eisen van de EPB-ordonnantie 
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 Van de om en bij de 600 leden die in 2013 bij de CBBH waren aangesloten, is 42% zelfstandige. (Bron: Confederatie Bouw van Brussel 
Hoofdstad). 
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aangaande de thermische prestaties van de elementen van de schil, de ventilatie en de luchtdichtheid.  Het 
voornaamste verschil bij het verwezenlijken van een gebouw dat op het vlak van energie bijzonder efficiënt is 
ten opzichte van een traditioneel gebouw ligt in de noodzaak om bijzondere aandacht te besteden aan de 
luchtdichtheid, aan de bouwknopen, maar vooral aan de coördinatie tussen de verschillende beroepsgroepen.   
 
Een energie-efficiënt gebouw moet in de eerste plaats goed zijn uitgedacht.  Daarbij moet vooral aandacht 
worden besteed aan het ontwerp van de bijzonderheden betreffende de verwezenlijking van de 
luchtdichtheidsbarrière.  De werkinstructies (plannen, bestekken, uitvoeringsdetails) moeten duidelijk en 
begrijpelijk zijn zodat de werknemer ze correct kan uitvoeren. 
 
De vaardigheden waarover de verschillende beroepsgroepen moeten beschikken om een gebouw energie-
efficiënt te maken, zijn vergeleken met die van een traditioneel gebouw niet fundamenteel gewijzigd.  De 
aandacht en het werk kristalliseren zich veeleer op de hogere verwerkingskwaliteit, op de eerbied voor het 
eerder verwezenlijkte werk en op het anticiperen op het werk van de beroepsgroepen die volgen.  Het geheim 
van het succes van een energiezuinig gebouw  schuilt net in de coördinatie tussen de verschillende 
beroepsgroepen die elkaar op de werf opvolgen. 
 
Luchtdichtheid en het voorkomen van thermische bruggen zijn aangelegenheden die iedereen op de 
bouwplaats aanbelangen. Deze vaardigheid is even transversaal als waterdichtheid.  Op die wijze ondervinden 
heel wat beroepen die betrokken zijn bij de ruwbouw, bij de afwerking en bij de speciale technieken de 
invloed van de kwestie van de luchtdichtheid en de conformiteit van de bouwknopen. 
 
Afgezien daarvan komt het er bij duurzaam bouwen en renoveren ook op aan om werkzaamheden of 
technieken die in onbruik zijn geraakt te moderniseren.  Zo denken we bijvoorbeeld aan het renoveren van 
houten ramen, aan pleister op basis van leem of nog, aan het opnieuw in gebruik nemen en onderhoud van 
regenwaterreservoirs.   Dit zijn geen nieuwe technieken in de eigenlijke betekenis, maar winnen in het kader 
van duurzaam bouwen weer aan belang.  Net omdat de vraag naar dergelijke diensten nog zwak is, telt de 
markt maar weinig ondernemingen die over de vaardigheden beschikken om dergelijke werkzaamheden uit te 
voeren. 
 
Met het concept duurzaam bouwen en renoveren deden ook nieuwe bouwmaterialen hun intrede (thermisch 
isolatiemateriaal, dampschermen, led-lampen, driedubbele beglazing, waterdichtheidsmembranen, enz.); de 
verwerking daarvan reikt doorgaans een stuk verder dan een gewone actualisering van de verworven kennis. 
 
2.4.2. De overgangsberoepen 

Volgens de ondernemers die de enquêtes beantwoordden, zorgde de verstrenging van de EPB-eisen voor een 
sterke evolutie van drie beroepen: de algemene aannemer, de verwarmingsinstallateur en de elektricien.   
 
De beroepen algemeen aannemer en werfleider zijn sterk beïnvloed door duurzaam bouwen.  Ze vergen een 
doorgedreven kennis van de ins en outs van de bouw en een aanzienlijk betere kwaliteit van de coördinatie van 
de verschillende betrokkenen op de bouwplaats.   
 
Ook het beroep verwarmingsinstallateur is onderworpen aan de evolutie van de markt van de nieuwe 
technologieën.  Terwijl deze beroepsgroep traditioneel werkte met water, duwt de technologische evolutie de 
sector in de richting van werken met lucht.  Steeds vaker vergt het ontwerp en de afstelling van de installaties 
een bijzondere aandacht van de professionals.  Bij de verwerking moet tegenwoordig rekening worden 
gehouden met de luchtdichtheid van het gebouw.    
 
Ook het beroep van elektricien maakte een sterke evolutie door.  Voornaamste oorzaken daarvan zijn: de 
exponentiële betrokkenheid van domotica bij het beheer van de verlichting, sondes, en het aanzienlijke aandeel 
dat programmeren daarin voor zijn rekening neemt. 
 
Met duurzaam bouwen staat de bouwsector op de drempel van de intrede van de hybride beroepen, die een 
aantal welomschreven traditionele beroepen als het ware samenvoegen.  Het beroep van ventilatiespecialist, op 
het kruispunt van de beroepen van elektricien en verwarmingsinstallateur. 
 
Ook binnen de ondernemingen zelf maken de traditionele omkaderingsfuncties zoals werfbeheerder, werfleider 
en coördinator kwaliteit een sterke evolutie door.  Bepaalde vaardigheden zoals de verwezenlijking van een 
isolerende gevel of de constructie van houtstructuren groeien uit tot heuse beroepen,… 
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2.4.3. Overgangsbedrijven 

De eisen die voor duurzaam bouwen worden gesteld, raken alle bedrijfscategorieën, maar niet alle 
ondernemingen bieden die eisen op dezelfde wijze het hoofd.  Gelijklopend daarmee stelt de CBBH 
(Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad) dat 80% van de ondernemingen niet klaar is om aan de EPB-eisen 
2015 te voldoen. 
 
Om bij de realiteit op het terrein te blijven, dienen we de inhoud van de studie op te splitsen in twee delen: een 
daarvan behandelt de bouwplaatsen (waarvan de waarde van de werkzaamheden minstens 3.225.000 euro 
vertegenwoordigt) uitgevoerd door bedrijven van de categorieën 7 en 8, de andere bouwplaatsen (met een 
tegenwaarde van de bedragen die oploopt tot 500.000 euro) uitgevoerd door bedrijven van categorie 1 tot 
3.  Omdat de grens tussen beide eerder vaag is, zullen we ons op de extremen toeleggen (categorie 1 en 7,8) 
om de kwestie duidelijk te stellen.   
 
Bouwplaatsen met een groot werkvolume worden vaak geleid door bouwheren die de sector kennen en die zich 
met de nodige vaardigheden weten te omringen.  Zo getuigen architecten die zich bezighouden met duurzame 
gebouwen van de motivatie die zo eigen is aan de algemene aannemingen die niet geïnitieerd zijn in duurzaam 
bouwen.  De ervaring Voorbeeldgebouwen, een voorloper in zijn soort, werd verwezenlijkt door ondernemingen 
zonder enige voorgeschiedenis op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren.  De architecten wijzen ook op 
de noodzaak om de bouwplaats te kunnen toevertrouwen aan een goede bouwplaatsbeheerder met kennis van 
duurzaam bouwen en renoveren.   

De algemene aannemingen van de categorie 7 en 8 die we ondervroegen en die zich toeleggen op ruwbouw 
zijn van oordeel dat ze vandaag globaal genomen opgeleid zijn voor duurzaam bouwen of duurzaam 
renoveren.  Aangezien de fundamentele vaardigheden van de beroepen aanzienlijk zijn geëvolueerd (cfr supra), 
kozen die ondernemingen ervoor hun personeel dat de arbeiders omkadert op te leiden op het vlak van 
duurzaam bouwen en renoveren teneinde een optimale coördinatie te verzekeren.   

 
Wat de "kleine bouwplaatsen" betreft, ligt de problematiek volstrekt anders.  Onder "kleine bouwplaatsen" 
verstaan we bouwplaatsen met een particuliere Bouwheer en waarvan de werkzaamheden renovatie, 
onderhoud en uitbreiding betreffen.  Dit type bouwplaatsen kwantificeren was helemaal geen eenvoudige zaak 
omdat er nauwelijks objectieve gegevens beschikbaar zijn; oorzaak daarvan is dat voor dat type 
werkzaamheden geen stedenbouwkundige vergunning moet worden afgeleverd. 

Volgens de Stadswinkel die in het kader van zijn missie als begeleider/adviseur van particuliere Bouwheren 
10.000 contacten per jaar onderhoudt, is het de particuliere bouwheer vooral om akoestische aangelegenheden 
en energiebezuiniging te doen.   

 
Uit de 10.000 contacten op jaarbasis die de Stadswinkel heeft, kunnen we afleiden dat het aantal kleine 
bouwplaatsen in de hoofdstad indrukwekkend is.  Gelijklopend daarmee lijken de particuliere Bouwheren de 
grootste moeite te hebben om ondernemingen te vinden die tegen betaalbare prijzen hun beslommeringen het 
hoofd kunnen bieden.  Heel vaak worden de werken uitgevoerd door polyvalente, maar niet gespecialiseerde 
arbeiders.   
 
De Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad verduidelijkt dat de kleine ondernemingen (die zoals we eerder al 
zagen 82% van de sector uitmaken) over minder middelen (tijd en geld) beschikken dan de grote om 
opleidingen te volgen.  Daarom is het ook erg waarschijnlijk dat er een tekort bestaat aan kleine ondernemingen 
onderlegd op het vlak van duurzaam bouwen (zie 2

de
 deel van de studie). 

 
Slechts weinig architecten zijn bereid om zich in te laten met kleine renovatie- of reparatieopdrachten, omdat 
dergelijke opdrachten niet echt rendabel zijn.  Maar zodra de tussenkomst van een architect niet is vereist, staat 
de Bouwheer alleen met een aannemer die niet noodzakelijk over een ruime kennis van de problematiek 
beschikt.  Dat veronderstelt dat de werkzaamheden die in dergelijke omstandigheden worden verricht niet de 
vereiste minimumkwaliteit verzekeren.   
 
We merken op dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijklopend daarmee het netwerk van de Huizen van de 
Energie in het leven riep waar de Bouwheren zich gratis kunnen laten bijstaan door specialisten voor alle 
werken die samenhangen met energiebesparing.  Vermits de dienst pas in de loop van 2013 functioneel werd, 
kunnen we de werking ervan nog niet pertinent beoordelen. 
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2.5. Opleidingen 

In het kader van de Alliantie-Werkgelegenheid-Leefmilieu (AWL) werden al een hele reeks initiatieven opgestart 
om het aanbod aan opleidingen rond duurzaam bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen 
en dat aanbod ook toegankelijker te maken voor ondernemingen. Ook vandaag nog komen er telkens nieuwe 
initiatieven bij. 
 
Het Opleidingsplatform Duurzaam Bouwen (OPDB) is een gemeenschappelijke verwezenlijking van de 
Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad (CBBH), het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector 
(BRC bouw) en het Fonds voor Vakopleiding van de Bouwnijverheid (FVB).  Deze dienst maakt de 
ondernemingen die dit wensen wegwijs binnen het aanbod aan opleidingen, biedt financiële hulp en staat hen 
bij de ontwikkeling van globale vormingsplannen bij. Daarnaast werkten het BRC Bouw, Leefmilieu Brussel, de 
vormingsactoren en het OPDB een aanbod op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren uit en stimuleerden 
ze de ondernemingen om van die opleidingen gebruik te maken. 
 
Het aanbod aan opleidingen kende in 2013 een sterke stijging ten opzichte van de voorgaande jaren en dekt 
heel wat thema's die met duurzaam bouwen verband houden.  Het aanbod was toegankelijk voor professionals 
uit de sector en voor werkzoekenden (onder Bijlage A.8 treft u het overzicht van de opleidingen aan). 
 
De opleidingscyclus "Duurzame Gebouwen" aangeboden door het BIM bracht voornamelijk een publiek samen 
dat zich richt op ontwerp, zoals architecten, studiebureaus en de  Overheidsdienst.  De opleidingen rond 
duurzaam bouwen die de Confederatie Bouw – Vlaams-Brabant (CBVB) zowel in het Nederlands als in het 
Frans voorstelde aan de bedrijfswereld, kon in 2013 rekenen op 374 deelnemers, een toename ten opzichte 
van 2012 met 47%

17
.  De CBVB schat dat 119 verschillende aannemingen minstens een opleiding duurzaam 

bouwen volgden; dat is minder dan 7% van de aannemingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
gevestigd. 
 
Algemeen en ondanks de uitgebreide waaier aan opleidingen en het feit dat de AWL een reeks hindernissen uit 
de weg ruimde om de opleidingen vlotter toegankelijk te maken betreuren Leefmilieu Brussel en het BRC bouw 
dat de opleidingen nooit het verhoopte succes oogstten en dat de vaardigheden van de aannemingen ten 
aanzien van de vereisten van de markt achterop blijven hinken.   
 
Dat aannemingen en arbeiders het aanbod aan opleidingen niet aangrijpen is des te meer betreurenswaardig 
als we weten dat de meeste bevraagde actoren (bepaalde autodidacten niet in aanmerking genomen) net dat 
aanbod aangrepen om hun vaardigheden op peil te brengen.  
 
De realiteit toont aan dat de bouwsector ook voor de conventionele opleidingen massaal verstek laat gaan.  De 
CBBH voegt daaraan toe dat aannemingen de begeleiding van een architect verkiezen of dat ze zich verlaten 
op de materiaalfabrikanten in wie zij vertrouwen stellen om zich te laten adviseren en om hen te helpen bij de 
keuze en de verwerking van materiaal waarmee ze niet vertrouwd zijn.  Die alternatieve opleidingskanalen 
vormen een belangwekkende piste die de aannemers kan helpen hun kennis rond de implementatie van een 
werf voor duurzaam bouwen en renoveren verder uit te breiden. 
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 Bron: Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad (CBBH) 
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2.6. Conclusie 

De bouwsector ondervindt de gevolgen van de economische situatie.  De huidige conjunctuur is alles behalve 
rooskleurig en dwingt bedrijven om personeel te laten afvloeien.  Om de crisis te boven te komen, trachten ze 
de productiviteit op te drijven en zoeken ze meer hun heil bij onderaanneming.  De ondernemingen die we bij 
deze studie raadpleegden hebben alvast geen plannen om in de komende 2 tot 3 jaar arbeiders van PC 124 
aan te werven.  Parallel maakt het aantal zelfstandigen binnen de bouw- en renovatiesector in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een ware explosie door, wat vooropstelt dat er haast systematisch wordt teruggegrepen 
naar onderaanneming.  Anderzijds blijft het aantal werkzoekenden stabiel, maar bij hun werkelijke vaardigheden 
dienen veel vragen te worden gesteld. 
 
