
  

 
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of 
de renovatie van gevels Raad Besluit 28/06/2021 

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE 
VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS 

Artikel 1 

Onder voorbehoud van de naleving van de voorwaarden van dit reglement en binnen de 
grenzen van de beschikbare gemeentelijke begrotingskredieten kent de Stad Brussel een 
premie toe voor de verfraaiing of de renovatie van voorgevels.  

Artikel 2 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

• Gevel: de voorgevel die het deel van een gebouw is dat uitgeeft op de openbare weg. In 
de definitie van gevel in dit reglement zijn het uitstalraam en de commerciële expressie 
niet inbegrepen. 

• gevelverfraaiing (zie bijgevoegde lijst van subsidieerbare werken): 

 Behandeling van de gevelbekleding: reinigen van de niet geverfde gevels of 
herschilderen van de geverfde gevels (bepleistering, beton, steen of baksteen), 
aanbrengen van een vocht- of graffiti werende laag; 

 Onderhoud en (her)schilderen van de gevelelementen (vensterramen, deuren en alle 
andere houten of metalen elementen, zoals balkons, kroonlijsten, enz.); 

 Herstelling van bepaalde gevelelementen. 

• Gevelrenovatie: alle werken aan de gevel die verder gaan dan het onderhouden, 
reinigen, opfrissen of kleine herstellingen (zie bijgevoegde lijst van de subsidieerbare 
werken). In deze renovatiewerken zijn de werken betreffende de thermische en 
geluidsisolatie van de gevel niet inbegrepen.  

Artikel 3 

De Stad Brussel beslist om:  

A. Hetzij een aanvullende premie toe te kennen aan elke privaatrechtelijke natuurlijke of 
rechtspersoon die een premieaanvraag voor de verfraaiing van gevels in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft ingediend; 

B. Hetzij een aanvullende premie toe te kennen aan elke privaatrechtelijke natuurlijke of 
rechtspersoon die een premieaanvraag voor de renovatie van het woonmilieu in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ingediend. Deze aanvullende premie is enkel 
geldig voor het deel van de werken dat betrekking heeft op de renovatie van de gevel. 
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C. Hetzij een premie toe te kennen aan elke privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon 
die niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een gewestelijke premie 
voor de verfraaiing of de renovatie van gevels, maar die: 

 Een volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is; 

 Een vereniging van mede-eigenaars is; 

 Een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon is die al dan niet in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is gedomicilieerd en houder is van een geregistreerde 
handelshuurovereenkomst die nog minimum 6 jaar loopt; 

 Een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon is die houder is van een 
erfpachtovereenkomst. 

D. Hetzij een premie bijkomend aan een gewestelijke subsidie voor werken tot behoud van 
een beschermd goed aan elke privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon die: 

 Een volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is; 

 Een vereniging van mede-eigenaars is; 

 Een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon is die al dan niet in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is gedomicilieerd en houder is van een geregistreerde 
handelshuurovereenkomst die nog minimum 6 jaar loopt; 

 Een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon is die houder is van een 
erfpachtovereenkomst. 

Artikel 4 

De premie wordt toegekend voor de bestaande gebouwen die zijn gelegen op het 
grondgebied van de Stad Brussels.   

Artikel 5 

Alle verfraaiings- of renovatiewerken aan de gevel die worden ondernomen door de 
aanvrager van de gemeentelijke premie, moeten overeenstemmen met de lijst van door de 
stad Brussel aanvaarde werken die als bijlage is bijgevoegd.  

Artikel 6 

De premie kan worden gecumuleerd met andere door de Stad Brussel toegekende financiële 
tegemoetkomingen. 

Artikel 7 

Het premieaanvraagformulier en de bijlagen moeten op zijn laatst 31 december van het 
lopende jaar bij het gemeentebestuur toekomen. Anders zal de aanvraag worden uitgesteld 
tot het volgende jaar, voor zover de kredieten voor deze premie in de begroting zijn 
vastgelegd. 
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Artikel 8 

Ook al voldoet de aanvraag aan de toekenningsvoorwaarden van de premie, toch zal ze 
enkel worden gestort als de hiervoor toegewezen gemeentelijke jaarbegroting, is 
goedgekeurd en niet volledig is opgebruikt. 

- A - 
De "aanvullende" gemeentelijke premie voor de verfraaiing van gevels 

Artikel 9 

De aanvullende gemeentelijke premie dient door dezelfde begunstigde enkel te worden 
aangevraagd voor de gewestelijke premie bestemd voor de verfraaiing van gevels (cf. artikel 
3.A.).  

Om deze gemeentelijke premie te bekomen, moet de aanvraag bij de Stad Brussel worden 
ingediend binnen 60 dagen nadat de aanvrager de voorlopige belofte van toekenning van de 
gewestelijke premie heeft ontvangen.  

De aanvraag gebeurt via het "aanvraagformulier van een gemeentelijke premie voor de 
verfraaiing of de renovatie van gevels". Zijn bijgevoegd als kopie: het volledige dossier van 
de bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingediende aanvraag, de voorlopige belofte van 
toekenning van de gewestelijke premie en de gedetailleerde raming van het voorlopig bedrag 
van de gewestelijke premie (vergezeld van de kopieën van de bestekken).  

Elk gemeentelijk premieaanvraagdossier moet worden gestuurd naar: 
Stad Brussel 
Departement Stedenbouw / Directie Plan 
Anspachlaan 6 
1000 Brussel 

Artikel 10 

Na de indiening van de gemeentelijke premieaanvraag bezorgt de stad een ontvangstbewijs 
van volledig of onvolledig dossier binnen de termijn van 60 dagen.  

