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Voorgeschiedenis 
 

• Het premiereglement met betrekking tot een financiële tussenkomst voor 
de restauratie van druivenserres, onder bepaalde voorwaarden, vervalt op 
31 december 2019. 

 
Feiten en context 
 
De gemeente wenst, uit historisch oogpunt, de authentieke druivenserres niet volledig uit 
het straatbeeld te laten verdwijnen en wenst de eigenaars aan te moedigen om authentieke 
druivenserres in hun oorspronkelijke staat te herstellen, te onderhouden en te bewerken. 
 
Juridische gronden 
 

• Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur.  
 
Advies 
 
/ 
 
Argumentatie 
 
Het premiereglement dient te worden hernieuwd voor het dienstjaar 2020.  
 
Financieel advies 
 
Financiële gevolgen voorzien. 
 
BESLUIT: eenparig aangenomen 
 
Artikel 1 Voorwerp 
Dit reglement regelt de toekenning van een gemeentelijke premie aan eigenaars bij 
de bouw of restauratie van authentieke druivenserres, in eigen beheer of door tussenkomst 
van een sociaal tewerkstellingsproject dat de nodige kennis en ervaring bezit om dergelijke 
renovatie behoorlijk uit te voeren. 
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Artikel 2 Toepassingsgebied 
De premie wordt enkel toegekend bij restauratie- of bouwwerken van een druivenserre op 
het grondgebied van de gemeente Hoeilaart. 
Onder druivenserre wordt begrepen de echte authentieke glazen serre van het type 
'Hoeylaert' (afgeknakte vorm) of met afgeronde vorm, die in de Druivenstreek wordt 
gekoesterd als cultureel erfgoed en waaraan de gemeente haar naam 'Glazen dorp' dankt. 
 
Artikel 3 Voorwaarden 
De gemeente Hoeilaart verleent de premie onder de volgende voorwaarden: 

1) Er kan slechts één premie per locatie en per serre toegekend worden. 
2) De premie wordt uitsluitend toegekend aan natuurlijke personen die eigenaar zijn 

of worden van een druivenserre die gelegen is op het grondgebied van de gemeente 
Hoeilaart. 

3) De premie wordt toegekend bij de volgende werken: 
a. Restauratiewerken uitgevoerd aan de serre, wanneer zij minimaal bestaan uit 
het verwijderen van glas, het afschuren en schilderen van de ijzers, het afwassen 
van het glas en het aanbrengen van glas met mastiek of stopverf. 
b. Bouw van een nieuwe authentieke serre in de typische oude vormen of 
het volledig verwijderen en heropbouwen van een bestaande serre op een nieuwe 
locatie binnen het gemeentelijk grondgebied. 
c. Restauratie- of bouwwerken van halve of gedeeltelijke serres of muurserres 
komen eveneens in aanmerking. 
d. De premie mag enkel dienen voor de betaling van de kosten van 
het materiaal verbonden aan de werken. In het geval er tussen de aanvrager en 
het sociaal tewerkstellingsproject een overeenkomst werd afgesloten tot uitvoering 
van de werken, worden eveneens loonkosten in aanmerking genomen. Kosten voor 
materieel komen niet in aanmerking. 
e. Bij de premie-aanvraag dient er minstens één gebont met druivelaars aanwezig 
te zijn en minstens de helft van de oppervlakte van de serre met groenten en/of 
fruit. Zo niet, verbindt de aanvrager zich ertoe om minstens 2 druivelaars aan 
te planten. Minstens 75 % van de betrokken druivenserre dient onverhard te zijn. 

 
Artikel 4 Premiebedrag 
§1 lndien de werken worden uitgevoerd door het sociaal tewerkstellingsproject bedraagt 
de premie de helft van het bedrag van de werken, met een plafond van 3.500 euro, 
incl. btw. Zowel materiaal als loonkosten worden aanvaard. 
 