In het kader van deze studie blijft een van de grootste zorgen betreffende de zelfstandigen het feit dat er zo 
weinig concrete gegevens over hen gekend zijn.  Net als bij de werkzoekenden bewijst niets dat ze ook 
daadwerkelijk over de vaardigheden beschikken waarop ze zich laten voorstaan.  Maar anderzijds is er ook 
geen enkel bewijs dat ze worden vertegenwoordigd door of aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie.  
Hierdoor dreigen ze onwetend te blijven over het aanbod aan opleidingen en/of dreigt het aanbod niet met hun 
arbeidsorganisatie overeen te stemmen.  Dit lijkt de stelling van de CBBH te bevestigen, namelijk dat de 
bouwsector te maken heeft met een chronisch gebrek aan gekwalificeerd personeel, zelfs buiten iedere vereiste 
gesteld aan duurzaam bouwen. 
 
De eisen die op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren worden gesteld, dwingen de bouwsector ertoe 
een hogere kwaliteit te verzekeren aangaande het ontwerp van de luchtdichtheidsdetails en de prestaties 
betreffende de implementatie daarvan op de bouwplaats.  Op dit vlak toont de sector een tweeledig beeld.  
Enerzijds zijn er de grote ondernemingen die ondanks de crisis voor hun kaderpersoneel opleidingen rond 
duurzaam bouwen plannen.  Die ondernemingen oogsten succes op de bouwplaatsen van de 
Voorbeeldgebouwen.  Anderzijds zijn er op de kleine bouwplaatsen kleine bedrijven actief die zwaar te lijden 
hebben onder de crisis en over veel minder middelen beschikken om zich te vormen.  Ze vrezen des te meer 
dat hun recent opgeleide werkkrachten naar de concurrentie zullen overstappen.  Wanneer ze niet kunnen 
terugvallen op een architect of op een echt bekwame aanneming, zijn niet alle garanties vervuld opdat de 
werken op de kleine werven van duurzaam bouwen en renoveren overeenkomstig de regels van goed 
vakmanschap worden uitgevoerd.   
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3. MARKT VAN DE BRUSSELSE AANNEMINGEN DIE ACTIEF ZIJN OP HET VLAK VAN 
DUURZAAM BOUWEN EN RENOVEREN 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de ondernemingen die we ontmoetten zich zelden beschouwen als 
bedrijven gespecialiseerd in duurzaam bouwen of duurzaam renoveren.  Omdat duurzaam bouwen in de eerste 
plaats een benadering vormt, is het niet zo evident om een onderscheid te maken tussen beroepen die zich 
specifiek toeleggen op duurzaam bouwen en beroepen die dat niet doen.   
 
Daarom zullen we trachten om het marktaandeel te benaderen van Brusselse aannemingen die werkzaam 
waren op de bouwplaatsen van de Voorbeeldgebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de 
bouwplaatsen die gewestelijke energiepremies kregen toegewezen.  
 
Ten behoeve van een methodologische vereenvoudiging gaan we ervan uit dat alle werken waaraan 
energiepremies werden toegekend of die werden uitgevoerd in het kader van de wedstrijd Voorbeeldgebouwen 
verwant zijn met duurzaam bouwen. 
 
3.1. Markt van de Brusselse aannemingen die actief zijn op bouwplaatsen waaraan Energiepremies 

werden toegekend
18

 

In de loop van 2011 werden 1820 premies toegekend voor de hieronder opgesomde werken, voor een totaal 
geïnvesteerd bedrag van 11.285.814,39 euro, excl. btw.  Deze gegevens werden vergaard en overgemaakt 
door de dienst Premies van Leefmilieu Brussel.  De premies voor het jaar 2011 betreffen de volgende werken: 
 

 Energieaudit; 

 verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter; 

 Doorstroomgasboiler; 

 Zonneboiler; 

 Warmtekrachtkoppeling; 

 Isolatie van de muren; 

 Isolatie van de vloer; 

 Dakisolatie; 

 Warmtepomp; 

 Buitenzonwering; 

 Temperatuurregeling; 

 Relighting en optimaliseren van de verlichtingsinstallaties; 

 Groendak; 

 Frequentieregelaar; 

 Krachtige mechanische ventilatie; 

 Superisolerende beglazing (U beglazing ≤ 1.1 W/m²K of ≤ 1.3 W/m²K in geval van bestaande ramen). 
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 De gegevens die toelaten de markt van de Brusselse ondernemingen te definiëren die actief zijn op bouwplaatsen waaraan 
Energiepremies werden toegekend, werden samengebracht onder Bijlage A.7. 
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Op basis van deze steekproef bezitten de Brusselse aannemingen een marktaandeel van 63,46%.  Afgezien 
van Relightingwerken, krijgen de Brusselse aannemingen minstens een bouwplaats op twee, ongeacht het 
voorwerp van de werken toegewezen.  
 
De vier werktypes die het voorwerp vormden van het grootste aantal premies zijn werken met betrekking tot: 

 verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter; 

 Dakisolatie; 

 Temperatuurregeling; 

 Superisolerende beglazing (U beglazing ≤ 1.1 W/m²K of ≤ 1.3 W/m²K in geval van bestaande ramen). 

Deze werken zijn goed voor 87,69% van de premieaanvragen en voor 86% van de toegewezen budgetten.  
Voor die werken zijn de Brusselse aannemingen aanwezig op 63,25% van de bouwplaatsen maar recupereren 
ze slechts 58,5% van de geïnvesteerde bedragen.  De Brusselse aannemingen hebben dus de tendens om in 
het kader van werken met premies te werken op kleinere bouwplaatsen dan hun Waalse of Vlaamse 

concurrenten.  
 

Afbeelding 17: Verdeling van het aantal de bouwplaatsen die Energiepremies ontvingen volgens de herkomst van de ondernemingen 
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3.2. Markt van de Brusselse aannemingen actief op het vlak van Voorbeeldgebouwen

19
 

De steekproef gaat uit van 25 Voorbeeldgebouwen waarvan de bouwplaats in februari 2013 was beëindigd. De 
gegevens werden vergaard en overgemaakt door Leefmilieu Brussel. 
 
Uit de analyse blijkt dat 36% van de ondernemingen die aan minstens een Voorbeeldgebouw werkten hun 
vennootschapszetel in Brussel hebben.  Die ondernemingen stellen gemiddeld minder dan 50 werknemers 
tewerk.  De grootte van de ondernemingen die actief zijn op een bouwplaats staat in verhouding tot de omvang 
van de bouwplaats

20
.   

 
De activiteit concentreert zich grotendeels op de volgende werken:  
 

 Ruwbouw verwezenlijkt door de algemene aannemingen (12,33%) ; 

 Fabricage en plaatsen van buitenschrijnwerk (10,5%); 

 Afwerking verwezenlijkt door algemene aannemingen (8,68%) ; 

 Elektriciteit (7,76%); 

 Thermische isolatie (7,31%); 

 Ventilatie (6,85%). 

 

                                                      
19

 Bijlage A.6 bevat de methodologie die werd toegepast bij het onderzoek van de markt van de Brusselse ondernemingen die actief zijn op 
het vlak van Voorbeeldgebouwen. 
20

 Om de informatie zo duidelijk mogelijk te kunnen voorstellen, besloten we om de werken die geen rechtstreeks verband vertonen met 
duurzaam bouwen niet op te nemen in onderstaande tabel en uiteenzetting.  Die werken betreffen grondwerken, rioleringen, ijzerwerk, 
binnenschrijnwerk, enz. 
 

Afbeelding 18: Procentuele verdeling van het aantal bouwplaatsen die Energiepremies kregen volgens de herkomst van de ondernemingen 
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Afbeelding 19: Verdeling van het aantal algemene aannemingen actief op het vlak van Voorbeeldgebouwen volgens hun vaardigheden en oorsprong 
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Op basis van deze steekproef blijkt dat de Brusselse aannemingen  significant aanwezig zijn (een 
marktaandeel van minstens 50%) binnen de volgende sectoren:  
 

 Het aanleggen van groendaken;  

 Werken die verband houden verwarming; 

 Elektriciteit; 

 Bodemsanering; 

 Thermische isolatie; 

 Metselwerk; 

 Pleisterwerk en plaatsen van wanden; 

 Luchtdichtheidstests; 

 Het uitvoeren van pleisterwerk en van lichte wanden.   

De sectoren waarin de Brusselse aannemingen significant afwezig blijven (marktaandeel van maximum 
33%) zijn:  
 

 Het plaatsen van zonnepanelen; 

 Het plaatsen van ventilatiesystemen; 

 Het plaatsen en de vervaardiging van buitenschrijnwerk; 

 De montage van houtskeletten; 

 Installatie van systemen voor het opvangen van regenwater; 

We merken op dat de Brusselse aannemingen op dit vlak significant afwezig zijn binnen de categorieën die 
rechtstreeks met duurzaam bouwen samenhangen. 
 
Het zou overigens interessant zijn om te achterhalen waarom de Brusselse aannemingen afwezig zijn binnen 
de sector van het plaatsen en vervaardigen van buitenschrijnwerk terwijl deze sector op zich 10,5% 
vertegenwoordigt van de activiteit bij de Voorbeeldgebouwen, en daarmee, net na ruwbouw, de tweede 
belangrijkste sector is.  
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Afbeelding 20: Procentuele verdeling van het aantal algemene aannemingen actief op het vlak van Voorbeeldgebouwen volgens hun vaardigheden en oorsprong 
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4. CONCLUSIES 

Duurzaam bouwen en renoveren was de afgelopen jaren aan een heuse opmars bezig in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  De verschillende stimuli en motoren die het Brussels Gewest in het leven riep om 
duurzaam bouwen en renoveren te ontwikkelen, stelde heel wat actoren in staat om duurzaam bouwen tot een 
realiteit te laten uitgroeien. Die opmars is wellicht deels te danken aan de professionele of institutionele 
bouwheren die, ongeacht de programma's, aan de oorsprong lagen van een heel aanzienlijk aantal constructies 
en renovaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Die bouwheren beschikken over de noodzakelijke 
hulpmiddelen om een andere manier van bouwen voor ogen te houden en zich daarbij met uiterst gemotiveerde 
teams te omringen.   
 
Hoewel de Gids Duurzaam Bouwen de begrippen duurzaam bouwen en renoveren heel uitvoerig definieert, 
stemmen deze begrippen niet overeen met een duidelijk geïdentificeerde productie.  Zo onderscheiden ze zich 
bijvoorbeeld niet door de functies die ze bestrijken, noch door een stijl.  Duurzaam bouwen is in de eerste plaats 
een bijzondere manier om het ontwerp en de verwezenlijking van een gebouw te benaderen.  Tenzij we de 
laureaten van de oproep Voorbeeldgebouwen of de gebouwen met een milieucertificaat gaan onderzoeken, is 
het met de instrumenten waarover het Gewest beschikt uitermate moeilijk om de precieze omvang van de 
productie te kwantificeren.   
 
Aan de hand van de beschikbare bronnen kunnen we niettemin vaststellen dat de opgelegde minimale 
energievereisten bij nieuwe gebouwen vaak worden overschreden; een derde van de bouwheren legt de lat 
zelfs op het niveau van de Lage-energiestandaard.  Omwille van tegenstellingen tussen de verschillende 
beschikbare bronnen slaagden we er niet in om het aandeel Passief los te koppelen van het aandeel Heel Lage 
Energie.  Op het vlak van renovatie streven de bouwheren veeleer de Lage-Energiestandaard na; dat heeft te 
maken met de aanzienlijke kostprijs en de hoge technische moeilijkheidsgraad om meer ambitieuze 
energieprestaties waar te maken. 
 
De gunningscriteria van de opdrachten zijn complex en hangen niet louter af van de vaardigheden en de 
geografische nabijheid van de ondernemingen.  De afwezigheid van de Brusselse aannemingen in een of 
andere van de voornoemde sectoren betekent niet dat ze niet over de nodige vaardigheden voor de werken 
beschikken, of dat het binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dergelijke ondernemingen zou 
ontbreken.  Vermits de steekproef "Premies" veel groter was dan de steekproef "Voorbeeldgebouwen", zullen 
we ons hoofdzakelijk op de eerste baseren om onze conclusies te staven. 
 
Zonder evenwel een monopoliepositie te bekleden zijn de Brusselse aannemingen sterk aanwezig binnen de 
sectoren die verband houden met duurzaam bouwen, zoals verwarming en ventilatie, thermische dakisolatie, 
het plaatsen van superisolerende beglazing, de aanleg van groendaken, pleisterwerken en het plaatsen van 
lichte wanden.  Afgezien van de groendaken betreffen de hiervoor vermelde sectoren rechtstreeks het thema 
"energie".  Het lijkt dus dat onder bepaalde aspecten de ambities van het Gewest een gunstige weerklank 
vonden bij de Brusselse aannemingen, te meer daar de hiervoor aangehaalde sectoren (afgezien van de 
groendaken) het voorwerp vormden van het grootste aantal Energiepremies. 
 
Omdat de bouwsector onder druk staat van de economische situatie, kunnen de ondernemingen niet anders 
dan personeel aan de deur te zetten, de productiviteit te verhogen en meer onderaannemers in te zetten.  
Parallel daarmee maakte het aantal zelfstandigen binnen de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een ware explosie door, wat vooropstelt dat er haast systematisch wordt teruggegrepen naar onderaanneming.  
Het aantal werkzoekenden blijft stabiel, maar hun werkelijke vaardigheden blijven vraagtekens oproepen.   
 
Het voornaamste probleem rond de zelfstandigen is dat ze zo moeilijk kunnen worden benaderd, omdat ze 
nauwelijks zijn vertegenwoordigd.  Net als bij werkzoekenden worden de vaardigheden waarop de zelfstandigen 
zich laten voorstaan door niets gestaafd.  Dat vergroot de kans dat de opleidingen die worden georganiseerd de 
zelfstandigen niet bereiken en/of dat ze niet aansluiten bij hun arbeidsorganisatie.  Dit lijkt te bevestigen dat de 
bouwsector te maken heeft met een chronisch gebrek aan gekwalificeerd personeel, zelfs los van de eisen die 
op het vlak van duurzaam bouwen worden gesteld. 
 
De eisen die op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren worden gesteld, dwingen de bouwsector ertoe de 
kwaliteit van het ontwerp en van de prestaties op de bouwplaats op te voeren. Op dat vlak vertoont de 
bouwsector een dubbel beeld.  Enerzijds zijn er de grote ondernemingen die hele opleidingsprogramma's rond 
duurzaam bouwen opzetten voor het kaderpersoneel en zo succes boeken op de bouwplaatsen van de 
Voorbeeldgebouwen.  Anderzijds zijn er de kleine ondernemingen die op kleine bouwplaatsen actief zijn en die 
over minder opleidingsmiddelen beschikken.  Doordat er bij de kleine bouwplaatsen geen architect of geen 
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werkelijk onderlegde aanneming te pas komt, zijn niet alle garanties aangaande de werken op de kleine werven 
van duurzaam bouwen en renoveren vervuld.   
 
De elementen die we hiervoor hebben besproken, nopen ons ertoe ons bij het verdere onderzoek te 
concentreren op de kwalitatieve en kwantitatieve schaarste die op de kleine bouwplaatsen van duurzame 
renovatie wordt vastgesteld. 
 