In het geval van een volledig dossier zal het ontvangstbewijs een raming van het bedrag van 
gemeentelijke premie bevatten, die is gebaseerd op de door de aanvrager geleverde 
documenten. 

In het geval van een onvolledig dossier heeft de aanvrager 90 dagen de tijd, vanaf de datum 
van verzending van het ontvangstbewijs van onvolledigheid, om het bestuur van de Stad 
Brussel de documenten te bezorgen die nodig zijn voor het bekomen van een volledig 
premieaanvraagdossier. Na deze termijn van 90 dagen zal de Stad Brussel de 
premieaanvraag zonder gevolg klasseren. 

Artikel 11 

De gemeentelijke premie kan enkel worden gestort na de ontvangst en de goedkeuring van 
het door de aanvrager ingevulde en naar de Stad Brussel gestuurde "formulier van voltooiing 
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van werken". Worden bij dit formulier gevoegd: de kopieën van de definitieve belofte van 
toekenning van de gewestelijke premie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals het 
gedetailleerde bedrag van de gewestelijke premie.  

Dit formulier moet worden ingevuld en naar de Stad Brussel worden gestuurd uiterlijk binnen 
60 dagen na de officiële datum van ontvangst van de definitieve belofte van toekenning van 
de gewestelijke premie door de aanvrager.  

De Stad Brussel zal het einde en de goede uitvoering van de werken vaststellen. Er zal een 
brief naar de aanvrager worden gestuurd om het bedrag van de premie en de storting ervan 
te bevestigen.  

Artikel 12 

Het bedrag van de gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de gevels bedraagt 25 % 
van het bedrag van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende premie, met 
een maximum van 6.000€. Voor de gevels langer dan 10 m, wordt het percentage verhoogd 
naar 40 % met een maximum van 10.000€ en voor de gevels langer dan 20 m, bedraagt 
gezegd percentage 55 % met een maximum van 14.000€. In alle gevallen kunnen de 
bedragen van de gemeentelijke premies, gecumuleerd met de gewestelijke premies, nooit 90 
% van het bedrag van de gesubsidieerde werken overschrijden 

- B - 
De "aanvullende" gemeentelijke premie voor de renovatie van gevels 

Artikel 13 

De aanvullende gemeentelijke premie dient door dezelfde begunstigde enkel te worden 
aangevraagd voor de gewestelijke premie bestemd voor de renovatie van het woonmilieu (cf. 
artikel 3.B.).  

Om deze gemeentelijke premie te bekomen, moet de aanvraag bij de Stad Brussel worden 
ingediend binnen 60 dagen nadat de aanvrager de voorlopige belofte van toekenning van de 
gewestelijke premie heeft ontvangen.  

De aanvraag gebeurt via het "aanvraagformulier van een gemeentelijke premie voor de 
verfraaiing of de renovatie van gevels". Zijn bijgevoegd als kopie: het volledige dossier van 
de bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingediende aanvraag, de voorlopige belofte van 
toekenning van de gewestelijke premie en de gedetailleerde raming van het voorlopig bedrag 
van de gewestelijke premie (vergezeld van de kopieën van de bestekken).  

Tot slot moet er ook een gedetailleerde berekening van de uitsluitend op de renovatie van de 
voorgevel van het gebouw betrekking hebbende kosten ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan de Stad Brussel.  

Elk gemeentelijk premieaanvraagdossier moet worden gestuurd naar: 
Stad Brussel 
Departement Stedenbouw / Directie Plan 
Anspachlaan 6 
1000 Brussel 
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Artikel 14  

Na de indiening van de gemeentelijke premieaanvraag bezorgt de stad een ontvangstbewijs 
van volledig of onvolledig dossier binnen een termijn van 60 dagen.  

In het geval van een volledig dossier zal het ontvangstbewijs een raming van het 
premiebedrag bevatten, die is gebaseerd op de door de aanvrager geleverde documenten. 

In het geval van een onvolledig dossier heeft de aanvrager 90 dagen de tijd, vanaf de datum 
van verzending van het ontvangstbewijs van onvolledigheid, om het bestuur van de Stad 
Brussel de documenten te bezorgen die nodig zijn voor het bekomen van een volledig 
premieaanvraagdossier. Na deze termijn van 90 dagen zal de stad Brussel de 
premieaanvraag zonder gevolg klasseren. 

Artikel 15 

De gemeentelijke premie kan enkel worden gestort na de ontvangst en de goedkeuring van 
het door de aanvrager ingevulde en naar de Stad Brussel gestuurde "formulier van voltooiing 
van werken". Zijn bij dit formulier gevoegd: de kopieën van de kennisgeving van de 
beslissing tot toekenning van de gewestelijke premie en het gedetailleerde bedrag van de 
gewestelijke premie.  

Dit formulier moet worden ingevuld en naar de Stad Brussel worden gestuurd uiterlijk binnen 
60 dagen na de officiële datum van ontvangst van de kennisgeving van de beslissing tot 
toekenning van de gewestelijke premie door de aanvrager. 

De Stad Brussel zal het einde en de goede uitvoering van de werken vaststellen. Er zal een 
brief naar de aanvrager worden gestuurd om het bedrag van de premie en de storting ervan 
te bevestigen.  