§2 lndien de werken worden uitgevoerd in eigen beheer, bedraagt de premie de helft van 
het bedrag van de werken, met een plafond van 1.500 euro, incl. btw. Enkel 
materiaalkosten worden aanvaard. 
 
§3 De premie wordt a rato berekend per oppervlakte van een halve serre of muurserre. 
Onder een halve serre wordt verstaan: het behouden van de originele standaardbreedte 
van 7 m en een minimum lengte van 10 m. 
 
Artikel 5 Procedure 
§1 Aanvraag 
a. De aanvrager richt zijn verzoek tot het bekomen van een premie tot het college van 
burgemeester en schepenen. 
b. Een aanvraagformulier wordt ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website 
www.hoeilaart.be en is verkrijgbaar bij de gemeentelijke administratie. 
 
§2 Beoordeling en beslissing 
a. Na ontvangst van de premie-aanvraag wordt door de gemeentelijke administratie 
een afspraak gemaakt voor een plaatsbezoek met de aanvrager, en desgevallend 
een afgevaardigde van het sociaal tewerkstellingsproject. 
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b. Naar aanleiding van het plaatsbezoek maakt de afgevaardigde van de gemeente 
een verslag op van de bestaande toestand van de serre en de omvang van de werken. 
c. lndien de werken worden uitgevoerd door het sociaal tewerkstellingsproject, wordt een 
overeenkomst afgesloten tussen de aanvrager en het sociaal tewerkstellingsproject. 
Deze overeenkomst wordt door de aanvrager overgemaakt aan de afgevaardigde van 
de gemeentelijke administratie. 
d. De werken kunnen ten vroegste aanvangen na een gunstig verslag van de gemeentelijke 
administratie. 
e. De aanvrager is verplicht om het einde van de werken te melden aan de gemeentelijke 
administratie.  
f. De afgevaardigde van de gemeente legt een tweede plaatsbezoek vast met de aanvrager, 
en desgevallend de afgevaardigde van het sociaal tewerkstellingsproject. 
g. De afgevaardigde van de gemeente maakt een verslag op waarin wordt vastgesteld dat 
de geplande werken werden uitgevoerd. 
h. De aanvrager legt de facturen en aankoopbewijzen die betrekking hebben op 
de uitgevoerde werken voor.  
i. lndien de geplande werken volledig werden gerealiseerd onder de voorwaarden en 
de procedure van dit reglement, zal het college van burgemeester en schepenen overgaan 
tot de uitbetaling van de premie, rekening houdend met het beschikbare budget. 
 
§3 Uitbetaling 
a. De premie wordt in één keer uitbetaald. 
b. De premie wordt toegekend aan de aanvrager. 
c. De premie wordt slechts toegekend op basis van een beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen. 
d. De premie wordt toegekend binnen de 3 maanden te rekenen vanaf de dag nadat 
het college van burgemeester en schepenen heeft beslist tot de effectieve uitbetaling van 
de premie. 
e. Een premie kan slechts worden toegekend binnen de perken van de voorziene en 
goedgekeurde kredieten. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum van de indiening 
van de aanvraag. Bij uitputting van het jaarlijks krediet zal de aanvraag worden 
overgedragen naar het volgend dienstjaar. 
 
Artikel 6 Controle 
De gemeentelijke administratie staat in voor de opvolging van het dossier en 
de plaatsbezoeken. 
 
Artikel 7 Sancties 
De begunstigde van de premie geeft de gemeente de toestemming om controle uit 
te oefenen op de naleving van de voorwaarden. 
 
Artikel 8 Verhaal 
Eventuele bezwaren die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement dienen schriftelijk 
gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, die hierover beslist. 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking met werkende kracht op 1 januari 2020 en eindigt op 
31 december 2020.  
 
Artikel 10 
Huidige beslissing vervangt de beslissing van de gemeenteraad van 21 december 2011. 
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