 
 

OVERZICHT VAN DE VAARDIGHEDEN WAARAAN HET OP HET VLAK 
VAN DUURZAME RENOVATIE ONTBREEKT  

1. METHODOLOGIE 

Om te bepalen aan welke vaardigheden het in kwalitatief en kwantitatief opzicht ontbreekt voor kleinere 
duurzame renovatieprojecten, zijn we via een enquête ons licht gaan opsteken bij actoren die particuliere 
bouwheren bijstaan.  Bij die bevraging werd al snel duidelijk dat de vraag naar de vaardigheden veel relevanter 
is dan peilen naar de knelpuntberoepen.  Zo kan er op de markt een voldoende groot aanbod zijn aan 
dakwerkers, maar dat betekent niet dat die over de vereiste vaardigheden beschikken om een dak duurzaam te 
renoveren

21
.   

 
In een eerste fase inventariseerden we de vaardigheidstekorten die werden geïdentificeerd op basis van een 
reeks enquêtes die de visu werden gehouden bij Stadswinkel, Habitat & Rénovation, RénovaS, het Energiehuis-
Zoniën en SECO.  

- De Stadswinkel heeft tot taak de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te informeren 
over het leefmilieu en over de bescherming van een kwaliteitsvolle leefomgeving, huisvesting en de 
verbetering ervan, over stadsrenovatie, stedenbouw en ruimtelijke ordening, over rationeel 
energiegebruik; kortom over alles wat men vandaag doorgaans duurzame ontwikkeling noemt

22
.  

Jaarlijks wordt de Stadswinkel meer dan 10.000 keer gecontacteerd; 
- Habitat & Rénovation – Elsene is een vereniging die zich via huisvesting, de woonomgeving en het 

leefmilieu toelegt op integratie.  De cel "Renovatieadvies" wil de kwaliteit van de woonomgeving op het 
grondgebied van Elsene en Etterbeek verbeteren via ecoconstructie

23
; 

- RenovaS is dan weer een interface tussen enerzijds de gewestelijke en gemeentelijke initiatieven op 
het vlak van stadsvernieuwing en anderzijds de inwoners.  RenovaS beperkt zich niet louter tot de 
opvolging van bouw- en renovatieprojecten of van projecten die de aanleg van de openbare ruimte 
betreffen, maar wil de inwoners ook sensibiliseren voor en informeren over renovatiepremies, 
Energiepremies, ... De inwoners kunnen terecht bij architecten voor advies over renoveren met eerbied 
voor het patrimonium, stedenbouw en het leefmilieu

24
; 

- Het Huis van de Energie – Zoniën maakt deel uit van het netwerk "Huizen van de Energie" dat het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest oprichtte; hier kunnen particuliere bouwheren die hun energieverbruik 
willen verminderen terecht voor gratis advies van specialisten; 

- SECO is een technisch controlebureau voor het bouwwezen dat sinds zijn oprichting meer dan 23.000 
dossiers analyseerde waarin zowat alle types constructies en technieken aan bod kwamen

25
. 

Voorts peilden we voor wat de ondernemingen gespecialiseerd in houtbouw betreft bij het OpleidingsCentrum 
Hout en voor de bedrijven die zich toeleggen op elektriciteit bij Vormelek naar de oorzaken van de 
vaardigheidskloof. 

- Het OpleidingsCentrum Hout tracht de vaardigheden van de arbeidskrachten binnen de houtbouwsector 
te verbeteren; 

- Vormelek is het opleidingscentrum voor alle werkgevers en alle arbeiders die ressorteren onder het 
paritair subcomité 149.01 dat de sector van de elektriciens dekt. 

De vragenlijsten van de enquête werden ingedeeld volgens de onderdelen van een gebouw en besteedden ook 
aandacht aan de bijzonderheden van renovatie:  
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 Zie de definitie van duurzaam bouwen en renoveren onder  hoofdstuk 1 van deel een van dit rapport. 
22

 www.curbain.be 
23

 www.habitatetrenovation.be 
24

 www.renovas.be 
25

 www.seco.be 
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- ecorenovatie van platte daken,  
- ecorenovatie van hellende daken,  
- thermische binnenisolatie,  
- thermische buitenisolatie,  
- de renovatie van bestaande houten ramen  
- elektriciteit,  
- binnenafwerking; 
- houtbouw.   

We peilden niet naar de vaardigheidskloof bij de verwarmingsinstallateurs en ventilatiespecialisten omdat 
Leefmilieu Brussel zich samen met de actoren van de betrokken sectoren al over deze vraag buigt. 
De vragenlijsten van deze enquête treft u aan onder bijlage B.2.  
 
In een tweede fase werden de resultaten van de enquête voorgesteld en besproken tijdens een 
rondetafelgesprek.  De aanwezige actoren zijn allemaal afkomstig uit de bouwsector en zijn er actief als 
aannemer, openbaar bouwheer, adviseur voor particuliere bouwheren, architecten, vertegenwoordiger van de 
sector, ... Onder bijlage C.20 treft u de lijst aan van deelnemers aan het rondetafelgesprek evenals het verslag 
daarvan.  Doel van het rondetafelgesprek bestond erin de contacten die tijdens de bevraging werden gelegd te 
valideren en een denkoefening te starten rond de acties die moeten worden ondernomen om de bestaande 
kloof te dichten.  Merk op dat we in dit stadium van de studie niet meer nauwkeurig konden bepalen of de 
vaardigheidskloof zich uitgesproken situeerde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan wel meer algemeen in 
België.   
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2. ANALYSE 

2.1. Inleiding 

De verschillende thema's van ecoconstructie die vanaf punt 2.2 worden behandeld, bevatten een beknopte 
beschrijving van hun evolutiepotentieel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een toelichting van de 
verschillende vaardigheden die de ondernemingen verwachten, een overzicht van de vaardigheden waar het 
aan ontbreekt, en tot slot een beschrijving van de acties die de AWL zou kunnen voeren om deze tekorten weg 
te werken. 
 
In de loop van de studie legden we de vinger op een reeks tekorten die de verschillende thema's 
overkoepelen  en de overgang van de sector structureel vertragen.  Wij zijn van oordeel dat deze tekorten 
prioritair worden aangepakt zodat de acties die volgens thema worden voorgesteld ook volop kans van slagen 
zouden krijgen. 
 
In het kader van de kleine renovatieprojecten voor particulieren wees de studie op het gebrek aan architecten 
en ingenieurs onderlegd op het vlak van ecoconstructie.  Typisch voor dit soort projecten is dat de 
bouwheer zelden een deel van zijn budget kan uittrekken om een bureau gespecialiseerd in het verstrekken van 
advies rond energiebezuiniging kan betalen.  Het is dan ook des te belangrijker dat de architecten hun kennis 
aangaande alle thema's van ecoconstructie actualiseren opdat de bouwheren in de architect weer een partner 
zouden zien die de samenhang en de efficiëntie van de interventies die op de bouwplaats zijn voorzien 
garandeert.  De acties die het Gewest al ondernam om deze kloof te dichten, moeten worden gehandhaafd 
(opleidingen, seminaries, werfbezoeken Voorbeeldgebouwen, Gids Duurzame Gebouwen). 
 
Heel wat acties betreffen de opleiding van de arbeiders.  Wat de modaliteiten van het opleidingsaanbod ook 
zijn, de minimumvereiste moet er in ieder geval in bestaan dat het aanbod de betrokkenen bereikt.  Anderzijds 
moeten de opleiders ook beschikken over de specifieke kennis binnen hun vaardigheidsdomein en aangaande 
duurzaam bouwen.  Het EFP en de clusters ecoconstructie en Ecobuild meldden ons een tekort aan bekwame 
vormers.  Bijgevolg dringt het opleiden van vormers onderlegd in duurzaam bouwen zich op als de hoeksteen 
van de strategieën die in dit rapport worden uitgewerkt, zowel met het oog op de bijscholing van arbeiders als 
op de opleiding van jongeren in het technisch onderwijs.  Er zou een denkoefening rond de alternatieve 
opleidingsmodaliteiten kunnen worden gestart.  Een van de mogelijke pistes daarbij is de opleiding binnen de 
onderneming: daarbij zou een (ouder of meer gekwalificeerd) lid van het personeel het statuut van opleider 
kunnen krijgen en zijn kennis kunnen delen met de andere werknemers. 
 
Een van de belangrijke uitdagingen waar de opleidingen inzake duurzaam bouwen voor staan is breken met de 
trend waarbij de beroepsgroepen zich steeds verder gaan specialiseren zodat er meer transversale 
vaardigheden worden ontwikkeld, kennis wordt gedeeld, eerbied en aandacht komt voor het werk dat in een 
eerdere fase wordt verricht en er wordt geanticipeerd op het werk dat later wordt verwezenlijkt.  In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bestaan er verschillende bedrijvenclusters die zich actief toeleggen op duurzaam 
bouwen.  Het principe van de bedrijvencluster bestaat erin een netwerk tot stand te brengen tussen architecten 
en aannemers met complementaire vaardigheden die een gemeenschappelijke filosofie volgen.  Het promoten 
van netwerking tussen de actoren uit het bouwwezen helpt bij de ontwikkeling van transversale vaardigheden 
en draagt bij tot het delen van kennis. 
 
Tot slot telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 8000 werkzoekenden, met het label "bouwsector" 
van wie de echte vaardigheden niet echt zijn gekend.  Er zou dus een striktere methodologie moeten komen om 
hun vaardigheden te beoordelen zodat kan worden vastgesteld welk type opleidingen moet worden 
aangeboden en er kan worden tegemoetgekomen aan de verwachtingen van de bedrijfswereld.  Deze actie 
heeft ook tot doel te bepalen in welke mate een opleving van de activiteit binnen de bouwsector de 
werkzoekenden ten goed zou kunnen komen.  Verder zou het interessant zijn via een peiling na te gaan wat de 
werkelijke behoeften van de werkgevers zijn. 
 
Beroep doen op de sociale economie is een middel om moeilijk inzetbare personen toch aan een plaats op de 
arbeidsmarkt te helpen, door hen voor te stellen nichevaardigheden, zoals die van de sector van duurzaam 
bouwen, te ontwikkelen.  De sociale economie kan worden benut om de vaardigheidskloof op de markt te 
dichten; de prijzen die worden gehanteerd, mogen echter niet onder de werkelijke waarde zakken, om 
oneerlijke concurrentie ten aanzien van andere ondernemingen en zelfstandigen te vermijden.  
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Laten we ook voor ogen houden dat het aantal Belgische en buitenlandse zelfstandigen binnen de 
bouwsector jaar na jaar stijgt, en dat de opleidingsmodaliteiten dan ook moeten aansluiten bij de specifieke 
vereisten van het statuut. 
 
2.2. Ecorenovatie van platte daken 

2.2.1. Inleiding 

Ecorenovatie van platte daken bezit een indrukwekkend ontwikkelingspotentieel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  De stadsuitbreiding heeft formeel bijgedragen tot de bouw van rijhuizen met twee 
dakvlakken; de meeste bijgebouwen en ook heel wat moderne constructies zijn voorzien van een plat dak 
bekleed met overwegend bitumenhoudende dichtingsmembranen.   
 
De bitumineuze dichtingsmembranen hebben een theoretische levensduur van 20 tot 25 jaar en moeten dus 
regelmatig worden onderhouden en gerenoveerd.  De databank NIBE

26
 (milieuclassificatie van 

bouwproducten) catalogeerde de bitumineuze membranen als de minst milieuvriendelijke keuze onder de 
dichtingsmembranen.  Het is dan ook belangrijk om enerzijds de levensduur van de reeds bestaande 
membranen te verlengen en anderzijds op zoek te gaan naar alternatieve materialen die minder impact hebben 
op het milieu. 
 
2.2.2. Aanpak 

Het ecologisch renoveren van dichtingsmembranen is er (zonder rekening te houden met intensief gebruikte 
zones) op gericht de bestaande vochtwerende laag te behouden en te herstellen (zie TV 215 van het WTCB) 
om vervolgens thermische isolatie of een eenlagige nieuw dichtingsmembraan aan te brengen.   
 
Afhankelijk van hun kenmerken hebben dichtingsmembranen een min of meer grote impact op het leefmilieu. 
Ecoconstructie moedigt het gebruik aan van membranen waarvan de invloed op milieu en gezondheid beperkt 
blijft en pleit ervoor het membraan mechanisch of door middel van ballast te bevestigen, zodat het aan het 
einde van de levenscyclus efficiënt kan worden gedemonteerd en gerecycleerd.   
 
Aangezien vochtwerende lagen ook ondoordringbaar zijn voor waterdamp is de samenstelling van de 
dakopbouw bepalend om condensatie binnenshuis te voorkomen en de handhaving van de kwaliteiten en 
prestaties door de tijd te verzekeren.  De duurzaamheid van het bouwwerk wordt bepaald door het inzicht in de 
werking van luchtdichtheid en de correcte uitvoering daarvan.  
 
Platte daken in houtstructuur vertonen een zwakke inertie en bieden niet de thermische faseverschuiving van 
massieve structuren.  Ter compensatie van die zwakke inertie kiest ecoconstructie als ballast van het 
membraan voor grint en/of wordt een thermisch heel inerte isolatie aangebracht en/of wordt voor een groendak 
geopteerd.  
 
Wanneer particuliere bouwheren, zonder de hulp van een architect, de dichting van platte daken op duurzame 
wijze willen renoveren, dient de aannemer de hiervoor beschreven stappen uit te voeren.   
 
2.2.3. Overzicht van de vaardigheidskloof 

Uit de enquête is gebleken dat de ondernemingen beschikken over de basisvaardigheden aangaande 
dakdichting, zoals het stellen van de diagnose van de bestaande dichtheidstoestand, de renovatie ervan of het  
aanbrengen van nieuwe afdichtingen met aansluiting op de ruwbouw.  Deze vaardigheden lijden niet onder een 
kwalitatieve of kwantitatieve schaarste. 
 
Maar de onderneming die de werkzaamheden uitvoert beperkt zich bij het kiezen van een membraan heel vaak 
tot de materialen waarmee zij vertrouwd is.  Enkele uitzonderingen niet te na gesproken wordt er niet nagedacht 
over de milieu-impact van het membraan, en wordt er geen rekening gehouden met de context, zoals het 
opvangen van regenwater; wat dit laatste betreft, is bijvoorbeeld geweten dat bitumineuze membranen het 
opgevangen water kunnen verontreinigen

27
. 

 
Hoewel er op de Brusselse markt voldoende ondernemingen aanwezig zijn om dichtings- en thermische 
isolatiewerken uit te voeren, beschikken ze niet over de noodzakelijke vaardigheden op het vlak van thermische 
isolatie, het voorkomen van oververhitting en condensatie binnenshuis.  Het probleem heeft alles te maken met 
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 Zie Gids Duurzame Gebouwen 
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de moeilijkheid om een coherent complex te ontwerpen en de goede uitvoering daarvan te verzekeren. 
Wanneer werkzaamheden in afzonderlijke kavels worden ingedeeld, worden het dichtingscomplex, het complex 
isolatie-luchtdichtheid en de eventuele doorboring daarvan voor doorvoeren uitgevoerd door verschillende 
beroepsgroepen.  Dergelijke werkwijze vergt een voorafgaande kennis van de globale problematiek van de 
verschillende beroepsgroepen; daarnaast moet op de bouwplaats specifiek aandacht worden besteed aan werk 
dat in een eerdere fase al werd uitgevoerd en moet er worden geanticipeerd op werken die nadien nog moeten 
worden verricht.  Wanneer de bouwheer zonder architect werkt of wanneer er geen goede coördinatie tussen de 
onderlinge beroepsgroepen bestaat, kan de bouwheer momenteel niet rekenen op de exhaustieve kennis van 
de aannemingen.  Dit aspect is des te zorgwekkender wat de isolatie van platte daken met houtstructuur betreft; 
een fout in het ontwerp of in de uitvoering kan de stabiliteit van het volledige bouwwerk in het gedrang brengen. 
 
