Gemeentelijk premiereglement: het uitvoeren van energetische
quickscans
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2017

Artikel 1
Binnen de kredieten van de door de gemeenteraad goedgekeurde begroting wordt er een
budget voorzien om de woningen op energetisch vlak te onderzoeken via een quickscan.
Artikel 2
De gebouwen die in aanmerking komen om een energetische quickscan te laten uitvoeren,
worden vastgesteld op basis van een lijst, die wordt opgesteld door het gemeentebestuur,
vertrekkend van het bouwjaar.
De betrokken lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.
Enkel de gebouwen, opgenomen op de lijst, komen in aanmerking om energetisch
gescreend te worden met toepassing van het gemeentelijk premiereglement.
Artikel 3
De eigenaars of bewoners van een prioritaire woning zullen door het gemeentebestuur
aangeschreven worden en de mogelijkheid geboden worden zich kandidaat te stellen voor
het uitvoeren van een energetische quickscan.
Artikel 4
De bewoners die zich opgeven als kandidaat via het aanvraagformulier zullen binnen de
30 dagen door de energiedeskundige, die door het gemeentebestuur werd aangesteld,
worden gecontacteerd om een afspraak voor het onderzoek vast te leggen.
Artikel 5
Indien het aantal aanvragen het jaarlijks quotum overstijgt, zal voorrang gegeven worden
aan de aanvragen die het eerst ontvangen werden door het gemeentebestuur. Hiervoor
wordt gekeken naar de ontvangstdatum van de aanvraag.
Artikel 6
De energiedeskundige zal de woning onderzoeken en maakt een verslag op volgens de
richtlijnen bepaald in het lastenboek. Dit rapport geeft een bondige maar duidelijke
weergave hoe de woning eruit ziet op energetisch vlak. Via duidelijke symbolen en
icoontjes zullen de bewoners geïnformeerd worden welke energiebesparende maatregelen
nodig zijn om de woning energiezuinig te maken.
Artikel 7
De energiedeskundige bezorgt een exemplaar van het rapport aan de bewoners en een
exemplaar aan het gemeentebestuur. Dit rapport zal enkel voor intern gebruik dienen.

Artikel 8
De energiedeskundige zal de bewoners zoveel mogelijk motiveren om de best beschikbare
technieken inzake energiebesparing te laten uitvoeren.
Artikel 9
De bewoners kunnen na ontvangst van hun energetische quickscan rapport beslissen of zij
al dan niet overgaan tot het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
Artikel 10
Na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen kunnen de bewoners / eigenaars
aanspraak maken op een premie volgens het gemeentelijk premiereglement “bouw en
renovatie van energievriendelijke woningen en appartementen” goedgekeurd door de
gemeenteraad op 23 november 2015.
De laatste alinea van artikel 5 van aangehaald premiereglement is hier niet van toepassing.
Artikel 11
De kosten met betrekking tot de quickscan worden integraal ten laste genomen door de
gemeente.