Artikel 16 

Het bedrag van de gemeentelijke premie voor de renovatie van de gevels bedraagt 25 % van 
het bedrag van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende premie, met een 
maximum van 6.000€. Voor de gevels langer dan 10 m, wordt het percentage verhoogd naar 
40 % met een maximum van 10.000€ en voor de gevels langer dan 20 m, bedraagt gezegd 
percentage 55 % met een maximum van 14.000€. In alle gevallen kunnen de bedragen van 
de gemeentelijke premies, gecumuleerd met de gewestelijke premies, nooit 90 % van het 
bedrag van de gesubsidieerde werken overschrijden. 

- C - 
De gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels die niet aan een 

gewestelijke premie is gekoppeld 

Artikel 17 

De aanvraag van een gemeentelijke premie die niet aan gewestelijke premies is gekoppeld, 
moet het “aanvraagformulier van de gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie 
van gevels die niet aan een gewestelijke premie is gekoppeld“ bevatten. 
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Elk gemeentelijk premieaanvraagdossier moet worden gestuurd naar: 
Stad Brussel 
Departement Stedenbouw / Directie Plan 
Anspachlaan 6 
1000 Brussel 

Artikel 18 

Na de indiening van de premieaanvraag bezorgt de stad een ontvangstbewijs van volledig of 
onvolledig dossier binnen een termijn van 60 dagen..  

In het geval van een volledig dossier zal het ontvangstbewijs een raming van het 
premiebedrag bevatten, die is gebaseerd op de door de aanvrager geleverde documenten. 

In het geval van een onvolledig dossier heeft de aanvrager 90 dagen de tijd, vanaf de datum 
van verzending van het ontvangstbewijs van onvolledigheid, om het bestuur van de stad 
Brussel de documenten te bezorgen die nodig zijn voor het bekomen van een volledig 
premieaanvraagdossier. Na deze termijn van 90 dagen zal de stad Brussel de 
premieaanvraag zonder gevolg klasseren. 

Artikel 19 

De toekenningsvoorwaarden van de premie zijn de volgende: 

• Elke aanvraag mag slechts betrekking hebben op één gebouw; 

• Er wordt geen enkele gemeentelijke premie toegekend voor de verfraaiing of de 
renovatie van gevels die niet aan een gewestelijke premie is gekoppeld van een goed 
waarvoor een gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels of de renovatie van het 
woonmilieu in behandeling is;   

• De werken die worden gedekt door de premie, mogen pas worden aangevat als de 
aanvrager het ontvangstbewijs van volledig dossier van de stad Brussel heeft ontvangen;  

• De werken moeten worden uitgevoerd binnen 2 jaar na de ontvangst van een door de 
stad afgeleverde kennisgeving van volledig dossier;  

• Alle gevelwerken moeten worden gedekt door een stedenbouwkundige vergunning of 
desgevallend door een officieel document van het departement Stedenbouw van de stad 
Brussel waarin wordt verklaard dat een stedenbouwkundige vergunning niet is vereist;  

• Enkel de werken die zijn opgenomen in de lijst van subsidieerbare werken, alsmede de 
studiekosten met betrekking tot deze werken worden in aanmerking genomen voor de 
berekening van de premie. De werken moeten worden uitgevoerd door een erkende 
aannemer en volgens de "regels van de kunst", zoals beschreven door het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf; 

• De gedetailleerde bestekken van de werken en van de voorstudies moeten in naam van 
de aanvrager door een erkende aannemer voor de werken, en door een architect voor de 
voorstudies, zijn opgesteld. Ze moeten de naam van het bedrijf, zijn btw-nummer, zijn 
adres en het werfadres bevatten, evenals de beschrijving van de gebruikte technieken, 
methodes en materialen; 
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• De Stad Brussel behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijke staat van de gevel, 
de uitvoering van de werken en de naleving van de vastgelegde voorwaarden te 
controleren.  

Artikel 20 

De gemeentelijke premie kan enkel worden gestort na de ontvangst en de goedkeuring van 
het door de aanvrager ingevulde en naar de stad Brussel gestuurde "formulier van voltooiing 
van werken". Zijn bij dit formulier gevoegd: de kopieën van de gedetailleerde facturen van 
het bedrag van werken en van voorstudies conform de tijdens de premieaanvraag 
overgemaakte bestekken en de bewijzen van de betaling van deze facturen.  

Het "formulier van voltooiing van werken" moet binnen 2 jaar na de officiële datum van de 
door de diensten van de gemeente afgeleverde kennisgeving van het volledige 
premieaanvraagdossier aan de stad Brussel worden overgemaakt.  

De Stad Brussel zal het einde en de goede uitvoering van de werken vaststellen. Er zal een 
brief naar de aanvrager worden gestuurd om het bedrag van de premie en de storting ervan 
te bevestigen.  

Artikel 21 

Het bedrag van de gemeentelijke premie voor de verfraaiing en de rénovatie van de gevels 
bedraagt 40 % van het totaal bedrag van werken en voorstudies, met een maximum van 
6.000€. Voor de gevels langer dan 10 m, wordt het percentage verhoogd naar 50 % met een 
maximum van 10.000€ en voor de gevels langer dan 20 m, bedraagt gezegd percentage 60 
% met een maximum van 14.000€.  

De Stad behoudt zich het recht voor om de facturen te onderzoeken en eventueel bepaalde 
posten uit te sluiten die niet voldoen aan de in dit reglement vastgelegde gesubsidieerde 
werken (cf. bijlagen).  

- D - 
De gemeentelijke premie bijkomend aan een gewestelijke subsidie voor werken tot behoud 

van een beschermd goed 

Artikel 22 

Als de gevel van het gebouw, of enkele elementen ervan, beschermd zijn, moet de 
gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie door dezelfde begunstigde worden 
aangevraagd als deze voor de gewestelijke subsidie voor de werken tot behoud van een 
beschermd goed. 