Het aanleggen van groendaken is een vaardigheid die zowel wat de kwantiteit als de kwaliteit betreft, kampt met 
matige tekorten kampt.  Vermits de vraag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar groendaken nog 
betrekkelijk beperkt is

28
, is de kans vrij groot dat de ondernemingen groendaken nog niet beschouwen als een 

niche waarin ze zich kunnen ontwikkelen.  Voor groendaken moeten twee beroepen de handen in elkaar slaan, 
namelijk de dakdekker en de tuinman.  In werkelijkheid is het echter niet eenvoudig om een arbeider of een 
onderneming te vinden die van beide markten thuis is.  Volgens het BRC bouw is het plaatsen van groendaken 
seizoensgebonden werk dat de gespecialiseerde ondernemingen 6 à 7 maanden werk per jaar oplevert.  Het 
seizoensgebonden karakter verklaart ten dele de redenen waarom de ondernemingen uit deze sector bij 
voorkeur werken met zelfstandigen met een profiel van tuinman, dan wel met arbeiders die ressorteren onder 
het paritair comité 124. 
 
2.2.4. Strategie 

De enquête bracht aan het licht dat het de Brusselse markt in kwantitatief opzicht weliswaar niet ontbreekt aan 
ondernemingen actief op het vlak van renovatie van platte daken, maar wel kampt met een enorm tekort aan 
specifieke vaardigheden voor wat duurzame renovatie betreft.   
 
De evolutie in de mentaliteit bij het kiezen van het afdichtingsmembraan verloopt via een sensibilisering van de 
ondernemingen, de zelfstandigen en de verdelers van materialen.   
 
De vaardigheden van de arbeiders en zelfstandigen moeten niet noodzakelijk worden bijgespijkerd door een 
opleidingsmodule die de AWL in het leven roept; dit kan evengoed door de materiaalfabrikanten gebeuren.  Te 
meer daar de materiaalproducenten blijven innoveren en steeds andere, milieuvriendelijkere producten op de 
markt brengen.  Doordat er geen globaal beeld van de problematiek kan worden gevormd, hebben de 
opleidingen verstrekt door de materiaalfabrikanten de verdienste dat ze de correcte plaatsing van hun 
producten verzekeren. 
 
Opdat de particulieren zouden kunnen overgaan tot het duurzaam renoveren van hun platte daken, is het 
primordiaal dat de ondernemingen, zelfstandigen en arbeiders hun vaardigheden betreffende het voorkomen 
van condensatie binnenshuis, thermische bruggen en luchtdichtheid actualiseren.  Aangezien de complexiteit 
van de verwerking en transversaliteit van de vaardigheden de sleutelpunten zijn voor het welslagen van het 
bouwwerk, zou het misschien interessant zijn om de verschillende beroepsgroepen (dakdichter, 
isolatiespecialist, schrijnwerker, ventilatiespecialist, werfleider,...) binnen de opleidingsmodules samen te 
brengen. 
 
De meeste bouwheren beschouwen het aanleggen van groendaken typisch als een bijkomstige aangelegenheid 
die heel snel in verband wordt gebracht met een meerprijs.  De markt van de groendaken in het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest is veeleer klein, ook al worden hiervoor Energiepremies toegekend. Het rapport

29
 dat het 

BRC bouw in 2011 opstelde rond de markt van de groendaken meldt dat de groendaken 295 mandagen 
verdeeld over het jaar 2010 opleverden.  Het aanbod lijkt daarmee aan de vraag te beantwoorden zodat er geen 
specifieke acties moeten worden voorzien. 
  

                                                      
28

 We herinneren eraan dat de Gewestelijke Stedenbouwkundig Verordening (GSV, titel 1, artikel 13) de aanleg van groendaken enkel 
verplicht stelt voor de nieuwe constructies waarvan de ontoegankelijke platte daken of de platte daken die niet bestemd zijn voor 
verblijfsruimte meer dan 100 m² bedragen. 
29

 BRC bouw, Le marché des toitures vertes à Bruxelles, ses impacts sur l’emploi et les compétences, Brussel, maart 2011 
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2.3. Ecorenovatie van hellende daken 

2.3.1. Inleiding 

Het hellende dak met dakpannen maakt integraal deel uit van het Brussels stedelijk landschap.  De overgrote 
meerderheid van rijhuizen gebouwd vóór 1940 is voorzien van dergelijke dakbedekking.  
 
Dat betekent dat de renovatie van hellende daken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een enorm 
ontwikkelingspotentieel bezit.  Omdat niet-geïsoleerde hellende daken verantwoordelijk zijn voor 25-30% van 
het warmteverlies
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 van een eengezinswoning, stellen bouwheren die energieverspilling een halt willen 

toeroepen de renovatie en de thermische isolatie van het dak heel vaak prioritair.  Het Gewest vergiste zich niet 
toen het financiële steun aanbood voor thermische isolatie van daken.  In 2011 werden 168 premies toegekend 
aan projecten van dakisolatie (platte of hellende daken); 65% van die projecten werd uitgevoerd door Brusselse 
aannemingen

31
.  

 

2.3.2. Aanpak 

Ecorenovatie van hellende daken betreft het herstellen van gebrekkige waterdichtheid, het aanbrengen van 
thermische isolatie met een kleine impact op milieu en gezondheid en gelijktijdig het voorkomen van 
condensatie binnenshuis en van thermische bruggen, en het plaatsen van luchtdichte systemen. 
 
De keuze van isolatiemateriaal met een beperkte impact op het milieu en de gezondheid staat los van de vorm 
waarin dat materiaal wordt aangeboden

32
.  Isolatiemateriaal wordt aangeboden in de vorm van soepele, starre 

of halfstarre platen, of in bulk.  Iedere vorm vergt een specifieke verwerking.   
 
Wie er de voorkeur aan geeft om tussen de kepers te isoleren, kiest bij voorkeur voor soepel of halfstar 
isolatiemateriaal of voor isolatiemateriaal in bulk.  Heeft het bestaande dak geen onderdak, dan zal de 
bestaande dakbedekking moeten worden verwijderd en moet er onder het bestaande spanwerk een nieuw 
onderdak worden aangebracht.  Blijkt het om financiële redenen niet mogelijk om alle pannen te verwijderen en 
terug te plaatsen, dan kan ook worden overwogen om een onderdak langs de binnenzijde aan te brengen.  Die 
techniek is een stuk moeilijker dan de vorige; bovendien moet er bij deze werkwijze ook rekening mee worden 
gehouden dat het risico op een gebrekkige dichting veel groter is.  
 
Bij isolatie boven de kepers (Sarkingmethode) wordt gebruik gemaakt van een starre plaat bestaande uit 
thermische isolatie, een waterdichte laag en een binnenzijde (die kan de vorm aannemen van een plaat of van 
een folie).  In dat geval moeten alle pannen, al het latwerk en alle tengellatten worden gedemonteerd zodat 
bovenop de kepers thermische isolatie kan worden aangebracht.  Het onderdak en de pannen worden samen 
met het latwerk op de plaat bevestigd. 
 
In ieder geval moet de luchtdichtheid worden gegarandeerd om verlies door infiltratie of exfiltratie te beperken 
en het risico van condensatie aan de binnenzijde van het isolatiemateriaal te voorkomen.  Bij ecoconstructie is 
het wenselijk om ademende dakcomplexen te ontwerpen, die toelaten dat waterdamp van binnen naar buiten 
wordt afgevoerd.  De meeste platen van het type Sarking laten geen waterdamp door. 
 
De toepassing van het concept ecoconstructie op hellende daken veronderstelt dat de constructeur over een 
grondige kennis beschikt van de verschillende soorten materiaal en van hun onderlinge verenigbaarheid, en 
praktische kennis heeft van de technieken voor het verwerken van die materiaalsoorten. 
 
2.3.3. Overzicht van de vaardigheidskloof 

Ui de enquête is gebleken dat de meeste aannemingen die actief zijn op kleine renovatiewerven over de 
basisvaardigheden van dakdekker beschikken.  Net als bij de platte daken blijken er geen kwalitatieve noch 
kwantitatieve tekorten wanneer er een diagnose moet worden gesteld over de waterdichtheid van een hellend 
dak of wanneer eventuele tekortkomingen daaraan moeten worden hersteld. 
 
Om dezelfde redenen als eerder voor de renovatie van platte daken aangehaald, hangt de keuze van de 
materialen maar al te vaak af van de materialen die de onderneming voor dergelijke werken kent.  Deze "niet-
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murs existants en briques pleines, 2010 
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 Zie hoofdstuk 3.1 van deel één van dit rapport, p.18 en 19 
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 Voor bijkomende informatie over de milieu-impact van dakisolatiemateriaal kunt u terecht op de volgende website: www.nibe.org 
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keuze" heeft tot gevolg dat de uit te voeren werkzaamheden worden benaderd vanuit de vaardigheden 
waarover de aanneming beschikt en niet volgens een omstandige analyse van de situatie en van de beste 
oplossing. 
 
Hoewel er voldoende aannemingen op de markt aanwezig zijn, ontbreekt hen verregaand aan de vaardigheden 
die verband houden met risico's van condensatie in het isolatiemateriaal, met luchtdichtheid, met het 
aanbrengen langs de binnenzijde van onderdaken en met de vervaardiging van ademende dakopbouw.  
Wanneer er voor de werkzaamheden beroep wordt gedaan op afzonderlijke aannemingen of beroepsgroepen, 
is er niets dat de correcte uitvoering van de luchtdichtheid garandeert; dat houdt verband met de enorme 
gevolgen van het feit dat verschillende beroepsgroepen aan het membraan te pas komen en dat de 
transversaliteit nauwelijks is ontwikkeld.  Dat is des te meer verontrustend aangezien een tekort bij de 
verwezenlijking de verhoopte energiebezuinigingen tot niets kan herleiden. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er geen opleiding voor dakdekkers. 
 
2.3.4. Strategie 

Net als bij de problematiek van de renovatie van platte daken, wijst de studie op een kwalitatieve schaarste aan 
bouwactoren met specifieke vaardigheden op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren van hellende 
daken.  Gelijklopend daarmee en om te anticiperen op een eventuele kwantitatieve schaarste van dakdekkers, 
zou het interessant zijn een opleiding dakdekker in het Brussels Gewest te organiseren; binnen die opleiding 
zouden naast de basisvereisten die voor de uitoefening van dit beroep nodig zijn, ook de specifieke 
vaardigheden eigen aan ecoconstructie aan bod kunnen komen. 
 
De evolutie van de mentaliteit ten aanzien de keuze van het thermische isolatiemateriaal moet verlopen via het 
sensibiliseren van de ondernemingen, de zelfstandigen en de verdelers van dit materiaal.  Ook hier zou de 
opleiding aangaande de verwerking van specifiek materiaal meer kunnen worden overgelaten aan de 
materiaalfabrikanten. De studie toonde aan dat er bij de actoren van de bouwsector heel wat belangstelling voor 
dergelijke opleidingen bestaat. 
 
De onontbeerlijke transversaliteit van vaardigheden die in de eerste plaats toelaat oplossingen aan te reiken 
voor de luchtdichtheidsproblemen zou kunnen worden toegewezen aan een denkgroep binnen de AWL om de 
kwaliteit van de prestaties van de op de markt aanwezige ondernemingen te verhogen.  Het komt erop aan te 
breken met de trend waarbij de specialisaties volgens beroepsgroep worden ingedeeld; er zouden acties 
moeten worden ontwikkeld die een menselijke link creëren tussen de betrokken professionals en het delen van 
de vaardigheden. Net als voor de problematiek van het renoveren van platte daken kan die noodzakelijke 
transversaliteit worden bijgebracht tijdens praktische opleidingen die uiteenlopende beroepsprofielen 
samenbrengen en die worden aangeboden aan Brusselse aannemingen en zelfstandigen.  Die opleidingen zijn 
bestemd voor bedrijfsleiders, zelfstandigen en arbeiders. 
 
Gezien de kwalitatieve tekortkomingen die de studie vaststelde en het groot aantal premieaanvragen voor het 
thermisch isoleren van bestaande daken, wordt de kwaliteit van de uitvoering van de gesubsidieerde 
werkzaamheden in vraag gesteld.  Het zou dan ook interessant kunnen zijn om de toekenning van premies te 
koppelen aan een controle op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, zonder dat de kostprijs daarvan 
op de bouwheer wordt afgewenteld.   
 
Gelijklopend daarmee pleit de Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad (CBBH) voor een systeem van 
premies bij de begeleiding van de ondernemingen teneinde ze stroomopwaarts doeltreffend te kunnen 
adviseren. 
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2.4. Buitenisolatie 

2.4.1. Inleiding 

Eens het dak geïsoleerd overwegen de bouwheren die hun energierekening willen drukken de muren aan te 
pakken.  Met slechts 85 premies die in 2011 werden toegekend, vertoont dit type werkzaamheden waarbij 
nieuw bekledingsmateriaal of een nieuwe laag buitenafwerking moet worden aangebracht in het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest een enorm groeipotentieel. 
  
2.4.2. Aanpak 

Het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal langs de buitenzijde veronderstelt dat de bestaande muur 
gezond is; dat betekent dat eerst de toestand van de bestaande muur moet worden onderzocht.  Beschadigde 
of vochtige muren moeten eerst worden hersteld en de problemen bij de oorzaak worden aangepakt. 
 
Bij ecoconstructie zijn het type thermisch isolatiemateriaal en de manier waarop dat wordt bevestigd de 
voornaamste keuzecriteria.   
Isolatiemateriaal voor buitentoepassingen is verkrijgbaar als soepele, halfstarre of starre panelen; hun impact 
op het milieu en op de gezondheid staan los van hun verpakking

33
.  De belangrijkste factor bij dit soort materiaal 

is de wijze waarop het wordt bevestigd. Het isolatiemateriaal wordt op de ondergrond verlijmd of mechanisch 
bevestigd.  Bij ecologisch bouwen gaat de voorkeur uit naar mechanische bevestigingen; die kunnen aan het 
einde van de levenscyclus immers gemakkelijker worden losgemaakt met het oog op hergebruik of recyclage.  
In het kader van deze studie zijn we niet nagegaan wat de impact is van het materiaal voor het bekleden of voor 
de buitenafwerking van de muur op de gebruikstechniek van het thermisch isolatiemateriaal. 
 
