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De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van 
burgemeesterbesluit d.d. 14 september 2020, 

10. Betreft: GR/2020/093 - Subsidiereglement inzake versterking biodiversiteit en duurzaam 
bouwen. Goedkeuring.  
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake duurzaam bouwen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake het gebruik van hemelwater; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake het gebruik van herbruikbare luiers; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 16 december 2019, houdende de vaststelling 
van het subsidiereglement inzake de ondersteuning van de imkers; 
Overwegende dat de huidige subsidiereglementen rond duurzaam bouwen en biodiversiteit toe 
zijn aan evaluatie en herziening; 
Overwegende dat actieve deelname van burgers, verenigingen, scholen en bedrijven 
noodzakelijk is in de kader van de versterking van de biodiversiteit in de gemeente; dat actieve 
deelname van deze groepen ook van belang is om te komen tot een duurzaam beleid; 
Overwegende dat burgers, verenigingen, scholen en bedrijven positief gestimuleerd kunnen 
worden via een subsidieregeling specifiek gericht naar biodiversiteit en duurzaamheid in de 
gemeente; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 september 2020 tot 
aanpassing van de subsidiereglementen; 
Gelet op het advies van de Gecoro d.d. 15 juni 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.-  
Het subsidiereglement inzake duurzaam bouwen van 16 december 2019 wordt opgeheven. 
Het subsidiereglement inzake het gebruik van hemelwater van 16 december 2019 wordt 
opgeheven. 
Het subsidiereglement inzake het gebruik van herbruikbare luiers van 16 december 2019 wordt 
opgeheven. 

UITTREKSEL - gemeenteraad - zitting van 28 september 2020 
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Het subsidiereglement inzake de ondersteuning van de imkers van 16 december 2019 wordt 
opgeheven. 
Art. 2.- Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2025 en binnen de perken van het 
voorziene budget wordt een premie toegekend voor de versterking van de biodiversiteit en voor 
duurzame projecten zoals opgesomd in volgende artikels. 
Art. 3.- Definities 

 kleine landschapselementen (KLE’s): alle punt-, lijn- en vlakvormige natuurlijke 
elementen, opgebouwd uit levend materiaal, de in het landschap worden aangebracht en 
zo een natuurlijke structuur geven aan dit landschap 

 hagen en heggen: lijnvormige aanplantingen van houtige, streekeigen gewassen die door 
periodieke snoei in vorm gehouden worden: de frequentie bepaalt of het gaat om een 
haag (frequent onderhouden) of een heg (minimaal onderhouden) 

 gemengde haag of heg: aaneengesloten klein landschapselement bestaande uit minstens 
3 streekeigen soorten 

 houtkanten: vlakvormige aanplantingen van streekeigen bomen en/of struiken. De 
exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van houtachtige gewassen tot aan de grond 
(om 5 à 20 jaar) 

 bomenrijen: een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde soort, 
grootte en leeftijd, die meestal in rechte lijn zijn geplaatste of gerangschikt.  Ook 
knotbomen vallen hieronder. 

 vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen 

 rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun 
worstelstelsel 

 groendak: een dak waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten 

 duurzaam bouwen: bouwen met aandacht voor het gebruik van milieuvriendelijke 
materialen en bronnen en waarbij zo efficiënt mogelijk wordt omgegaan met energie, 
water en ruime 

 imker: een persoon die zich bezighoudt met de domesticatie van bijen voor de bestuiving 
van planten en winning van honing en bijenwas 

 herbruikbare luier: elke luier, gaande van de katoenen luier tot voorgevormde 
broekluier, die meermaals gebruikt kan worden.  De luier wordt gewassen en niet 
weggegooid. 

 Art. 4.- Aankoop natuurgebieden door natuurverenigingen 
Bedrag: 25% van de netto aankoopprijs met een maximum van 1 250 euro per jaar 
Voorwaarden: 

 gronden op het gewestplan aangeduid als natuurreservaten, natuurgebied, bosgebied, 
groengebied, parkgebied of bufferzone, agrarisch gebied me ecologische waarde 

 de in aanmerking komende natuurverenigingen moeten een rechtspersoonlijkheid 
bezitten, natuurbehoud, natuurzorg en natuurontwikkeling als doelstelling nastreven en 
minstens 5 jaar ervaring hebben met het beheer van natuurgebieden 

 de aankoop van gronden die verworven worden van een andere natuurvereniging komen 
niet in aanmerking voor subsidiering 

 op het einde van elk werkingsjaar moeten de natuurverenigingen een beheersplan 
indienen voor de gesubsidieerde percelen 

 de subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en 
schepenen   vergezeld van: 

o kadastrale legger van de betreffende gronden 
o aankoopakte van de gronden 
o voorstel voor beheer en toegankelijkheid 

