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MEMORANDUM HOMEGRADE 

2019 - 2024 

NAAR EEN DUURZAME,  TOEGANKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE  

HUISVESTING EN STAD IN HET BRUSSELS GEWEST  
 

 

 

DE OPDRACHTEN VAN HOMEGRADE 

Het eerste interventieprincipe van Homegrade is het verstrekken van neutrale, onpartijdige, volledige, 

transversale en actuele informatie over een reeks onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, 

zodat iedereen, ongeacht of hij eigenaar of huurder is, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. Het 

doel is de renovatie van woningen, de vermindering van hun ecologische impact, de bewaring en het 

onderhoud van het erfgoed, de toegang tot huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen of 

aan te moedigen. Homegrade begeleidt ook de burger bij zijn stappen op technisch, administratief en 

financieel vlak.    

Naast deze informatie- en begeleidingsopdrachten, en dit zowel reactief als proactief, wil Homegrade, door 

het rechtstreekse contact te bevorderen, de burger op verschillende manieren, waaronder huisbezoeken, 

aanzetten tot handelen. 

De burger die een woning (die hij als (mede-)eigenaar of als huurder bewoont of die als verhuurder 

optreedt) wil renoveren, ondervindt momenteel echter nog te veel obstakels (administratieve, financiële en 

technische). 

De bewustwording van de noodzaak om een transversale renovatie door te voeren, moet versneld worden 

bij de verschillende categorieën van (mede-)eigenaars die zich tot nu toe te afwachtend hebben opgesteld, 

om een zo breed mogelijke actieve deelname aan de renovatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest mogelijk te maken, en meer bepaald aan de renovatiestrategie 2030-2050, die momenteel wordt 

ontwikkeld. 

Onze vakgebieden brengen ons vaak in contact met het publiek. Naar aanleiding van deze talrijke 

uitwisselingen willen wij in het eerste deel van dit memorandum een reeks aanbevelingen doen aan de 

volgende regering. Het tweede deel gaat over de versterking van de actiemogelijkheden van Homegrade. 
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AANBEVELINGEN AAN DE VOLGENDE REGERING 

Om de doelstellingen van woningrenovatie te bereiken, is het volgens ons essentieel dat de 

volgende regering zowel kan inzetten op een betere leesbaarheid van de te bereiken klimaat-, 

milieu- en stadsdoelstellingen als op een reeks gewestelijke bevoegdheidsmaatregelen met 

betrekking tot huisvesting. 

1. INTEGRATIE VAN DE KLIMAATDOELSTELLINGEN EN DE MILIEU-

UITDAGINGEN OP HET VLAK VAN DE HUISVESTING IN EEN GLOBALE 

VISIE VAN HET GEWEST 

Het is volgens ons belangrijk om te zorgen voor een betere en bredere communicatie over de te bereiken 

doelstellingen, en om de leesbaarheid van het op elkaar afstemmen van het mobiliteits-, renovatie- en 

ruimtelijke ordeningsbeleid op de milieu- en klimaatdoelstellingen te verbeteren. 

Deze doelstellingen omvatten het versterken van de geloofwaardigheid en de leesbaarheid van indicatoren 

zoals EPB-certificaten, metingen van de luchtkwaliteit en het geluid, thermografie, zonnekaart en 

erfgoedinventaris, die de burger informeren. Het is belangrijk om het vertrouwen erin en de toegankelijkheid 

ervan te bevorderen. Het resultaat van het EPB-certificaat moet daarom geloofwaardiger worden gemaakt, 

zodat het een instrument wordt voor de eigenaar en een objectieve en begrijpelijke indicator is voor derden.  

Om de leesbaarheid en geloofwaardigheid van de maatregelen op het gebied van renovatie en 

energieprestatie van woningen te vergroten, moet de overheid in het kader van het door haar beheerde 

bestand (in ruime zin) op dit vlak het goede voorbeeld geven. 

In dit opzicht moet het Gewest meer specifieke aandacht besteden aan gebouwen met zeer lage 

energieprestaties (de zogenaamde energiezeven), die vaak worden bewoond door huurders in precaire 

situaties. 