Wanneer gebouwen worden gerenoveerd tot passiefgebouwen, laag-energetische of hele laag-energetische 
gebouwen wordt niet zelden gebruik gemaakt van isolatiemateriaal met een dikte van minstens 20 cm.  Daarbij 
moet de nodige aandacht worden besteed aan de aansluitingen met de ramen, dorpels, kroonlijsten, 
regenwaterafvoer en de bodem teneinde de duurzaamheid van het isolatiemateriaal maximaal te verzekeren en 
te vermijden dat er thermische bruggen ter hoogte van de gevelmuur ontstaan. 
 
2.4.3. Overzicht van de manco's 

Er zijn voldoende ondernemingen die potentieel in staat zijn om gebouwen langs de buitenzijde te isoleren, om 
de toestand van de bouwwerken in te schatten en om de voorafgaande noodzakelijke herstellingen uit te 
voeren.  Dit soort werkzaamheden vergt geen specifieke kwalificaties noch een verregaande knowhow. Maar de 
ondervraagde auteurs zijn het wel over een zaak eens: dat de kwaliteit van de uitvoering te wensen over laat.   
 
Ondernemingen die zich toeleggen op ruwbouw zijn heel vaak gespecialiseerd in de verwerking van een of 
ander product.  Bovendien worden ze ook vaak bijgestaan door de fabrikant van het materiaal die op de werf 
kwaliteitscontroles uitvoert.  Door de hoge belangstelling voor buitenisolatie storten heel wat kleine 
ondernemingen zich wat in het wilde weg en zonder enige opleiding of ervaring op dit type werkzaamheden. 
 
Eens van de "courante" producten wordt afgestapt, denk maar aan isolatieplaten in geëxpandeerd polystyreen, 
stelt de verwerking van alternatieve producten zoals thermisch isolatiemateriaal op basis van houtvezels met 
name voor de controlebureaus enorme problemen op het vlak van plaatsing en garantie.  Dat in tegenstelling tot 
in de Oostkantons of tot Duitsland waar deze technieken beproefd en erkend zijn. 
 
Hoewel het aanbrengen van buitenisolatie een hachelijke onderneming kan zijn, lijkt het toch dat de elementaire 
begrippen van thermisch comfort (inertie, wandtemparatuur, hygrothermie) evenals de begrippen aangaande de 
preventie van thermische bruggen door de meeste ondernemingen goed zijn gekend of dat ze zich daarin 
althans verder verdiepen.  
 
2.4.4. Strategie  
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Aangezien buitenisolatie weinig kwalificatie van de werknemers vergt en vooropgesteld dat de vraag daarnaar 
zich handhaaft, zou deze sector als opstap kunnen dienen voor niet-gekwalificeerde werklozen.  Een werkloze 
die in de verschillende technieken van buitenisolatie werd opgeleid, kan deze vaardigheid gemakkelijk 
valoriseren binnen een algemene aanneming die intern niet over deze vaardigheden beschikt.   
 
Isolatiemateriaal op basis van hernieuwbare grondstoffen zoals houtvezel, stemmen de professionals uit de 
sector ongerust, terwijl het gebruik ervan in Duitsland heel courant is.  Een actie die bijvoorbeeld een volledig 
onderzoek voorstelt naar de toepassing van dit soort isolatiemateriaal, eventueel onder de leiding van het 
WTCB, zou tal van professionals kunnen geruststellen en het gebruik van dergelijke producten kunnen 
bevorderen. 
Voorts zou de AWL in dit geval de opleiding van de ondernemingen, arbeiders en zelfstandigen kunnen 
toevertrouwen aan de producenten van het materiaal 
  
Verder kan er ook een actie worden beoogd om aannemers te sensibiliseren voor het begrip "bouwen om af te 
breken" en voor de kwestie van de keuze van het isolatiemateriaal zodat ze de voorkeur gaan geven aan de 
techniek van mechanische bevestiging boven het verlijmen en aan zogenaamde "alternatieve" producten. 
  



 
 
 

PAGINA 34 VAN 53 

KNELPUNTBEROEPEN EN ONTBREKENDE VAARDIGHEDEN BINNEN DE DUURZAME BOUW- 

EN RENOVATIESECTOR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 
 

 
2.5. Binnenisolatie 

2.5.1. Inleiding 

Het Brusselse gebouwenbestand van het einde van de 19
de

 en het begin van de 20
ste

 eeuw is zowel wat de 
samenhang van de stedelijke gehelen als de kwaliteit van de architecturale details betreft opmerkelijk

34
.  Het 

burgerlijke model waarrond de stedelijke ontwikkeling zich kristalliseerde, blijkt uit de rijke architecturale 
expressie van de gevels aan de straatzijde en uit de interieurs.   
 
Wie als bewoner van een oude woning zijn huis wil isoleren, stuit vaak op de noodzaak om de architecturale 
expressie van het gebouw te respecteren.  Of het nu om redenen gaat geïnspireerd door de erfgoedwaarden of 
louter door de verplichting om de gevellijnen te respecteren, met het oog op het behoud van het Brusselse 
stedelijke landschap dienen voor de thermische isolatie de technieken van binnenisolatie te worden toegepast.   
 
Net als dit het geval is voor de buitenisolatie zal de belangstelling voor binnenisolatie de komende jaren bij de 
bouwheren alleen maar fors toenemen.  Het is dan ook nodig dat er op de markt ondernemingen aanwezig zijn 
die dit type werkzaamheden beheersen.  Deze techniek is een stuk complexer dan buitenisolatie; bovendien 
moet er met verschillende kritische punten rekening worden gehouden.  
 
Omdat het er bij binnenisolatie vaak op aan komt dat het interieur van de woningen moet worden gevrijwaard, 
ligt hier een opportuniteit voor  beroepen die aandacht besteden aan de erfgoedwaarde van bestaande 
gebouwen. 
 
2.5.2. Aanpak 

Het WTCB is altijd heel omzichtig omgesprongen met het aanbevelen van binnenisolatie.  Dit type ingreep 
wijzigt immers het hygrothermisch gedrag van de geïsoleerde muur; wanneer de binnenisolatie niet correct 
wordt uitgevoerd, kunnen er problemen ontstaan.  Door binnenisolatie kan het zijn dat een muur minder goed 
gaat drogen, of dat die vochtig wordt wanneer hij is blootgesteld aan regen.  In dat geval kan de stabiliteit van 
de muur door de nefaste gevolgen van een vorstperiode worden aangetast.   
 
Deze techniek roept ook heel wat vragen op over de vermindering van de bewoonbare oppervlakte, het 
oplossen van de thermische bruggen en de vermindering van de thermische inertie van de muur

35
.  Allemaal 

factoren waaraan de betreffende aannemingen en bouwheren het hoofd moeten bieden. 
 
Om te anticiperen op eventuele technische risico's die het toekomstige complex van de beter geïsoleerde muur 
kunnen aantasten, moet voor binnenisolatie vooraf de toestand van de muur worden onderzocht.  In de eerste 
plaats zullen dus de haalbaarheid en de omstandigheden voor de toepassing van de binnenisolatie moeten 
worden nagegaan omdat slecht ontworpen of slecht aangebrachte isolatie het bouwwerk volledig kan ruïneren. 
 
Net als voor het ecologisch renoveren van platte en hellende daken moet ook hier worden stilgestaan bij de 
keuze van het isolatiemateriaal. Welk isolatiemateriaal met een lage impact op het milieu en op de gezondheid 
gebruiken en hoe het aanbrengen?  Het is van primordiaal belang om de eigenschappen van het materiaal tot in 
de kleinste details te evalueren ten aanzien van hun impact op het hygrothermische evenwicht van het 
bestaande metselwerk en het comfort van de bewoners. 
 
Bij binnenisolatie is het behoorlijk moeilijk om een oplossing te vinden voor alle thermische bruggen. Zo zullen 
ook de risico's moeten worden onderzocht die het isolatiemateriaal zelf lopen, maar ook de structuur en meer 
bepaald de aansluiting tussen de vloeren en de buitenmuren. 
 
Als men bij binnenisolatie niet om het verplaatsen van de technieken (radiatoren, stopcontacten, ...) heen kan, 
dreigt de impact op het interieur (de sierlijsten, omkadering van openingen, lambrisering, enz. ) aanzienlijk te 
worden.  In dergelijke gevallen moet de onderneming die de werkzaamheden uitvoert, oplossingen kunnen 
voorstellen die de erfgoedkenmerken van de decors respecteren. 
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2.5.3. Overzicht van de vaardigheidskloof 

De enquête bracht een tekort aan ondernemingen aan het licht die over de nodige vaardigheden beschikken om 
de buitenmuren volgens de regels van goed vakmanschap langs de binnenzijde te isoleren. Geen enkele van 
de eerder opgesomde vaardigheden ontsnapt aan die schaarste.   
 
Die vaststelling is helemaal niet zo vreemd; de technische instanties moedigden die techniek immers zelden 
aan.  We kunnen algemeen stellen dat zelfs de architecten met die techniek niet vertrouwd zijn.  In Frankrijk 
daarentegen is binnenisolatie de norm.    Uitgaande van die vaststelling ontwikkelde het Waals Gewest het 
instrument ISOLIN; dat omvat een reeks aanbevelingen voor architecten om een muur opgetrokken uit 
baksteen en kleiblokken met succes langs de binnenzijde te isoleren. 
 
Volgens de enquête is de gebrekkige kennis van ondernemingen rond binnenisolatie op grote bouwplaatsen die 
door een architect en een technisch team worden gevolgd er de oorzaak van dat de kostprijs van de 
werkzaamheden gevoelig hoger ligt. 
 
2.5.4. Strategie 

Terwijl de vraag naar thermische binnenisolatie van de buitenmuren potentieel groot is, kan het kwalitatieve 
aanbod om structurele redenen daar nauwelijks een antwoord op bieden.  De correcte uitvoering van 
binnenisolatie vergt een bepaald niveau van conceptuele en praktische kennis.   
 
Om het dienstenaanbod te verruimen moet er een omkadering komen voor ondernemingen die zich op dit type 
werkzaamheden (willen) toeleggen; zo zouden er voor de bedrijfsleiders theoretische opleidingen en voor de 
werknemers praktische opleidingen kunnen worden aangeboden.  Doelpubliek van die opleidingen zijn 
hoofdzakelijk ondernemingen die actief en onderlegd zijn op het vlak van binnenafwerking. 
 
Tijdens de theoretische opleidingen moet de bedrijfsleiders worden bijgebracht hoe ze de toestand van de te 
isoleren muren correct moeten inschatten, hoe ze de beste samenstelling kunnen ontwerpen en technische 
problemen kunnen vermijden en daarbij zorgen voor het comfort van de bewoners en voor de vrijwaring van het 
interieur. 
 
De technische opleidingen zijn dan weer bedoeld voor de werknemers; daarin wordt hen aangeleerd hoe ze de 
thermische isolatie en de luchtdichtingsfolies zo goed mogelijk kunnen aanbrengen. 
 
Anderzijds zou het interessant kunnen zijn om een referentiebouwwerk voor binnenisolatie te ontwikkelen als 
een TV ou une STS.  Dit zou de actoren van de sector kunnen aanmoedigen en geruststellen, maar ook een 
kwalitatieve doelstelling kunnen aanreiken voor de verschillende prestaties. 
 
Anderzijds zou het ook interessant kunnen zijn om de toekenning van Energiepremies te koppelen aan een 
kwaliteitscontrole van de verwezenlijkte werkzaamheden, zonder dat de kostprijs daarvan op de bouwheer 
wordt afgewenteld. 
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2.6. Binnenafwerking 

2.6.1. Inleiding 

Constructiemateriaal beïnvloedt het milieu doorheen de volledige levenscyclus op tal van manieren. Denk maar 
aan de verbruikte energiebronnen of aan het verbruik van andere hulpbronnen verschillend van energie, de 
luchtverontreiniging, de impact op de gezondheid, de productie van afval, ... 
 
Het materiaal dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van binnenafwerking heeft een invloed op het 
hygrothermisch comfort, op de gezondheid van de bewoners en op die van de arbeiders.  Door een gebrek aan 
kennis houden bouwheren en ondernemingen bij het aanvatten van renovatiewerkzaamheden nog veel te 
weinig rekening met die criteria. 
 
2.6.2. Aanpak 

Afgezien van de naleving van de technische vereisten, zou de verwerking van het materiaal voor 
binnenafwerking, net als pleisterwerk, verf, betegeling, parket en de meubilering moeten worden geëvalueerd 
volgens de impact ervan op gezondheid en milieu. 
 
Om te bepalen welke impact het materiaal heeft op het leefmilieu, zou men gebruik kunnen maken van 
databanken zoals de NIBE.  Ook de bestaande ecolabels vormen een prima houvast om zich bij zijn keuze te 
laten leiden.  Over de impact van bouwproducten op de gezondheid is echter nog veel te weinig geweten, 
afgezien dan van wat hierover wordt gezegd in de "Guide de l'habitat sain" van de artsen Suzanne en Pierre 
Déoux
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Op het vlak van ecoconstructie wordt van de afwerkingsbedrijven minstens verwacht dat ze de materiaalkeuze 
ten aanzien van de impact op het leefmilieu en de gezondheid kunnen rechtvaardigen en daarbij eveneens de 
aspecten hygrothermische en akoestisch comfort van de bewoners in aanmerking kunnen nemen.   
 
Anderzijds moeten ze ook in staat zijn om pleisterwerk luchtdicht te maken. 
 
2.6.3. Overzicht van de manco's 

Hoewel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heel wat afwerkingsbedrijven telt, is het 
bijzonder moeilijk om een onderneming te vinden die in staat is om bij de keuze van het materiaal rekening te 
houden met hygrothermische, akoestische en milieukenmerken van het materiaal. 
 
Algemeen beschikken weinig ondernemingen over de vereiste vaardigheden om een pleister op basis van kalk, 
leem of plantaardige vezels correct aan te brengen.  Een jammerlijke zaak te meer daar het voor iemand die 
ervaring heeft met pleisterwerk relatief eenvoudig is om alternatieve soorten pleister te leren aanbrengen.  
Hetzelfde geldt voor de verwerking van natuurverf. 
 
Dankzij de bedrijfsclusters is het voor een bouwheer heel eenvoudig om wanneer hij met een van de 
ondernemingen van de cluster in zee is gegaan ook andere ondernemers of ambachtslieden te vinden met 
complementaire vaardigheden die er bovendien dezelfde filosofie op nahoudt. 
 
2.6.4. Strategie  

De ontwikkelingsstrategie van de sector van afwerkingsmaterialen met een lage impact op leefmilieu en op de 
gezondheid verloopt in de eerste plaats via het sensibiliseren van de bevolking.  De meeste bouwheren zijn zich 
volstrekt niet bewust van de impact van bouwmateriaal op hun gezondheid.  Als de vraag marginaal blijft, kan 
het aanbod zich uiteraard niet echt ontwikkelen.  Premies zouden als hefboom kunnen worden gebruikt om 
deze sector bewust te maken en te ontwikkelen. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen huisartsen de RCIB (Regionale Cel voor Interventie bij 
Binnenhuisvervuiling) inschakelen wanneer ze vermoeden dat binnenhuisvervuiling de oorzaak vormt van een 
gezondheidsprobleem van hun patiënten.  Die dienst zou preventief kunnen worden aangeboden aan alle 
bouwheren die zich hiervoor interesseren. 
 