Art. 5.- Activiteiten rond biodiversiteit of duurzaam bouwen 
Bedrag: max. 50 euro per activiteit 
Voorwaarden: 
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 enkel geldig voor erkende verenigingen van Rijkevorsel 

 de activiteit moet openstaan voor de ganse bevolking 

 voor de geplande activiteit moet promotie worden gemaakt en een exemplaar van het 
promotiemateriaal moet toegevoegd worden aan de subsidieaanvraag 

 bij de subsidieaanvraag wordt een financieel verslag toegevoegd 

 de subsidie kan nooit meer bedragen dan de gemaakte netto-kosten met een max. van 50 
euro. 

 de vereniging kan slechts 1 keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor deze 
subsidie 

 voor elke activiteit kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd, ook al wordt de 
activiteit door 2 of meer verenigingen georganiseerd 

 de subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere gemeentelijke subsidies 
Niet-limitatieve lijst van mogelijke activiteiten: 

 organiseren van zoektocht i.v.m. biodiversiteit 

 dag van de biodiversiteit 

 acties voor kerkuil of steenuil 

 acties voor bijen 

 infosessies over ecologisch tuinieren 

 infosessies rond duurzaam bouwen/wonen 

 boswandeling met gids 

 … 
Art. 6.- Bewoonde zwaluwnesten 
Bedrag: 

 25 euro per jaar voor 1 bewoond nest 

 30 euro per jaar voor 2 of 3 bewoonde nesten 

 40 euro per jaar voor 4 of 5 bewoonde nesten 

 50 euro per jaar vanaf 6 bewoonde nesten 
Voorwaarden: 

 de subsidie geldt voor woningen en/of andere gebouwen op het grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de subsidie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door de huurder van de 
woning/gebouw. Wanneer de subsidie door beide wordt aangevraagd, wordt de subsidie 
verdeeld. 

 de aanvraag gebeurt tussen 1 mei en 1 juli 

 er worden geen chemische insectenbestrijders gebruikt in de onmiddellijke omgeving van 
de zwaluwnesten 

 bij het schoonmaken van stallen/gebouwen waar de nesten zich bevinden, worden de 
nesten gespaard 

 er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond, in de nabijheid van de 
nesten 

 indien de muren of het plafond in de nabijheid van de nesten worden gekalkt, mag 
hiervoor enkel een natuurlijk product worden gebruikt 

 in de stallen/gebouwen waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende 
openingen voorzien om de toegang van de zwaluwen mogelijk te maken 

 er worden maatregelen genomen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of 
andere   dieren 

 verlaten nesten worden minimaal 3 jaar behouden, bij verwijdering zal de subsidie 
worden   teruggevorderd. 

 jaarlijks wordt het behoud van de nesten 2x gecontroleerd 
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 ingeval dat de nesten zich bevinden aan een gebouw met meerdere 
woongelegenheden   (appartementen) wordt de subsidie verdeeld onder de personen die 
een subsidieaanvraag ingediend hebben voor dit gebouw 

Art. 7.- Imkers 
Bedrag: 70 euro per jaar 
Voorwaarden: 

 op moment van de subsidieaanvraag moet de imker actief zijn met imkeren 

 de imker moet geregistreerd zijn bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de   Voedselketen (FAVV) 

 de subsidie moet jaarlijks worden aangevraagd 
Art. 8.- Groendak 
Bedrag: 25 euro per m² met een max. van 50 % van de netto factuurkosten en met een max. van 
1 000 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan gevraagd worden door de eigenaar of de huurder van de woning of 
gebouw, maar   niet door beide 

 het groendak bestaat uit minstens een draineer- substraat- en vegetatielaag (bij een 
hellend dakvlak is een drainagelaag niet vereist) 

 alleen dakvegetatie komt in aanmerking (paden en terrassen worden niet betoelaagd) 

 per aanvraagdossier moet minstens 6 m² vegetatie aangebracht worden. Bij aanplant van 
sedums, siergrassen, bloemen, kruiden en vaste planten moeten minstens 9 stuks per m² 
aangebracht worden. Bij gebruik van scheuten en/of zaad moet  het groendak na 1 
groeiseizoen ten minste voor 50 % bedekt zijn met vegetatie 

 de subsidieaanvraag gebeurt binnen de 9 maanden na voltooiing van de werken. Bij de 
aanvraag wordt een factuur van de werken gevoegd. Als dit niet binnen de 9 maanden 
gebeurt, vervalt de subsidie. 