Om een gemeentelijke premie te bekomen, moet de aanvraag worden ingediend bij de Stad 
Brussel binnen 60 dagen nadat de aanvrager de kennisgeving heeft ontvangen van de 
beslissing van de Directie Monumenten en Landschappen van Brussel Stedenbouw en 
Erfgoed.  

De aanvraag gebeurt via het "aanvraagformulier van een gemeentelijke premie voor de 
verfraaiing of de renovatie van gevels". Zijn bijgevoegd als kopie: het volledige dossier van 
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de bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingediende aanvraag, de voorlopige belofte van 
toekenning en de gedetailleerde raming van het voorlopig bedrag van de gewestelijke 
subsidie (vergezeld van de kopieën van de bestekken).  

Tot slot moet er ook een gedetailleerde berekening van de uitsluitend op de verfraaiing en de 
renovatie van de voorgevel van het gebouw betrekking hebbende kosten ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Stad Brussel.  

Elk gemeentelijk premieaanvraagdossier moet worden gestuurd naar: 
Stad Brussel 
Departement Stedenbouw / Directie Plan 
Anspachlaan 6 
1000 Brussel 

Artikel 23 

Na de indiening van de gemeentelijke premieaanvraag bezorgt de stad een ontvangstbewijs 
van volledig of onvolledig dossier binnen een termijn van 60 dagen.  

In het geval van een volledig dossier zal het ontvangstbewijs een raming van het 
premiebedrag bevatten, die is gebaseerd op de door de aanvrager geleverde documenten. 

In het geval van een onvolledig dossier heeft de aanvrager 90 dagen de tijd, vanaf de datum 
van verzending van het ontvangstbewijs van onvolledigheid, om het bestuur van de Stad 
Brussel de documenten te bezorgen die nodig zijn voor het bekomen van een volledig 
premieaanvraagdossier. Na deze termijn van 90 dagen zal de stad Brussel de 
premieaanvraag zonder gevolg klasseren. 

Artikel 24 

Er wordt geen enkele premie afgeleverd voor de verfraaiing of renovatie van gevels, 
verbonden aan een subsidie voor werken voor het behoud van geklasseerde goederen, als 
deze betrekking heeft op werken van geklasseerde elementen waarvoor een andere 
gemeentelijke en/of gewestelijke premie-aanvraag voor de verfraaiing van gevels en/of de 
renovatie van de woning in onderzoek is.  

Artikel 25 

De gemeentelijke premie kan enkel worden gestort na de ontvangst en de goedkeuring van 
het door de aanvrager ingevulde en naar de Stad Brussel gestuurde "formulier van voltooiing 
van werken". Zijn bij dit formulier gevoegd: de kopieën van de kennisgeving van de 
beslissing tot toekenning van de gewestelijke subsidie en het gedetailleerde bedrag van de 
gewestelijke subsidie.  

Dit formulier moet worden ingevuld en naar de Stad Brussel worden gestuurd uiterlijk binnen 
60 dagen na de officiële datum van ontvangst van de kennisgeving van de beslissing tot 
toekenning van de gewestelijke subsidie door de aanvrager. 

De Stad Brussel zal het einde en de goede uitvoering van de werken vaststellen. Er zal een 
brief naar de aanvrager worden gestuurd om het bedrag van de premie en de storting ervan 
te bevestigen.  
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Artikel 26 

Het bedrag van de gemeentelijke premie voor de verfraaiing en de renovatie van de 
beschermde gevels bedraagt 60 % van het bedrag van de door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest toegekende subsidie, met een maximum van 12.000€. Voor de gevels langer dan  
10 m, wordt het percentage verhoogd naar 70 % met een maximum van 16.000€ en voor de 
gevels langer dan 20 m, bedraagt gezegd percentage 80 % met een maximum van 20.000€. 
In alle gevallen kunnen de bedragen van de gemeentelijke premies, gecumuleerd met de 
gewestelijke subsidie, nooit 90 % van het bedrag van de gesubsidieerde werken 
overschrijden. 

Algemene bepalingen 

Artikel 27 

Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag die volgt op de datum van de bekendmaking 
ervan via aanplakking en wordt elk jaar automatisch verlengd, voor zover de kredieten voor 
dit type van premie in de begroting zijn vastgelegd. 

Artikel 28 

De Stad Brussel behoudt zich het recht voor om de terugbetaling te eisen van de sommen 
die werden ontvangen in het kader van deze gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de 
renovatie van gevels, evenals van de bijbehorende tegen de wettelijke rentevoet berekende 
interesten die gelden op de dag van de invorderingsbeslissing in het geval van een onjuiste 
of frauduleus uitgevoerde aangifte om ten onrechte een premie te bekomen.  

In geval van een aanvraag voor de terugbetaling van de gewestelijke subsidie voor werken 
tot behoud van een beschermd goed, de premie voor de verfraaiing van de gevels of de 
renovatie van het woonmilieu door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal de terugbetaling 
van de aanvullende gemeentelijke premie automatisch worden geëist door de Stad Brussel.  