In een tweede fase zou de AWL zich ook kunnen toeleggen op de voorlichting en sensibilisering van 
leveranciers van materiaal.  Als deze laatsten niet in staat zijn om materiaal te leveren met een beperkte impact 
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op milieu en gezondheid en de aannemers te voorzien van degelijk advies, hoe kunnen we dan verwachten dat 
die aannemers de bouwheren correct zouden adviseren. 
 
Als de aannemers zien dat er bij het publiek belangstelling bestaat voor deze alternatieve materialen is de kans 
vrij groot dat ze een van de opleidingen gaan volgen die door het Gewest worden aangeboden of dat ze zich tot 
de fabrikanten en verdelers gaan richten.  Het actualiseren van de vaardigheden hoeft geen immense opgave te 
zijn: de te verwerven vaardigheden sluiten immers heel nauw aan bij de basisvaardigheden van het beroep.  
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2.7. Renovatie van bestaande houten ramen 

2.7.1. Inleiding 

Ramen vormen bijzondere elementen van de gebouwschil.  Ze laten de bewoners toe om verder te kijken dan 
de schil en zorgen ervoor dat de lokalen op natuurlijke wijze kunnen worden verlicht en toch geen water en lucht 
doorlaten.  De recente technologische evolutie van profielen en beglazing verlenen de ramen bepaalde 
eigenschappen die zowel geluidswerend zijn en thermisch isoleren. 
 
Op esthetisch vlak dragen de ramen bij tot de architecturale expressie van de gevels.  In het Brussels stedelijk 
landschap zijn er heel wat voorbeelden van de kwaliteit van raamdetails die dateren van het einde van de 19

de
 

of begin van de 20
ste

 eeuw.  Ramen bestaan er in tal van uitvoeringen: vaste ramen, enkel opendraaiend raam, 
dubbel opendraaiend raam, guillotineramen, bow-window, …  De enkelvoudige beglazing bezit eveneens 
bijzondere eigenschappen: geblazen, afgeschuind, gekleurd, … 
 
2.7.2. Aanpak 

Tegenwoordig worden heel wat oorspronkelijke ramen vervangen omwille van redenen die verband houden met 
ondermaats thermisch comfort, warmteverlies of omdat de profielen slijtage vertonen.  De eigentijdse ramen 
hebben zeker niet dezelfde esthetische kenmerken als de oude ramen. Het vervangen van de oude ramen 
betekent een onherstelbaar verlies voor de erfgoedwaarde van de plek.  Bovendien creëert dit een massa 
bijkomend afval. 
 
Die nadelen kunnen worden vermeden door waar mogelijk de bestaande ramen zodanig te renoveren en te 
verbeteren dat het binnencomfort van de bewoners toeneemt en de energierekening wordt gedrukt.  Het is 
geenszins de bedoeling om de prestaties van een passiefraam te evenaren, maar om de ramen uitgaande van 
een raam met enkelvoudige beglazing aanzienlijk te verbeteren. 
 
Het renoveren van bestaande ramen veronderstelt specifieke vaardigheden van de schrijnwerker; zowat de 
belangrijkste vaardigheid is dat hij de impact van de werkzaamheden op de erfgoedwaarde van een gevel kan 
beoordelen.  Hij moet dan ook rekening kunnen houden met de eventuele aanbevelingen van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen en identieke werkstukken kunnen reproduceren of nieuwe 
elementen zoals dubbele beglazing in de bestaande ramen kunnen integreren. 
 
Wanneer het renoveren van een raam technisch niet haalbaar is, wordt vaak de voorkeur gegeven aan het 
vervangen ervan door een identiek model, veeleer dan terug te grijpen naar ramen met hedendaagse esthetiek.  
Dat vergt van de schrijnwerker een doorgedreven technische kennis, die hem toelaat de verschillende details 
van de ornamenten te reproduceren. 
 
Opteert men ervoor om het bestaande raam te behouden dan vormt het plaatsen van een tweede binnenraam 
met isolatie van de sponningen tussen de twee ramen een prima oplossing om het energieverbruik aan banden 
te leggen en toch de oorspronkelijke esthetiek te bewaren.  Dankzij dit alternatief kan worden gewerkt met 
plaatselijk hout van een iets lagere duurzaamheidscategorie.   
 
In onze streken is het gebruikelijk om de ramen te openen wanneer ze bedampen.  Vermits het glas van enkel 
beglaasde ramen de koude punten van de schil vormen, is het net op die plaats dat vochtige lucht meteen gaat 
condenseren; dat geeft aan dat het tijd is om de ruimte even te verluchten.  Door enkelvoudig glas te vervangen 
door beglazing met betere thermische prestaties, verplaatst het koude punt zich naar de muren, waardoor er 
zich condensatie op de muren kan vormen.  Dat manifesteert zich door afstromend water en door 
schimmelvorming op de koudste plaatsen.  Het is dan ook primordiaal dat de schrijnwerker de bouwheer kan 
adviseren over de noodzaak van een doeltreffend ventilatiesysteem. 
 
Bij ecoconstructie moeten de aansluitingen van het schrijnwerk op de ruwbouw en de aansluitingen van het 
schrijnwerk onderling beantwoorden aan bepaalde criteria inzake luchtdichtheid en thermische isolatie.  
 
2.7.3. Overzicht van de manco's 

Aan ondernemingen die dubbele en driedubbele beglazing kunnen plaatsen is er in ieder geval geen gebrek.  
Maar de actoren die aan de enquêtes en aan het rondetafelgesprek deelnamen, laten er geen twijfel over 
bestaan dat het ontbreekt aan ondernemingen die de hiervoor opgesomde werkzaamheden daadwerkelijk 
kunnen uitvoeren.  Dit werk sluit overigens meer aan bij het werk van een ambachtsman, dan wel bij dat van 
een aanneming. 
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Hoewel het orderboekje van schrijnwerkers die houten ramen kunnen renoveren goed gevuld is en hun 
vaardigheden weinig verspreid zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen we niet echt van een 
schaarste spreken, omdat de globale vraag naar dit soort werkzaamheden beperkt blijft.  De algemene tendens 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat erin de oude ramen te vervangen.  De twee redenen die worden 
ingeroepen voor de zwakke vraag zijn een gebrekkige sensibilisering van het publiek en het tekort aan 
financiële stimulansen.  In 2014 werden Energiepremies aangeboden voor het vervangen van oude ramen 
vanaf een U-waarde lager dan 1,2 W/m² K, terwijl er bij renovatie om technische redenen hoofdzakelijk wordt 
gewerkt met een U-waarde gelijk aan 1,5 W/m²K.  Bovendien dekt het bedrag van de premie de restauratie van 
het schrijnwerk niet. 
 
2.7.4. Strategie  

Om de renovatie van houten buitenschrijnwerk aan te moedigen zullen de bouwheren in de eerste plaats 
moeten worden gesensibiliseerd en financieel moeten worden gestimuleerd.  Een versoepeling van de U-
waarde van nieuwe beglazing bij de toekenning van energiepremies zou voor de sector een belangrijk 
hefboomeffect kunnen hebben. 
 
Maar als enerzijds de vraag wordt bevorderd, moet anderzijds ook het aanbod worden ondersteund.  
Momenteel zijn er te weinig vaklui die over de vereiste vaardigheden beschikken terwijl de orderboekjes van de 
werkelijk onderlegde ambachtslieden overvol zitten.  Vermits het werk van de schrijnwerker die echt 
gespecialiseerd is in de renovatie van houten ramen een hoog vaardigheidsniveau vergt, zou het Gewest op 
twee niveaus kunnen reageren: enerzijds de groei van de bestaande ondernemingen stimuleren door de interne 
opleiding van jonge schrijnwerkers te bevorderen (de opleiding van een persoon neemt 6 maanden in beslag) 
en anderzijds zou ook een opleidingsmodule kunnen worden ontwikkeld voor traditionele schrijnwerkers die 
wensen door te dringen in een nichemarkt die volop in ontwikkeling is.  
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2.8. Houtbouw 

2.8.1. Inleiding 

De afgelopen vijftien jaar kent houtbouw in België een heus elan.  Deze constructiewijze vormt op de markt een 
geldig alternatief voor de traditionele bouw. Hoewel houtbouw slechts 8% van de nieuwbouwmarkt 
vertegenwoordigt, is het publiek heel enthousiast over deze nieuwe manier van bouwen

37
.  In tegenstelling tot 

de meeste bouwvakbeurzen die hun aantal bezoekers zagen dalen, daagden op de 2013 editie van het salon 
Bois & Habitat 25% meer bezoekers op dan bij de voorgaande uitgave. 
 
In het kader van deze studie verstaan we onder houtbouw alle werkzaamheden met betrekking tot de primaire 
(vloer, blaken, steunmuren) en secundaire structuren (gevelmodules) die vervaardigd zijn van hout. 
 
Om technische redenen is het nog te vroeg om ons in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest grote uit hout 
opgetrokken complexen te gaan voorstellen die zich over meerdere verdiepingen uitstrekken.  Het woongebouw 
Stadthaus in Londen ontworpen door het architectenbureau Waugh Thistleton met panelen in massief hout 
strekt zich uit over 8 verdiepingen en is daarmee een unieke verwezenlijking.  Toch zijn wij van oordeel dat 
houtbouw voor de Brusselse markt van de uitbreidingen van het grondplan en het dak maar ook voor de markt 
van de prefabricatie van bekisting voor gordijngevels een enorm groeipotentieel heeft. 
 
Voorts kan de constructie met houtskelet zich ook goed aanpassen aan de energievereisten van de EPB 2015.  
De isolatie tussen de structuurstijlen kan de overdikte die we bij het traditionele metselwerk aantreffen immers 
goed compenseren.  
 
2.8.2. Aanpak en overzicht van de schaarste 

Houtbouw is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog een nobele onbekende.  Willen we deze sector 
ontwikkelen dan zal een volledige keten, gaande van de ontwerper tot de monteur, moeten worden 
aangemoedigd.  
 
Hout is een grappig materiaal dat van de ontwerpers en ingenieurs heel wat geavanceerde kennis vereist 
teneinde de kneepjes van de uitvoering ervan onder de knie te krijgen en ervoor te zorgen dat het bouwwerk 
ook de tand des tijds doorstaat.  Die kennis vindt momenteel langzaam zijn weg naar architecten en 
studiebureaus. 
 
Volgens het OpleidingsCentrum Hout kent de sector met minstens een tiental ondernemingen binnen het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gespecialiseerd in houtbouw niet echt een schaarste.  Daarbij moeten ook nog 
de schrijnwerkers worden geteld die hun activiteiten diversifiëren en zich toeleggen op houtbouw.  We merken 
echter op dat met iets meer dan 20% van het marktaandeel de Brusselse houtbouwbedrijven zich nauwelijks 
aandienen bij projecten die Voorbeeldgebouwen betreffen. 
 
De houtbouwsector bestrijkt twee paritaire comités: enerzijds zijn er de productieactiviteiten en anderzijds de 
activiteiten die de montage op de bouwplaats betreffen.  Sinds enkele jaren tracht de sector de prefabricatie van 
de modules in de werkplaats te industrialiseren; die modules worden vervolgens verkocht aan ondernemingen 
die belast zijn met de montage ervan op de bouwplaats.  De bouwplaatsinstallaties bestrijken in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een kleine oppervlakte. Er is dus een zekere interesse om vooraf zoveel mogelijk 
stukken in de werkplaats te laten bewerken door gespecialiseerde schrijnwerkers en ze vervolgens op de 
bouwplaats te laten monteren door gespecialiseerde monteurs.  Te meer daar een goed schrijnwerker niet 
noodzakelijk een goed monteur is, en omgekeerd. 
  
De sectoren van de prefabricatie en montage lijden op alle vlakken onder een tekort aan kennis op het vlak van 
ecoconstructie.  Volgens het OpleidingsCentrum Hout, ontbreekt het de ondernemingen vooral aan kennis op 
het vlak van de EPB-eisen, het voorkomen van condensatie ter hoogte van de thermische bruggen, 
luchtdichtheid, de keuze van materiaal met een beperkte impact op het milieu en op de gezondheid. 
 
Binnen de bedrijven die zich toeleggen op prefabricatie ontbreekt het vaak aan kennis van de software voor 
computerondersteund ontwerp, aan de beheersing van digitale bestellingen voor het prefabriceren van de 
modules en aan het begrijpen van de plannen en bestekken. 
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Op de bouwplaats ontbreekt het dan weer aan de vaardigheden die specifiek betrekking hebben op 
ecoconstructie, met name het luchtdicht monteren van geprefabriceerde modules, het voorkomen van 
condensatie op de binnenmuren van de schil en de verwezenlijking van vloeren die op het vlak van akoestiek 
goed presteren.  Anderzijds is er ook sprake van een tekort aan beroepen die verband houden met het 
bouwplaatsbeheer, zoals ploegbazen,  opzichters en werfleiders onderlegd op het vlak van houtbouw. 
 

2.8.3. Strategie  

Brussel kent in tegenstelling tot Zwitserland of Oostenrijk geen echte houtbouwtraditie.  Als we de sector willen 
ontwikkelen, zal de volledige keten moeten worden aangepakt. 
 
Aangezien hout een zaak is van structuur, verloopt de beheersing daarvan via de kennis die de ingenieurs 
hebben van dit materiaal.  Als de houtindustrie werkelijk een hoge vlucht neemt, zou het interessant zijn om 
voor de ingenieurs een specifieke universitaire richting houtbouw in het leven te roepen.  In afwachting daarvan 
volgen de architecten en ingenieurs die zich op dit vlak willen vervolmaken de bijscholingen die door de UCL 
worden aangeboden. 
 
Volgens het OpleidingsCentrum Hout, ligt het gebrek aan een technische opleiding aan de basis van de 
verschillende vaardigheidstekorten bij de werkkrachten.  De werkkrachten die op de arbeidsmarkt aanwezig 
zijn, beschikken over schrijnwerkersvaardigheden.  Om hun overgang naar de houtbouw te verzekeren (los van 
de specifieke vereisten die verband houden met prefabricatie en montage) dienen ze te worden opgeleid op het 
vlak van de begrippen belasting, water- en luchtdichtheid, thermische bruggen, enz.   
 
De inrichting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een 7

de
 technisch jaar houtbouw waarvan het 

programma de specifieke eigenschappen van ecoconstructie bijbrengt, zou jonge houtbouwers op de markt 
moeten brengen die in staat zijn om een team op de bouwplaats te beheren, die een plan en een bestek kunnen 
lezen en begrijpen en zelfs met weinig ervaring uiteindelijk zelf een houtbouwbedrijf zouden kunnen oprichten. 
 
Volgens het OpleidingsCentrum Hout bestaan er al opleidingen die materiaalkennis (houtsoorten, 
weerstandsklassen, enz.) en digitale orders bijbrengen, maar zijn de ondernemingen of de schrijnwerkers 
gewoon niet op de hoogte van hun bestaan.  De AWL zou enerzijds dergelijke opleidingen kunnen promoten en 
anderzijds opleidingsstimuli in het leven kunnen roepen, zoals educatief verlof.  
 
