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I. CONTEXT



Europese context 

Energie- en klimaatplan 
Renovatiestrategie van het gebouwenpark 
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II. AMBITIE EN SLEUTELMAATREGELEN 

VAN DE STRATEGIE

Algemene doelstelling

Gemiddelde van 
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in 2050
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de tertiaire sector



Uitdagingen van de strategie
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TERRITORIALE STRATEGIE

TEST

GEDEELDE VISIE

COMMUNICATIE

CIRCULAIRE ECONOMIE

OPLEIDING

MEDE-
EIGENDOMMEN

LOGISTIEK

ARMOEDEKWALITEITSWERK

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

EVOLUTIE HUREN

STEDENBOUW PATRIMONIUM



Drie invalshoeken

Verhoging van de 

renovatiegraad 

Rationeel 

energiegebruik in de 
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van de kwaliteit 

van renovaties



Duidelijke eisen tegen vastgelegde deadlines 
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Verplicht EPB-certificaat voor alle Brusselse woningen vanaf 2025-26
o Nieuw type EPB certificaat vanaf 2025
o Zal bepalen welke woning welke prestatie moet halen
o Het te halen gemiddelde van 100kWh/m²jaar betekent niet dat alle woningen 

deze doelstelling zullen moeten halen (typologie, patrimonium,...)
o Zal maximaal vijf uit te voeren werken bevatten
o Werken kunnen in één keer worden uitgevoerd of om de vijf jaar

De kwaliteit van het EPB certificaat garandeert het succes van de Renovatiestrategie



De doe-het-zelvers en vakmannen ondersteunen

Een stappenplan voor 

planning en budgettering 

Begeleiding van 

professionelen via de 

Facilitator Duurzame 

Gebouwen

Een "uniek loket" 

voor de begeleiding 

van particulieren

Begeleiding van mede-

eigendommen



Mobilisatie

van fondsen

Nieuwe 

mechanismen

De financiële middelen mobiliseren 

Publieke en privé-middelen 

Aanpassen

bestaande 

mechanismen



De bouwsector voorbereiden

Kwaliteitswerk 
 Behalen van de

prestatie

Voldoende 
bedrijven
 Antwoorden op vraag



Vereenvoudigen

Woningpas

Vereenvoudigen toegang tot 

informatie aangaande woningen 

(administratieve en technische 

gegevens)

Eén identificatienummer per woning

Toegang tot informatie voor 

professionelen mits toestemming van de 

eigenaar



III. EEN CIRCULAIR MODEL



Momenteel nog een lineair model

PRODUCENT VAN AFVALVERBRUIKER VAN HULPBRONNEN

WINNING PRODUCTIE GEBRUIK                      ELIMINATIE

33% van het niet-
huishoudelijk afval 
(650 T / jaar)

33% van de inkomende 
hulpbronnen



•Reduceren van de extractie van grondstoffen

•Reduceren van afvalproductie

Handhaven van hulpmiddelen

op het grondgebied

Naar een circulair model

Bron: GPCE Bouw



IV. RENOVATIE ALLIANTIE

EEN GEWESTELIJKE DYNAMIEK

34 acties

7 werkgroepen

 Reglementering en ontwikkeling van tools

 Stedenbouw & patrimonium

 Financiering en economische hulp

 Begeleiding

 Capaciteitsopbouw van de sector

 Werk en opleiding

 Logistiek
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