Art. 9.- Aanleg bloemenweides 
Bedrag: 50 % van de kostprijs voor aankoop van bloemenzaad en grondbewerkingen met een 
max. van 125 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie geldt voor nieuw in te zaaien of aan te planten percelen van minstens 100 m² 
gelegen op het grondgebied van Rijkevorsel 

 enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking 

 er moet voor minstens 50 euro plantgoed of zadenmengsels worden aangekocht. 
Meerdere betalingsbewijzen mogen gebundeld worden. De betalingsbewijzen zijn max. 1 
jaar oud. 

 de subsidie kan pas gevraagd worden na aanleg van de bloemenweide 
Art. 10.- Inzaaien akkerranden 
Bedrag: 10 euro per 100 m met een max. van 250 euro per landbouwer 
Voorwaarden: 

 de subsidie is een tegemoetkoming voor landbouwers die een zone van min. 1 m aan de 
rand van hun akker duurzaam inzaaien 

 de akker moet gelegen zijn op het grondgebied van Rijkevorsel en de ingezaaide 
akkerrand moet grenzen aan het openbaar domein of grenzen aan een waterloop die aan 
de overzijde grenst aan het openbaar domein 

 de subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen 

 enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking 

 het bemesten van de akkerranden, het gebruik van insecticiden en chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen of grondbewerkingen andere dan het in stand houden van de 
akkerranden zijn verboden 

 handelingen die kunnen leiden tot de aantasting van de ecologisch beheerde akkerranden 
zijn niet toegelaten 
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 de subsidie kan pas gevraagd worden na inzaaien akkerranden 
Art. 11.- Aanleg kleine landschapselementen (KLE) 
Bedrag: max. 250 euro per aanvrager per jaar 
Volgende subsidies worden verstrekt: 

 Aanplant gemengde haag of heg: 1 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant 
Voorwaarden: 

o de haag of heg moet bestaan uit minstens 3 streekeigen soorten 
o de aanplanting moet minstens een lengte van 25 m hebben 
o maximale plantafstand: 0,5 m 

 Aanplant houtkant: 0,50 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant 
Voorwaarden: 

o de houtkant moet bestaan uit streekeigen bomen/struiken 
o de aanplanting moet minstens een lengte van 25 m hebben en minimaal 3 meter 

breed zijn 
o maximale plantafstand: 1 m 

   Aanplant bomenrij: 
o met hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom met een minimum van 

10 exemplaren met een stamomtrek van minimum 8-10 cm 
o 2,50 euro per stuk bij aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten 
o knotbomen: 7,50 euro per boom met een minimum van 10 exemplaren en een 

stamomtrek van minimum 8-10 cm 
o hoogstamboomgaard: 10 euro per boom met een minimum van 5 bomen 
o maximale plantafstand: 10 m voor hoogstammige bomen 

Algemene voorwaarden voor de aanleg van KLE: 

 het terrein waarop de aanleg van KLE is gepland moet gelegen zijn binnen het 
grondgebied Rijkevorsel 

 zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in 
aanmerking 

 de aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn 

 beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een 
kapmachtiging of omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor deze subsidie 

 aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen niet in aanmerking voor deze 
subsidie 

 de aanplanting moet minimaal 5 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven 
staan.  Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken 
worden uitgevoerd.  Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het 
gesubsidieerde plantsoen is niet toegestaan; 

Aanvraagprocedure voor de aanleg van KLE: 

 het aanvraagdossier is voorzien van een volledig ingevuld subsidieformulier en de nodige 
bijlagen (beschrijving van de aard van de uitgevoerde werken incl. fotomateriaal, factuur 
van de aankoop met beschrijving van de gebruikte boom- en struiksoorten, een 
situeringsplan op schaal van 1/2000 of 1/2500) 

 de subsidieaanvraag gebeurt binnen de 9 maanden na de factuurdatum. Als dit niet 
binnen de 9 maanden gebeurt, vervalt de subsidie. 

Art. 12.- Herbruikbare luiers 
Bedrag: 100 euro 
Voorwaarden: 

 de premie wordt eenmalig, per kind, uitbetaald aan de ouders of voogd van het kind dat 
op datum van de aanvraag ingeschreven is in de bevolkingsregisters als inwoner van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag gebeurt uiterlijk 12 maanden na de geboorte of adoptie van het kind 
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 de aanvraag moet vergezeld zijn van een aankoopfactuur van herbruikbare luiers en 
accessoires en minimum 200 euro bedragen 

 het aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar 

 deze premie is cumuleerbaar met de premie voorzien in het subsidiereglement van 
Diftar. 