2. VERSTERKING VAN EEN STIMULEREND PREMIEMECHANISME, 

EENVOUDIG EN LEESBAAR, DAT IN DE RENOVATIESTRATEGIE IS 

GEÏNTEGREERD 

In het algemeen blijven de premies een belangrijk stimulerend instrument. Ze moeten begrijpelijk zijn en 

de verwachte voordelen moeten voorspelbaar zijn. De interface met het publiek van particulieren moet 

zoveel mogelijk worden vereenvoudigd. Daartoe stellen we het volgende voor met betrekking tot de 

premies  die zich richten tot de eigenaars-bewoners (gewone doelgroep van de huidige renovatie-en 

energiepremies) 

• Eenmaking en rationalisering van het premiesysteem voor particulieren in het kader van 

huisvesting (voortzetting van de tijdens deze legislatuur geplande hervormingen). 

• Vergemakkelijking en verduidelijking met betrekking tot mede-eigendommen (afstemming op 

het huidige mechanisme van de energiepremies) en de nieuwe woonvormen. 

• Fasering van de premies volgens de prioriteiten die voor elke woning zijn vastgesteld en de 

middelen van de burgers. 

• Koppeling van het premiesysteem aan een voorfinancieringssysteem (Groene lening, 

voorschotten op de premies, klassieke bankfinancieringsmogelijkheid). 

• Vereenvoudiging en versnelling van de administratieve procedures (mogelijkheid om aanvragen 

online in te dienen) 

• Daadwerkelijk rekening houden met de akoestische aspecten. 
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Er dient een bredere strategische reflectie plaats te vinden over het mechanisme van de huidige 

renovatiepremies, die verder gaat dan het beheer via een SVK voor eigenaars niet-bewoners. 

3. STEDENBOUW 

Stedenbouwkundige regels worden al te vaak gezien als een belemmering voor renovatiewerkzaamheden. 

Naast de pedagogie op dit gebied is het belangrijk om de leesbaarheid en doeltreffendheid van de 

procedures te verbeteren. 

• Harmonisatie en verduidelijking van de praktijken tussen de verschillende gemeenten. 

• Vereenvoudiging, versnelling en standaardisatie van de administratieve procedures. 

• Verbetering van het systeem voor stedenbouwkundige inlichtingen. 

• Het op elkaar afstemmen van de bepalingen die gericht zijn op de bescherming van het erfgoed, 

de energieprestaties van gebouwen en de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

4. HET OP ELKAAR AFSTEMMEN VAN DE STRATEGIE MET BETREKKING TOT 

DE RENOVATIE EN DE FISCALITEIT 

De voorschriften inzake vastgoedbelasting in geval van renovatie blijven een belemmering voor de 

uitvoering van de werken volgens de regelen der kunst en voor het gebruik van het premiemechanisme. 

De bewustmaking van de regels voor de herziening van het kadastraal inkomen in geval van renovatie, in 

het bijzonder in het kader van energiebesparende werkzaamheden (federale bevoegdheid) en de 

aanmoediging van de renovatie door middel van fiscale maatregelen (bv. fiscale aftrekbaarheid, 

temporisatie van de kadastrale aanpassing, ...) zouden kunnen worden overwogen. In ieder geval is het 

belangrijk om de communicatie over deze zaken te verbeteren. 

5. CIRCULAIRE ECONOMIE 

Bevorderen van het lokale hergebruik van hulpmiddelen, in het kader van de renovatie (meer bepaald in 

het kader van het premiemechanisme), en het integreren van Homegrade als Brusselse speler in het 

Gewestelijk programma voor circulaire economie - GPCE). 

6. ONDERSTEUNING VAN DE ZELFBOUW 

Deze mogelijkheid opnemen in het premiestelsel en omkaderen, en tegelijk beschermingsmaatregelen 

ontwikkelen om zwartwerk tegen te gaan, waarbij de naleving van de fiscale en sociale regels wordt 

gewaarborgd en de kwaliteit van het werk wordt gehandhaafd. Samen met de andere Gewesten en de 

federale regering moet worden nagedacht over de BTW die moet worden toegepast in de context van de 

omkaderde zelfbouwsystemen. 

7. OP GROTERE SCHAAL ACTIEF ZIJN DAN HET GEBOUW 

Bevorderen en rationaliseren van acties en investeringen op maat van een straat, een binnenplaats, door 

het opzetten van structuren of het hervormen van bestaande structuren om acties op dit niveau uit te voeren 

(proefprojecten, duurzaam maken van deze structuren). 