Het OpleidingsCentrum Hout onderzoekt de mogelijkheid om een stapsgewijze handleiding samen te stellen om 
zo het werk van de monteurs te vereenvoudigen.  De actoren die deelnamen aan het rondetafelgesprek zijn van 
oordeel dat als dergelijke handleiding daadwerkelijk wordt ontwikkeld, die zich in de eerste plaats moet richten 
tot de bedrijfsleiders en niet tot de monteurs; door dergelijk werk gedeeltelijk of diagonaal door te lezen zouden 
ze immers de indruk kunnen krijgen dat ze reeds over de nodige vaardigheden beschikken. 
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2.9. Elektriciteit 

2.9.1. Inleiding 

Het beroep van elektricien heeft een positief imago; de vaardigheden van een elektricien vergen een bepaald 
techniciteitsniveau.  De sector verwacht zich niet aan een explosie van de vraag naar elektriciens, maar veeleer 
aan een evolutie in de manier waarop ze werken.  De beroepen maken een mutatie door die vooral verband 
houdt met de evolutie van de technologie en met de noodzaak om rekening te houden met de impact van het 
werk van de elektriciens op de luchtdichtheid van de gebouwenschil.   
 
2.9.2. Aanpak 

Wat duurzaam bouwen en renoveren betreft, concentreert het werk van de elektriciens die zich toeleggen op de 
residentiële woningen vooral op het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen en op de installatie van 
warmtepompen. 
 
De kwesties in verband met het luchtdicht maken van de gebouwenschil, in coördinatie met de andere 
beroepsgroepen hebben een impact op de gebruikelijke praktijken van de elektriciens. 
 
2.9.3. Overzicht van de manco's 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontbreekt het niet aan elektriciens.  De jonge schoolverlaters beschikken 
over de nodige vaardigheden om snel te evolueren.  Niettemin stellen we een reëel tekort vast aan 
ondernemingen die kunnen tegemoetkomen aan de verschillende vereisten op het vlak van ecoconstructie.  Dat 
wordt bevestigd door de matige aanwezigheid van Brusselse aannemingen op de bouwplaatsen van 
Voorbeeldgebouwen (50% aanwezigheid voor algemene elektriciteitswerken, 22% voor zonnepanelen). 
 
Het tekort aan vaardigheden ten aanzien van de luchtdichtheid van de gebouwschil is in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest uitgesproken groot. Dat hangt volgens Vormelek samen met het feit dat er tot in 2014 
geen opleidingen op dat vlak werden aangeboden. 
 
Opdat de ondernemingen zich op het vlak van de installatie van zonnepanelen en warmtepompen zouden 
kunnen bijscholen, zijn er specifieke opleidingen vereist.  Die opleidingen bestaan wel degelijk in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de ondernemingen blijken ook de weg naar dat aanbod te hebben gevonden.  De 
actoren zijn het erover eens dat de elektriciens echt wel in staat zijn om hun klanten te adviseren en 
zonnepanelen te installeren.   
 
En toch blijkt het heel moeilijk om een installateur van warmtepompen te vinden die niet alleen advies kan 
verstrekken, maar dergelijke installaties daarnaast ook kan afstellen en onderhouden.  Anderzijds menen we te 
mogen stellen dat de 2 energiepremies die in 2011 werden uitgekeerd niet bepaald het beeld wekken van een 
bloeiende markt.  Erger nog: uit een rapport dat het BRC in mei 2012

38
 bestelde, is gebleken dat de 

ondervraagde professionals van de sector van mening zijn dat warmtepompen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest geen indrukwekkende toekomst hebben; als reden daarvoor wordt verwezen naar de behoorlijke ruimte 
die ze vereisen en naar het geluid dat ze produceren; warmtepompen lijken dus veeleer aangewezen voor een 
vrijstaande woning met tuin. 
 
2.9.4. Strategie  

Er werden blijkbaar al maatregelen getroffen om de leemtes op het vlak van vaardigheden die Vormelek 
aantoonde weg te werken. Het zou interessant kunnen zijn om voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest na te 
gaan waarom de Brusselse aannemingen uit de elektriciteitssector zo weinig aanwezig zijn op de markt van de 
premies en van de Voorbeeldgebouwen. 
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3. CONCLUSIES 

Hoewel de studie slechts 8 bestanddelen van een gebouw dekt en dat elk bestanddeel zijn eigen kenmerken 
heeft, zou de analyse ervan niettemin moeten toelaten hoe de sector op de nieuwigheid reageert en daaruit 
conclusies te trekken die zelfs na extrapolatie pertinent blijven.   
 
Uit de studie blijkt dat de verschillende thema’s van duurzaam bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
een ontwikkelingspotentieel hebben op voorwaarde dat ze worden gesteund door de vraag.  Net zoals dat voor 
de energiekwesties het geval was, zou ook het grote publiek warm kunnen worden gemaakt voor de idealen 
van de pioniers wanneer de bouwheren zouden worden gesensibiliseerd en er financiële stimulansen zouden 
worden aangereikt. 
 
Momenteel is het betrekkelijk moeilijk om ondernemingen te vinden die onderlegd zijn in de acht thema's die we 
hiervoor bespraken.  Maar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt een overgangsperiode door waarin de 
vraag naar duurzaam bouwen en renoveren toeneemt en de zijde van het aanbod bezig is zich aan te passen.  
Die langzame aanpassing van de bouwsector is helemaal niet vreemd aan de behoudsgezindheid en de inertie 
die gepaard gaan met de verandering.  Meer dan ooit is het nodig om de bedrijven bij die overgang naar 
duurzaam bouwen te begeleiden door de inspanning te doseren opdat de ontwikkeling van een kwalitatief 
aanbod gelijke tred kan houden met de ontwikkeling van de vraag. 
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METHODOLOGIE INZAKE HET ACTUALISEREN VAN DE STUDIE 

In dit hoofdstuk willen we een methodologie vastleggen die toelaat de gegevens die in het kader van deze 
studie werden vergaard te actualiseren zodat we de evolutie van duurzame bouw- en renovatiesector het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelmatig kunnen analyseren.  
De methodologie betreffende het actualiseren omvat drie luiken, afhankelijk van de verwachte gegevens. In de 
eerste plaats moet de bouw-/renovatiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geanalyseerd, 
vervolgens moet een overzicht worden opgesteld van de beroepen en vaardigheden waaraan het op het vlak 
van duurzaam bouwen/verbouwen ontbreekt en tot slot moet een strategie worden uitgewerkt en moeten er 
acties op stapel worden gezet die de aangetoonde tekorten moeten wegwerken.  
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1. STUDIE VAN DE BOUW- EN RENOVATIESECTOR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST 

1.1. Inleiding 

In eerste instantie moet de Brusselse bouw-/renovatiemarkt worden onderzocht om het marktaandeel te kunnen 
bepalen van de Brusselse aannemingen uit de duurzame bouw- en renovatiesector en de evolutie van het 
Brusselse vastgoedpark naar meer duurzame praktijken te kunnen observeren. 
 
Het grootste probleem waarop we bij deze studie en met name ten aanzien van de Brusselse markt op stuitten, 
houdt verband met het feit dat de gegevens betreffende bouwen en verbouwen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, de Voorbeeldgebouwen niet te na gesproken, op geen enkele wijze zijn gecentraliseerd (types 
gebouwde/gerenoveerde constructies, oppervlakte, energieprestaties,...). 

 
1.2. Verwachte gegevens  

Bij het actualiseren van het onderzoek verwachten we de volgende gegevens:  

 Waarneming van de evolutie van het Brusselse vastgoedpark naar meer duurzame praktijken. 

 Aantonen van de kadergegevens van de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 Voor de bouwplaatsen verwezenlijkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het marktaandeel van de 
Brusselse ondernemingen (actief op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren) en hun marktaandeel 
ten opzichte van de ondernemingen uit het Vlaamse en Waalse Gewest. 

1.3. Methodologie voor het verkrijgen van de gegevens 

 Duurzaam bouwen/renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definiëren. 
 De definitie duurzaam bouwen/renoveren actualiseren naarmate men zich meer bewust wordt van 

de impact van de acties van de mens op het leefmilieu.  
 Het actualiseren van de instrumenten die het Gewest invoerde om de gebouwen te doen evolueren 

naar een prestatiedoel op het vlak van duurzaamheid. 
 Benoemen wat duurzaam bouwen/renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afremt of net 

stimuleert. 
 

 Een steekproef samenstellen van duurzame gebouwen die representatief zijn voor duurzaam bouwen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 Opname van de voorafgaandelijk geüniformeerde en geactualiseerde gegevens van de duurzame 
gebouwen Voorbeeldgebouwen / BGHM / Citydev / OCMW / Gemeenten (overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, grondregieën) / Woningfondsen / Regie der Gebouwen /...; 

 Opname van de gegevens van de EPB-attesten; 
 Opname van de gegevens van gebouwen voorzien van een milieucertificaat; 
 Opname van de gegevens afkomstig van de Energiepremieaanvragen (daarbij dient men zich ervan 

te vergewissen dat we over de postcodes van de ondernemingen beschikken). 

1.4. Opmerking 

De studie toonde aan dat alle beroepen uit de bouw-/renovatiesector worden beïnvloed door de vereisten die 
aan duurzaam bouwen/renoveren worden gesteld, al was het maar door de hogere kwaliteit die van de 
prestaties wordt verwacht. het is dus niet pertinent om de ondernemingen die zich toeleggen op het traditioneel 
bouwen/renoveren te plaatsen tegenover diegene die zich toeleggen op duurzaam bouwen/renoveren: men 
dient het veeleer te hebben over een sector als geheel die omschakelt naar een ideaal van duurzaamheid. 
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2. DEEL 2: OVERZICHT VAN DE VAARDIGHEDEN WAARAAN HET OP HET VLAK VAN 
DUURZAAM BOUWEN EN RENOVEREN ONTBREEKT  

2.1. Inleiding 

Bedoeling van dit gedeelte is de evolutie van de beroepen en vaardigheden te observeren en de ontbrekende 
schakels in de zin van ondernemingen, zelfstandigen en/of arbeiders aan te wijzen.  
Het moeilijkste bij deze studie en meer bepaald bij het opstellen van de knelpuntberoepen en ontbrekende 
vaardigheden was een onderscheid maken tussen de kwalitatieve tekorten / en de vaardigheden 
(luchtdichtheid,...) en tussen de kwantitatieve tekortkomingen / en de beroepen (loodgieter,...) binnen een 
beperkte steekproef van de geraadpleegde actoren.  
 
2.2. Verwachte gegevens 

Bij het actualiseren van het onderzoek verwachten we de volgende gegevens:  

 Een exhaustieve inventaris van de beroepen waaraan het binnen het domein van duurzaam 
bouwen/renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake kwaliteit en kwantiteit ontbreekt   

 Kwantitatieve  tekorten:  
 Aan welke beroepen ontbreekt het op het vlak van duurzaam bouwen/renoveren in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?  
 Kwalitatieve  tekorten:  

 Welke vaardigheden ontbreken in de sector van duurzaam bouwen/renoveren in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? 

 Bepaal, per tekort, het betreffende type actor van duurzaam bouwen/renoveren: ondernemingen, 
zelfstandigen, arbeiders.  

2.3. Methodologie voor het verkrijgen van de gegevens 

Het overzicht van de knelpuntberoepen en ontbrekende vaardigheden wordt opgedeeld in twee delen: een 
kwantitatieve studie naar de knelpuntberoepen en een kwalitatieve studie naar de vaardigheden waar het aan 

ontbreekt. 
 
2.3.1. Kwantitatieve studie:  

De kwantitatieve studie gaat uit van een statistische enquête op grote schaal. Die studie werd toevertrouwd aan 
een instelling gespecialiseerd in de inventarisatie van statistische gegevens en bepaalt: 

 Het aanbod aan ondernemingen, zelfstandigen, arbeiders gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

 het aantal ondernemingen, zelfstandigen, arbeiders per beroepsgroep; 
 het marktaandeel van de Brusselse aannemingen voor de werven verwezenlijkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 Compilatie van de beroepen die de Brusselse aannemingen beoefenen. 

 De vraag naar ondernemingen, zelfstandigen, arbeiders. 
 Enquête bouwheren en architecten: Ervaart u moeilijkheden bij het zoeken naar bouw-

/renovatieondernemingen? Zo ja, voor welke beroepen? 
 Enquête ondernemingen / KMO: Ervaart u moeilijkheden bij het zoeken naar bekwame 

werkkrachten voor bouw-/renovatieprojecten? Zo ja, voor welke beroepen? Welke profielen 
zoekt u? 

 Tabel ‘Overzicht van de beroepen’ (zie Bijlage E.1 - Kwantitatieve enquête - Tabel 
beroepen). 

 De vergaarde gegevens (vraag/aanbod) samenvatten en de overeenstemming tussen vraag en 
aanbod nagaan per beroepsgroep, voor de ondernemingen, zelfstandigen en arbeiders. 

2.3.2. Kwalitatieve studie: 

De kwalitatieve studie gaat uit van enquêtes die moeten worden gehouden bij de sleutelactoren uit de sector 
van duurzaam bouwen/renoveren. De enquêtemethodologie stemt overeen met de benadering die werd 
aangehouden tijdens de 2de enquêteronde van deze studie (zie Bijlage C.15 - 2de enquête - Vragenlijst MEH, 
netwerk Habitat, SECO).  De Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad (CBBH) zou bij deze kwalitatieve 
studie het voortouw kunnen nemen. 
 



 
 
 

PAGINA 47 VAN 53 

KNELPUNTBEROEPEN EN ONTBREKENDE VAARDIGHEDEN BINNEN DE DUURZAME BOUW- 

EN RENOVATIESECTOR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 
 

 Hoe ? 
 De uitwerking van de vragenlijsten verwijst naar de Tabel van de vaardigheden  (zie Bijlage E.2 - 

Kwalitatieve enquête - Tabel van de vaardigheden) 
 Afhankelijk van de middelen en de prioriteiten kunnen de enquêtes worden gevoerd per afzonderlijk 

onderdeel van het gebouw.  
 In de vragenlijsten komen de volgende componenten van het gebouw aan bod: 

 transversaliteit (bouwplaatsbeheer, certificering, bouwplaatsbeheer, sanering, voorschriften, 
programmatie). 

 Gebouwschil (schilddak, plat dak, muren, vloerplaten, buitenschrijnwerk) 
 Binnenafwerking (bekleding van muren, plafonds, vloeren en binnenschrijnwerk)  
 Houtbouw 
 De technische installaties (elektriciteit, HVAC, hernieuwbare energie, grote en kleine 

installaties) 
 De watercyclus (beheer van regenwater, afvalwater) 

 De vragenlijsten toetsen de componenten van het gebouw aan de volgende thema's: 
 Basisvaardigheden 
 Materiaalkeuze 
 Akoestiek: 
 Luchtdichtheid 
 Bouwknopen 
 Welzijn, comfort en gezondheid 
 Ventilatie 
 Energiebezuiniging 
 Erfgoedwaarde 

 

 Wie? 

