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MILIEU. PREMIE QUICK SCANS. OPHEFFING. 
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps 
Bevoegd lid van het college: Eva De Bleeker 
 

Voorgeschiedenis 
 

• 23 november 2015: de gemeenteraad keurt het klimaatactieplan Hoeilaart goed. 
• 22 mei 2017: de gemeenteraad keurt het premiereglement 'Energetische 

quickscans' goed. 
 
Feiten en context 
 
Met het premiereglement 'Energetische quickscans' voorziet het bestuur in 
de terugbetaling van de kosten verbonden aan de opmaak van een rapport over 
de energetische toestand van een woning door een energiedeskundige. 
Op basis van dit rapport kan de eigenaar overgaan tot het uitvoeren van 
energiebesparende maatregelen, waarvoor eveneens een premie kan aangevraagd 
worden. Zodoende kan elke eigenaar bijdragen tot het behalen van 
de klimaatdoelstellingen. 
 
Juridische gronden 
 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41. 
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Premies zijn instrumenten om welbepaalde beleidsdoelstellingen mee te bereiken. 
Premies worden best beperkt in tijd, zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om haar 
middelen gericht in te zetten in functie van de wisselende noden. 
De premie 'Energetische quickscans' hangt samen met het premiereglement 'Bouw en 
renovatie van energievriendelijke woningen en appartementen'. In het nieuwe 
meerjarenplan worden beide premies vervangen door andere gerichte acties waarmee 
klimaatdoelstellingen worden nagestreefd. Deze acties zullen samen met de Milieuraad 
worden ontwikkeld. 
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Financieel advies 
 

Financiële gevolgen 
voorzien 

De middelen worden niet langer voorzien op de desbetreffende 
budgetposten. 

 
BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, 

Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, 
Sylvie Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, 
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 
Timothy Rowies en Steven Coppens 
5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, 
Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois 
 

Enig artikel  
De raad beslist het premiereglement 'Energetische quickscans' op te heffen met ingang 
van 1 januari 2020. 
 
 
Uittreksel voor 
Communicatiedienst, dienst Omgeving, Milieuraad. 
 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
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Bram Wouters 
Algemeen directeur 

Steven Coppens 
Voorzitter gemeenteraad 
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