Bijlagen 

1. Lijst en beschrijving van de subsidieerbare gevelverfraaiings-  of gevelrenovatiewerken 
NL 

2. Formulieren voor de aanvraag van een gemeentelijke premie voor de gevels NL 
3. Formulieren van voltooiing van de werken voor de gemeentelijke premie voor de gevels 

NL 



 

 
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de 
renovatie van gevels – Bijlage 1 Raad Besluit 28/06/2021 

BIJLAGE 1 BIJ HET REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE 
VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN 

LIJST VOOR DE BEREKENING VAN DE PREMIE: AANVAARDE WERKEN 

Lijst en beschrijvingen van de subsidieerbare gevelverfraaiingswerken 

Voorwaarden: 

• De subsidieerbare werken betreffen enkel de voorgevel(s) van de gebouwen op het 
grondgebied van de Stad Brussel. 

• Het gebruik van niet-aanvaarde technieken wordt niet gesubsidieerd (zie hieronder).  

• De gebruikte technieken moeten rekening houden met de aard en de graad van vervuiling 
van de bekledingsmaterialen, zodat de gevel wordt gereinigd zonder dat de materialen 
aanzienlijk worden veranderd. Indien de materialen waaruit de gevel bestaat over meer dan 
20% van de gereinigde oppervlakte worden gewijzigd, zal het deel van de premie dat 
betrekking heeft op de reinigingspost worden geweigerd. 

• In het kader van de premie die niet aan een gewestelijke premie gekoppeld is worden enkel 
verven, bepleisteringen, coatings, hout en duurzame bouwmaterialen met één van de 
Europese milieulabels die op blz. 5, of equivalent1, teruggenomen worden, evenals de 
toepassing ervan, subsidieerbaar zijn. Dit label moet voor elk betrokken materiaal in de 
offerte vermeld worden. 

Definities  

• Houten elementen: de houten delen van de deuren en vensterramen, van de luifels, de 
loggia's, de buitenluiken en zonneblinden, de borstweringen, de afdekkingen van de 
steigergaten van de kroonlijsten, de dakvensters en ronde dakvensters, de garagepoorten 
en elk ander oorspronkelijk element van de gevel. 

• Metalen elementen: de metalen delen van deuren en vensterramen, van afdaken en luifels, 
keldergaten, regenwaterafvoerbuizen en dolfijnen (onderste deel van een 
regenwaterafvoerbuis), loggia’s, beschermroosters van openingen in de ondermuur, van 
voetenkrabbers en schrapers, borstweringen, leuningen, consoles en balken, de 
afdekkingen van steigergaten, de dakvensters en ronde dakvensters, van de topsieraden, 
de ankers, de garagepoorten en ieder ander oorspronkelijk element van de gevel. 

 
1 die het mogelijk maken de traceerbaarheid van de productieketen en de naleving van milieu- en 
milieunormen binnen de toeleveringsketen te certificeren. 
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• Sierelementen: de sierelementen in faïence of keramiek, de sierlijsten in de 
gevelbepleistering. 

• Balkons, loggia's: afzonderlijke structuren die buiten het gevelvlak uitsteken met een 
grondvlak in steen, beton, een metalen structuur of kleine gewelven. 

• Herstellingen: herstelling van een gevelelement in zijn oorspronkelijke staat. De vervanging 
van één of meerdere stukken van het element wordt aanvaard voorzover die vervanging 
ondergeschikt blijft aan het geheel van het element. 

Werken 

1° Het plaatsen van steigerconstructies, met inbegrip van de dekzeilen of van ieder ander 
beschermingselement dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierna beoogde werken, 
daarbij inbegrepen de hangstellingen overeenkomstig de norm NBN 109-002. 

2° De reinigingswerken aan niet geverfde gevels, door het gebruik van de reinigings- en 
onderhoudstechnieken die door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf worden aangeraden. De gebruikte technieken moeten rekening houden met de 
aard en de graad van vervuiling van de bekledingsmaterialen, zodat de gevel wordt 
gereinigd zonder dat de materialen aanzienlijk worden veranderd. 
De volgende technieken worden niet gesubsidieerd: de droge zandstraling, het afsproeien 
met water, het afschuren of afslijpen, de bespuiting met kooldioxidesneeuw, de 
waterzandstraling, het gebruik van chemische en oppervlakte-actieve producten. 

3° Het aanbrengen, op een gevel die werd gereinigd zoals bepaald in 2°: 
- van een vochtwerende laag; 
- van een anti-graffitilaag tot op een hoogte van 3 meter. 
De aangebrachte producten moeten niet duurzaam en stoomdoorlatend zijn. 

4° Het herschilderen van bepleistering, beton, steen of baksteen, met inbegrip van de 
voorbewerking van de onderlaag, zoals reinigen, afkrabben, herstellen van scheuren, ... 

5° Werken die het uitzicht van de gevel wijzigen: 
a) door verandering van kleur, textuur en/of door het schilderen van de bepleistering, het 

beton, de stenen of bakstenen 
b) door het blootleggen van beschilderde oppervlakken door middel van 

reinigingstechnieken zoals bepaald in 2°; 

6° De schilder- en verniswerken, het aanbrengen van beitsen, met inbegrip van de 
voorbewerking van de onderlaag, zoals afbijten, vlakschuren, het opnieuw mastieken, … 
a) van vensterramen; 
b) van andere houten en metalen elementen waaruit de gevel bestaat. 

7° De herstellingwerken aan het lijstwerk van de bepleistering 

8° De herstellingswerken aan balkons: 
- Grondvlak en consoles: steen, beton, metalen structuur of kleine gewelven 
- Borstweringen: houten elementen, metalen elementen, stenen elementen 
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9° De herstellingswerken aan loggia's: 
- Grondvlak en consoles: steen, beton, metalen structuur of kleine gewelven 
- Wanden: houten elementen, metalen elementen, niet in verband geplaatste stenen 

elementen 

10° Andere werken: 
De bijkomende werken die hierboven niet zijn vermeld en die noodzakelijk zijn om de volledige 
gevel te reinigen, te rehabiliteren of herwaarderen of te vrijwaren. 
Deze werken betreffen de herstelling van de bepleistering, de voegen, het beton en de houten 
of metalen elementen, zoals beoogd in de definities. 