De studie maakt een onderscheid tussen de schaarste aan vaardigheden op grote en kleine bouwplaatsen, 
omdat algemeen wordt vastgesteld dat de grote ondernemingen die actief zijn op grote bouwplaatsen over meer 
middelen dan kleine ondernemingen beschikken om hun teams op te leiden. 

 Voor de grote bouwplaatsen (+ 1000m²), werden de volgende actoren ondervraagd: 
 architecten die deelnamen aan minstens een Voorbeeldgebouw en/of aan een duurzaam 

gelabeld gebouw (BREEAM, HQE, Ref-B) ; 
 aannemers die deelnamen aan minstens een Voorbeeldgebouw en/of aan een duurzaam 

gelabeld gebouw (BREEAM, HQE, Ref-B); 
 openbare en privébouwheren die deelnamen aan minstens een Voorbeeldgebouw en/of 

aan een duurzaam gelabeld gebouw (BREEAM, HQE, Ref-B); 
 Voor de kleine bouwplaatsen (- 1000m²) waren dat de volgende actoren: 

 architecten die deelnamen aan minstens een Voorbeeldgebouw en/of aan een duurzaam 
gelabeld gebouw (BREEAM, HQE, Ref-B); 

 aannemers die deelnamen aan minstens een Voorbeeldgebouw en/of aan een duurzaam 
gelabeld gebouw (BREEAM, HQE, Ref-B) ; 

 De openbare en privébouwheren die deelnamen aan minstens een Voorbeeldgebouw en/of 
aan een duurzaam gelabeld gebouw (BREEAM, HQE, Ref-B) ; 

 de Stadswinkel; 
 De Huizen van de Energie en het netwerk Habitat. 

 

 Formulering van de vragenlijsten  

Het formuleren van de te stellen vragen volgt dezelfde benadering als tijdens de 2de enquêteronde van deze 
studie. De vragenlijsten geven de voorkeur aan gesloten vragen en aan directe contacten (zie Bijlage C.15 - 
2de enquête - Vragenlijst MEH, netwerk Habitat, SECO) en worden aan de ondervraagde persoon en aan het 
betreffende onderwerp aangepast: 
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 Welke moeilijkheid ervaart u als architect of studiebureau bij het vinden van ... 
 Ondernemingen die in staat zijn om … ? 
 Bouwheren die zijn gesensibiliseerd voor  … ? 

 Welke moeilijkheid ervaart u als aannemer bij het vinden van ... 
 Arbeiders die in staat zijn om … ? 
 Werfleiders, bouwplaatsbeheerders die in staat zijn om … ? 
 Onderaannemers die in staat zijn om … ? 

 Welke moeilijkheid ervaart u als openbaar bouwheer bij het vinden van ... 
 Architecten die zijn gesensibiliseerd voor  … ? 
 Studiebureaus die zijn gesensibiliseerd voor … ? 
 Aannemingen die zijn gesensibiliseerd voor … ? 

 Aan de Huizen van de energie, het netwerk Habitat en de Stadswinkel: welke moeilijkheden ervaren 
privébouwheren bij het zoeken van ... ? 

 Architecten die in staat zijn om … ? 
 Studiebureaus die in staat zijn om … ? 
 Ondernemingen die in staat zijn om … ? 

Vervolgens moeten de kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes worden samengebracht in een spreadsheet die 
alle kwantitatieve tekortkomingen en de kwalitatieve tekortkomingen opsomt en de vaardigheden die met een of 
meerdere beroepen samenhangen samenbrengt. 
 
2.4. Opmerkingen 

De kwalitatieve studie berust onder meer op het aantal geraadpleegde actoren en op hun kwaliteit. Het zou dan 
ook interessant zijn om per categorie minstens een vijftiental actoren te raadplegen die een overtuigende 
ervaring en bewezen vaardigheden op het vlak van duurzaam bouwen/renoveren kunnen aantonen. 
Het zou dan ook pertinent zijn om in contact te blijven met de geraadpleegde actoren om hen ertoe aan te 
zetten later deel te nemen aan de rondetafelgesprekken. Voor die tussenkomst zou een financiële vergoeding 
kunnen worden toegekend. 
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3. DEEL 3: DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE  

3.1. Inleiding 

Dit gedeelte bepaalt de doelstellingen die moeten worden behaald en de acties die moeten worden opgezet om 
de schaarste aan beroepen en vaardigheden op het vlak van duurzaam bouwen/renoveren die deze studie aan 
het licht bracht te counteren.  
De grootste moeilijkheid in het kader van deze studie was naast de reeds bestaande acties in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest nieuwe acties voor te stellen. Het definiëren van die doelstellingen en acties vergt 
overleg en coördinatie met de "sleutelactoren" binnen het domein van opleiding en andere pilootacties die onder 
meer door de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu zijn opgezet. 
 
3.2. Verwachte gegevens 

Bij het actualiseren van het onderzoek verwachten we de volgende gegevens:  

 Evaluatie van de bestaande acties/middelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking 
stelde van ondernemingen, zelfstandigen en arbeiders uit de bouwsector om de overgang naar duurzaam 
bouwen/renoveren te verzekeren.  

 Overzicht van acties die volgens de vaststellingen van de voorgaande luiken moeten worden 
versterkt of in het leven worden geroepen  en die bestemd zijn voor de actoren in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu, Leefmilieu Brussel, Opleidingsplatform, 
Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector,…). 

 Het toekennen van prioriteiten aan de acties die moeten worden doorgevoerd teneinde de aangetoonde 
tekorten weg te werken. 

3.3. Methodologie voor het verkrijgen van de gegevens 

 

3.3.1. Kapitaliseren van de verschillende acties die in het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 
opgestart om de rondetafelgesprekken te voeden. 

 Kapitaliseren van de studies naar de behoeften van de werknemers (ondernemingen, arbeiders, 
zelfstandigen) die door de verschillende actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 
verwezenlijkt: 

 Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu 
 Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC), het Fonds Vakopleiding 

Bouw (FVB-FFC Constructiv), CEFORA, Vormelek 
 Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad (CBBH), Confederatie Bouw Vlaams-Brabant 

(CBVB), Espace Formation PME (EFP), Bruxelles-Formation, Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra, het Opleidingsplatform 

 Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), Leefmilieu 
Brussel, Passiefhuis Platform (PHP),... 
 

 Opstellen van de volledige en geactualiseerde lijst van verschillende acties die in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op het getouw werden gezet (om de overgang van de professionals naar 
duurzaam bouwen/renoveren te verzekeren). 

 
 Evalueren van de bestaande acties: 

 Verschillende acties gevoerd in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu 
 Conclusies van de rondetafelgesprekken georganiseerd door verschillende actoren 

(Opleidingsplatform, Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu,…)  
 Evolutie van de onderwijsprogramma's (beroepsonderwijs en hoger onderwijs) 
 Permanente educatie (verschillende doelgroepen: werkzoekenden, aannemers, 

zelfstandigen, architecten,…) 
 Sensibiliseren/informeren rond duurzaam bouwen en renoveren (verschillende 

doelgroepen: bouwheren, aannemers, zelfstandigen, architecten,…) 
 … 

3.3.2. Kapitaliseren van de gegevens vergaard in het kader van deel 1 - Studie van de Brusselse markt en 
van deel 2 – Overzicht van de knelpuntberoepen en ontbrekende vaardigheden om de 
rondetafelgesprekken te voeden. 
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Er zal een volledige lijst worden opgesteld van de vaststellingen en doelstellingen betreffende de evolutie van 
de sector naar duurzaam bouwen/renoveren. 
 
3.3.3. Organisatie van rondetafelgesprekken rond een component van het gebouw. 

Uitgaande van de resultaten van de gegevens die onder de bovenstaande punten a. en b. werden 
samengebracht, zal een rondetafelgesprek per component van het gebouw worden georganiseerd. 
 

 Doel van die rondetafelgesprekken bestaat erin de resultaten van de enquêtes te valideren  en 
de vereiste actiepistes uit te tekenen.    
 

 Ieder rondetafelgesprek brengt een vijftiental personen samen waaronder aannemers, architecten, 
vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, vertegenwoordigers van institutionele organismen, 
materiaalfabrikanten, opleidingscentra, vertegenwoordigers van oude technologieën of nog, alle 
interessante actoren die deelnamen aan de enquêtes aangaande de gebouwencomponent die het 
voorwerp vormde van het rondetafelgesprek.  

 
 Methodologie/verloop van de rondetafelgesprekken:  

 Inleiding: voorstelling van de gegevens die betreffende het onderwerp werden 
gecompileerd. 

 Animatie van de workshops door een communicatiespecialist. 
 De deelnemers aanzetten tot actieve deelname, brainstorming,… 

 Denkoefeningen in kleine groepen 

 Bundelingsfase. 

3.3.4.  Toekennen van prioriteiten aan de acties die dienen te worden uitgevoerd  

De prioriteiten moeten worden toegekend volgens de potentiële impact van de acties op de milieuprestatie 
(m.a.w. de verschillende thema's van het Duurzame Gebouw, daaronder begrepen het thema Energie) en op de 
tewerkstelling. Het is niet uitgesloten dat dit punt het voorwerp moet vormen van een specifieke studie.  
 
3.4. Opmerkingen 

Een niet-exhaustief overzicht van de beroepen of organismen waarvan de getuigenis een pertinente input voor 
de reflectieworkshops kan vormen: 

 Architecten / studiebureaus 
 Aannemers 
 Opleidingscentra 

 EFP 
 Scholen voor beroepsopleiding 
 Bruxelles Formation 
 Syntra 
 De Confederatie Bouw van Brussel Hoofdstad (CBBH) 
 FVB-FFC 
 Vormelek 
 CEVORA 

 
 De beroepsvereniging van de bouwsector 

 Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) 
 Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB), Architects in 

Brussels (ARIB), Union Wallonne des Architecte (UWA), Bond Vlaamse Architecten (BVA), 
 Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS) 
 De Federaties van de betreffende beroepen 
 Vormelek 

 Technische centra 
 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 
 Construction Quality 
 SECO/BCCA 
 Technolec 

 Federaties van de materiaalfabrikanten 
 Zelfstandige materiaalfabrikanten 
 Clusters van de 3 gewesten die zich toeleggen op duurzaam bouwen en renoveren (VIBE, Ecobuild 
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en Cluster Ecoconstruction) 
 Andere:  

 Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector (BRC) 
 Actiris 
 Opleidingsplatform Bouw 
 Leefmilieu Brussel 
 Passiefhuis Platform (PHP) 
 Huizen van de Energie, Stadswinkel en Netwerk Habitat 

In ruil voor hun tussenkomst dient eventueel een vergoeding van de deelnemers aan deze 
rondetafelgesprekken te worden voorzien.  
  



 
 
 

PAGINA 52 VAN 53 

KNELPUNTBEROEPEN EN ONTBREKENDE VAARDIGHEDEN BINNEN DE DUURZAME BOUW- 

EN RENOVATIESECTOR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 
 

CONCLUSIE 

Dankzij de stimulansen, begeleidingsprogramma’s en verordeningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wint 
duurzaamheid geleidelijk meer terrein binnen het Brusselse gebouwenbestand. Het succes van het experiment 
"Voorbeeldgebouwen" illustreert dat genoegzaam.   
 
Duurzaam bouwen en renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gekenmerkt door negen thema's, 
namelijk: beheer van het project, van de bouwplaats en van het gebouw, mobiliteit, ontwikkeling van de natuur, 
de fysieke omgeving, de menselijke omgeving, materiaal, water, energie en welzijn, comfort en gezondheid.   
 
Tijdens de verschillende enquêtes in het kader van deze studie peilden we bij verschillende professionele 
actoren naar hun gevoeligheid voor die negen thema's. Zij zijn van oordeel dat energiebesparing de meest 
prangende vraag is van het ogenblik. Die bekommernis noopt tot een nieuwe benadering van de gebouwschil 
en tot specifieke aandacht voor de luchtdichtheid en de bouwknopen.  Ook de dimensionering, de installatie en 
de afstelling van de speciale technieken evolueerden drastisch.  
 
De bevraagde actoren beklemtoonden ook dat de vereisten op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren 
voortaan alle beroepen van de sector betreffen en van iedere interveniënt een hogere kwaliteit van de 
prestaties verlangen, zonder dat de verworven vaardigheden in vraag worden gesteld. Deze kwalitatieve 
verhoging maakt dat er specifiek aandacht moet worden besteed aan de coördinatie tussen de verschillende 
beroepsgroepen die op de bouwplaats optreden.  De bevraagde actoren stippen aan dat kwaliteit een prijs heeft 
terwijl de bouwheren zich daar niet altijd van bewust zijn. 
 
De studie toont aan dat het tekort aan vaardigheden op het vlak van duurzaam bouwen en renoveren niet eigen 
zijn aan een bepaalde beroepsgroep of techniek. Zo is luchtdichtheid op de bouwplaats een aangelegenheid 
van alle interveniënten: dit is geen vaardigheid waarvoor een enkele persoon verantwoordelijk is, maar veeleer 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die valt en staat met de coördinatie van iedereen die bij een 
bouwelement is betrokken. 
 
Er werd een specifieke enquête gevoerd gericht op kleine renovatieprojecten. Er werd gemeld dat de grootste 
tekorten aan vaardigheden momenteel het sterkst gevoeld worden op de kleine bouwplaatsen zonder architect 
en waarvoor de meeste aannemingen over minder middelen beschikken om zich via opleiding te conformeren 
aan de vereisten van duurzaam bouwen of renoveren.  Bijgevolg zijn ze niet altijd in staat om de particuliere 
bouwheren correct te adviseren over duurzame keuzes.   
 
De aangetoonde vaardigheidstekorten werden getoetst aan de bestanddelen van een gebouw: platte daken, 
hellende daken, binnenisolatie, buitenisolatie, renovatie van houten ramen, houtbouw en elektriciteit. 
 
Het is essentieel dat alle actoren van de bouwsector hun kennis actualiseren. Er dienen heel wat 
oplossingen te worden ingevoerd om de tekorten weg te werken; de workshops van de Alliantie 
Werkgelegenheid-Leefmilieu vormen een voortreffelijke structuur om die oplossingen concreet gestalte te 
geven.  
 
Tot slot wordt een methodologie voorgesteld om de gegevens die in het kader van deze studie werden 
vergaard te actualiseren, zodat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu 
gepast kunnen reageren op de uitdagingen van de tewerkstelling, de opleiding en het onderwijs in het kader van 
duurzaam bouwen en renoveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PAGINA 53 VAN 53 

KNELPUNTBEROEPEN EN ONTBREKENDE VAARDIGHEDEN BINNEN DE DUURZAME BOUW- 

EN RENOVATIESECTOR IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Redactie: Ceraa vzw 
Leescomité: G. Clerfayt, I. Sobotka, S. Salle 
Verantwoordelijke uitgevers: F. Fontaine & R. Peeters – Gulledelle 100 – 1200 Brussel 
 


