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Mede-eigendom: de sleutels 
voor een geslaagde 

energetische renovatie 

Begeleiding op maat voor de energiebesparende werken in uw mede-eigendom ! 



PRESENTATIE VAN DE SPREKER 

De “Facilitator mede-eigendom" van Leefmilieu Brussel wordt tijdens deze webinar 
vertegenwoordigd door Emmanuel Hecquet.  

Deze nieuwe dienst, die in oktober 2021 van start is gegaan, biedt ondersteuning op 
maat voor renovatiewerkzaamheden in mede-eigendom. 

De heer Hecquet zal in zijn presentatie in detail de opdrachten van de "Facilitator 
mede-eigendom" uiteenzetten. Hij heeft tot doel mede-eigenaars bij te staan bij de 
uitvoering van energiegerelateerde werkzaamheden: dakherstellingen, gevelisolatie, 
vervanging van ramen, installatie van hernieuwbare energieproductie, herziening van 
het verwarmingssysteem, enz. De Facilitator mede-eigendom analyseert uw dossier, 
voert een beknopte energie-audit uit, neemt deel aan de Algemene Vergadering, en 
helpt bij de uitvoering van de werken. 

Voor meer informatie: https://leefmilieu.brussels/news/facilitator-mede-eigendom 
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PLAN VAN DE PRESENTATIE 

I. Context 

II. Begeleiding « op maat » 

III. Werking van de Facilitator Mede-Eigendommen 

IV. Enkele ervaringen 
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I. Contexte 
 

• Appartementsgebouwen in Brussel:  
•  vertegenwoordigen 17% van het gebouwenpark 
•  bevatten 60% van de wooneenheden 
•  Een grote meerderheid stamt uit de jaren 1970-1980 

 

• Mede-eigendom : 40% van de woningen in BHG 
• Een belangrijk potentiëel (bv. 33% van de daken in  
het gewest is niet geïsoleerd 

 
• Ambitieuze doelstellingen voor 2050 

• Gewestelijke doelstellingen (-80% tot -95% broeikasgassen) 
• Een kader voor de mede-eigendommen wordt momenteel afgewerkt 
• Een richtcijfer als doel: 100kWh/m².jaar (C+) 

 
• RENOLUTION in Brussel: wat betekent dat voor de mede-eigendommen ? 

 



II. Begeleiding «op maat » :  
Werken met de verschillende instanties binnen de 
mede-eigendom 

• Een voorkeurspartner: de syndicus 
• Contact met de mede-eigenaars 

• Technische kennis 

• 360°- visie van het gebouw, zijn geschiedenis, de uit te voeren werken 

• Voorbereiding A.V. 

• De vraag van de financiering van het werk van de syndicus 

 

• De Raad van mede-eigenaars 

 

• De Algemene Vergadering 
• Belang van het statuut van de reglementering 



II. Begeleiding «op maat » : technisch EN menselijk 

• Rekening houden met de technische aspecten:  
• Onderzoek naar de geschiedenis van uitgevoerde werken  

• Verbeteringspotentiëel  
•  Gebouwschil 

•  Technische installaties 

•  De kwestie van de fasering van de werken 

•  De kwestie van de lock-in (technische of financiële blokkage) 

 

• Rekening houden met de menselijke aspecten 
• Dynamiek binnen de A.V. (en de Raad van Mede-Eigenaars) 

• Wil en motivatie van de syndicus 

• Verhouding tussen de syndicus en de A.V. 

 

• Rekening houden met socio-economische aspecten 

 

• Begeleiding van de syndicus inzake sensibilisering en overbrengen van 
de boodschap naar de A.V. toe 

 
 



II. Begeleiding « op maat » van mede-eigendommen in het 
BHG:  
Een geïntegreerde visie op lange termijn 

 

• Voorzetten van bestaande ervaringen (EasyCopro, Innovate, pilootproject…) 

 

 

• De Facilitator Mede-Eigendommen: een opdracht over 4 jaar (2021-2025) 

 

• Doelstellingen 
• Belemmeringen voor doorgedreven energetische renovatie bij mede-eigendommen  

aanpakken 

• Een eerste salvo van ambitieuze werken op de rails zetten en begeleiden 

• De mede-eigendommen op traject zetten naar 2030 en 2050 toe 

• De toepassingen van de Renovatiestrategie (RENOLUTION) op niveau van de mede-
eigendommen vergemakkelijken en de toepassing van de regelgeving terzake begeleiden 

• Succesverhalen implementeren 



II. Begeleiding op maat:  
De Quickscan… en daarna ?  

• Quickscan & verslag :  
• Vaststellen van het energetisch verbeteringspotentiëel 

• Prioritiseren van de werken 

• Rekening houden met menselijke en socio-economische aspecten 

• Niet-energiegerelateerde aspecten 

• Samen( )werken met de syndicus 

• Verdediging bij de A.V. 

• Sensibilisering van de eigenaars 

• Hulp bij opstellen financiëel plan 

• Hulp bij keuze van de uitvoerder(s) 

• (vereenvoudigde) Bijstand van de bouwheren 

• (Commissionning) 
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Aanvraag begeleiding via 
de FAC DG 

Mede-eigendom toont 
interesse voor een 

volwaardige begeleiding 
en voldoet aan de criteria 

JA 

FAC M-E 

Volledige 
begeleiding 

NEE 

 

 

 

FAC DG  

Quickscan 

 

 

 

Audit 
Opvolging 

werken 

Audit 

 III. Werking van de Facilitator Mede-Eigendommen 



III. Werking van de Facilitator Mede-Eigendommen 

•  (Stap 0 : via de Facilitator Duurzame Gebouwen ) 

•  Stap 1 : contactformulier 

•  Stap 2 : sorteerproces (terug naar de Fac. D.G. of opstart bij de Fac. M-E) 

•  Stap 3 : technisch formulier en vastlegging afspraak  

•  Stap 4 : QuickScan & Verslag : evaluatie van het verbeteringspotentiëel en 
de prioritaire werken  

•  Stap 5 : Voorstelling op A.V., montage en opvolging van het project 

•  Stap 6: Uitvoering werken en vereenvoudigde bijstand van de bouwheer 



CONTACT 

 

Emmanuel HECQUET 

Facilitator Mede-Eigendommen 

 

Web : https://form.jotform.com/212764267571057  

E-mail : facilitator-copro@leefmilieu.brussels 
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Vragen 

BEDANKT VOOR UW AANDACHT ! 