Lijst en beschrijvingen van de subsidieerbare gevelrenovatiewerken 

Voorwaarden 
• De subsidieerbare werken betreffen enkel de voorgevel(s) van de gebouwen in de op het 

grondgebied van de Stad Brussel. 
• In het kader van de premie die niet aan een gewestelijke premie gekoppeld is worden enkel 

verven, coatings, vernissen, hout en duurzame bouwmaterialen met één van de Europese 
milieulabels die op blz. 5, of equivalent2, teruggenomen worden, evenals de toepassing 
ervan, subsidieerbaar zijn. Dit label moet voor elk betrokken materiaal in de offerte vermeld 
worden. 

Werken 

1° Werken betreffende de stabiliteit van de gevel -  Het gaat om : 
§1. Werken tot verbetering van de stabiliteit en de stevigheid van de gevels, de vervanging 

van of de versteviging van de metalen structurele elementen, houten structurele 
elementen, structurele elementen in gewapend beton, draagmuren, steunmuren, 
gewelven, muurbogen, en gevel-elementen zoals de balkons en de loggia's, daarbij 
inbegrepen de herverdeling van lasten door het verplaatsen van dragende elementen; bij 
de metselwerken is het voegwerk inbegrepen; 

§2. De opening en de dichting van openingen in de gevelmuren, met inbegrip van het 
plaatsen van lintelen, het verwijderen van puin en de afwerking. 

2° Bijhorigheden van het dak gelegen in het gevelvlak - Het gaat om het geheel van de 
bijhorigheden van het dak, meer bepaald de goten, regenpijpen, dakkapellen  en de 
structuur en de waterdichting van dakvensters (dakkappel). 

3° Behandeling van de gevel tegen vocht, huiszwam en verluchting 
§1. Behandeling tegen vocht - Het gaat om het herstellen en het droogmaken van de muren 

door technieken zoals het inspuiten van vochtwerende producten, het insluiten van een 
waterdichtend vlies in het metselwerk, het vrijmaken van aangeaarde muren 

 
2 die het mogelijk maken de traceerbaarheid van de productieketen en de naleving van milieu- en 
milieunormen binnen de toeleveringsketen te certificeren. 
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(cementering, aanbrengen van een waterdichte en verluchte buitenbekleding, 
drainering), plaatsing van bekuipingen;. 

§2. Behandeling van de huiszwam - Het gaat om het schoonschrapen van besmet plamuur- 
en pleisterwerk en de vernietiging ervan; de behandeling van het hout, het wegnemen 
van het besmette houtwerk, het inspuiten en het besproeien van het metselwerk met 
schimmelwerend zout, de boring in de muren en de plaatsing van schimmelwerende 
patronen. 
Er wordt slechts rekening gehouden met werken uitgevoerd op basis van een verslag 
van een erkend laboratorium. 

§3. Verluchting - Het gaat om alle middelen die voorzien in een verluchting volgens de 
voorwaarden van de Energieprestatie van Gebouwen bepaald in de ordonnantie van 7 
juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, om de 
bedorven lucht af te voeren, de aanvoer van verse lucht en de sanering van ruimten te 
bevorderen. 

4° Bouwschil:  
§1. Gevelbekleding - Het gaat om de volgende werken: de plaatsing of de vervanging van 

een gevelbedekking op het buitenoppervlak van de muren, zodat deze beschermd zijn 
tegen slechte weersomstandigheden en worden verlucht, 
a) van leisteen of andere natuurlijke steen; 
b) van hout met een FSC- of PEFC-label; 
c) van hout zonder label afkomstig uit de Europese Unie; 
d) van een ander materiaal met uitzondering van pvc en andere membranen op basis 

van asfalt of polymeren. 
§2. Coating - Het gaat om de volgende werken: 

a) de volledige of gedeeltelijke cementering van het buitenoppervlak van de naakte of 
afgekapte muren, met inbegrip van het afkappen van de gebrekkige bezetting; 

b) het uithalen van de voegen tussen de bakstenen en het weer opvoegen, dat 
afzonderlijk kan worden uitgevoerd; 

c) de cementering uitgevoerd op de thermische isolatie. 
§3. Ramen en deuren - Het gaat om de volgende werken: 

a) de herstelling van buitendeuren aan de voorgevel. Het hout heeft een FSC- of 
PEFC-label of is afkomstig van inheemse soorten uit de Europese Unie. 

b) de herstelling en de aanpassing van bestaande ramen en de plaatsing van dubbele 
of driedubbele beglazing in die ramen. Het hout heeft een FSC- of PEFC-label of is 
afkomstig van inheemse soorten uit de Europese Unie; 

c) de plaatsing van nieuwe houten ramen met een FSC- of PEFC-label met dubbele of 
driedubbele beglazing; 

d) de plaatsing van nieuwe houten ramen zonder label, maar afkomstig van inheemse 
soorten uit de Europese Unie, met dubbele of driedubbele beglazing. 
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Duurzaamheidslabels 

Bouwen 

  

   

Hout 

    

 

Verven en Vernissen 

   
 

 
 