Art. 13.- Zonneboiler 
Bedrag: 5% van de aankoop- en plaatsingsfactuur met een max. van 200 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag omvat de factuur, attest van de erkende aannemer waarop de wijze staat 
omschreven hoe de eventuele koelfunctie definitief werd uitgeschakeld, foto van de 
installatie, en betalingsbewijs van de factuur 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 

 de installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn 

 de installatie mag niet worden aangewend voor koeling 

 de plaatsing van de installatie moet in overeenstemming zijn met bestaande wetten, 
reglementen, verordeningen en gebruiken 

 de installatie moet geplaatst worden tussen zuidoost en zuidwest en heeft een 
hellingsgraad tussen 20° en 60° 

Art. 14.- Warmtepomp 
Bedrag: 5% van de aankoop- en plaatsingsfactuur met een max. van 200 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag omvat de factuur, attest van de erkende aannemer waarop de wijze staat 
omschreven hoe de eventuele actieve koelfunctie definitief werd uitgeschakeld, foto van 
de installatie, en betalingsbewijs van de factuur 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 

 de installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn 

 de installatie mag niet worden aangewend voor actieve koeling, zwembad of sauna 

 indien de installatie zelf vergunningsplichtig is, moet deze vergunning bekomen zijn voor 
de indiening van het aanvraagdossier 

Art. 15.- Pelletinstallatie 
Bedrag: 5% van de aankoop- en plaatsingsfactuur met een max. van 200 euro 
Voorwaarden: 

 de subsidie kan worden toegekend aan de eigenaar of huurder, mits schriftelijke 
toestemming van de eigenaar, van een regelmatig vergunde woning op grondgebied van 
Rijkevorsel 

 de aanvraag omvat de factuur, foto van de installatie en betalingsbewijs van de factuur 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 

 de installatie moet door een erkend aannemer geplaatst zijn 
Art. 16.- Gebruik van hemelwater 
Bedrag: Het tarief van de subsidie wordt vastgesteld naargelang het aantal aangesloten 
verbruikspunten: 

 voor aansluiting van minimum 1 toilet of wasmachine: 150 euro 

 voor aansluiting van minimum 1 toilet en 1 wasmachine: 200 euro 

 voor aansluiting van minimum 1 toilet, 1 wasmachine en 1 extra aftappunt : 250 euro 
Voorwaarden: 
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 de subsidie wordt toegekend voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een 
bestaande woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen voor 1 
februari 2005 

 de premie wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar of de huurder (mits toestemming 
van de eigenaar) van de woning 

 het volume van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten 
dakoppervlakte 

 het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel 
van een elektrische pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 toilet of 
wasmachine.  Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten 
gravitair kunnen gevoed worden 

 er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het 
leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.  Bij een tekort aan hemelwater dient de 
hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem 
met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk ofwel dient een 
afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater 

 de aftappunten voor regenwater moeten voorzien zijn van een sticker of aanduiding met 
de vermelding: ‘geen drinkwater’ 

 de aanvraag omvat een kopie van de facturen met betalingsbewijs, een plan met opgave 
van de aftappunten en situering van de hemelwaterput 

 de aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur 
Art. 17.- Algemene voorwaarden 

 de subsidieaanvragen gebeuren via beschikbare subsidieformulieren aangevuld met de 
nodige bewijsstukken en kunnen analoog of digitaal ingediend worden. 

 enkel de netto aankoopprijzen komen in aanmerking voor de berekening van de subsidie 
(dus excl. BTW) 

 indien het aantal aanvragen het totaal in het budget voorziene bedrag overstijgt, zal het 
toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van de aanvraag 

 aanvragen waarvan de activiteiten, aanplantingen, herplantingen, aanleg KLE’s, …, die 
deel uitmaken van een kapmachtiging of omgevingsvergunning komen niet in aanmerking 
voor een subsidie 

Art. 18.- Controle en sanctie 

 de aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter 
controle van de naleving van de subsidievoorwaarden van dit reglement. 

 als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie 
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd of worden geweigerd. 

 subsidieaanvragen kunnen geweigerd worden als ze niet beantwoorden aan de geest van 
het reglement 

Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
  
 
 
 

Bart Adams 

  
 
 
Wim De Visscher 

 