8. ACTIE MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN 

Stimuleren van kwaliteitsvol ondernemerschap in de gebieden die betrokken zijn bij de renovatie door 

middel van databasegerelateerde labeliserings- en opleidingssystemen van ondernemingen. 
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VERSTERKING VAN DE CAPACITEIT VAN HOMEGRADE 

Gezien de opdrachten die momenteel aan Homegrade zijn toegewezen, speelt Homegrade een sleutelrol 

in de ondersteunende systemen voor de woningrenovatie. Met het oog op de klimaatdoelstellingen die zich 

opdringen aan ons Gewest, wordt voorgesteld dat de regering de integratie van de Homegrade-diensten 

in de renovatiedoelstellingen van het BHG, in het bijzonder de strategie 2030-2050, versterkt en de 

middelen dienovereenkomstig aanpast. 

IN ZIJN INTERFACE MET HET PUBLIEK 

• Versterken van de positie van Homegrade als regionaal referentiepunt voor renovatie en huisvesting 

in het BHG (met name voor energiepremies, renovatie, subsidie klein erfgoed, groene lening). 

• Complementair en efficiënter steunen op de lokale publieke en verenigingsactoren, de gemeenten, 

maar ook het Netwerk Wonen en de actoren of verenigingen die actief zijn in de ondersteuning van 

woningrenovatie en de verbetering van de bewoonbaarheid in het BHG. 

• De rol van Homegrade in het premiestelsel valoriseren: Homegrade facilitator premies, door opzetten 

van de link tussen de begeleiding en de ontvangst van de aanvraag (de vooranalyse van het 

premiedossier door Homegrade zou de kwaliteit van de dossiers garanderen en de verwerking door 

de administratie versnellen). 

• De bewustmaking voor het onderhoud en de circulaire economie verhogen, zowel bij de bouwheren 

als de personen die het beleid bepalen en de bewoners. 

• De middelen vrijmaken om de eventuele mogelijkheid aan te bieden van verschillende bezoeken aan 

dezelfde woning, meer bepaald als onderdeel van de begeleiding van gezinnen voor het gebruik van 

het gebouw. 

• De middelen verschaffen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren, gevolgd door een 

proefprogramma rond het begrip pro-deo architect. Dit concept kan inderdaad nuttig zijn bij de 

verschillende vormen van begeleidingsopdrachten voor werkzaamheden. 

• Homegrade de technische, juridische, financiële en personele middelen verschaffen om beter te 

communiceren en te handelen naar specifieke doelgroepen: eigenaars niet-bewoners, bepaalde 

sociologische categorieën, publieke actoren, mede-eigenaars… 

IN ZIJN INTERFACE MET DE REGIONALE OVERHEDEN 

• De Raad van Bestuur van Homegrade heeft het mogelijk gemaakt om een ruimte te creëren voor 

een dialoog tussen de overheden, de kabinetten en de verschillende actoren die op regionaal niveau 

betrokken zijn bij zijn aangelegenheden. Om de mogelijkheden die deze ruimte biedt, voort te zetten 

en uit te breiden, is het belangrijk om de directe dialoog met de verschillende overheden te 

vergemakkelijken en het transversale aspect van het bestuur te versterken. 

• Gezien zijn strategische ligging en zijn emblematisch karakter, zou het interessant en nuttig zijn om 

het gebruik van het hele gebouw van het voormalige observatorium in partnerschap met andere 

overheden en regionale actoren, te ontwikkelen. 

IN ZIJN INTERNE ACTIEMOGELIJKHEDEN 

• Het grootste deel van het personeel van Homegrade wordt momenteel in het veld ingezet. Om de 

actiemogelijkheden van Homegrade te ontwikkelen en de doelstellingen van het beheerscontract 

beter te verwezenlijken, zou het interessant zijn het transversale steunpunt te versterken door het 

aanstellen van een jurist(e), een architect(e)/ingenieur belast met de technische opvolging en 

publicaties, en een geogra(a)f(e)/sociolo(o)g(e) voor de analyse van de gegevens en prospectie op 

basis van de door het gewest ontwikkelde instrumenten (wijkmonitoring). 

• De partnerschappen met de bouwprofessionelen versterken, meer bepaald in het kader van de 

labelisering van ondernemingen en het ter beschikking stellen van registers. 
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