Voor meer informatie: https://www.labelinfo.be/ 

https://www.labelinfo.be/
https://www.labelinfo.be/nl/label/verven-en-vernissen-der-blauer-engel
https://www.labelinfo.be/nl/label/hout-nature-plus
https://www.labelinfo.be/nl/label/hout-fsc
https://www.labelinfo.be/nl/label/hout-pefc
https://www.labelinfo.be/nl/label/verven-en-vernissen-der-blauer-engel
https://www.labelinfo.be/nl/label/hout-nature-plus
https://www.labelinfo.be/nl/label/verven-en-vernissen-eu-ecolabel
https://www.labelinfo.be/nl/label/verven-en-vernissen-emissions-dans-l%E2%80%99air-int%C3%A9rieur
https://www.labelinfo.be/nl/label/verven-en-vernissen-nordic-swan


 

 
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of 
de renovatie van gevels – Bijlage 2 Raad Besluit 28/06/2021 

Dossier nr. 
(in te vullen door het bestuur) 

BIJLAGE 2 BIJ HET REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE 
PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN 

AANVRAAGFORMULIER 

Op zijn laatst 31 december van het lopende jaar over te maken aan: 

Departement Stedenbouw / OE PLAN 
Anspachlaan 6  
1000 Brussel 

Informatie en contact: Stedenbouw 02/279.30.20  
urb.plan@brucity.be 

!!!(invullen in drukletters)!!! 

1. Identiteit van de aanvrager 

Naam – Voornaam OF naam van de maatschappij en van zijn vertegenwoordiger:  

 ................................................................................................................................................  

Nr. van het nationaal register OF Nr. van de maatschappij: ...............................................  

Adres: straat / nr. / bus ............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Postcode / gemeente: ............................................................................................................  

. ...............................................................................................................................................  

Tel.: ................................................................ Gsm: ...............................................................  

E-mail: .....................................................................................................................................  

Handelend in de hoedanigheid van: .....................................................................................  
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Rekeningnummer waarop de premie moet worden gestort: 

IBAN:  ......................................................................................................................................  

BIC: ..........................................................................................................................................  

2. Gegevens over het gebouw  

Adres van het goed: straat / nr. / bus .....................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Postcode / gemeente ...............................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Aanvraag van een gemeentelijke premie1:  

 
Als aanvulling op de premie voor de verfraaiing van gevels in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest → Uitsluitend punt 3 invullen, dateren en ondertekenen 

 
Als aanvulling op de premie voor de renovatie van het woonmilieu in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest → Uitsluitend punt 3 invullen, dateren en ondertekenen 

 
Niet gekoppeld aan een gewestelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van 
gevels → Uitsluitend punt 4 invullen, dateren en ondertekenen 

 
Als aanvulling op de gewestelijke subsidie voor werken tot behoud van een 
beschermd goed → punten 3 en 4 invullen, dateren en ondertekenen 

Ik verklaar op erewoord kennis te hebben genomen van het reglement betreffende de 
toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels van 
gebouwen in de centrumlanen en dat de informatie in het onderhavig formulier correct is. 

Gedaan te  .............................................................................................................................  

Op (datum)  ............................................................................................................................  

(Gelezen en goedgekeurd) ............................................... (Handtekening van de aanvrager)  

 
1 Kruis het juiste vakje van de premie aan. 
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3. Bij dit formulier te voegen documenten  

1. a. Voor de natuurlijke personen: een recto-versokopie van de identiteitskaart 
van de aanvrager 

OF 

1. b. Voor de privaatrechtelijke rechtspersonen: een kopie van de in het Belgisch 
Staatsblad verschenen statuten en lijst van de bestuurders 

 

2. a. Kopie van het volledige dossier van de bij het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ingediende premieaanvraag voor de verfraaiing van de gevels  

OF 

2. b. Kopie van het volledige dossier van de bij het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ingediende premieaanvraag voor de renovatie van het woonmilieu 

OF 

2. c. Kopie van het volledige dossier van de bij het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ingediende subsidie voor werken tot behoud van een beschermd 
goed 

 

3. Kopie van de voorlopige belofte van toekenning van de gewestelijke premie   

4. Kopie van de gedetailleerde raming van het voorlopige bedrag van de 
gewestelijke premie, vergezeld van de kopieën van de bestekken2 en foto’s 
voorzien van een stempel van de Stad Brussel (zie p°4).   

 

4. In te vullen gegevens en bij dit formulier te voegen documenten  

Nader te bepalen hoedanigheid van de aanvrager3:  

o Een volle eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker:  ....................................................  

o Een vereniging van mede-eigenaars:  .................................................................................  

o Een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is gedomicilieerd en houder is van een geregistreerde 
handelshuurovereenkomst die nog 6 jaar loop: 

 ................................................................................................................................................  

o Een privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersoon die houder is van een 
erfpachtovereenkomst: 

 ................................................................................................................................................   

 
2 Voor de gewestelijke premie voor de renovatie van het woonmilieu mogen deze gedetailleerde 

raming en de bestekken uitsluitend betrekking hebben op de voorgevel van het goed.  
3 Kruis de hoedanigheid van de aanvrager aan en verduidelijk het verband tussen de aanvrager en 

het desbetreffende goed.  
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Tabel in te vullen door de dienst Stedenbouw van de stad Brussel  

!!Alleen op afspraak!! 
Gelieve het formulier, de bestekken en de kleurenfoto’s van het goed mee te brengen  

Contact: Departement Stedenbouw –Technische inlichtingen – Administratief Centrum – 
Anspachlaan 6 – 1000 Brussel 

T: 02/279.29.29  

De werken die het voorwerp uitmaken van de gemeentelijke premieaanvraag voor de 
verfraaiing of de renovatie van gevels4: 

□ zijn onderworpen aan de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning 

□ zijn niet onderworpen aan de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning 

Datum:  ....................................................................................................................................  

Naam en hoedanigheid van de ambtenaar ...............................................................................  

Adres van het betreffende gebouw:  .........................................................................................  

Onderwerp van de werken:  .....................................................................................................  

Referentie van de stedenbouwkundige vergunning ..................................................................  

Opmerkingen van de dienst Stedenbouw:  ...............................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Handtekening van de ambtenaar: Stempel van de gemeente:  

  

 
4 Kruis het juiste vakje aan. 
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Bij de aanvraag te voegen documenten:  

1. Een door de ontvanger der registratie en domeinen (Regentschapsstraat 54, 
1000 Brussel) afgeleverd eigendomscertificaat voor het hele goed 

 

2. Relevante kleurfoto’s voorzien van een stempel van de Stad Brussel (zie p°4) van 
de te renoveren of op te knappen voorgevel (formaat 10/15 of 13/18) 

 

3. Een doorsnede van het gebouw met vermelding van de nummers van de buren, 
de bestemming van elke verdieping van het gebouw, de breedte en de hoogte 
van de gevel 

 

4. Een nauwkeurige beschrijving van de beoogde werken en de gebruikte 
technieken/materialen 

 

5. De gedetailleerde bestekken van de werken voorzien van een stempel van de 
Stad Brussel (zie p°4), die in naam van de aanvrager door een aannemer voor de 
werken, en door een architect voor de voorstudies, zijn opgesteld. De bestekken 
moeten de naam van het bedrijf, zijn btw-nummer, zijn adres en het werfadres 
bevatten, evenals de beschrijving van de voor elke post gebruikte technieken, 
methodes en materialen. 

 

6. In voorkomend geval, een kopie van de stedenbouwkundige vergunning  

7. In voorkomend geval: 
- hetzij het akkoord van de (mede-)eigenaar(s) voor de op hun goed uitgevoerde 

werken 

 

- hetzij een kopie van de notulen van de beslissing van de algemene 
vergadering van mede-eigenaars 

 

8. In voorkomend geval, een kopie van de volmacht van de ondertekenaar van de 
aanvraag 

 

9. In voorkomend geval, een kopie van de statuten van de privaatrechtelijke 
rechtspersoon 

 

10. In voorkomend geval, een kopie van de geregistreerde erfpachtovereenkomst  

11. In voorkomend geval, een kopie van de huurovereenkomst  

12. In voorkomend geval, een kopie van de geregistreerde 
handelshuurovereenkomst met een minimale looptijd van 6 jaar vanaf de datum 
van indiening van de aanvraag 

 

Gedaan te  .............................................................................................................................  

Op (datum)  ............................................................................................................................  

(gelezen en goedgekeurd)  ................................................ (handtekening van de aanvrager) 



 

 
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de 
renovatie van gevels – Bijlage 3 Raad Besluit 28/06/2021 

BIJLAGE 3 BIJ HET REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE 
PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN 

FORMULIER VAN VOLTOOIING VAN DE WERKEN 

Formulier van voltooiing van de werken met het oog op de controle van de conformiteit en 
de goede uitvoering van de werken in het kader van de aanvraag van een gemeentelijke 
premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels van gebouwen in de centrumlanen. 

Op zijn laatst 31 december van het lopende jaar over te maken aan: 

Departement Stedenbouw / OE PLAN 
Anspachlaan 6  
1000 Brussel 

Informatie en contact: Stedenbouw 02/279.30.20 
urb.plan@brucity.be 

!!!(invullen in drukletters)!!! 

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER  

Dossier nr: .............................................................................................................................  

Naam/Voornaam van de aanvrager OF naam van de maatschappij en van zijn 

vertegenwoordiger: .............................................................................................................................  

Nr van het nationaal register OF Nr van de maatschappij: ................................................  

Téel.: ........................................... Email: ................................................................................  

Adres van de aanvrager: ......................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Adres van het goed waar de werken werden uitgevoerd: ..................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Aanvangsdatum van de werken: ..........................................................................................  

Einddatum van de werken:  
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Ik verklaar op erewoord kennis te hebben genomen van het reglement betreffende van de 
toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of de renovatie van gevels van 
gebouwen in de centrumlanen en dat de informatie in het onderhavig formulier correct is.    

Gedaan te  .............................................................................................................................  

Op (datum)  ............................................................................................................................  

(Gelezen en goedgekeurd) ............................................... (Handtekening van de aanvrager) 

Bij het formulier van voltooiing van de werken te voegen documenten: 

 Voor de gemeentelijke premie die de gewestelijke premie aanvult: de kopieën van 
de definitieve belofte van toekenning van de gewestelijke premie door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest/de brief waarin de beslissing tot toekenning van de gewestelijke 
premie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt meegedeeld, evenals het 
gedetailleerde bedrag van de gewestelijke premie. 

 Voor de gemeentelijke premie die niet is gekoppeld aan een gewestelijke premie: 
de kopieën van gedetailleerde facturen van het bedrag van de werken conform de 
tijdens de premieaanvraag overgemaakte bestekken. 

IN TE VULLEN DOOR DE AMBTENAAR VAN DE STAD BRUSSEL 

De verfraaiings- of renovatiewerken aan de gevel zijn overeenkomstig de aanvraag 
uitgevoerd: 

□ JA 
□ NEEN 

Opmerkingen: ..........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Naam van de ambtenaar: Handtekening: datum:  

 


